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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, bon dia. Comença la sessió de
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, relativa a la tramitació
dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l'any 1999. En primer lloc, demanaria si hi
ha substitucions.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Francesc Triay substitueix Francesc Antich.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. MARÍ I BONET:

Joan Marí substitueix Pere Palau.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Josep Portella substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sí, Sr. President. Xavier Tejero substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de la Funció
Pública i Interior per tal d'informar sobre el Projecte de llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 1999 (RGE núm. 4580/98).

Passam, idò, a la compareixença de l'Hble. Consellera de
Funció Pública i Interior, Sra. Pilar Ferrer i Vanrell, per tal
d'explicar els pressuposts de la seva conselleria. La Sra.
Consellera ve acompanyada dels alts càrrecs següents: director
general d'Interior, Sr. Joan Pol i Pujol; director general de la
Funció Pública, Sr. Diego Llabrés i Florit; secretari general
tècnic de la Conselleria de la Funció Pública, Sr. Antoni
Amengual i Ribas.

Per informar sobre el tema, té la paraula l'Hble. Sra.
Consellera de la Funció Pública i Interior, 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. Aquesta compareixença ve motivada per tal de fer
l'exposició en aquesta comissió dels pressuposts elaborats
per al 1999, així com també, quan acabi de fer l'exposició,
per quedar a la seva disposició, per fer els aclariments que
siguin necessaris i que requereixin els senyors diputats.

És aquest el segon any que tenc aquesta responsabilitat
de presentar els pressuposts de les seccions pressupostàries
que gestiona la Conselleria de Funció Pública i Interior. Els
principis rectors que han marcat la confecció d'aquest
pressupost es basen en la racionalització dels recursos
humans i materials per tal de donar un bon servei públic al
ciutadà. El total del pressupost per a l'any 1999 de les
seccions 16 i 36, és de 1.868.910.000 pessetes, que
representa un increment global en xifres de 225.500.000
pessetes i percentualment equival a un increment d'un
13'72%.

Per seccions els increments serien els següents: la secció
16 s'incrementa en 194.560.000 pessetes, per tant un
17'33%; i la secció 36, en xifres serien 30.940.000 pessetes
que equival a un 5'94%.

Aquest pressupost, no obstant, a l'hora de confeccionar-
lo, s'han tengut en compte tres eixos principals que marquen
un poc la nostra actuació: un dels grans eixos és la gestió
del personal al servei de l'Administració; en segon lloc, la
seguretat i l'emergència; i el que podríem denominar el
benestar social. De cara al 1999, a l'àrea de gestió de
personal al servei de l'Administració, es contempla la
finalització del procés d'oferta pública d'ocupació, que
acabarà amb la convocatòria d'oposicions, el que anomenam
el torn lliure, per a la selecció d'entre devers 250 a un
màxim de 300 places de no funcionaris.

Dins aquesta àrea de gestió de personal vull afegir que
es continuarà treballant en matèria de normalització
lingüística del personal al servei de l'Administració de la
Comunitat Autònoma, per tal d'aconseguir que el cent per
cent dels funcionaris tenguin almenys els coneixements de
català exigits per treballar a l'Administració, si bé puc dir
que actualment aquest percentatge s'eleva a un 98%.

Pel que fa referència a l'apartat de benestar social, vull
destacar els nous programes de menors, que es posaran en
marxa i la dotació de l'oficina de defensa del menor. 
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Seguidament passaré a detallar els pressuposts per capítols
i programes. El pressupost global que gestiona la Conselleria de
Funció Pública i Interior representa només l'1'39% del
pressupost global de la CAIB. En xifres, entrarem a la secció
16, que, com els he dit, l'increment d'aquesta secció ha estat de
194.660.000 pessetes que es distribueix de la manera següent:
al capítol 1 hi ha pressupostats 874.970.000 pessetes, que
suposa un 23'85%, per tant hi ha un increment respecte de
l'exercici anterior de 168.560.000 pessetes; en el capítol 2 tenim
pressupostats 180.520.000 pessetes que suposa un increment
del 3'65% i és, per tant, en milions de pessetes, 6.350.000
pessetes respecte de l'exercici anterior; el capítol 4 té
pressupostats 20 milions de pessetes que suposen un
percentatge de 5.581%, és a dir, en milions de pessetes són
19.650.000 pessetes respecte de l'exercici anterior, i el capítol
6 té pressupostats 241.490.000 pessetes que no suposa cap
variació, cap increment perquè és la mateixa xifra que es va
pressupostat per a l'any 1998.

Si entram en aquest capítol 1 i explicam aquest increment de
168.560.000 pessetes que representa, com els he dit, un 23'86%
sobre el pressupost anterior, ve produït per unes determinades
circumstàncies. Una circumstància és que el cos de seguretat
del Govern balear s'ha incorporat a la Direcció general
d'Interior, i ha suposat que 17 persones, laborals fixos, és a dir
un cap de seguretat i 16 vigilants de seguretat del cos de
seguretat del Govern balear, que anteriorment estaven
pressupostades a la secció 11, és a dir, a la Conselleria de
Presidència, quedin adscrites a la Conselleria de Funció Pública
i Interior. Això és conseqüència del Decret 185/1996, d'11
d'octubre, pel qual s'organitza el servei de seguretat de
l'Administració de la CAIB. També s'ha creat una nova plaça
de funcionari per tal de coordinar totes les activitats i
actuacions d'aquest cos de seguretat. Una altra circumstància
que motiva l'increment d'aquest capítol 1, és que l'Institut balear
de seguretat pública, d'acord amb el que estableix la Llei
2/1998, d'ordenació d'emergències, que crea aquest institut, que
depèn orgànicament i funcional a la Conselleria de Funció
Pública i Interior. Per tal de donar una primera passa per la
posada en marxa de l'Institut balear de seguretat pública, s'ha
creat la plaça de director d'aquest institut.

Un altre punt o circumstància a tenir en compte a l'hora
d'explicar aquest increment pressupostari, és el programa de
reforma de menors, s'han creat dues places de delegats de
reforma, una per a Menorca i una altra per a Eivissa, aquestes
persones tenen una funció de control, vigilància i realització de
les mesures que dicten els jutges de menors, a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera. També cal mencionar la
reconversió d'un sereno a cuidador i el canvi de funcions de
personal de serveis diversos a ordenances. També s'inclou per
a aquest any 99, el complement de "turnicitat" assignat als
treballadors laborals de menors, és a dir, a cuidadors i
educadors.

Una altra circumstància que també ha motivat aquest
increment és l'Oficina de defens del menor que s'ha dotat
d'una nova plaça la director de l'Oficina de defensa del
menor. Però no acaba aquí, també podem justificar aquest
increment amb els serveis generals on s'ha dotat un placa de
cap de servei de Secretaria General Tècnica i tres llocs base
de tècnic superior, amb la destinació següent: una plaça de
normalitzador lingüístic, una plaça d'assessor jurídic per a
menors i una plaça d'informàtica.

La Direcció General de Funció Pública també ha dotat
tres noves places a conseqüència de les transferències
d'educació no universitària. Aquestes places són un cap de
servei de Registre de personal, un cap de servei de Règim
Jurídic i un cap de secció de control pressupostari del
capítol 1. També s'ha de dir que l'augment previst en el
pressupost, en les retribucions per a funcionaris, és d'un
1'8% que això representa un augment sobre les despeses
previstes de l'any 98, de 12.700.000 pessetes.

Quant a l'explicació del capítol 2, l'increment és de
6.350.000 pessetes, que l'augment, com els he dit,
percentualment és un 3'65% sobre el pressupost de l'any 98
i que ve produït també per unes determinades
circumstàncies, aquestes circumstàncies es troben que hi ha
la nova dotació de l'oficina de defensa dels drets del menor,
que en el capítol 2 és de 3.850.000 pessetes, un augment del
capítol de despeses corrents, de 2.500.000 pessetes que
representa un 1'44% sobre les dotacions previstes als
pressuposts de l'any 98.

Quant al capítol 4, aquest capítol té una assignació
pressupostària de 20 milions que íntegrament estan destinats
al finançament de l'oficina de defensa del dret del menor.

El capítol 6 té una dotació global de 241 milions de
pessetes, per ser més exacta, 241.480.000 pessetes que és
una assignació idèntica a la de l'any anterior, però sí que he
de dir que la distribució és diferent, l'assignació per
programes per a l'any 99 és la que jo ara els explicaré.

La Direcció i Serveis Generals de Funció Pública, que té
17.280.000 pessetes representa una disminució de
24.470.000 pessetes respecte de l'exercici anterior. Tota
aquesta dotació es dedicarà a inversió real, tant de reposició
com nova inversió, immobles, maquinària, instal•lacions,
vehicles, aparells informàtics.
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L'Institut Balear d'Administració Pública té un pressupost de
31 milions de pessetes que representa un augment respecte de
l'any passat de 7 milions de pessetes. Aquest pressupost es
dedicarà íntegrament a la formació del personal de la CAIB,
principalment en matèria de normalització lingüística, llengües
estrangeres, informàtica, formació jurídica per dir uns quants
mòduls.

La cooperació i relacions amb les corporacions locals té un
pressupost de 87.500.000 pessetes, també suposa una
disminució de 2.500.000 pessetes, és a dir, un 2'78% respecte
del pressupost de l'any 98.

Una altra justificació d'aquest capítol o distribució, més ben
dit, perquè la partida pressupostària, com els he dit, era la
mateixa, és la coordinació de serveis de protecció civil i
emergències. Tenim pressupostats 58 milions de pessetes, que
és una previsió idèntica a l'any 98. 

Quant a reforma de menors i mesures alternatives a
l'internament, tenim pressupostats en aquest capítol 6,
47.700.000 pessetes que representen un augment d'un 2'35%
respecte del 98. Aquesta partida es distribueix de la manera
següent, 30 milions per a programes de desenvolupament
d'activitats de formació laboral per a la integració de joves amb
dificultats d'adaptacions socials, el que anomenam el programa
Dalias, aquest programa es desenvolupa mitjançant un conveni
amb la Conselleria de Treball i Formació. També tenim un
programa experimental de detecció i estudi de maltractaments
a menors, amb una dotació global de 15 milions de pessetes,
dels quals, la Conselleria de Funció Pública i Interior n'aporta
7.500.000 pessetes, la resta de dotació, és a dir, els 10 milions
restants, estan destinats al finançament dels programes
alternatius a l'internament de menors. Aquests programes els
resumiré que són el programa d'acolliment familiar o grup
educatiu per a menors amb mesures judicials, un programa de
desenvolupament a la competència social, un programa
d'entrenament de pares per al desenvolupament de la
competència social, programa d'escola de pares, programa de
tractament ambulatori per a trastorns psicològics, programa de
desinternament de menors amb mesura d'internament de
reforma a centres semioberts o tancats, programa de realització
de feines socioeducatives, programa d'internament en la llar
familiar amb feines de cap de setmana, programa experimental
per a la prevenció de la delinqüència juvenil, centre de dia,
programa per a formació de voluntaris en menors de reforma,
programa per a reinserció, integració i adaptació a escoles
d'infants i joves amb greus desavantatges socials, i programes
experimentals de prevenció de maltractaments infantils a
l'àmbit escolar.

Aquesta quantitat de 10 milions de pessetes que els he dit
per atendre tots aquests programes pot semblar que és petita,
però no és exactament així, perquè la majoria d'aquests
programes es duran a terme amb el personal que es dedica a la
reforma de menors, i les retribucions d'aquest personal està
previst al corresponent capítol 1.

Per capítols, el pressupost estaria distribuït, el capítol 1
tendria, per tant, un 66% del total del pressupost de la
conselleria, el capítol 2, un 14%, el 4, un 2% i el 6, tendria
un 18% del total de la conselleria. I si ho miram quant a
unitats directives, la Secretaria General per a aquest any té
assignats 254.880.000 pessetes, és a dir, creix un 0'38%; la
Direcció General de Funció Pública i Interior té assignada
una partida de 295.420.000 pessetes que suposa un
increment del 16'40%; la Direcció General d'INterior té
pressupostats 321.610.000 pessetes que suposa un 38'6%, i
la Direcció General de Menorca té pressupostats
445.070.000 pessetes, que suposen un augment d'una
variació d'un 16'9%.

Ara els explicaré els pressuposts com els tenim
distribuïts per programes. El programa 121101 que
correspon a la Direcció i Serveis Generals de Funció
Pública, aquest programa que està dotat, com els he dit, amb
254.970.000 pessetes representa una disminució de 981.870
pessetes respecte de l'exercici anterior, aquell 0'38% que els
he acabat de dir. La principal funció d'aquest programa és
gestionar tots els assumptes d'àmbit general, tant en matèria
de personal destinat a la conselleria com el que són les
despeses comunes o les inversions generals. No obstant
això, les partides més rellevants són la partida de
manteniment i reparació, on tenim pressuposts 5.500.000
pessetes per a immobles, instal•lacions, maquinària, equips
informàtics, vehicles; la partida de material d'oficina, on hi
ha una partida de 10 milions de pessetes; la partida de
subministraments on tenim 10.500.000 pessetes, energia
elèctrica, aigua, combustible, gas; la partida de telèfons són
18 milions de pessetes; la de neteja, 8.700.000 pessetes;
control d'absentisme laboral a la Comunitat Autònoma, té
una partida de 5 milions de pessetes, partida per a estudis i
treballs tècnics; dietes té una partida d'un milió; despeses
protocolàries té una partida de 750.000 pessetes; i a
inversions reals tenim una partida de 17.200.000 pessetes.
despeses d'inversions reals que són tant de nova reposició,
d'edificis, instal•lació, maquinària, mobiliari, equips
informàtics, i que cal assenyalar que hi ha la previsió de
compra d'un nou vehicle on tenim assignats 3 milions de
pessetes, al servei de menors en matèria de programes
alternatius a l'internament de centre tancat o semiobert, i
també l'adquisició de nous equips informàtics per tal
d'implantar un nou sistema de gestió de recursos humans, la
gestió de nòmina, a través del programa Meta4.

Un altre centre, un altre programa és el de gestió de
personal de l'Administració, el 121201, que té una dotació
de 225.800.000 pessetes, aquest programa que presenta un
increment de 27.440.000 pessetes, que representava el
13'84% respecte de l'exercici anterior, aquesta causa
d'increment d'aquest capítol 1 és a causa d'unes
determinades circumstàncies, la nova dotació de 3 places,
una cap de servei del Registre de personal, un cap de servei
de Règim Jurídic i un cap de secció de Control i pressupost
de despeses de personal, tot això, que és a causa
principalment de la nova incorporació a la Comunitat
Autònoma, del personal d'educació, ens ha fet falta dotar
aquestes noves places per poder atendre aquests 7.000
funcionaris que ens han estat transferits a la Comunitat
Autònoma. També la incorporació a aquest programa del
departament de prevenció de rics laborals i contractació
laboral, es tracta d'una reordenació, ja que estaven adscrits
a la Secretaria General Tècnica i passen a quedar adscrits al
si de la Direcció General de Funció Pública.
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Les principals funcions que tendrà aquest programa són la
gestió de nòmines i Seguretat Social, el manteniment i gestió
del Registre general de personal, el manteniment i gestió dels
expedients de personal, la gestió de fons social de la Comunitat
Autònoma, la negociació sindical, la gestió del servei
d'inspecció de serveis, el control d'absentisme laboral,
seguiment de baixes, d'incapacitat laboral transitòria, control
d'horaris, etc.; la confecció, revisió i modificació de la relació
de llocs de feina, tant de personal laboral com de personal
funcionari; la gestió de situacions administratives, contractació
laboral eventual i d'altres.

Els principals objectius per a aquest any 99 són la
convocatòria del concurs oposició, el que denominam el torn
lliure per a la selecció de nous funcionaris, que afectarà, com
els he dit abans, entre unes 250 o 280 places, és a dir, un màxim
de 300 places. És un programa que hem posat en marxa perquè
és un poc la resposta a un article que ve a la llei
d'acompanyament on s'ha augmentat del 2 al 5% de reserva de
places per a persones amb discapacitats que és la posada en
marxa d'un pla de formació i integració laboral de persones amb
discapacitats, perquè aquest 2% que teníem a la Llei de funció
pública, reservat per a personal amb discapacitats, mai no era
cobert per aquestes persones discapacitades. Vàrem detectar
que això es devia a una manca de formació, s'ha posat en marxa
aquest pla en el qual es començarà a treballar el 16 de
novembre, que consistirà que persones discapacitades se'ls
donarà formació teòrica, és a dir, se les prepararà per poder
optar, quan arribi el torn lliure, a les oposicions, i també hauran
de fer uns treballs pràctics dins les conselleries, amb la qual
cosa es trobaran ja amb una circumstància que no els serà
estrany el fet de fer feina a l'Administració. Això és el que
motiva aquest augment del 2 al 5%, perquè creim que, si bé el
2% mai no arribava a omplir-se, quedava en el món de les idees
però no a la pràctica, sí que crec que podem oferir un 5%
perquè amb aquesta formació sí que podrem trobar les persones
que arribin a superar aquestes oposicions.

També dins els objectius hi ha la promoció interna de
personal, que finalitzam ja, la funcionarització del personal
laboral, la definitiva implantació d'un nou sistema de gestió de
recursos humans, a través del programa Meta4, tenim també el
decret de situacions administratives que s'està acabant i la
modificació del decret de retribució i fons social, que també és
un objectiu acabar-los.

Un altre programa que és el 121401, que és de formació de
personal de l'Administració, aquest programa consisteix en el
desenvolupament d'un conjunt d'actuacions en matèria de
formació del personal per a l'any 1999, i entenem que aquesta
formació l'hem d'entendre com una eina per a la conscienciació
que la formació és garantia d'uns serveis públics de qualitat, i
és voluntat d'aquesta conselleria que la formació del personal
de l'Administració sigui una de les tasques rellevants per
desenvolupar, perquè som conscients que la formació del
personal és un element, un instrument estratègic de canvi i de
millora permanent, és un instrument de modernització de
l'administració i que, no queda més remei que passar per la
bona formació del personal que s'adscriu a aquesta
administració si volem obtenir aquests resultats.

També voldria dir que és important la feina que s'ha fet,
que es fa i que es farà des de l'IBAB, des d'aquest institut,
perquè quant a normalització lingüística, no tan sols de la
nostra administració, sinó de totes les administracions
públiques de les Illes Balears, Per demostrar-ho, vull
simplement exposar les dades de l'any 97; el nombre
d'alumnes admesos en aquests cursos de català fou de 3.796
persones que estan repartit com alumnes de la Comunitat
Autònoma són 1.601, alumnes d'administracions locals,
454, alumnes d'administració perifèrica, 1.164 i altres
administracions i ens públics, 577 matriculats, admesos. Per
tant, crec que puc confirmar que la feina que es fa en
normalització lingüística abasta totes les administracions
públiques de les Illes Balears. El nombre de classes fetes ha
estat d'11.070 hores en normalització lingüística, i el
nombre de cursos ha estat de 123, 36 de nivell A, 46 de
nivell B, 22 de nivell C, 10 de nivell D i 9 de nivell E. Per
tant, ja es va assolint un bon nivell de la nostra llengua.

Aquest programa té una dotació de 69.600.000 pessetes
que representa un increment d'un 25'58% respecte de l'any
anterior, i aquest increment es produeix de la manera
següent: en el capítol 1 tenim un 22'7%, en el capítol 2, un
25% i al capítol 6, un 29'17%. Ara bé, he de fer constar que
aquests crèdits pressupostaris que són els que aporta la
Comunitat Autònoma per a l'Ibap, però aquest gestiona molt
més pressupost aportat per diverses administracions
públiques, així tenim per a aquest any 1998 que la
Comunitat Autònoma aporta 24 milions de pessetes, ha
aportat per al 98, el Map va aportar per al 98 7.284.000
pessetes, l'acord de formació contínua va aportat 20.358.000
pessetes, i altres administracions han aportat 8.610.000
pessetes, és a dir, el pressupost de l'Ibap va ser 60.252.539
pessetes. També s'ha d'indicar que els cursos de l'Ibap també
es fan a les illes de Menorca i d'Eivissa, o també a diversos
pobles de l'illa de Menorca. L'any 98 a Menorca s'han donat
11 cursos, a Eivissa s'han donat 9 cursos i a la part forana 13
cursos, a part dels que s'han donat a Palma.

Quant a Interior, tenim el programa 124101, de
cooperació i relacions amb les corporacions locals. Aquest
programa té una partida de 87.500.000 pessetes i té la
següent distribució: En primer lloc, l'Institut Balear de
Seguretat Pública; aquest institut està creat per Llei 2/1998,
de 13 de març, d'ordenació d'emergències, que a l'article 33
diu que aquest institut diu que és l'òrgan encarregat
d'ordenar, programar i impartir les activitats formatives que
organitza l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en matèria de seguretat pública. A l'entrada en
vigor de la Llei 2/98 de la Comunitat Autònoma, mitjançant
un conveni amb l'Ajuntament de Palma, es venia formant la
policia local de Balears. L'article 35.2 de la Llei 2/1998
preveu la possibilitat que les escoles dependents de
l'Administració autonòmica, que venien exercint funcions
relacionades amb la docència en matèria de seguretat
pública, s'integrin a l'Institut Balear de seguretat pública per
decisió del Consell de Govern. En aplicació d'aquesta
disposició, efectivament, el Consell de Govern, amb data de
29 de maig del 1998, acordà que l'Escola de Policia de la
CAIB s'integràs dins l'Institut Balear de Seguretat Pública.
Ja s'ha nomenat el director d'aquest Institut de Seguretat
Pública, un funcionari de la CAIB, que dependran d'ell tant
el centre de formació com el centre d'estudis. 
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Les 57.500.000 pessetes destinades a aquest projecte es
distribueixen de la manera següent: tenim 28.500.000 pessetes
que es destinaran a cobrir el servei general del centre de
formació i del centre d'estudis; 15 milions que es destinaran a
la formació del personal de seguretat pública a Mallorca; 7
milions que es destinaran a la formació del personal de
seguretat pública a Eivissa i Formentera i 7 milions que es
destinaran a la formació del personal de seguretat pública de
Menorca. A totes aquestes quantitats afegirem les aportacions
de taxes de matrícula i aportacions d'altres administracions. El
centre de formació s'encarregarà, fonamentalment, de formar
els policies locals i bombers, a més de la resta de gent
d'emergència: salvament de platges, seguretat, rescat, etc. El
centre d'estudis serà l'encarregat de dissenyar els programes de
formació, de transcripció documental, d'implantar els
estàndards fixats en el Pla Mestre i de promoure, entre altres
coses, l'homogeneïtzació dels recursos. 

També a Interior tenim aquesta distribució d'aquest
programa que els deia, el 124111, perdó, 124101, amb la
coordinació i homologació de policies i cossos de seguretat
pública. Entre les competències en matèria d'Interior hi ha
precisament aquesta: coordinar les policies locals procurant
l'adequada homogeneïtzació dels diversos cossos de policia
existents a les Illes Balears. Un dels mitjans per aconseguir
aquesta homogeneïtzació ha consistit en l'ajuda donada els anys
anteriors per a la millor dotació de mitjans informàtics i de
telecomunicacions, així com per a l'adquisició de vehicles. Per
a aquest any pressupostari, per al 1999, es pensa afavorir la
implantació del Pla municipal d'emergència mitjançant l'ajuda
tècnica, financera i en equipaments per part de la Comunitat
Autònoma; aquestes ajudes han possibilitat la modernització
dels mitjans tècnics de les policies locals i dels cossos de
protecció civil mitjançant l'adquisició de més de 60 equips
informàtics, la seva majoria interconnectats amb la Sigem, el
Sistema Integral de Gestió d'emergències; la renovació del parc
mòbil amb més de 30 vehicles d'emergències; i 30 equips nous
de telecomunicació, a més d'afavorir la incorporació de les
seves xarxes a la xarxa del grup tancat d'emergències del
Govern, el Radiotranqui.

Els 20 milions de pessetes es distribuiran aproximadament
de la forma següent: a Mallorca 12 milions de pessetes, per a
Menorca 3.500.000 pessetes i per a Eivissa-Formentera
4.500.000 pessetes. El criteri de distribució territorial serà el
que s'ha vengut aplicant a la Direcció General d'Interior en els
darrers exercicis, i el pressupost d'ingressos per habitant per
part de l'Ajuntament, el nombre d'habitants, grau de dispersió
de la població, ratio d'agents de policia per habitants, i l'any que
ve sí que s'ha de dir que s'afavorirà els municipis que no han
rebut ajuda aquest any. 

Un altre punt a destacar són els convenis d'assistència
tècnica i millora de les corporacions locals, l'assessorament
a col•legis professionals. La partida pressupostària és de 10
milions i la recent assumpció de competències, encara
recent, en matèria de col•legis professionals ens fa
necessària la dotació de mitjans que permetin signar
convenis de col•laboració amb els col•legis professionals de
les Illes Balears així com dotar de mitjans tècnics de servei.
Així tendrem, els serveis generals tendran aquest
repartiment d'aquests 10 milions i seran 6 milions de
pessetes, per a Mallorca 3 milions, 500.000 pessetes per a
Menorca, i per a Eivissa-Formentera també 500.000
pessetes. 

Passam -a Interior també- al programa d'espectacles i
activitats classificades, codi 222201. Aquest programa no té
dotació en el capítol 6, i entre els capítols 1 i 2 el pressupost
té la quantitat de 26.800.000 pessetes. En gran part aquest
programa -19.500.000 pessetes- es dedica a la tramitació de
control i inspecció d'activitats classificades, que continuen
corresponent a la Comunitat Autònoma, així com la
convalidació de projectes, tipus d'activitats temporals,
assessorament als consells insulars, ajuntaments, policia
local, funcionament de la Comissió autonòmica i formació
de personal especialitzat. Els 7.300.000 pessetes restants es
dediquen al compliment de les competències en matèria
d'espectacles públics i activitats recreatives, al control de les
inspeccions i autoritzacions pertinents.

El programa de coordinació del Servei de Protecció Civil
i Emergències, codi 223101, que té un total de 58 milions
pressupostats, aquí tenim la implantació del Pla Mestre de
seguretat per atendre les emergències ordinàries. El Pla
Mestre de seguretat pública va ser validat pel Consell de
Govern de 27 de març del 1998, poc dies després de la
promulgació de la Llei d'ordenació d'emergències. A part de
definir la qualitat dels serveis existents, impulsa una sèrie de
projectes per tal d'equiparar el nostre nivell al dels països
punters de la Unió Europea; per afavorir la seva implantació
es proposen dos projectes a executar durant el pròxim
exercici: un projecte és el disseny i l'aplicació del sistema
de direcció d'emergències a les Illes Balears, és a dir, formar
sota una direcció la mobilització de recursos en supòsit
d'emergència, i elaborar un pla de comunicació i divulgació
del sistema Sige dirigit a la població en general i a
col•lectius i administracions públiques en particular. Per
aconseguir aquests objectius es destinaran 20 milions de
pessetes d'aquests 58 que té aquest programa. I l'altre
partida seria per a protecció civil, planificació i execució,
que un cop elaborat i aprovat el Pla Terbal, el Pla Territorial
de protecció civil de la Comunitat Autònoma pel Consell de
Govern de 8 de maig del 1998 i que, a més, ha estat
homologat per la Comissió Nacional de Protecció Civil
recentment, el 19 d'octubre del 1998 -i també els vull
informar que es va trametre fa dies al Parlament per al seu
coneixement- es fa necessari un desplegament operatiu; per
això s'han de realitzar les accions encaminades a la seva
implantació efectiva prevista en aquest pla. No s'ha
d'oblidar que la realització dels diferents plans especials de
protecció civil que s'estan elaborant i revisant, així com els
plans d'emergència a l'exterior, d'activitats que generen risc,
per exemple Repsol-Butano, aeroports, ports, etc., i que
algun d'ells s'hagués d'activar durant aquest exercici. A la
Direcció General d'Interior es treballa també per col•laborar
i assessorar les restants administracions per elaborar els seus
propis, els seus respectius plans territorials de protecció, i
per aquest projecte està prevista una partida de 23 milions
de pessetes.
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Dins aquest programa 223101 també tenim el sistema
integral de gestió d'emergències, el Siges 112; tal de donar
suport al control i coordinació d'aquest 112 i de tota la xarxa de
comunicacions i d'elaboració de noves bases de dades així com
projectes que permetin evolucionar el sistema, es destina la
quantitat de 15 milions de pessetes. Tenim, per tant, que els 58
milions de pessetes del capítol 6 d'aquest programa 223101
s'aplicarà de la forma següent: serveis no territorials, assignam
34.500.000 pessetes, per a Mallorca 11.500.000 pessetes, per a
Menorca 6 milions de pessetes i per a Eivissa-Formentera 6
milions de pessetes, que ens fan aquest total del 58 milions que
els deia.

També gestionat per Interior tenim el programa d'Oficina de
defensa dels drets del menor, ja que el director general
d'Interior també té la responsabilitat de Menors; el codi és el
313201. Aquesta oficina de defensa dels drets del menor va ser
creada per Decret 16/1997, de 30 de gener, i té com a objectiu
vetllar pel respecte dels drets dels menors reconeguts en el
conveni sobre els drets dels nins aprovat per l'Assemblea
General de les Nacions Unides el 20 de novembre del 1989, i
constitueix un complement que podríem dir que és eficaç i
especialitzat per l'impuls i el reconeixement social d'aquests
drets. L'Administració, juntament amb el Ministeri Fiscal,
exerceix aquest paper de garantir els drets del menor i la seva
promoció.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, per favor, perdoni que l'interrompi un
momentet. Jo li vull recordar que a les 12 tenim una altra
comissió, una altra compareixença d'un conseller. Si vostè
consumeix tot el temps a què té dret no li quedarà temps llavors
per poder procedir al debat amb els diferents grups polítics.
Moltes gràcies.

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

D'acord, perfecte. Gràcies, Sr. President. Llavors
simplement vull dir que aquesta oficina de defensa del menor
-que ja en tot cas em demanaran les campanyes que tenim
preparades i tot el que es farà- només vull dir que pel que fa a
despeses..., pel que fa a assignació de recursos tenim un total de
20 milions de pessetes.

Un altre programa de reforma de menors i mesures
alternatives a l'internament, que jo crec que era important
explicar-ho, que és el codi 313202, tenim pressupostats
421.220.000 pessetes. L'objectiu principal d'aquest
programa és exercir les funcions previstes a la Llei Orgànica
4/1992, de 5 de juny, pel que fa a les mesures imposades pel
Jutjat de Menors, essent igualment responsable de
l'ordenació i la coordinació d'aquells recursos que es
considerin necessaris per a la correcta atenció dels menors
infractors. Per tant, aquí, aquests 421.220.000 pessetes, que
ha tengut un increment de 40.500.000 pessetes respecte a
l'any 98, representa per tant un augment del 10'64%; aquest
programa vol donar resposta a totes les funcions següents:
constituir un equip multidisciplinar per planificar,
coordinar, el  control de tots els programes i actuacions que
abans els he dit i que els puc explicar que volem fer, i això
actuacions en matèria de reforma de menors, que està
constituït per una assistent social, un assessor jurídic, un
psicòleg i un pedagog. Mesures d'internament en centre
semiobert o tancat, que és el centre de reforma d'es Pinaret;
mesures d'internament a centre obert, que tenim el centre de
la Sagrada Família; mesures d'internament en centre
terapèutic: hem firmat un conveni amb Projecte Jove;
mesures alternatives a l'internament, programes que
actualment estan en funcionament són les mesures de
llibertat vigilada i la prestació de serveis en benefici de la
comunitat, però, com els deia, per a l'any 99 posam en
marxa 13 programes, 13 programes, que els els puc explicar
després, si volen que els expliqui.

I tenim també un conveni experimental de prevenció i
detecció de maltractaments, que tenim una dotació de
15.400.000 pessetes; aquest programa es realitza mitjançant
un conveni amb el Ministeri de Treball i Afers Socials, que
la Conselleria aporta 7.700.000 pessetes. Aquest programa
es fa a Menorca, es fa a Eivissa i es fa a Mallorca, i per al
curs 98-99 es donarà formació al professorat. Un programa
de desenvolupament d'activitats de formació laboral per a
integració de joves amb dificultat d'adaptació social, el que
els deia el Programa Dalias, que té una dotació de 100
milions de pessetes; aquest programa es realitza amb un
conveni de la Conselleria de Treball i Formació, ara bé,
aquests 100 milions de pessetes, la finançació d'aquest
programa, hi ha aportat per part de la Conselleria de la
Funció Pública hi ha 30 milions i per part de la Conselleria
de Treball i Formació tenim 70 milions. Aquest programa
es fa a Mallorca, la part forana inclosa, es fa a Menorca i
aquest any ha començat a Eivissa, i el 23% d'alumnes també
els vull dir que han aconseguit contracte de treball.
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Finalment, ja breument, entraré a la secció 36 que, com els
he dit, hi ha pressupostats 521.940.000 pessetes, que respecte
a l'exercici anterior, que eren 521 milions hi ha una diferència
del 5,94% i que en milions de pessetes suposen 24.120.000
pessetes, però vull dir que aquests 24 milions de retribució de
personal eventual, que és de 220.120.000 pessetes, d'aquests 24
milions de variació 20 milions són el cost de la funcionarització
del personal laboral, que no se sap en aquest moment a quants
de treballadors afectarà però que l'increment no és aquest
12'3%, aquesta partida de retribucions de personal eventual,
sinó que és un 2'1%. Els altres elements -productivitat,
gratificació i fons social- hi ha unes partides: la productivitat
suposa un increment del 2'1 que és de 30.630.000 pessetes,
gratificacions 71.470.000 pessetes que també és un increment
del 2'1, i a fons social tenim una partida de 229.730.000
pessetes que també suposa un increment del 2'1. Per tant, la
variació que trobam a retribució de personal eventual és perquè
hi tenim incorporada aquesta quantitat de 20 milions de
pessetes, que és una primera avaluació del cost de la
funcionarització del personal laboral.

Moltes gràcies, Sr. President. Estic a disposició per les
preguntes que se'm vulguin fer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera, per les seves explicacions, que
consider meticuloses i exhaustives, dels seus pressupostos, i
passaríem al torn de preguntes, a no ser que algun portaveu
volgués que es fes un recés. No?

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President, estava temptat de demanar un recés
de 15 minuts, però en solidaritat amb el president d'aquesta
comissió i en un exercici de responsabilitat parlamentària no ho
faré.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella; li agraesc la seva solidaritat amb la
presidència, però jo també havia de dir que crec que els altres
diputats també li agrairien.

Aleshores entrarem en el torn de preguntes. Pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida té la paraula el diputat Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Com que aquesta conselleria, aquesta
secció, és la que té més baix pressupost de totes les conselleries
del Govern balear, la consellera ha hagut d'explicar tres
vegades els mateixos números, perquè així sembli que té més
pressupost o més coses. El seu predecessor, el Sr. Berastain, o
antecessor, el Sr. Berastain, ho liquidava en cinc minuts;
aquesta vegada han estat gairebé 60 minuts per explicar
exactament els mateixos pressuposts. No és cap retret, és una
simple comparació de temps, i li hem d'agrair també la
meticulositat amb que ha exposat els pressupostos.

Jo li faré unes quantes preguntes molt concretes, no
entraré en tant de detall com ha fet la consellera; algunes
faran referència a la Llei d'acompanyament dels pressuposts
que tenen relació amb aquesta conselleria, encara que no és
pròpiament dels doblers, d'allò que parlarem, sinó també
una cosa que aquesta conselleria hi té alguna cosa a dir. 

En primer lloc, a la Llei d'acompanyament es modifica
la Llei de Funció Pública en diversos articles; jo no sé si una
modificació d'una llei de funció pública s'ha de fer a la Llei
d'acompanyament, però bé, es fa així. En primer lloc, a
l'article 3 es modifica l'article 42.2 de la Llei de funció
pública en el sentit que ja no serà necessari concurs previ
abans d'una fase de convocatòria; expliqui el motiu, expliqui
el per què. Una segona és que es crea com a excepció, es
modifica també l'article 5.6, es crea com a excepció la
convocatòria de concursos per àrees, sectors i departaments;
podrà dir que açò va en relació a la modificació de la Llei
estatal però, bé, la modificació de la Llei estatal no és
preceptiva, és només indicativa i en aquest sentit també li
hem de recordar que està pendent l'Estatut de funció pública
a nivell d'Estat per donar passes en aquest sentit a la nostra
llei de funció pública. Una altra qüestió és que en els
addicionals es crea una escala de seguretat, i jo no sé si ho
he entès perquè és un tema del qual no tenc massa
coneixement personal, però no entenem molt bé quina és
aquesta creació d'aquesta escala de seguretat amb diverses
categories, també, que s'indiquen: si és la idea de muntar, no
sé, una espècie de policia autonòmica, una espècie de..., si
van en aquest sentit aquestes modificacions. Ho deman
perquè no ho sé, no és cap reflexió sinó una pregunta.

Després, quant a l'oferta d'ocupació pública després de
cinc anys, després del 91, que va ser la darrera, o el 92,
enguany, el 98, hi havia una convocatòria d'oferta
d'ocupació pública de 350 places. S'ha ajornat tant tot el
procediment que s'ajorna l'oferta del 98 al 99, s'ajorna fins
al 99; dins el 98 no s'ha fet el torn lliure i per tant hi ha
aquesta obligació. Nosaltres voldríem saber si serà una
simple pròrroga del 98, si s'ampliarà respecte del 98 o si ja
es donarà amb la pròrroga del 98 per tancada qualsevol
oferta d'ocupació pública per al 99. Li dic açò també perquè
durant l'any 98 hi ha hagut un degoteig d'interins, a cada
BOCAIB sortien interins, no a cada BOCAIB però molt
freqüentment sortien nous interins, i ens agradaria saber
també dues respostes concretes: quants d'interins hi ha ara?,
quants?; és una resposta que té un número, no hi ha cap més
solució; i quant de personal està en comissió de serveis?,
quants estan en comissió de serveis? Són dues propostes
concretes. Després m'agradaria saber també, dins aquests
articles de la Llei d'acompanyament, que són importants les
modificacions que es proposen, quina negociació han tengut
amb els sindicats per fer aquesta proposta de modificació de
la Llei de funció pública a partir de la Llei
d'acompanyament: quina negociació hi ha hagut?
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Pel que fa ja als pressupostos, quatre preguntes concretes,
quatre o cinc. Desenvolupament del Pla Terbal. Aquí es va
aprovar per unanimitat la Llei d'emergències, fins i tot vaig
tenir l'oportunitat de defensar personalment la Llei del Govern
en el Plenari del Parlament. Després ens vam trobar amb la
sorpresa que un dels desenvolupaments de la Llei
d'emergències és el Pla Terbal, el Pla territorial de les Illes
Balears, protecció civil. Vaig trobar la sorpresa que el Pla
Terbal es va aprovar per decret, el Decret 50/98, sense una fase
prèvia de coneixement del Parlament. Vostè ha dit que ara ha
entrat en el Parlament per a informació; jo crec que desacredita
un poc la unanimitat que en el Parlament tots els grups van
intentar introduir dins la Llei d'emergències, dur-ho ja com una
fase informativa després que ha estat aprovat, homologat, etc.,
i no a una fase prèvia a la seva aprovació per decret; jo crec que
és un mal funcionament el que ha tengut quant al Pla territorial,
perquè hauria estat molt més normal, molt més oportú, molt
més parlamentari, dur-ho prèviament a discussió al Parlament,
hauria estat el que ens hauria agradat i ha estat el que el Govern
no ha fet. 

Aquest pla Terbal obliga els ajuntaments a fer plans
municipals bàsics d'emergències i protecció civil i obliga els
consells insulars a fer plans insulars de protecció civil,
d'emergències i protecció civil, introdueix l'element dels
possibles plans supramunicipals i suggereix la idea que es facin
així a Eivissa i Menorca. Nosaltres estam totalment d'acord
amb aquesta idea. En aquests moments, a pesar del que ha dit
vostè, no hi ha en marxa cap pla municipal, almanco que jo
sàpiga a Menorca, d'emergències i protecció civil, ni un, ni un,
i obliga els municipis de més de 20.000 habitants, Ciutadella i
Maó en el cas de Menorca, i en el cas de Mallorca vostè els
coneixerà, com els d'Eivissa. Vostè diu que hi ha 23 milions per
a tot, és a dir, per al Pla Illes Balears, plans d'emergència
sectorials i per ajudar i assessorar els plans territorials
d'emergència i protecció civil. Açò no serveix per a res. No n'hi
ha prou, de cap manera, si es vol desenvolupar el Pla Terbal a
partir de l'any 99, i jo crec que és fonamental per al Pla de les
Illes Balears que hi hagi prèviament redactats, aprovats i
implantats els plans municipals, supramunicipals o insulars. En
aquest sentit nosaltres ja farem esmenes, lògicament, parcials
al pressupost, quan toqui, i a plenari en aquest parlament es
discutiran, però creim que per part de la Conselleria s'hauria de
reflexionar sobre la necessitat d'una major implicació. És cert
que els alcaldes són el cap de protecció civil en el municipi, que
els presidents dels consells insulars en el seu territori insular, és
certa aquesta responsabilitat, però estam donant als ajuntaments
i als consells insulars obligacions que no tenen capacitat per
afrontar, i açò és donar-los l'oportunitat de no complir amb el
Pla Terbal, i el que hem de fer nosaltres és intentar que
s'acompleixi aquest pla i el Govern balear té la responsabilitat
de donar mitjans d'assessorament tècnic, jurídic i econòmic per
dur-ho a terme. En aquest sentit li he de dir que nosaltres ja a
nivell municipal a Menorca i a nivell insular en el Consell
Insular hem presentat mocions perquè es faci un pla
supramunicipal que sigui a la vegada insular, etc., etc., però si
no hi ha la col•laboració molt més forta del Govern balear no
es podrà fer, açò és una cosa que li dic perquè ja ho sàpiga per
endavant.

Una altra qüestió és que el Govern balear es reserva,
després de les competències traspassades d'activitats
classificades, tot el que és espectacles extraordinaris,
emergències extraordinàries i també amb la Llei
d'emergències es reserva tota aquesta competències sobre
qüestions extraordinàries. Vostè sabrà, segurament ho sabrà,
tot el conflicte que es va motivar aquest estiu amb un
concert determinat, amb un concert musical determinat de
n'Alejandro Sanz a Mallorca, el conflicte que no només va
suposar un conflicte per a aquell promotor i per a aquell
concert: a partir d'aquell concert tots els promotors
extraordinaris de concerts fora de llocs habituals estan amb
l'orella aixecada, i també hi estan els ajuntament, que
celebren festes patronals que són espectacles extraordinaris
que impliquen a la (...) d'una població a llocs inhabituals, i
que celebren concerts extraordinaris els ajuntaments quasi
cada setmana durant l'estiu. Nosaltres hem fet preguntes i
hem tingut algunes respostes a aquestes preguntes sobre
quina serà l'actuació del Govern balear a partir d'aquest
estiu 98 amb aquests espectacles extraordinaris, perquè
també es poden produir conflictes: d'una banda està el
compliment de la Llei d'emergències, el compliment de la
legislació, i d'una altra banda està la realitat, i una festa
popular, per exemple, és un espectacle extraordinari, fins i
tot més perillós o de més risc que un espectacle, un concert
de n'Alejandro Sanz. Quina serà l'actuació concreta en
aquest sentit?. Vostès pressuposten 26 milions; 26 milions
no sé si donen per tres o quatre persones perquè tots estan
a personal, només hi ha 150 pessetes de dietes que deu ser
per fer un parell de desplaçaments a Menorca i a Eivissa,
deu ser açò; amb aquest personal és impossible que el
seguiment que van fer del concert d'Alejandro Sanz es faci
en tots els espectacles extraordinaris que es fan a les Illes
Balears al llarg de l'any, és impossible. Quina serà l'actuació
en aquest sentit?

Quant a menors, no hem vist reflectit pressupostàriament
el desenvolupament del Pla d'atenció a la infància i
adolescència en situació de risc, que és una cosa que hi ha
37 programes; n'hi ha alguns que pertoquen als ajuntaments,
però molts que pertoquen a la Comunitat Autònoma. Per
tant, no hem vist reflectit pressupostàriament el
desenvolupament d'aquest pla que vàrem aprovar l'any
passat, i ens agradaria programa per programa que vegem
quins doblers destinarà a la realització d'aquest pla.
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Oficina dels drets del menor, és una oficina creada sembla
que l'any 96, que ha tingut un funcionament molt, molt minso
durant aquests dos anys. Nosaltres li reiterarem, com cada any,
que trobam que aquesta oficina no ha de ser dependent del
Govern balear, sinó que ha de ser una oficina totalment
independent. És impossible que el Govern balear sigui
imparcial amb les crítiques que vagin dirigides contra ell.
Almanco ho hem de dubtar, no podem dubtar de l'eficàcia de
les persones que gestionin aquesta oficina, però no és normal
que sigui dependent del Govern una cosa que moltes vegades
tramitarà denúncies contra el Govern o contra actuacions
polítiques en matèria de menors. Després veim que hi ha 20
milions destinats al funcionament d'aquesta oficina, i en el
pressupost està dins el capítol 4, partida 48000, transferències
corrents a famílies, no em consona que sigui per a
funcionament de l'oficina i que estiguin aquests milions al
capítol 4, per transferències a famílies. Exactament com
funcionarà econòmicament aquesta partida?

Tampoc no veim al pressupost partides per a l'exercici de les
competències en matèria d'educació, acolliment i protecció de
menors, que el Consell Insular no va.... perdoni, m'he equivocat
amb aquest apreciació. Exacte, açò era el que li volia dir. Les
competències atribuïdes de menors a Menorca no hi havia la
transferència d'edificis, d'immobles, no hi era present. Nosaltres
creim que sempre hi ha d'haver també la dotació per a
immobles quan és una transferència. El servei de menors
ocupava, compartia un mateix edifici amb el servei de joventut
i família, que depèn d'una altra conselleria. A partir que el
Govern balear s'ha quedat reforma, reforma passarà a aquest
edifici, amb família i joventut, i s'obliga el servei de menors,
que ara depèn del Consell Insular de Menorca, a desallotjar
aquest edifici. Per açò el Consell ja ha posat en marxa un
concurs, per llogar un edifici. Nosaltres volíem saber, atès que
açò és una minva de la dotació econòmica que va rebre el
Consell Insular de Menorca, si hi ha cap partida pressupostària
per ampliar la dotació econòmica dins el 99, i per al futur al
Consell Insular de Menorca per a aquestes necessitats d'edifici,
que no tenien quan hi va haver la transferència, però que tenen
des del moment en què el Govern balear els ha tret de l'edifici
que compartien.

Després també una altra cosa que notam a faltar en aquest
desenvolupament pressupostari -tal vegada jo no ho sabut
veure, o vostè no ho ha explicat- és que no veim cap partida
pressupostària concreta per a la gestió del Registre de béns i
patrimoni del alts càrrecs i membres del Govern que estaran
afectats per la Llei d'incompatibilitats. La pregunta és: es
crearan aquests registres, que pertoquen a Funció Pública,
durant l'any 1999? I si es creen aquests registres, fonamentals
per donar vigor a la Llei d'incompatibilitats, quina partida
pressupostària tindran?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair un poquet
també la consellera, perquè així quedarà reflectit en el Diari
de sessions, un poc més concretats els seus pressuposts, ja
que -i li vull dir fora cap to de crítica més enllà de la
puguem entendre'ns- en el sentit que havíem vist dins el
programa, una vegada estudiat, que era a moltes de seves
àrees pràcticament el de l'any passat. Per això li agraesc la
concreció que ens ha fet. I li dic això perquè vegi que no
(...), perquè acceptin un poc també la crítica a dins -i li pos
un exemple- dins espectacles i activitats classificades, l'any
passat, per exemple, al punt 1.12 i 1.13 es veu que per error
del que sigui aquests dos punts es posaren en castellà  dins
el tema. A l'any 99 continuen aquests dos punts exactament
igual en castellà. Això vol dir que mínimament quasi ni se
l'han llegit. Li dic en to que gràcies a la seva explicació,
perquè el que havíem vist era repetir exactament el de l'any
98; i li podria treure altres exemples que no vénen al cas.
Així i tot, ja que la importància és aclarir uns quants temes
importants de Funció Pública i Interior, Sí que li voldríem
començar dient, com ja ha fet un altre portaveu, en el sentit
que ens preocupa el tema de l'oferta pública; és un tema que
duim arrossegant any rere any. Havíem vist una vegada més
que dins els objectius se'ns torna a dir que és dur a terme
l'oferta pública d'educació i dur a terme el concurs de
trasllats, se'ns torna a posar aquí damunt. Aleshores jo
també per concretar sí que li voldria demanar, perquè vostè
dins la seva intervenció ha dit "finalitzar el procés", i ha
parlat d'unes 280 persones. Aleshores, això que són
exactament, funcionaris interins?, places que treim perquè
vostè ha dit "nous funcionaris"? Aleshores a aquesta oferta
hi ha personal laboral?, només parlam de llocs
funcionarials? O sigui, aquesta oferta què abasta, en una
paraula? L'oferta pública que vostè ha anat repetint que es
faria i es faria, aleshores el nombre de personal funcionari
i el nombre de personal laboral, si és que n'hi ha, dins
aquesta oferta. I li dic això perquè també hi tornam  troba
que diu "negociacions d'acords funcionarització", però així
com ens ho posa aquí diu "de personal laboral de caràcter
funcionaritzable". Hem vist també declaracions seves que
diuen que el Govern balear decideix convertir en funcionaris
tot el personal laboral. Clar, aquí ja matisa un poc, jo
voldria saber si és tot el personal laboral que passarà a ser
funcionari, o exactament quin és aquest personal laboral de
caràcter funcionaritzable; en un sentit més que res per
aclariment, i quantes persones abasta això.

També dins la qüestió de formació de personal de
l'Administració, veim un punt que no acabam d'entendre, a
veure si només és per a personal intern, deduïm que sí, quan
diu "convocatòria de beques i ajudes per a treballs
d'investigació". Això dins el programa de formació del
personal de l'Administració, i deduïm que aquestes beques
i ajudes per a treball d'investigació és per al personal només
funcionari de al Comunitat Autònoma, o és més ample
l'abast d'aquesta qüestió?



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 63 / 6 de novembre del 1998 1819

Llavors sí que també, i diferents vegades se n'ha parlat, i jo
record ja l'any 96 en el pressupost ja se'ns xerrava de la qüestió
de la funció pública, quant a llei sobre règim local. a
normatives de règim local ajustades a la Comunitat Autònoma.
Això fa diferents anys també que ho veim dins els objectius, i
jo sí que li vull demanar exactament a veure si per aquest any
està prevista la qüestió, sigui a través d'una llei de règim local
nostra, en el sentit ampliar..., sobre la qüestió aquesta quines
coses pensen fer.

Quant a les ajudes als ajuntaments, vostè ha repetit les
ajudes que es fan. Hi ha una disminució mínima del pressupost.
Jo aquí l'ùnic que li continuu demanant és a veure si això tendrà
cap convocatòria pública o seran ajudes, com vostè ha donat a
entendre, encaminades només per ajudar certs ajuntaments en
les necessitats que hi detectin. La pregunta és: hi haurà
convocatòria pública per aquest fet o no n'hi haurà?

Certament també s'ha anomenat molt, i fa anys que en
parlam, la qüestió d'un desplegament normatiu en matèria
d'espectacles públics. Hem parlat a diferents pressuposts,
almanco a què jo he pogut assistir, d'una llei d'espectacles
públic. La meva pregunta també és obligada, a veure el tema
com el veuen dins l'any 99. També certes vegades, si no del
Govern o del president Matas, ha pogut sortir el traspàs de
competències als consells insulars en matèria d'espectacles; a
veure si hi ha res d'això, enllaçant amb aquesta futura llei
d'espectacles públics. I enllaçant amb això, hem observat que
diferents vegades posen també al pressupost la creació del cos
d'inspectors del Govern balear en matèria d'espectacles públics
i activitats recreatives. Això ho veim contínuament també, i la
meva pregunta és com està el tema aquest.

Com veu, ens basam un poquet en els objectius i coses que
hem anat veient de repeticions que vostès han anat fent, i vostè
ho ha dit al principi, ja és el segon any que ens presenta aquest
pressupost, però jo diria més, que també han de ser continuïtat
d'uns governs anteriors del PP. Aleshores, si nosaltres aquí hem
trobat coses que ens pareixen bé en principi, però que no sabem
com es desenvoluparan. El sentit de les nostres preguntes va a
saber un poc més a veure si dins l'any 99 trobarem aquesta
normativa que de fa anys en parlam. Igualment que ens pareix
molt bé que posin dins els objectius divulgar, organitzar,
elaborar totes aquestes coses que estan posant, però si realment
es fa; perquè queda molt "guapo" posar-ho aquí damunt, però
llavors hem de veure que això realment es transmet al carrer i
als ajuntaments i a les altres administracions, on es completen
els plans que també fa anys que en parlam, d'emergència
exterior, inundacions, totes aquestes que li dic, fora un to de
crítica, sinó purament per saber si ara va de bo, i realment dins
l'any 99, o dins el pressupost del 2000 possiblement moltes
d'aquestes coses que avui posam com a objectius ja no serà
necessari, perquè s'hauran cobert.

I per acabar, i per no fer massa llarga també la nostra
intervenció, vull dir-li que hem seguit les seves
declaracions, principalment aquests dos anys, i hem vist que
vostè en moments determinats una de les coses que ha dit és
que no es donarien avantatges a ningú per cobrir les places
ocupades per interins, vostè ha fet bastants declaracions en
aquest sentit. Aleshores jo l'únic que li deman, per acabar,
és una explicació més detallada també de la llei
d'acompanyament, d'aquestl canvi d'article del 42.2, a veure
en quin sentit canvien aquest article, perquè crec que és
important saber-ho, ja que modifica substancialment l'article
anterior. Aleshores jo sí que crec que la consellera necessita
dir en aquests moments el perquè d'aquest canvi d'article,
per evitar que hi hagi interpretacions que això puguin ser
avantatges o desavantatges cap a uns interins o cap a uns
empleats públics, que a diferents vegades s'hagi manifestat
el contrari. Ho dic, més que res, perquè crec que fins i tot
convé a la consellera aclarir-ho, per evitar malentesos, si és
que n'hi pugui haver. I en aquest sentit acab la meva
intervenció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. 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, moltes gràcies per les seves explicacions,
profuses i de vegades difuses, però en tot cas bastant
completes. Gràcies també a la presència dels alts càrrecs
que estan aquí amb nosaltres, supòs que per -si el president
ho autoritza- donar explicacions complementàries.

M'agradaria començar per una àrea específica que cada
any és important, independentment de qüestions que s'han
comentat, no crec que s'hagi de reprendre aquest apartat,
encara que és suficientment important, sobretot aquest
apartat de la llei d'acompanyament específic. Però com que
estam en un debat de pressupost, m'agradaria aclarir una
sèrie de punts, si és possible.
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Personal. Vostè ha comentat una sèrie de noves persones,
cap de seguretat, etcètera. En qualsevol cas, l'any 97 aquesta
conselleria tenia 174 persones, l'any 98 tenia 156 persones,
vostè va dir que fonamentalment per les transferències de
menors l'any passat i tal, no quadrava, però bé; i aquest any
apareixen 184 persones. És a dir, 28 persones, i quasi encertant,
però al voltant del que vostè ha dit, aquí surten 29 més 4
persones que ha comentat d'un equip de menors, és a dir 33
persones. Per tant l'explicat a la relació de llocs de feina de
personal no coincideix amb el que vostè ha dit. I en el mateix
sentit m'agradaria comentar-li com és que recentment, vostè sap
que hi ha un Decret de Presidència, al BOCAIB de 29.10.98, on
es reestructura la Conselleria, precisament fa una setmana, no
molt més, i apareixen Secretaria General Tècnica, Direcció
General de Funció Pública, Direcció General d'Interior i
Direcció General de Menors, una direcció general no coberta
des de fa molt de temps i en la reestructuració no apareix. Ens
agradaria veure quin tipus de reestructuració és, a part de donar
contingut a l'Oficina de defensa del menor, etc., etc. sense
establir cap rang. Sap vostè que des de l'oposició sempre
pensam que l'Oficina de defensa del menor, com ja li han dit,
no hauria de pertànyer, no hauria de dependre de la Conselleria
però és la seva opció i allà vostès amb ella el temps que s'hi
quedin.

En qualsevol cas, sí que m'agradaria que m'explicitàs, si és
possible, dins la relació de llocs de feina hi ha un lloc aquí
anomenat "assessor tècnic", funcionari nivell A 33.
M'agradaria, en qüestió de personal, que m'aclareixi tres o
quatre punts: aquest assessor tècnic, si em pot donar el nom, si
no li demanaré per escrit; després si vostè té tres secretàries
personals, segons apareix aquí, és només una curiositat;
després, ha comentat després que s'havien creat uns vigilants de
seguretat i tal, sota quina convocatòria?, -ja li han demanat- si
ha estat convocatòria pública, si són interins, si són contractats,
quin tipus de qüestions?, perquè a més a més jo record que el
Govern balear, precisament, ara apareixen aquí... dotze i quatre
setze persones relatives a seguretat, que no entram en si és bo
o és dolent, jo sé que és una vella reivindicació d'un dels seus
directors generals, i bé està; el que passa és que clar, si per un
costat estam creant vigilants de seguretat i per un altre costat
estam contractant constantment, les conselleries del Govern
balear, empreses privades de seguretat, sembla una mica
contraproduent des del nostre punt de vista.

Referent a una altra qüestió que sap que especialment a
aquest diputat en un sentit..., bé, en una expressió que no vull
dir però li preocupa; aquí apareix "delegat reforma menors a
Eivissa"; on és el de Menorca?, perquè no apareix, en aquest
llistat no apareix, Sra. Consellera, no, no, no, no, li puc mostrar;
a no ser que hagin fet una versió 2 o MK2 d'això..., en
qualsevol cas no apareix en aquest cas. Apareix un "delegado de
reformas" sense especificar d'on i on és; hi ha per un costat el
d'Eivissa però el de Menorca no apareix. I m'agradaria saber
quina funció té el último de la fila, seria en castellà, en aquest
cas seria el darrer de la llista, el senyor assessor o assessora de
relacions interinstitucionals: qui és aquest senyor o senyora i
quina és la seva funció?, ja que no apareix en cap dels
programes cap persona que hagi de fer aquesta feina. Això
relatiu al personal; m'agradaria comentar-li quin és el motiu
perquè vostè en un moment determinat ha comentat que es feia
reordenació de personal. Diuen que l'Administració, jo record
que fa dos anys, a l'esmena a la totalitat vaig fer esment a una
espècie d'acudit que fa poc va sortir a un setmanal que es deia
dels remeros, comparant els remeros japonesos i els espanyols,
que en els japonesos hi havia deu remeros i un cap, i en aquesta
comunitat en determinats moments semblava que hi havia nou
caps i un remero, però, això de la reordenació del persona ja ho
va dir l'any passat, l'any passat va dir que s'havien inclòs
persones que venien del joc, de salut laboral, i que se n'anaven
persones als consells insulars de menors, hi ha coses que no
acaben de casar, no?

Després, ja li han comentat, no?, la convocatòria de
concurs oposició, funcionarització del personal laboral, això
m'agradaria recordar-li que vostè mateixa, a 13 de novembre
de l'any passat, a la segona intervenció meva va dir que
després del concurs de trasllats de l'any 97, que se'ns va dir
que tal, tal, tal, que hi va haver negociacions, però que les
negociacions, els sindicats les van rompre i que bé, que
immediatament es faria, fa un any, és que han estat un any
amb negociacions?, deu ser molt dur, però, en qualsevol cas,
això va dir vostè fa un any.

M'agradaria fer-li esment, perquè l'any passat ja li vàrem
comentar i aquest any una altra vegada, la qüestió de
formació, en la qüestió de formació vostè ha aportat unes
dades que, com sempre, i segur que està d'acord amb
nosaltres, el que passa és que, a més a més d'estar d'acord,
qui fa el pressupost és vostè, i ens ha de permetre que no hi
estiguem d'acord, formació dels funcionaris de la Comunitat
Autònoma, més o menys, si el meu record no és molt
dolent, a la Comunitat Autònoma hi ha al voltant de 600
funcionaris, segons algunes dades, jo record que fa anys
vaig demanar al sr. Gilet, quan era conseller i no em va
saber respondre, si vostè té la dada exacta, m'agradaria
saber-ho, però el que sí està clar és que el darrer any s'han
incorporat més de 6.000 persones, és a dir un 1.000% que
són les persones transferides d'educaicó. Ja sabem, i em vull
curar amb salut, en el sentit que no es pot dir que la
formació de la Conselleria de Funció Pública abasti tots els
funcionaris, el que passa és que em sembla molt pobre per
idèntic, que l'únic element de formació que aporti siguin 6
milions més que l'any passat, tenim 6.000 funcionaris més,
supòs que independentment que els plans de formació
d'educació vagin pel seu costat, la Conselleria de Funció
Pública, alguna cosa haurà de dir, perquè, en tot cas, són
funcionaris, o així ho entenc, i així ho diuen, i així sembla
que hi ha alguns recursos en marxa, perquè són funcionaris
de la Comunitat Autònoma des del moment que són
transferits de la mateixa manera que ha passat en altres
comunitats autònomes.

Bé, respecte del personal no diré res més, perquè si no,
el president encara que la seva magnanimitat és extrema, em
cridarà a l'ordre.

Un altre apartat, vostè, jo crec que d'una manera hàbil,
tenint en compte que l'any passat li van retreure alguns
diputats que les inversions per illes no eren molt clares, i tal,
ha dit, bé, aquest any deim inversions, tant per a Eivissa,
tant per a Menorca, i ens quedam tan amples, com diríem,
però clar, hi ha un tom, el tom 4, que diu "territorialització
de les inversions", que el tinc aquí davant, i clar, quan anam
específicament, jo només he agafat, pel que vostè ha
comentat sap que som diputat per Menorca, quan anam a la
territorialització de Menorca, li diré, pàgina 199, diu: de
Presidència del Govern, de Conselleria de Turisme, de
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, de Conselleria de
Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral, Conselleria
de Foment i s'ha acabat el bròquil, com se sol dir, és a dir,
que les inversions que a Menorca apareixen, de la
Conselleria de Funció Pública i Interior, realitzades, no hi
són, per tant algú no ho diu tal qual, o vostè no ho ha dit o
no està expressat aquí, o aquest tom l'ha fet un senyor i el
seu pressupost l'ha fet un altre senyor, però el que és clar és
que en aquest tom de territorialització d'inversions no
apareix cap inversió territorialitzada de la seva conselleria
ni cap fet concret.
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M'agradaria demanar-li una sèrie de coses, en tendria
moltíssimes per demanar-li, però, en qualsevol cas, sabem que
pressupostàriament la seva conselleria, un altre apartat, la
secció 36, m'agradaria fer-li el mateix raonament que en
personal, si tenim en compte, vostè ha comentat, m'agradaria
que expliqués que pensa modificar el decret de fons social, el
decret, si mal no record, 139/93, posteriorment modificat, però
m'agradaria que m'expliqués aquest apartat específicament
perquè hi ha un problema bastant important i bastant potent que
vostè deu saber, que és que el decret d'acció social, als
funcionaris no és el mateix si ens dirigim a 600 funcionaris que
si ens dirigim a 8.000 funcionaris, en aquest cas m'agradaria
que m'ho aclarís, sobretot perquè clar, si hi ha un augment
pressupostari, com vostè ha dit, del 2'1% i, per un altre costat,
hi ha hagut un augment no del 1.000, del 10.000% de
funcionaris, aquí hi ha unes xifres que no quadren, no?

Bé, intentaré, segons el seu desenvolupament per àrees,
perquè sap que m'agrada comentar una sèrie de preguntes per
àrees, i començaré per la darrera, per menors. Li he de recordar
que l'any passat va dir el mateix del programa Dalias, el
programa d'acolliment, d'aquest programa que tenen en conveni
amb la Universitat de València, que s'està desenvolupant,
primer es va desenvolupar a Mallorca, després a Eivissa i
després a Menorca, és el mateix programa, la mateixa quantitat
i consisteix en poca cosa més que uns protocols, ho dic perquè
el conec, uns protocols i poca cosa més. El que sí hi ha afegit
són una sèrie de programes, més programes, ha dit fins a 13
programes, bé estar, amb 10 milions de pessetes, encara que
s'ha curat amb salut, el personal ja el tenim, costa tot això, però
qualsevol programa sap que val bastant més, en qualsevol cas
vull reiterar que en aquest cas és responsabilitat, no sé si és
seva o de qui, però en qualsevol del Govern balear quantificar
el pla d'0atenció integral a la infància i l'adolescència en risc,
que es va acordar el 15 de maig del 97 en aquest parlament, i
continua sense quantificar. I és una llàstima perquè
independentment que fallin més o menys programes, de
vegades sembla que hi ha una espècie de descoordinació
bastant important.

I referint-me al que ha dit, perquè és bastant ordenada en la
seva explicació, clar, diu, per exemple, en termes generals
veiem que la seva conselleria, que és l'1% dels pressuposts
d'aquesta comunitat autònoma, realment vostè, com li han dit,
s'ha estès bastant més del percentatge corresponent a la seva
conselleria, però bé, és l'1%, són 1.000 i busques milions de
pessetes, els gràfics aquests tan guapos que fan del mateix
Govern balear, una conselleria que el 97 va davallar
importantment, el 98 ha pujat, i el 99 ha pujat encara més. No
veim cap justificació per a aquesta pujada, i les que ens ha dit
fonamentalment han estat de via personal, si les tres direccions
generals anomenades, perquè de l'altra, no sabe no contesta, no
existeix o si existeix existeix només al paper, Funció Pública,
300 milions, resum de la mateixa conselleria, més o menys,
eh?; Direcció General d'Interior, 800 milions; i els 400 milions
de pessetes de reforma de menors. Clar, reforma de menors
estableixen, jo tinc a les meves notes del pressupost, però en tot
cas ja ho discutirem al ple o en esmenes, que fan trampa, fan
trampa, és a dir, inclouen sous de l'oficina del defensor del
menor en reforma, per tant no pot dir que hi ha un augment
perquè això és una trampa comptable, els comptables ho deuen
saber, supòs que el secretari general tècnic i els especialistes
deuen saber com es fan aquestes trampes i, de tant en tant, hi ha
algun diputat que els els retreu, però és clar que això és trampa.
No es pot dir que s'ha augmentat en menors, quan el que s'ha
augmentat és personal, el que ha augmentat clarament és
capítol 1, que realment, tal vegada, com es diu en termes
castizos, es el chocolate del loro, però clar, són 29 o 30 persones
més a la conselleria, una conselleria que té un 1% del
pressupost, que té, ja li vam comentar l'any passat, en diferents
programes; el primer és crear els instituts, institut de seguretat,
tot, tota la parafernàlia, després els directors, i els soldats, ja

veurem qui són, perquè, la veritat, segons l'organigrama que
ens comenta, aquí hi ha directors d'institut, que deu ser un
súperdirector perquè es dirigeix a ell mateix, pel que
sembla, però la veritat és que és una qüestió bastant
preocupant. 

Dues coses més, i acabaré, però en aquests moments,
dues preguntes en concret. L'any passat fent un joc de
paraules, jo li vaig comentar, en un dels punts de
col•laboració a corporacions locals, hi havia una partida de
30 milions, i jo li vaig dir, que eren 30 milions, 30 pobles o
30 cotxes?, vostè va dir que eren 30 milions, avui ha dit que
en algun lloc del (...) no sé si ha dit que s'han comprat 30
vehicles, està enregistrat, perquè com que ha estat tant de
temps, aquest any, si és veritat això m'agradaria que m'ho
confirmés, però aquest any no apareix cap, i això que el
camí que començava l'any passat semblava corrent, el de
(...), no record ara quin era, però aquest any no apareix, no
ha dit cap referència a ajudes per a adquisició de vehicles
als ajuntaments, ha comentat només que pensen comprar un
cotxe per a reforma de menors, que bé, sense comentaris.

Hi ha una altra cosa respecte dels convenis que deia, el
conveni experimental que diu respecte de menors, conveni
experimental de maltractament d'infants, va pel tercer o
quart any, quan considera vostè que una cosa experimental
es converteix en definitiva, perquè clar, l'experimentació
amb gasosa, no?, com dèiem a un moment determinat, és un
conveni experimental, però jo crec que, si està consolidat ha
de ser un programa específic, i si no està consolidat,
l'experimentació té uns termes.

I respecte dels ajuntaments, em fa la impressió que hi ha,
és a dir, en general hi ha una progressiva inflació, per dir-ho
d'alguna forma del capítol 1 d'una conselleria a la qual
només el personal du el 60 i busques per cent, quasi el 70%,
hi ha una progressiva descapitalització al nostre mode de
veure de diners per a ajuntaments i consells insulars. I això
ens agradaria que, independentment de coses concretes, ho
digués. I per ara, acabaré.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. Sra. Consellera, per contestar totes les
preguntes que li han formulat, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Començaré pel mateix ordre
que han fet les seves intervencions els senyors diputats.
Començarem amb el Sr. Portella.

Jo crec que ja ho havia dit, ho he dit que era el més baix, no
és que hagi volgut parlar molt de temps, perquè he dit
exactament que era l'1'39% del pressupost global de tota la
Comunitat Autònoma, i no me n'amag, al revés, estic molt
orgullosa que amb tan poc pressupost, facem tantes coses. Si he
explicat, jo no sé quin terme trobar, o he d'explicar molt o he
d'explicar poc, però jo crec que la justificació i la transparència
sempre és bona, i per això he sentit que el president, comprenc
que m'hagi dit que intentàs abreujar, però jo els volia donar tota
casta d'explicacions, i també he dit al principi que estava aquí
per fer tota classe d'explicacions.

La llei d'acompanyament, estan preocupats -i de passada ja
contest els altres diputats que m'han fet la mateixa pregunta-
que no es preveu un concurs de trasllat previ a l'oferta pública,
que no en tenim. Jo supòs o entenc que no és bo d'entendre, el
sistema de la Llei de funció pública, però la nostra llei sempre
diu que abans de l'oferta pública hi haurà un concurs de trasllat.
També aprofit per contestar el Sr. Tejero, ja els contest a tots
perquè el tema és repetitiu i podem donar abast a diverses
qüestions, efectivament, i fa un any em deia el Sr. Tejero que
vaig parlar del mateix, que s'havien trencat les negociacions i
així fa un any que estam, no senyor, la cosa ha anat molt
avançada i crec que hem fet molta feina, efectivament es varen
reprendre les negociacions i es va fer el concurs de trasllat, el
concurs de trasllat es va fer, el que passa és que després de
molts d'anys de no fer concurs de trasllat, va tenir un interès
especial per part dels funcionaris i s'hi va presentar molta gent.
I la previsió que estigués finalitzat en un mes, ens va aportar
quatre mesos de feina. Això ha suposat que tota la seqüència
que la Llei de funció pública ens diu, que després del concurs
de trasllat és quan es podrà fer l'oferta pública amb una
promoció interna i amb un torn lliure, amb acord amb els
sindicats, perquè els sindicats per unanimitat així ho varen
demanar, es va fer una promoció interna separada d'una oferta
pública, perquè els funcionaris també feia molts d'anys que,
malgrat no hi havia hagut un concurs de trasllat, tampoc no hi
havia hagut una promoció interna, i, per tant, també va ser una
oferta que va tenir molt d'èxit i amb la qual ens trobam
immersos, que va començar ja el mes de juliol o el mes de juny,
amb la publicació dels temaris, va continuar, s'estan examinant,
s'han finalitzat els exàmens, i ens queda, el director general de
personal ho sap molt bé, perquè li ha dut moltes hores de feina,
en aquest moment, hem de començar la fase de valoració del
concurs de mèrits, perquè han fet ja les proves i estan
publicades ja amb uns mitjans que crec que, si no ho saben, jo
supòs que sí, han estat molt elogiats pels sindicats, perquè ha
estat amb codis de barres, amb personal de la Universitat als
tribunals, totalment transparents, i la lectura dels noms es feia
pública al moment en què es passava el llapis òptic, sabíem,
aquell examen aprovat o suspès qui corresponia. Per tant,
aquesta fase està finalitzada i, per això, ve aquest article,
aquesta modificació de l'article 42, perquè si, segons la Llei de
funció pública, hem de fer un concurs de trasllat abans de
l'oferta pública, ens trobaríem que tornaríem començar aquest
llarg camí que hem fet, que ens ha dut molta feina i que ara
hauríem de tornar a reprendre. Per tant, el que demanam és que
aquest concurs de trasllat, d'acord també per unanimitat amb els
sindicats, així es va acordar, perquè sempre hem tengut, per
unanimitat, la mesa de negociació ha anat fent tots els acords

per unanimitat, no hi ha hagut cap veu discrepant, no es fes
el concurs de trasllat, sinó que, una vegada, com que ells
havien sol•licitat fer la promoció interna separada del torn
lliure, una vegada finalitzada la promoció interna, podem
començar ja amb el torn lliure. I per això, al seu moment, ja
que s'havia de començar la promoció interna, es va fer
l'oferta pública d'ocupació, on es va oferir tota quanta plaça
hi havia buida, vacant en aquell moment, o sigui es va
relatar tota quanta plaça hi havia vacant a la Comunitat
Autònoma, però que està autoritzada la consellera de Funció
Pública per treure 300 places, un màxim de 300 places.
Això ens donarà els resultats de la promoció interna, el que
va a concurs de trasllat, perquè també és un acord amb els
sindicats, que primer vagi a concurs de trasllat, allò que s'ha
d'oferar públicament, la promoció interna ens donar`pa el
resultat dels llocs vacants, i en aquest moment, quan
tenguem tot això, és quan treurem la convocatòria per al
torn lliure. Jo crec que amb això queda explicada aquesta
modificació de l'article 42, que no serà preceptiu, perquè
tornam a un any pressupostari nou, l'any 99, no serà
preceptiu aquest concurs de trasllat abans de les oposicions
per torn lliure, la convocatòria d'oposicions, perquè, si no,
ens tornaríem a trobar amb un any natural fent exactament
un concurs de trasllat, una promoció interna i mai no
arribaríem a fer, bé, supòs que sí, quan ja no hi hagués
funcionaris que es volguessin traslladar o que volguessin
promocionar-se internament, ja podríem anar molt aviat i
podríem fer el torn lliure. Simplement hem volgut posar un
poc en ordre aquests anys en què no s'han fet aquestes
ofertes i on hi ha hagut restriccions, ara és quan volem
acabar tot el procés que vaig anunciar ja l'any passat que
estàvem amb negociacions, Sr. Tejero, i que hem avançat
tot això, crec que hem avançat molt i hem fet molta feina.

Bé. Continuant amb el Sr. Portella, també em demana si
l'oferta pública d'ocupació s'ajornava per a l'any 99, ja li he
dit que no, no s'ajornarà, es farà, es farà i per això no es farà
el concurs de trasllat perquè, efectivament es pugui fer la
convocatòria d'oferta pública d'ocupació que ja es va fer,
però que es farà la convocatòria, o sigui es va fer la de les
oposicions.
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Vostè em diu a quantes places arribarà i quants d'interins
tenim. Tenim devers, no arriben a 500, en tenim 450 o 460
interins, el director general ho sap amb precisió, però jo li puc
dir que són entre 450 i 460 interins, també és conseqüència
d'això, que no hi ha hagut promoció interna, no hi ha hagut torn
lliure, tots s'ho poden imaginar, si passam molts d'anys sense
fer oposicions, es va acumulant personal funcionari interí, per
tant hi ha aquest nombre d'interins, però ja sap vostè que el torn
lliure, per això és lliure, no vol dir que sigui per als interins,
sinó que és per a tota la població, per a qualsevol persona que
s'hio vulgui presentar.

La negociació amb els sindicats de la llei d'acompanyament
són els resultats d'aquestes negociacions que hem tengut que
ens han dut, precisament, amb aquests acords que hem fet amb
els sindicats, acords per unanimitat, tant en matèria d'oferta
pública d'ocupació com per a funcionarització del personal
laboral, sempre estan aprovats per unanimitat, és el que ha
donat el resultat la introducció d'aquestes modificacions de la
Llei de funció pública a la llei d'acompanyament, perquè, si no,
ens tornàvem a trobar amb una volta sobre allò mateix de tornar
a començar el mateix torn de concurs de trasllat i promoció
interna.

El desenvolupament del Pla Terbal, es diu que es va aprovar
per decret, que no es va dur al Parlament, jo crec que els he dit
que precisament ha anat al Parlament per a la seva informació,
però també vostè sap que és una cosa tècnica, el Pla Terbal, el
director general d'Interior, si vol, li ho comentarà millor, però
jo li puc dir que és una cosa tècnica, i que la tècnica legislativa,
quan és una cosa tècnica jo crec que s'ha de fer per tècnics i s'ha
de fer dins l'administració, perquè, aquí sí que es du a informar,
però és una cosa que ha requerit Madrid i si ha estat homologat
a Espanya aquest pla, i a més l'obligació de fer els plans
d'emergència, també, és una obligació que ens dóna, no només
la mateixa Llei d'ermegències que ja vàrem aprovar, sinó també
la Llei de protecció civil estatal que ens diu que hem de fer els
plans d'emergència. Per tant, per tot hi ha una llei superior que
ens ho ordena, i el pla, si tot ho duim a nivell de llei, jo voldria
fer un poc de menció a aquelles paraules que un dia, quan va fer
una conferència el Sr. Fèlix Pons, sobre els 15 anys d'Estatut,
que va dir que ja estava bé de legislació, soca que jo havia dit
abans al Parlament, quan els pressuposts, que se m'havia criticat
que no havien sortir, quan vaig dir "lleis, poques i ben fetes",
això mateix va repetir el Sr. Fèlix Pons, que jo hi vaig anar, hi
havia poca gent per desgràcia, a sentir-lo, perquè va ser una
conferència molt interessant, però va dir aquestes paraules. Per
tant, no ho duguem tot a llei, sinó que també coses tècniques
actuem-les per decret, que no està gens malament.

Espectacles, Alejandro Sanz, actuació, no he entès bé el
que em volia demanar, però sí que li vull dir una cosa.
Estam en pla general, no per Alejandro Sanz, sinó general,
de vigilar que es compleixi tota la normativa en matèria de
seguretat, és molt important, i vostè, malgrat digui que una
festa d'un poble, una festa local, sigui tan, tal vegada,
problemàtica quant a seguretat com una actuació
d'Alejandro Sanz, jo li assegur que no, perquè quan venia
Alejandro Sanz aquí, venia de Granada, i a Granada
lipotímies n'hi va haver moltes, moltes. Per tant, això no
passa a les festes de poble, jo no conec que hi hagi
lipotímies, n'hi pot haver qualcuna de qualcú que estigui
malament, però no és tan normal. Ara, jo li dic que hem
seguit i hem demanat, i això el director general li pot
precisar, hem demanat, hem col•laborat amb tots els pobles
que es compleixin les normes de seguretat, si no, no es
podran fer. No queda més remi, les responsabilitats s'han
d'assumir, si passa alguna cosa s'ha d'assumir, aquella
responsabilitat, per tant, els ciutadans han d'estar segurs
quan s'ofereix per part d'un particular o de l'administració,
un espectacle.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera. Per favor, jo apreciï molt les seves
explicacions, però li he de demanar que concreti i que sigui
el més concisa possible perquè li queden set minuts perquè
ja acabam la comissió.

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

Perdoni, Sr. President, ho procuraré.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

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

Bé, continuarem en la línia de demanar que les
actuacions es facin amb totes les seguretats que ens
estableix la nostra normativa.
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Quant a menors, em diu que pressupostàriament, i ja contest
altres diputats que també ho han demanat, com el Sr. Tejero, el
Pla integral que no el veu reflectit. Jo li he dit, i tenc aquí tots
els plans, els he dut, no tenc temps d'explicar-los-hi, aquests 13
plans que nosaltres farem, a més d'aquells que figuraven al Pla
integral que ja li vaig dir l'any passat que els fèiem tots, tots els
que ens corresponen, perquè la protecció de menors ha quedat
transferida als consells insulars, i són els consells insulars que
ho faran, però aquí tenc tots, pla per pla, aquests tretze plans
que hem posat per a aquest any en funcionament. Per tant, li
vull dir que aquests plans integrals, efectivament, aquest pla,
perdó, per a reforma de menors, es farà.

L'oficina em diuen que ha de ser independent perquè pot
anar contra la pròpia administració, l'oficina és simplement,
l'oficina de defensa del menors, una mera transmissora, una
mera transmissora, detecta, explica, va per les escoles on hi ha
infants, explica què és el supòsit que hi pugui haver d'abusos,
de maltractaments, i els dóna sortida, si és una cosa
denunciable al jutge, si ha d'haver una intervenció, proposar
formació, proposar ..., això, jo crec que la independència és ben
manifesta.

Em diu també el Sr. Portella que a Menorca, a menors no hi
ha immobles, perquè amb la transferència de menors no es
varen transferir immobles, no n'hi havia per transferir i ningú,
com diuen normalment en dret, ningú no pot transferir allò que
no és seu, per tant, si no en tenim, no en podem donar.
Simplement hi havia un contracte de lloguer, i això ja a vostès,
com a titulars de la competència de protecció de menors, fan el
que millor troben, i estan completament legitimats tant per
comprar un edifici, com perquè aquest personal estigui a un
departament determinat. Vostès ho administren dins els
consells insulars i nosaltres no tenim cap tipus d'objecció a fer,
simplement li puc dir que no li podem transferir immobles
perquè no tenim la titularitat d'un immoble.

Quant al Sr. Sansó, em diu que referent a espectacles i a
activitats, torna a sortir en castellà això, tal vegada el director
general li podrà explicar aquest lapsus que jo estic molt
orgullosa de la política lingüística que hem fet, de l'ajuda a tots
els funcionaris i em sap molt de greu que hagi passat, que hagi
ocorregut aquest lapsus.

L'oferta pública, ja li he explicat, però també li repetesc, era
una preocupació si només era per a funcionaris, miri, hem de
distingir el que és la funcionarització del personal laboral del
que és l'oferta pública d'ocupació de  personal funcionari. Són
coses diferents, vostè que ha estat en recursos humans, ho sap
molt bé. Quan parlam d'oferta pública d'ocupació, just ens
referim a personal funcionari, la funcionarització de personal
laboral, efectivament és el que es du a terme, també li dic que
l'acord amb els sindicats va ser per unanimitat, i també li vull
dir que s'ha començat ja a fer el catàleg dels llocs que són
funcionaritzables, perquè vostè sap que tots els llocs de laboral
no poden ser funcionaritzables, perquè no tenen l'equivalent,
per tant, tots aquelles que siguin funcionaritzables es farà el
concurs de trasllat, la promoció interna i després les proves de
funcionarització, i quedaran convertits en personal funcionari
tots aquells que aprovin o que hi vulguin anar a aquesta
funcionarització, perquè no és obligatòria, ningú les hi durà
amb una pistola darrera l'orella. Qui vulgui funcionaritzar-se,
ha farà, qui no, quedarà com a personal laboral. Ara, hi ha unes
certes persones de personal laboral que no es poden
funcionaritzar, com poden ser cuiners, això, hi ha unes certes
persones que continuaran essent personal laboral. Per tant, això
ja està acordat amb els sindicats, ja es començarà el procés, i
crec que pel mes de maig quedarà tot finalitzat, quedaran
convertits en funcionaris aquells que hagin aprovats, i una
vegada passada tota aquesta seqüència que hem passat per a
funcionaris, concurs de trasllat, promoció interna, i després
examen per a funcionarització, i el personal laboral que no

tengui el seu equivalent al catàleg, que no es pugui
funcionaritzar, no es podrà funcionaritzar i quedarà
igualment al catàleg com a personal laboral.

Convocatòria de beques, ajudes d'investigació, si abasta
tot el personal o només funcionaris. Nosaltres sempre
abastam, des de l'Ibap tot el personal que fa feina a la
Comunitat Autònoma, sigui personal laboral, sigui personal
funcionari, sigui personal interí, sigui personal funcionari de
carrera. Tots, tot tenen a l'abast accedir a aquestes beques i
ajudes a la investigació.

Ajudes a l'ajuntament convocatòria pública, em diu,
efectivament, jo crec que ho han vist, les ajudes als
ajuntaments varen sortir al BOCAIB, jo crec que el director
general d'Interior ho té, varen sortir les ajudes que varen
donar, es presenten amb el barem, en això sí que hi ha
transparència total, no només per al diputat que m'ho ha dit,
per a alguns ajuntaments, han rebut tots i teníem, l'any
passat me'n record que els vaig dur, tots els criteris que
s'havien seguit, i aquí vostè té l'Ordre de la consellera de la
Funció Pública, de 27 de maig del 1998, de convocatòria de
subvencions destinades a les corporacions locals,
públicament tots s'hi van apuntant, el que vol, el que no en
vol, no s'apunta, per això, el criteri per a aquest pròxim
exercici serà que aquells que no n'han tengut, segurament
perquè no ho han demanat, perquè està obert a tots, els que
no n'han volgut, que siguin els primers en rebre, si és que
necessiten més ajudes.

Desplegament normatiu en espectacles públics. Estam en
això, hi treballam, no està acabat, vostè sap, sempre, que
una llei és més difícil de fer que un decret, és una cosa que
s'ha de fer per tècnics, s'ha de preparar la proposta i ha de
ser molt ben feta, hi treballam.

Plans d'emergència, em deia si ara va de bo, Sr. Sansó.
Sí, i a més amb una llei d'emergències, no ens queda més
remei que vagi de bo, tenim la Llei d'emergències i no ens
queda més remei, a més, a part que la Llei de protecció
civil, també ens demana per fer aquests plans.

Li he explicat ja l'article 42.2 de la llei
d'acompanyament. Ja ho he explicat per a tots els diputats,
Sr. Tejero, perquè el president no em cridi l'atenció,
continuaré amb vostè.

La llei d'acompanyament ja la don per contestada.
Després em diu, les places, la qüestió de places, jo
demanaria, si al president li sembla bé, que el secretari
general ho explicàs, perquè jo ho he explicat abans ...
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EL SR. PRESIDENT:

Miri, a mi ja no em pareix bé res. La veritat és aquesta, jo li
he dictat uns termes, els termes s'acaben, faci la via ...

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

Bé, jo m'oferesc privadament explicar-li, perquè ho he
explicat, i com que és completament transparent i té tota la
justificació, m'oferesc aquí, en privat, a explicar-li, per seguir
les ordres del president.

El delegat de reforma, bé, ja ho ha vist, aquell que no duia
la coletilla, hi ha els dos delegats, el delegat de reforma per a
Eivissa i per a Menorca.

Concurs oposició, un any de negociacions, ho he contestat
ja abans.

Quant a formació, em parla de l'augment en formació, jo
contava alguna cosa molt orgullosa, que haguéssim pogut
augmentar, i a més li deia que no era aquesta partida, sinó
aquelles que s'incorporaven, a més que feia un total, però li he
de dir, i els ho dic per totes les preguntes que m'han fet, per
educació, que l'any passat vàrem aprovar a la llei
d'acompanyament del Parlament que el personal docent fins que
no s'aprovi el seu propi estatut continuaran amb el seu règim
jurídic i econòmic, per tant, vostè miri la llei d'acompanyament
de l'any passat i veurà aquesta norma que vàrem aprovar, i
segueixen amb el seu règim jurídic i econòmic i, per tant, han
fet les oposicions segons com varen demanar el seu règim
jurídic que tenien abans de la incorporació a la Comunitat
Autònoma, i fins que no rebem uns acords amb els sindicats
que puguin quedar integrats definitivament a la Comunitat
Autònoma, la seva formació, el seu reciclatge també el
segueixen des de la Conselleria d'Educació i és educació que se
n'ocupa de donar suport segons el seu règim jurídic i econòmic.
Per tant, en el moment que s'integrin aquesta partida haurà
d'augmentar perquè serà des d'educació que ens aportaran la
partida suficient per donar abast. A part, i jo crec que ja ho vaig
dir l'any passat també, quant a formació crec que el personal
docent, no parl del no docent adscrit a educació, el personal
docent té un tipus de reciclatges i de formació diferents als que
puguem donar o molt específics als que puguem donar, i li vaig
posar també l'any passat, també me'n record, per exemple el
que passava a la Universitat, al que és el personal de
l'administració.

Em parla de la pàgina 199, on no veu reflectit que hi
hagi inversions, bé, jo també li vull dir, però crec que tots
ho saben, que nosaltres no som una conselleria inversora, i
el que deim és un repartiment intern que feim nosaltres dels
nostres pressuposts, com dedicam a assessorar, què dedicam
a donar a formació, el que feim interiorment, per això ho he
volgut explicar com ho feim, perquè jo li podria ensenyar
aquí els programes, tot el que hem fet a les altres illes, i això
té un reflex pressupostari interior que dedicam d'aquesta
partida una part, però nosaltres no ens dedicam a fer
inversió, perquè no és la finalitat de la nostra conselleria.

Jo no sé, Sr. President, si vol que acabi o que acabi de
contestar ...

EL SR. PRESIDENT:

De ver m'ho pregunta? Faci el que vulgui, faci el que
vulgui.

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

Bé, simplement, em diu que per tretze programes hi ha
10 milions de pessetes quant a menors, jo li he explicat, per
tant, crec que és abusar del temps, perquè li he dit que
aquests 10 milions de pessetes eren més que suficients
perquè era el personal, vostès tal vegada sempre pensen que
tot val molts de doblers, i jo pens que la feina, ja que pagam
el personal, fer feina no és cap doblers afegit, no és cap
pesseta afegida, sinó que és disposició i ganes d'emprendre
i tenir imaginació. Nosaltres tenim un pressupost, com vostè
veu, molt petit, podem fer moltes coses, amb molta il•lusió,
moltes ganes i molta feina, i no necessitam més doblers,
perquè per fer un curs i per fer aquests programes que
tenim, els fan perfectament el nostre personal que es dedica
a menors.

El conveni experimental, em deia, de maltractaments, si
no està consolidat, el nom venia assignat així, que era un
conveni per a uns determinats anys, i li he explicat, i això és
una repetició, i per això m'excús davant el Sr. President,
perquè jo ja ho havia explicat, que aquest any es comença
després d'aquesta experimentalitat a donar classe al
professorat perquè detectin aquests maltractaments, per tant
és una passa més dins aquest conveni que feim de
maltractaments, i jo crec que en saber el maltractaments
dels menors crec que és molt important i jo mentre segui en
aquesta conselleria, voldria que continuàs perquè voldria
evitar el maltractament.

I simplement, ja vull acabar, perquè no entraré a parlar
de la descapitalització dels ajuntaments, de l'ajuda, li he
explicat quin tipus d'ajuda, ara, ja li dic, no som una ..., feim
un tipus de subvencions, però no ens dedicam, tampoc, a fer
un altre tipus d'inversions, són altres conselleries que les
fan, no som nosaltres que ens hi dedicam. 
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I el decret de fons social, efectivament, és el mateix que li
he dit abans, li dic ara de la secció 36, s'haurà de modificar en
el moment en què aquest article de l'any passat de la llei
d'acompanyament que diuen que continuen el mateix règim
jurídic i econòmic, això no sigui així i quedin integrats, en
aquell moment hi haurà els traspassos pressupostaris necessaris
per atendre aquest fons social.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera, ens ha trencat tots els esquemes,
però, en fi. Moltes gràcies. Torn de rèplica. Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Vostè sap que intent ser breu en les
intervencions i ho seré en aquesta, perquè hi ha algunes coses
que han quedat pendents. En primer lloc, quant a la llei
d'acompanyament, l'explicació que ha donat la consellera
sembla que per causa de la durada del concurs de trasllat, etc.,
etc., es fa aquesta modificació, jo volia saber si 's una
modificació conjuntural, produïda per a aquest cas concret, o és
una modificació ja de llarga durada, sols m'agradaria saber si és
per al futur en general o és conjuntural per a l'any 99.

La segona pregunta, una altra modificació de la llei
d'acompanyament, que no m'ha contestat, és l'explicació que els
concursos es puguin fer per àrees, per departaments, per
sectors, que impliqui també aquesta modificació de la Llei de
Funció Pública. No m'ha contestat, m'agradaria una concreció.

Tampoc no m'ha contestat el tema que, jo és que no l'entenc,
si amb la llei d'acompanyament es crea l'embrió de, no diré
policia autonòmica, però d'un cos de seguretat propi del Govern
balear, no de companyies privades, contractant ..., no ho he
entès, m'agradaria saber-ho, i, si és així, com és que hi ha una
escala de categories tan grossa.

Una altra qüestió quant a l'oferta d'ocupació pública, em diu
que no és l'ajornament de la del 98, sinó que és una oferta que
es crea l'any 99, si s'ampliarà la que hi havia prevista per a l'any
98 o serà la mateixa que per a l'any 98, i, si s'amplia, en quin
sentit s'ampliarà.

Tampoc no m'ha contestat quant al nombre de personal en
comissió de serveis, en aquests moments, a mi m'agradaria
saber la xifra concreta de personal.

Quant a Pla Terbal, miri, vostè ha confós el tema que no
hem de fer moltes  lleis, es tracta d'un decret, diu que com que
és tècnic, no teníem perquè entrar-hi, no ho hem de dur al
Parlament i ja se n'informarà. Bé, és una part tècnica, jo l'he
llegida, l'he estudiada, la veritat, li he de dir que em sembla, en
línies generals, un bon decret.

No sé si m'escolta...

Que em sembla, en línies generals, un bon decret, m'ho
sembla, però jo crec que era preceptiu dur-ho abans al
Parlament. A més, hi ha qüestions que no són tècniques, hi
ha qüestions que no són tècniques: utilització,
jerarquització, territorialització i finançament. Açò són
qüestions polítiques, que s'haurien d'haver discutit. A més,
li diré una altra cosa, i em sap greu, però el Sr. Berastain,
abans de publicar qualsevol decret, el duia aquí fos del que
fos, el duia aquí, abans de publicar-lo; era l'únic conseller
del Govern balear que sé que ho fes. No és enyorança del
Sr. Berastain, però així es comportava, i jo li ho agraïa, i
sempre l'hi agrairé en aquesta comissió, que era l'únic que
ho feia, i estava ben content que ho fes, perquè crec que és
un comportament que s'ha de mantenir.

Una altra cosa que m'ha d'explicar és el finançament
previs, concret, dels plans insulars i municipals
d'emergències i Protecció civil no m'ho ha contestat, crec
que és totalment insuficient. M'agradaria que es fes aquesta
reflexió, a veure si es fa.

Quant a emergències, be m'ha preocupat que vostè hagi
dit que té més risc un concert d'Alejandro Sanz, que no se
quantes lipotímies hi va haver a Granada, que unes festes
populars. Vostè sabrà que darrerament a Menorca i a
Balears hi ha hagut morts i ferits molt greus a festes
populars, és a dir, no em compari el nivell de risc, el nivell
de risc és important.

Jo el que li he demanat és, i li ho he dit, que promotors,
privats, empresaris, promotors ocasionals, associacions,
entitats, etc. i ajuntaments estan molt preocupats per veure
què passarà l'any que ve a l'hora d'organitzar aquest tipus
d'activitats, hi estan molt preocupats i volen saber en quin
marc s'han de moure, i jo també li he dit que no es pot fer
una actuació particular exemplar, com va ser aquest estiu,
i després no fer-ne d'altres. S'ha de tenir una mateixa
política en general, i jo li deman quina serà i de quina forma
evitam aquesta preocupació de promotors, entitats,
ajuntaments, etc., perquè existeix el problema, i des del
moment que es van produir els fets d'aquest estiu, aquest
problema es damunt la taula.

Qüestió Pla integral d'adolescència, infància, situació de
risc. Vostè diu que no, que com  que les competències s'han
transferit als consells insulars, és un tema dels consells
insulars. Alerta, a la Llei d'atribució de competències, hi
quedava ben clar, i va ser un dels punts pels quals Esquerra
Unida no va votar a favor d'aquesta transferència de
competències, hi va quedar ben clar que els plans, que el
desenvolupament dels plans era cosa que es reservava el
Govern balear, i si era cosa que es reservava el Govern
balear, les pessetes han de sortir del Govern balear, i el
desenvolupament i implantació d'aquests plans no ha de ser
dels consells insulars, perquè la Llei d'atribució de
competències les reserva al Govern balear, que açò quedi
ben clar.
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No m'ha fet referència a la contradicció entre els milions
que es destinen a funcionament de l'oficina però que en els
pressupostos figuren com transferències corrents a famílies i
institucions, m'agradaria una resposta.

I tampoc no m'ha dit res de quina partida o consignació
prevista hi ha per a la gestió dels registres de béns, interessos
dels alts càrrecs i membres del Govern, que donarà vigor a una
llei d'incompatibilitats que està aturada des de fa dos anys, quan
es va aprovar. M'agradaria saber si l'any 99 serà definitivament
l'any que s'aprovaran aquests reglaments i si hi ha qualque
partida pressupostària per a la gestió d'aquests registres. I res
més, Sr. President. Ho he fet el més curt que he pogut.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, per un aclariment,
per si no ens hem entesos, quan jo li he dit que hi havia una
qüestió de dos paràgrafs en castellà, simplement era per fer-li
veure que ja hi eren l'any 98, vull dir que si vostès s'han llegit
això, si ens ho donen tot en català, el que és normal és que si
s'han llegit i repassat això, ho duguin en català. Era un exemple
per allò que li deia al principi, que, a moltes de les coses, el que
hi hem vist és una repetició, igualment és una repetició que
vostè ha aclarit però que s'hagués evitat haver-la d'aclarir a
aquest diputat si dins la Conselleria de Funció Pública, gestió
de personal, si vostès ens tornen a posar "dur a terme el concurs
de trasllat previ a l'oferta pública d'ocupació", ja no ho posin,
si és realment així com s'ha fet, o sigui, si jo hi veig exactament
el mateix que l'any passat, em fa demanar-li, fan vostès el
concurs de trasllat, em fan demanar-li, encara que (...) ho
interpretava així, ho havia entès així a la llei d'acompanyament,
però si vostès m'hi posen una cosa, jo l'he d'aclarir perquè no sé
exactament això.

I és una llàstima, Sra. Consellera, que no la tenguem tot el
temps per a aclariments d'aquests, perquè vostè crec que ha
concretat molt més que com ens concreta el pressupost,
i almanco aquest diputat li ho agraeix, almanco aquest diputat
li ho agraeix, i és una llàstima que no tenguem aquest temps.

Jo no esgotaré aquest temps, perquè veig que hi ha molts de
nervis amb això, però sí que he de remarcar que és una llàstima
que no hàgim pogut fer aquesta comissió amb tota tranquil•litat
i expressar això. Dues hores per fer una comissió d'una
explicació d'uns pressuposts de funció pública, i li diré que per
molt poc pressupost que hi tengui, jo consider que és una de les
conselleries importants d'aquest govern, és una conselleria
interna, que moltes vegades les coses internes no es veuen així
com s'han de veure, o almanco com les veim els qui hem estat
a llocs on precisament hi ha aquests problemes que tots veim,
aleshores, no esgotaré més el meu temps, però em dol que no
hàgim pogut tenir aquesta intervenció amb molt més temps i
que les preguntes i respostes s'hagin pogut explicar amb molt
més temps.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Sr. Tejero, pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Jo, independentment de coses
puntuals que li agraesc que fora de comissió em respongui,
hi ha hagut una sèrie de preguntes que no ha contestat, i
realment, així quedam, intentarem esbrinar-les per un altre
costat.

Vostè ha dit exactament que pensa modificar el Decret
de fons social, i he volgut que m'expliqués en quin sentit
consistia, no ho he lligat directament a la qüestió dels
funcionaris docents. Per un altre costat, sap que hi ha
recursos posats en marxa i que probablement tenen 9 sobre
10 de perdre'ls, d'acord amb el que ha passat a altres
comunitats autònomes.

En qualsevol cas, telegràficament, li he demanat:

Conveni Govern balear-Ajuntament de Palma, Escola de
Policia, que ara està integrat en l'institut tal amb un cap, que
és el cap de tot, com està aquest conveni, no ho ha dit.

Territorialització, ben segur que aquesta conselleria no
és una conselleria inversora, correcte, ho va dir l'any passat,
però el capítol 6 augmenta, per tant, amb quina estam?, el
capítol 6, respecte de l'any passat, segons el pressupost,
augmenta.

Tercer, m'ha agradat molt el que ha dit de lleis, poques
i ben fetes, l'hi retraurem, a vostè a la millor no, però al seu
govern, sí, perquè aquí hi ha una inflació de llei que..., hi
anam bé, en qualsevol cas el desplegament legislatiu sí que
és...

I m'afegesc al que ha dit un altre portaveu, per cortesia
parlamentària, probablement, encara que sigui una qüestió
tècnica, determinats decrets, no aniria malament que els
diputats poguessin conèixer, sobretot perquè hi ha hagut un
precedent, un precedent que hem agraït tots els diputats, i en
qualsevol cas no fa mal a ningú, crec.

Després, cordialment li he d dir, i supòs que dins tot el
caramull de coses que té, ha estat un lapsus, però ha confós
pla amb programes. Un pla està composat de programes, un
pla integral, etc., aquell famós pla integral tenia 37
programes i vostè ha comentat que tenen 13 plans, i no, són
13 programes, que, per un costat, no tenen del tot a veure
amb aquest pla, encara que bons siguin, i endavant.
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El Pla territorial de les Illes Balears, bé, que vagi endavant,
és clar, hi estam obligats des de la Llei de 1985, i jo porto en
aquest parlament sis o set anys i cada any ho dic, tanta sort que
se'n recorden i hi fan una miqueta més de via.

I després, la qüestió de seguretat a concerts i espectacles, un
apunt aclaridor, el senyor que han comentat en concret és un
exemple, encara que no puguem fer aquí una compareixença
sobre un senyor que canta, encara que hagi venut molts discos,
aquest senyor exigeix allà on va una sèrie de mesures de
seguretat, ell, si no, no hi va, independentment d'allà on vaja,
exigeix ambulàncies, servei mèdic, un 061 i una sèrie de
qüestions, ell personalment i que està clar, i vostè ho sap, i
segurament molts dels que som aquí ho sabem, tenint en
compte aquesta inflació legislativa de decrets, resulta que hi  ha
molts d'espectacles que es fan sense demanar permís, i és clar,
mai no passa res fins que passa, perquè és tal la complexitat,
que moltes vegades ni es demana permís, i allà va, a veure què
passa.

En qualsevol cas, intentarem fer-hi esmenes, a veure si
podem millorar una mica el seu pressupost, i esperem que sigui
bo per a tots. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Portella, demana finançament del
Pla integral, del finançament del Pla integral jo li he dit, i
contest al Sr. Tejero, que nosaltres fem el que ens ha quedat del
Pla integral, que era la reforma de menors, tot allò del Pla
integral ha quedat transferit als consells insulars.

El que li deia és que, a més, fèiem 13 programes nous.

El risc a les festes popular, em diu que és igual que a segons
quin tipus d'espectacles. Les festes populars són competència
dels batles, i són els batles qui donen les autoritzacions, no som
nosaltres qui dóna les autoritzacions per a les festes que fan els
ajuntaments.

L'oferta, em parlava de l'oferta pública d'ocupació, si
s'ampliarà. No es pot ampliar mai perquè l'oferta ja s'ha
publicada, per tant, no s'ampliarà. L'únic que sabrem  és: tenc
una autorització fins a 300 places per poder treure que, com que
l'acord amb els sindicats és per a totes aquelles que hagin anat
a concurs de trasllat i a promoció interna, una vegada acabi,
sabrem exactament si en són 250, 260, però amb un màxim de
300.

El Decret de fons social, modificar... Miri, és clar, es
modificarà, s'haurà de modificar el Decret de fons social
perquè abraçarà els 200 en el seu  moment, però fins que no
se'n faci la plena integració, està pendent d'aquesta
modificació.

Els concursos específics, em deia, els concursos
específics donen resposta a certes places que són
específiques, i com vostè sap, nosaltres tenim uns barems
acordat amb els sindicats que són molt generalistes, perquè
el cos general és molt generalista. Hi ha d'haver places que
per la seva especificitat, precisament, s'hagin de requerir
molts altres requisits que no es contemplen en les ofertes,
diguéssim en els concursos normals. Per tant, necessita un
plus la persona que ha d'ocupar aquesta plaça, que s'haurà
de fer per concurs específic, perquè no ens serveix que un
llicenciat, per exemple en filologia, vagi a un lloc on es
necessiti ser un enginyer de muntanya, per exemple, o
agrònom, amb unes especificitats determinades. Són
concursos específics per a places específiques.

I també li he de dir que aquest article..., modificació de
l'article 42, sí que és conjuntural, perquè és a causa de poder
acabar aquest procés que hem et. L'any que ve sí que em
podran dir qualque cosa, si jo estic aquí, que pens que sí,
perquè crec que haurem guanyat les eleccions, i, per tant, en
tot cas, i excepte que el president no em doni la seva
confiança, li podré dir que ja no l'hi ficam, aquest apartat.

Crec que no em queda més que el cos de seguretat.
Vostè em deia si això volia dir que tendríem una policia
autonòmica. I no hi té res a veure, no hi té res a veure,
simplement és que la Llei d'emergències ens implica crear
aquest cos de seguretat i, per això aquest personal de que
em parlaven abans és una transferència de la secció 11 a la
secció nostra, a la 16, d'aquest personal que era de seguretat,
i queda integrat dins aquest cos de seguretat. Per tant, aquí
hi haurà des de tota la formació de la policia i cossos de
seguretat, bombers, tot tipus de..., i l'estructuració del que és
un cos de seguretat.

Quant al concurs de trasllat previ a l'ocupació pública
que em deia el Sr. Sansó, sí, simplement és aquest concurs
de trasllat que figura aquí, però jo crec que es refereix al
concurs de trasllat de la funcionarització del personal
laboral, que també té el concurs de trasllat, té la promoció
interna i després té els exàmens, exactament, diguéssim, les
oposicions.

Quant al Sr. Tejero, em diu que el Decret de fons social
s'ha de modificar, també l'hi he contestat, quan he contestat
al Sr. Portella.

L'Escola de Policia, el conveni, jo me'l vaig trobar
signat, era un conveni per quatre anys. Efectivament, ara
s'ha de modificar, hi haurà unes certes modificacions, no hi
quedarà més remei, des de la creació d'aquest Institut balear
de seguretat, que és el que donarà formació a tot el que són
cossos de seguretat.
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La territorialització, jo crec que ja l'he explicada.

I el decret, li vull dir que aquest decret del Pla Terbal, que
l'he enviat, crec que li ho he dit, precisament aquí, a aquest
parlament, als tràmits oportuns,  perquè el debatin, perquè el
vegin. Nosaltres, simplement, l'hi hem fet arribar, una vegada
que hem complit amb la nostra obligació de fer-lo.

El Pla integral. Jo li deia, li he dit i li torn a dir que el que
hem de fer nosaltres, ho fem, el que passa és que hi hem afegit
aquests 13 programes.

I quant a seguretat, em diu que a vegades hi ha espectacles
que es fan sense demanar permís. Nosaltres no tenim policia,
diguéssim, des d'aquí per fer-ne el seguiment, ara sí que li vull
dir que quan veim qualque anunci, si a la Direcció General
d'Interior no ha entrat el permís corresponent, avisam a veure
què passa amb aquest permís, el que passa és que no tenim...,
ja correspon no a la meva competència tenir la policia per
indagar si un espectacle es fa amb permís o sense. Nosaltres
tramitam els permisos que ens demanen, i sí que exigim totes
les mesures de seguretat que, segons la nostra normativa, s'han
de fer.

Per tant, crec que amb això don, molt breument, per no
sortir del temps previst..., però continuu a la disposició per al
que requereixin. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

Acabat el debat i acabat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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