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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d'avui. En
primer lloc demanaria si hi ha qualque substitució.

Pel Grup... Més tard? No hi ha cap substitució?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sra. Presidenta, tenim un substitut, que és Cristòfol Huguet
per Jaume Matas, però encara no... És aquí a l'entrada.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha ni el Sr. Jaume Matas ni el Sr. Huguet. Està bé.
L'apuntarem.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

No, no, no, Cristòfol Huguet per Jaume Matas, que és
membre d'aquesta comissió. Huguet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. No hi ha més substitucions?

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior per tal
d'informar sobre el programa i la política que pensa dur a terme
durant la legislatura present. (RGE núm. 2542/99).

Doncs el punt únic de l'ordre del dia és la compareixença
davant aquesta comissió del conseller d'Interior, Sr. Josep Maria
Costa i Serra, per tal d'informar-nos sobre el programa de
política que pensa dur dins aquesta legislatura. Assisteix
acompanyat del Sr. Jaume Colom i Adrover, director general de
la Funció Pública, del Sr. Miquel Quadreny i Cortès, secretari
general tècnic, del Sr. Antoni Torres Martorell, director general
d'Interior, del Sr. Bernat Ramis, cap de departament de personal,
del Sr. Emili Medina, cap de protecció i, en teoria, de la Sra.
Asunción Sáinz, consellera d'Interior, però no la veim...,
funcionària que està per arribar.

Si els sembla bé, doncs, donat que és la primera vegada que
compareix el conseller d'Interior davant aquesta comissió, crec
convenient, en nom d'aquesta presidència, de la Mesa, donar-li
la benvinguda i desitjar-li molts d'encerts en la seva tasca. Té la
paraula el Sr. Conseller per explicar-nos aquest programa
d'aquesta legislatura.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, bon dia.
Em plau poder ser avui davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals per donar a conèixer quines seran les directrius de
funcionament de la Conselleria d'Interior. Em permetran que em
complagui especialment retrobar-me en aquesta cambra on vaig
estar fa uns anys enrere.

És evident que les passades eleccions autonòmiques han
possibilitat la constitució d'un nou govern de progrés per a
les Illes Balears, un nou govern que té entre els seus pilars
bàsics la regeneració de l'activitat pública, un govern que ha
de donar exemple d'honradesa, eficàcia en la gestió pública
i transparència, i és per això que he volgut que sigui el
Parlament, màxim dipositari de la sobirania popular, el
primer lloc en conèixer les línies d'actuació de la
Conselleria d'Interior. En aquesta compareixença analitzaré
en dos grans blocs temàtics els objectius que ens plantejam
a curt i a mig termini. 

La conselleria que presidesc compta amb dues
direccions generals: Funció Pública i Interior. En matèria de
Funció Pública, analitzaré la situació en tres apartats, alguns
dels quals ja han estat objecte de polèmica i de debat a la
nostra comunitat. El primer que ens ocuparà serà l'estat en
què es troba la funció pública a Balears, la convocatòria
d'oferta pública d'ocupació i l'anomenat Decret de blindatge
de funcionaris interins. Posteriorment faré referència al
Reglament d'incompatibilitats d'alts càrrecs. En matèria
d'Interior analitzaré tres qüestions bàsiques: el servei de
protecció civil, policia local i policia autonòmica. 

Actualment ens trobam amb una funció pública de les
Illes Balears amb una situació dolenta, per dir-ho d'alguna
manera, desprestigiada socialment i que es considera una
empresa per part de tots els ciutadans i les ciutadanes
d'aquestes illes. Davant aquesta situació, la voluntat del nou
govern i del meu equip en particular és donar a la Funció
Pública el prestigi i el reconeixement que es mereix,
consolidant-la com una administració eficaç i eficient,
propera al ciutadà i capaç d'assumir els reptes que es
plantegen en el segle XXI, sempre des del respecte més
escrupolós a la legalitat vigent i desvinculada dels partits
polítics que governen; és més, que és primordial el diàleg i
la comunicació, així com comptar amb l'acord dels
interlocutors socials i dels representants dels treballadors, i
sempre que sigui possible, treure les coses endavant per
consens i no prescindint de les seves recomanacions i
suggerències, com s'ha fet fins ara.

Faig menció a aquests preceptes perquè no només s'han
complert, sinó que s'han obviat reiteradament al llarg de 16
anys de govern del Partit Popular, fet que ens ha portat a
una situació desordenada en matèria de personal i en la qual
el govern de progrés ha de saber posar ordre.

Si bé és cert que existeix un alt nombre de funcionaris
interins que han estat contractats al llarg d'aquests 16 anys,
i que molts ho han estat per una vinculació o altra,
directament o indirecta, al partit que governava, el que no
poden fer és criminalitzar aquest col•lectiu. La immensa
majoria dels funcionaris interins compleixen a la perfecció
amb la seva tasca, independentment de la seva ideologia
política, etc. Al govern de progrés no li interessa gens ni
mica què voten els funcionaris de la Comunitat Autònoma,
l'únic que necessita són persones motivades que treballin
per fer més propera a la nostra comunitat i donin un servei
públic de qualitat als nostres ciutadans. Amb això vull dir
que des d'aquí faig un reconeixement públic a la tasca dels
funcionaris, dels interins, del personal laboral i de tots
aquells que treballen a l'Administració de les Illes Balears
i ho dic: esper que continuïn en la mateixa línia.
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Actualment el número de funcionaris és de 2.630, dels quals
642 són interins, és a dir, un 24'41 per ser exactes. Tots ens
demanam com s'ha pogut arribar a aquesta situació. Doncs bé,
des de l'any 91 no hi ha hagut oposicions per a ingressar com a
funcionari de carrera a l'Administració autonòmica, únicament
hi va haver oposicions l'any 93 convocades en el 92, i es
tragueren a oposició només 36 places dels cossos generals, 21
per l'accés lliure i 15 per promoció interna entre els que ja eren
funcionaris de carrera. Des de l'any 91 fins al 99 únicament hi ha
hagut aquesta convocatòria. Molts ens demanarem el perquè: uns
anys, perquè la Llei de pressupostos de l'Estat no ho autoritzava,
i els altres perquè no hi havia voluntat política de convocar-les.
El resultat és que a hores d'ara el número d'interins és de 642, i
al llarg de vuit anys s'han ofert només 36 places de cossos
generals; crec que és una dada que ens ha de fer reflexionar a
tots.

El fet que existeixi aquest gran nombre de funcionaris interins
que no tenen una plaça en propietat a l'Administració i que al
llarg de tots aquests anys no han pogut consolidar la seva carrera
professional ni trobar l'estabilitat laboral a la qual tots aspiram,
ens preocupa i molt. Som ben conscient que tots aquests homes
i dones tenen darrere una vida privada, amb els seus problemes
personals, familiars i econòmics, i que el fet de perdre el seu lloc
de feina els suposaria un gran perjudici a tots els nivells. És per
això voluntat d'aquest govern de progrés aconseguir una
estabilitat laboral de la seva plantilla, i l'única manera de fer-ho
és mitjançant successives convocatòries públiques d'ocupació
amb un caràcter anual que garanteixin la igualtat d'oportunitats
de tots els ciutadans, i en les quals els funcionaris interins podran
demostrar els seus mèrits i la seva capacitat a l'hora d'aconseguir
un lloc de feina a l'Administració. 

És sabut per tots vostès que el nous responsables de la
Conselleria d'Interior ens hem trobat amb una convocatòria
pública d'ocupació i amb un decret per a la selecció dels
funcionaris interins anomenat "de blindatge". Analitzaré aquestes
qüestions una per una.

Pel que fa referència a l'oferta pública d'ocupació,
probablement vostès es demanin què pensa fer el nou govern
amb aquest tema. Seré molt clar: una convocatòria pública
d'ocupació que es va treure endavant sense el consens dels
sindicats, que es troba impugnada a la Sala del Contenciós per
part de diversos sindicats, concretament Comissions i UGT, i
particulars, i que té un dictamen en contra dels serveis jurídics de
la Comunitat Autònoma, i que el Ministeri Fiscal considera
també que atempta contra els principis constitucionals d'igualtat,
mèrit i capacitat en l'accés a la funció pública; l'única sortida que
hi ha és que sigui anul•lada. A més, aquesta convocatòria mal
anomenada pública privava l'accés dels ciutadans de les Illes a
la funció pública, i tenia com a objectiu mantenir unes entrades
selectives i digitals, i això queda demostrat en l'informe jurídic
elaborat pel departament jurídic de la Comunitat Autònoma.

D'acord amb aquest informe vull destacar quatre punts.
En primer lloc, es poden haver vulnerat l'article 23.2 i el
103.3 de la Constitució espanyola, això és, la possibilitat
d'accedir a la funció pública sense discriminació. En segon
lloc vull destacar que la legalitat ordinària pot haver estat
també vulnerada quan l'article 12.1 de la Llei 2/89 de la
Funció Pública de la comunitat prohibeix expressament la
possibilitat que la prestació de serveis en règim de contracte
laboral o de funcionari interí pugui esdevenir mèrit
preferent per a l'accés a la condició de funcionari ni per a
l'adquisició de la condició de personal laboral amb caràcter
indefinit. A més, l'article 12.2 disposa que el temps dels
serveis prestat a l'Administració de les Illes Balears exercint
funcions diferents a les del cos o escala als quals es pretén
accedir, no es podrà computar com fa la convocatòria de la
qual parlam. 

En tercer lloc, per a les places de filologia catalana, a les
bases de la convocatòria pot haver-hi infracció de la
legalitat ordinària d'acord amb l'article 62.c de la Llei 30/92,
de 26 de novembre, de règim jurídic de l'administració
pública i procediment administratiu comú, perquè disposa
que els actes de les administracions públiques que tenguin
un contingut impossible són nuls de ple dret, i d'acord amb
l'article 3.1 de l'esmentada llei hi pot haver infracció del
principi de la bona fe i confiança legítima. En quart i últim
lloc vull destacar, de l'informe elaborat pels serveis jurídics
de la CAIB, allò que fa referència a les possibles vies legals
per anul•lar o modificar totalment o parcialment la
convocatòria, entre les quals resulta molt més simple i
ràpida l'assentiment en els procediments ja iniciats per
poder realitzar immediatament una nova convocatòria que
s'adapti tant a la Constitució com a la legalitat vigent i que
no aturi l'oferta pública amb les conseqüències
d'inestabilitat que això suposa.

Pel que fa referència a l'anomenat "decret de blindatge"
dels funcionaris interins, el divendres passat, a la Mesa
general de negociació es va debatre la seva derogació, no
només perquè la majoria dels sindicats es mostraven
contraris a l'actual decret, sinó també pel dictamen del
Consell Consultiu, dels qual l'anterior executiu en va fer cas
omís tot i ser preceptiu. D'acord amb el dictamen esmentat,
el decret regulador del procediment de selecció de personal
funcionari interí atempta contra l'article 23 i 103.2 de la
Constitució espanyola i l'article 45 de la Llei 2/89, de la
funció pública de la CAIB, pel qual s'anteposa el criteri
d'antiguitat als principis d'igualtat, mèrit i capacitat, a més
de no regular la publicitat que s'ha de donar a la borsa de
personal ni a l'ordre de prelació dels seus aspirants.
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Dit l'anterior i d'acord amb la voluntat de garantir la igualtat
d'oportunitats, la transparència i l'eficàcia amb la gestió pública,
ens proposam noves fórmules per a la creació d'un borsí
d'interins que actualment negociam amb els sindicats. Aquest
borsí estaria integrat per persones que haguessin superat un
examen, i les vacants que s'anessin produint es cobririen per
rigorós ordre de prelació d'acord amb la puntuació obtinguda a
la prova.

Parlant de funcionaris interins segur que ens demanam què hi
ha de cert en les informacions i declaracions aparegudes en els
mitjans de comunicació sobre el cessament d'alguns d'aquests
funcionaris. Com els he dit abans ens preocupa, i molt, la
situació laboral i personal d'aquest col•lectiu, i des d'aquí vull
desmentir les acusacions que l'oposició ha fet sobre aquest tema.
Com he dit, el 24, quasi el 25% dels funcionaris es troben en
situació d'interinitat; això és en virtut de la Llei 2/89, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma; per tant, des d'aquí vull dir
clar, alt i clar, que no s'ha acomiadat cap funcionari interí.

Acab...

Els interins que han estat cessats ha estat únicament i
exclusivament per l'efecte dòmino, és a dir, d'acord amb l'article
8.3 de la Llei de la funció pública de la CAIB, el qual estableix
que el funcionari interí cessarà quan la plaça que ocupa sigui
coberta per un funcionari de carrera o quan ho acordi així
l'administració per no ser necessaris els seus serveis sense que el
cessament doni lloc a cap indemnització.  A hores d'ara han
cessat 21 funcionaris interins sobre un total de 642, és a dir, un
3%. 

Vist l'anterior, el govern de progrés es troba en la necessitat
urgent de donar un nou impuls a la funció pública a Balears i
aconseguir dignificar-la i modernitzar-la. Per això, a més de
convocar anualment una oferta pública d'ocupació i concurs de
trasllats, hem d'anar cap a un model despolititzat, cap a una
racionalització de recursos humans i materials, on una bona
gestió d'aquests recursos ens dugui a ser més eficaços, eficients
i, en definitiva, a donar un servei de qualitat als ciutadans, àgil
i transparent. Per això hem d'assumir també un concepte bàsic:
el de la responsabilitat dels empleats públics, la seva implicació
en la feina i la seva motivació, i podem fer això si tenim una
plantilla estable, amb un lloc de feina consolidat i amb
perspectives de promoció laboral, promoció que es pot
aconseguir mitjançant una bona formació, potenciant l'Institut
Balear de l'Administració Pública, IBAP. Des del Govern de
progrés entenem que l'administració ha de ser pionera en
l'adaptació i aplicació de les noves tecnologies en la seva gestió,
noves tecnologies que permetran la racionalització del treball,
economitzar despeses i dinamitzar el seu funcionament.

En matèria de funció pública em queda un tema que
consideram també prioritari en la nostra actuació: l'aprovació del
Reglament d'incompatibilitats d'alts càrrecs. Pel que fa referència
a aquest reglament, volem que la llei sigui més clara i restrictiva
i, en definitiva, el que farem serà, amb el desenvolupament de la
llei, mirar de regular d'una forma clara i contundent les
incompatibilitats. És necessari l'establiment d'un control
d'interessos autèntic, regit per tres principis fonamentals: el
principi bàsic de la incompatibilitat absoluta de l'exercici de
càrrecs o funcions incloses en l'àmbit de la Llei 2/96,
d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
de la CAIB en qualsevol altra activitat pública o privada, per raó
de no afectar la dedicació absoluta a les funcions públiques i la
imparcialitat que aquestes requereixen. El principi de
responsabilitat que condueix a l'establiment d'un autèntic sistema
disciplinari en la matèria i que tipifica les sancions que es podran
imposar per causa de les infraccions a la normativa sobre
incompatibilitats i controls d'interessos que conté la llei abans
esmentada. El principi de publicitat, pel qual s'han d'establir dos
registres: el d'interessos i el d'activitats, on els titulars dels

càrrecs o llocs inclosos en l'àmbit legal hauran d'explicitar
les activitats que exerceixen actualment i, si n'és el cas, les
que hagin de realitzar a partir del seu cessament, i registre
de patrimoni, on s'hauran de fer constar els béns i els drets
patrimonials que es posseeixen. En definitiva, es pretén
l'obtenció d'un instrument jurídic que garanteixi
l'objectivitat, la imparcialitat i la transparència de les
activitats i les funcions dels gestors públics a partir del
reforçament d'una dedicació absoluta i exclusiva, i de la
implantació d'un control d'interessos eficaç.

Actualment, per donar contingut a la llei, estam pendents
de l'aprovació del decret pel qual es desenvolupa aquesta
llei.

El segon gran apartat que ocupa la meva compareixença
és el referent a les actuacions a dur a terme en matèria
d'Interior. Faré especial incidència a tres punts: protecció
civil, policia local i policia autonòmica.

Una de les coses que més m'ha cridat l'atenció des de la
meva arribada a la Conselleria d'Interior ha estat que les
Illes Balears, la comunitat més rica de tot l'Estat i una de les
més riques de la Unió Europea, compta amb uns nivells de
protecció molt baixos i amb moltes carències. Per tant, crec
que és fonamental donar un nou impuls a aquest servei,
sempre tenint en compte que el fet de ser una comunitat
autònoma amb un territori discontinu no ens ha d'impedir
afrontar adequadament qualsevol situació d'emergència a
qualsevol de les illes en què es produeixi, des de Menorca
a Formentera. 

És de tots sabut que la protecció civil és un servei públic
en l'organització, funcionament i execució, on intervenen les
administracions públiques i també els ciutadans. Per tant,
per aconseguir un servei de qualitat que garanteixi la
protecció de les persones i els seus béns en situació de crisi
o emergència, hem de potenciar no només els serveis dels
professionals de protecció civil de les Illes sinó també la
formació del voluntariat, especialment a Menorca, a Eivissa
i a Formentera; l'explicació és molt simple: a Mallorca
existeix, però a les illes que he esmentat és molt deficient,
si és que n'hi ha a alguna d'elles, donant la formació a
aquestes agrupacions i intentant, a través dels programes
europeus, dotar-les del material necessari per a les seves
intervencions. Hem de tenir en compte que els voluntaris de
protecció civil desenvolupen la seva tasca de manera
altruista i desinteressada i ofereixen un servei a la societat
que té un valor inestimable. Per tant no podem només
agrair-los la seva tasca i donar-los l'enhorabona després de
les seves intervencions, necessitam reconèixer la seva labor
i ajudar-los a especialitzar-se i a formar-se per atendre
millor les situacions d'emergència i fer tot el possible
perquè disposin dels mitjans tècnics i materials adequats per
fer front a la gran quantitat i diversitat de situacions
d'emergència amb què es poden trobar.
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Cal recordar que en els propòsits d'emergències en què es
requereix l'actuació de protecció civil una part molt important de
la població depèn, almenys inicialment, de les seves pròpies
forces, d'aquí que com a primera fórmula d'actuació s'ha
d'establir un sistema d'accions preventives i informatives per tal
que la població adquireixi consciència sobre els riscos que poden
sofrir i els familiaritzin amb les mesures de protecció que s'han
d'adoptar. Per tant, és necessari posar en marxa plans de
sensibilització en matèria de protecció civil per a la població en
general i la comunitat educativa, i potenciar els simulacres per
familiaritzar-los amb les normes bàsiques d'autoprotecció. Els
plans d'emergència es classifiquen en tres grans grups:
territorials, especials i d'autoprotecció. Pel que fer referència als
primers, els plans territorials, vull dir-vos que des de la
Conselleria d'Interior tots els municipis i consells insulars
compten amb l'ajuda dels nostres tècnics per a l'elaboració dels
seus plans d'emergència municipals i territorials, eina bàsica per
saber com s'han de prevenir les emergències i com actuar en cada
situació i a cada municipi, perquè en ells es troben els catàlegs
de riscos, de recursos, etc.

Pel que fa referència als plans especials, hem trobat un gran
buit. Fins ara a les Illes Balears no comptàvem ni tan sols amb
plans especials per fer front a inundacions ni a incendis forestal,
plans que ja hem posat en marxa des del govern de progrés
perquè són els riscos específics que més poden afectar la nostra
comunitat. Després, i d'una forma prioritària, n'afrontarem altres
com el de risc químic que, a més, és una obligació legal. La
nostra intenció és continuar amb el desenvolupament d'aquest
tipus de plans. No podem deixar de banda la necessitat d'evitar
situacions com l'ocorreguda a Formentera, on aquest cap de
setmana han mort dues persones ofegades i n'ha desaparegut una
tercera. Cal que posem fi a la llarga llista d'ofegats a les nostres
platges i que trobem una solució com la de dotar les platges de
socorristes. Els avanç que aquesta serà també una de les
qüestions que intentarem resoldre a curt termini en col•laboració
amb els ajuntaments.

Quant als cossos de serveis contra incendis i salvament és
necessari unificar la seva formació i atorgar als seus membres
ajudes per als desplaçaments interinsulars. Així també és
necessari dotar aquests cossos d'una normativa bàsica.

Parlem de policia autonòmica. D'entre les aspiracions
que té la nostra comunitat autònoma, governada pel pacte de
progrés, és aconseguir la màxima quota d'autogovern dins
-clar està- del marc constitucional i estatutari, i un dels
punts que consideram prioritaris és la voluntat d'avançar
amb majors quotes d'autogovern i, per tant, comptar amb
una policia autonòmica. Això no significa que s'hagi de
duplicar el nombre d'efectius dels quals disposam
actualment, sinó de trobar la fórmula idònia perquè aquests
passin a formar part d'un nou cos. És cert que des del punt
de vista estatutari pot ser difícil aconseguir-ho, però no és
menys cert que existeixen altres vies legals per assolir-ho,
per exemple: d'acord amb la Llei orgànica 2/86, de forces i
cossos de seguretat de l'Estat, es podrà sol•licitar al
Ministeri l'assignació funcional d'unitats del Cos Nacional
de policia, que l'article 37.2 de la LOFC estableix per a les
comunitats autònomes amb estatuts que no preveuen la
creació de cossos de policia per atendre les funcions de
vigilància i protecció,  mitjançant la firma d'acords de
col•laboració amb l'Estat. 

La pregunta al respecte seria: És policia autonòmica o
no, això? Per això esperam comptar amb el suport de tots
els grups polítics parlamentaris per posar el primer puntal
del que ha de ser el futur cos de policia autonòmica, que ens
permeti disposar d'un cos de seguretat eficaç i adaptat a la
nostra realitat i que ho puguem fer en aquesta legislatura.
Tot i això no renunciam a l'elaboració d'un estudi seriós
sobre els cossos de policia autonòmica existents a les altres
comunitats per conèixer les seves peculiaritat i els
avantatges i desavantatges existents entre uns models i uns
altres. Són una referència clara el model català, el model
canari i el model que hi ha a Andalusia i al País Valencià.

Respecte a la policia local, actualment ens trobam que
no existeixen les mateixes oportunitats de formació i
promoció per als policies locals en funció de l'illa a la qual
es troben. Això és clarament demostrable si veim que,
mentre a Mallorca es cobreixen les places, hi ha mancança
d'efectius a la resta de les illes. Per aquest motiu hem
d'augmentar els ajuts als desplaçaments interinsulars perquè
tots els habitants de les Illes tenguin les mateixes
oportunitats per formar part d'aquest cos. Ens proposam
també la modificació de la Llei de coordinació de policies
locals que permeti una direcció més unificada i la
simplificació dels mètodes de cooperació entre els diferents
òrgans directius. 

Donat que el turisme és la primera indústria de les
nostres illes i que cada cop més anam cap a una oferta
complementària per aconseguir la desestacionalització
d'aquesta activitat oferint espectacles públiques i activitats
recreatives, consideram bàsic estudiar el desplegament
legislatiu i reglamentari d'aquesta, és a dir, la creació d'una
llei pròpia a la Comunitat Autònoma.
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Finalment, respecte al 112, vull fer esment especial al telèfon
d'emergències 112. Ens proposam potenciar aquest servei i
establir els convenis de col•laboració necessaris amb els
ajuntaments de les Illes perquè disposin d'un centre remot
dependent del centre d'emergències 112 i puguin accedir a tots
els serveis que es presten des d'aquest centre en matèria de
gestió, de la seguretat i emergència pública, de coordinació de la
policia local i protecció civil. Des del Govern consideram
prioritari que existeixi una coordinació efectiva de tots els
organismes i serveis que intervenen en el camp de la seguretat
pública. D'aquesta manera contribuirem a optimitzar els recursos
humans i materials de què disposam i, al mateix temps, serem
capaços de donar una resposta ràpida i eficaç al ciutadà en casos
d'emergència.

Finalment, vull comunicar-vos que aquesta conselleria, tot
l'equip, ha tengut una especial sensibilitat en obrir les vies de
diàleg amb el món sindical. Amb aquesta compareixença
parlamentària vull deixar clar als grups parlamentaris que donen
suport al Govern i al grup parlamentari del Partit Popular que
vull un diàleg clar, obert, i que amb la contribució de tots
puguem millorar el que és la Funció Pública i Interior en aquesta
comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

Procedeix ara la suspensió d'aquesta sessió per un temps
màxim de 45 minuts. Volen els senyors portaveus un descans?
Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, Sra. Presidenta, per un temps màxim de 15 minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Altres portaveus? Doncs se suspèn la sessió per 15 minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

(...) ús de la paraula. Per Esquerra Unida té la paraula el Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, al Sr. Conseller
i als seus acompanyants en aquesta compareixença i també a la
resta de diputats que bàsicament, avui, és quan comença la feina
parlamentària, quan ens reunim en comissions més que quan ens
reunim en plenari, no per desvirtuar les feines que feim a plenari,
però hi ha l'efecte melodramàtic que a les comissions no hi sol
ser, i que permet fer una feina més acurada.

Nosaltres, a les compareixences inicials, ja ho vam fer fa
quatre anys, no feim intervencions en profunditat perquè
tenim quatre anys per fer-les i supòs que hi haurà temps i
oportunitat de parlar llargament de tots els temes que ha
exposat el conseller, que són els bàsics d'aquesta conselleria
i que tindrem durant aquest temps motius de seguiment,
motiu de debat i, fins i tot, de desenvolupament normatiu,
ja sigui legislatiu o normatiu, on podrem entrar en
consideració.

Reconec que hi ha una situació prèvia, quan comença un
nou govern, que és un govern de canvi, se li diu de progrés,
és un terme molt ample, on hi ha nacionalistes, ecologistes,
comunistes, socialistes, gent d'esquerres, etc., no?, per tant,
trobam el qualificatiu aquest general que és difícil, de
vegades, d'adequar a totes les sensibilitats d'aquest govern
tan plural. Jo crec que més que res podríem rallar de govern
plural que tal vegada seria l'adjectiu més correcte a l'hora de
definir-lo.

Hi ha una situació prèvia, heretada, on lògicament s'hi ha
de fer feina, i açò crea un condicionant a l'hora de prendre
decisions, crea un condicionant a l'hora d'establir prioritats
i, lògicament, aquest condicionant s'ha de tenir present, i el
conseller en la seva exposició inicial l'ha tingut present, i
n'estic content perquè hi serà present durant quatre anys,
aquest condicionant, i ho hem de tenir en compte.

I també ha tingut, tal vegada no li ha donat tanta
importància, però sí que també hi ha fet esment, i és un altre
condicionant a l'hora de qualsevol política de qualsevol
conselleria, la territorialitat d'aquesta comunitat autònoma,
l'efecte d'una política que ha de ser interinsular i que, de
vegades, crea dificultats d'elaborar una política interinsular.
I molt més quan, algunes de les competències d'aquesta
conselleria ja hi ha competències transferides, vinculades
als consells insulars, com tot el d'espectacles públics, grans
espectacles, qüestions d'emergències o protecció civil, que
hi ha un vertader caos de competències en aquesta matèria.

Dit açò, sí que li vull esment de tres qüestions que ha dit,
que crec que són molt important, i prioritzar. Tota la política
de personal, estem completament d'acord amb l'anàlisi que
fa, a part que donarem suport al Govern, també hem de
mostrar quan estem d'acord en opinions que s'emeten des
del Govern, i quant a l'anàlisi que fa sobre quina és la
situació de la funció pública a les Balears, de caos, de
situació heretada, estem completament d'acord amb aquesta
anàlisi que fa, i les possibles sortides de cara al futur en
aquesta situació. Per tant, en açò, suport total.
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I també he estat content, particularment, que també hagi
anunciat, com una qüestió prioritària, el desenvolupament de la
Llei d'incompatibilitats, és una llei que es va aprovar el 96, crec
que és l'única llei del govern Soler que va començar i va acabar,
que es va aprovar, i durant tres anys no s'ha desenvolupat, fins i
tot incomplint la mateixa llei que donava mig any al Govern per
reglamentar tot el que són els registres de béns i interessos i
registres patrimonials, i quedava la llei coixa a l'hora de
l'aplicació. Estic content que ho posi com a prioritari, encara que
ara els altres càrrecs siguin nostres, i el Govern sigui nostre, ara
és quan hem de fer aquests reglaments, no ho va fer el Partit
Popular durant tres anys, que ho havia de fer, però nosaltres, ara,
que ho vam reclamar, jo ho vaig reclamar tres vegades en tres
proposicions no de llei, l'incompliment, ara estic content que
sigui una prioritat i que es realitzi.

Una altra qüestió molt important és el tema de protecció civil.
Per començar, m'agradaria fer-vos una pregunta, si es pensa o es
projecta fer, no ho ha dit, una llei de protecció civil, durant
aquests quatre anys. La Llei d'emergències, que és una llei que
es va aprovar per unanimitat, que va aconseguir la unanimitat i,
fins i tot tanta unanimitat que va ser aquest portaveu d'Esquerra
Unida qui la va defensar al Ple del Parlament, en nom de la
ponència, quan era una llei del Govern, va aconseguir aquesta
unanimitat, dedica a protecció civil uns articles, però la matèria
en si crec que és suficient com per desenvolupar-la en una llei
pròpia. Jo no sé quins plantejaments hi ha, en tot cas, ens
agradaria demanar.

En aquests moments, en tema de protecció civil ens trobam
amb un vertader caos de competències, responsabilitats
municipals, responsabilitats insulars, responsabilitats
autonòmiques, responsabilitats de l'administració de l'Estat,
també. Un vertader caos i una falta de jerarquització de les
actuacions. és així la realitat, és cert que a Menorca, a Eivissa ho
ha dit vostè i en tot cas deu ser així, és cert que a Menorca no hi
ha realment en marxa un servei ni de voluntariat ni professional
de protecció civil que mereixi el nom d'organització de protecció
civil, nominalment existeix, però en la realitat no existeix. Per
tant, també és una prioritat en aquestes illes posar ordre a les
competències, jerarquitzar les competències, crear aquests
serveis, i no sé si la figura és una legislativa o és una figura
normativa de menor pes normatiu, però crec que hi hauria de ser.
Sí que és una prioritat.

I també la Llei d'emergències, com ja dic, que va merèixer
una aprovació unànime d'aquest parlament, la Llei d'emergències
que es va aprovar fa dos anys i que no s'ha desenvolupat en la
mesura que s'hauria d'haver fet, i que s'hauria de desenvolupar
tenint en compte les competències actuals que tenen els consells
insulars en algunes matèries, com ja he dit abans.

Igualment el Pla Terbal, igual com la Llei
d'emergències, va merèixer un acord unànime, després es va
elaborar el Pla Terbal i es va publicar per decret sense
haver-hi, al Parlament, una discussió, un debat, una mínima
informació als grups parlamentaris, es va publicar per decret
el Pla Terbal, i allà està publicat. No sé si hi ha prevista cap
revisió, cap consideració sobre aquest pla i el
desenvolupament, ben igual que els desenvolupaments dels
plans territorials. A les illes de Menorca i d'Eivissa,
Menorca segur, nosaltres sempre hem defensat que més que
plans municipals, hi ha d'haver un pla insular, hi ha d'haver
un pla insular, perquè per pròpia dinàmica de territori,
extensió, col•laboració ajuntament, consell, etc., govern, és
raonable, racional anar directament a la figura del pla
insular i que pugui estar connectat amb els plans directors
sectorials dels plans especials que es diu en matèries
concretes. Però açò tampoc no hi és i s'ha de desenvolupar
en aquest sentit. Per tant, aquí sí que hi ha una via de fer
feina.

Quant als accidents, ha fet referència a accidents que es
van produir a Formentera fa uns dies, accidents n'hi haurà
tant si hi ha un govern progressista com si hi ha un govern
del PP, açò, no diria açò perquè llavors sembla que els
morts per accidents són morts del PP o són morts d'un
govern d'un altre signe, i no és així, dissortadament, n'hi
haurà d'accidents; el que sí que hem de tenir és la resposta
adequada davant situacions d'emergència i poder actuar, si
s'actua amb celeritat o no, que és un principi bàsic de
l'actuació en emergències, açò sí que és un repte del
Govern. El fet del resultats d'un accident, sí moltes vegades
és imprevisible i no ho vincularia a un color o a un altre
polític de govern, perquè no m'agradaria assumir accidents
o desgràcies que puguin succeir durant aquests quatre anys.

I, quant a la policia autonòmica, que vostè ha posat
també a un punt prioritari, és cert que el fet de comptar amb
una policia autonòmica, al nivell que sigui o amb la fórmula
que sigui, és un signe d'autogovern, però en aquest tema,
que s'ha donat un termini de quatre anys, des del nostre grup
parlamentari, personalment, sí que seria una qüestió a
encetar amb molta prudència, a encetar amb molta
prudència, i aconsell prudència en aquesta qüestió, i temps
per pensar, reflexionar i veure quines són les passes que
s'han de donar.

I res més. El felicit, esper que aquests quatre anys de
feina siguin positius i que la darrera comissió institucional
a la qual vostè comparegui, puguem celebrar i felicitar-nos
i mostrat la satisfacció de la política desenvolupada, que a
part dels condicionants que he dit abans, previs, situació
heretada, condició de territorialitat, hi ha un altre
condicionant que no l'he dit, però que és fonamental, que és
que qualsevol iniciativa política, quan es posa damunt la
taula, també vol dir doblers i pressupost, i en aquest sentit,
també, s'ha de tenir en compte com a condicionant.

Moltes gràcies.



12 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 2 / 22 de setembre del 1999

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Portella. Pel Grup PSM-Entesa Nacionalista, té
la paraula el Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, felicitar el nou
conseller i el seu equip que avui compareix davant aquesta
comissió per retre compte de les seves idees i del seu programa
per als propers quatre anys dins aquest nou govern que s'ha
format a la comunitat autònoma. És evident que des del PSM,
com a partit que ha signat aquest pacte, estem d'acord amb la
política que vol dur endavant la seva conselleria, però també
estem d'acord amb els problemes més puntuals, que no serien
tant de projecció política a llarg termini, sinó amb els problemes
més puntuals que s'han anat trobant el conseller dins la seva àrea
de gestió, i principalment el tema del personal. Coneixem els
problemes i, evidentment, des del PSM estem d'acord amb les
solucions que se'ls vol donar.

Vostè ha parlat d'anul•lar aquesta convocatòria que hi havia
per proveir places de funcionaris a la comunitat autònoma, però
voldríem saber si es preveu una nova convocatòria en un termini
de temps més breu, o si açò es deixarà per a més endavant.

Per altra banda, també m'agradaria que fos, per al
coneixement dels senyors i de les senyores diputats, que incidís
un poc més, hi ha passat molt per damunt, tampoc no repetiré
arguments que ja han donat d'altres, en el tema d'incloure o
d'introduir les noves tecnologies dins la funció pública, si és un
pla, un programa, si es preveuen inversions en aquest sentit.

I, per altra banda, també, felicitar-los pel desenvolupament de
la Llei d'incompatibilitats, perquè nosaltres també creim que és
un tema important, que clar clarificar i que, si hi ha una llei
aprovada, és evident que aquesta s'ha d'aplicar.

Per altra banda, i com vostè deu saber, el PSM, parlant de
policia autonòmica, i també voldria ser prudent, en el seu
moment, quan hi va haver la reforma de l'Estatut, demanava que
fos possible la creació d'aquesta i que aparegués a l'Estatut
d'Autonomia, és evident que açò no és així, però voldríem saber,
el que vostè ha plantejat, el paper de la comunitat autònoma dins
aquests convenis de col•laboració que ha dit que es podrien tenir
amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat, per mirar de crear
aquesta policia autonòmica.

I després, per últim, també ha dit que es potenciaria el
voluntariat, i sobretot pel que m'afecta a mi, perquè venc, som
diputat per l'illa de Menorca, de potenciar-ho a les illes de
Menorca i d'Eivissa, quina plans i quins projectes té el seu
govern per tirar endavant aquesta promoció del voluntariat.

La meva intervenció s'ha referit molt més a qüestions més
concretes del seu projecte, perquè és evident que des del PSM els
grans trets del Govern ja els coneixíem. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista,
el Sr. Salvador Cánoves.

EL SR. CÁNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sr. Conseller i
membres del seu departament. De fet, tota la informació que
ens aporti enriquirà el debat i suposarà més transparència en
l'acció de govern i, en concret, de la seva conselleria. Esper,
per tant, que la seva presència en aquesta comissió es
prodigui al llarg d'aquesta legislatura, demostrant així un
talant obert i dialogant.

El nostre grup comparteix l'anàlisi que el Sr. Conseller
ha fet de la funció pública. És certament preocupant el
desprestigi social que pateix la nostra administració
autonòmica, situació que, a criteri del grup que represent, es
deu a un accés de vinculació partidista amb governs
anteriors, a la manca de convocatòries públiques d'ocupació
i a l'excessiva contractació d'interins, alguns d'ells amb
criteris estrictament polítics, la igualtat d'oportunitats
inexistent en èpoques anteriors i contínuament assistint a la
vulneració de principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Té, per
tant, Sr. Conseller, per endavant, una feixuga tasca per tal
d'aconseguir dignificar la funció pública. Els funcionaris, la
immensa majoria dels quals són uns bons professionals, no
ho dubt, ho esperen de vostè. Però, sobretot, els que ho
agrairan més són els ciutadans d'aquestes illes als quals
presta servei la nostra administració autonòmica.

Estic completament d'acord en el tema dels interins,
quan diu que la immensa majoria compleixen a la perfecció
la seva tasca, amb independència de la seva ideologia, però
no podem deixar de banda que hi ha personal interí, una
minoria, és cert, que s'ha servit del seu lloc per aconseguir
un alliberament econòmic i poder desenvolupar tasques
polítiques de caire partidista, pens, en aquests moments, en
quantitats de regidors del Partit Popular als distints
ajuntaments, que han gaudit d'aquesta situació de privilegi.
Confio, Sr. Conseller, que aquesta situació es resoldrà per
tal d'aconseguir consolidar una administració amb prestigi
i reconeixement, una administració eficaç i eficient, propera
al ciutadà.

Dos temes voldria destacar de la seva exposició: l'anunci
de diàleg i consens. És una bona notícia, a més d'una bona
eina de treball. A l'administració, és fonamental l'acord amb
els interlocutors socials i els representants dels treballadors.
I l'altre, l'aplicació de noves tecnologies a la gestió per
racionalitzar el treball, per economitzar despeses i per
dinamitzar el funcionament de l'administració. I això,
necessàriament, ho vull lligar a la formació.
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Vull felicitar, una vegada més, l'Institut Balear
d'Administració Pública, l'IBAP, per les excel•lents publicacions
de material didàctic, encara que avui en dia han quedat un poquet
desfasades. Crec que aquest institut, l'IBAP, s'ha de potenciar
com element clau per millorar la qualificació del nostre
funcionariat. Acollim també amb satisfacció l'anunci de
convocatòries anuals d'oferta i d'ocupació, ja que així
s'aconseguiran tres objectius: la igualtat d'oportunitats de tots els
ciutadans d'aquestes illes, l'estabilitat laboral del personal de la
nostra comunitat, i anar o tendir cap a model despolititzat
d'administració.

És bo saber que es procedirà a la derogació del mal anomenat
pacte d'estabilitat dels funcionaris interins, el mateix Consell
Consultiu, com vostè ha recordat, diu que prima el criteri
d'antiguitat en aquest pla sobre els criteris que han de prevaler,
d'iagultat, de mèrit i de capacitat. Voldria, Sr. Conseller, que, si
pot, ens precisàs dades sobre quan es pot tenir, en aquesta
comunitat, una funció pública normalitzada.

També li deman si ens pot aclarir, què pot succeir amb els
funcionaris interins que actualment estan en servei, una vegada
s'hagi derogat el decret de blindatge.

I, així mateix, li deman també si ens pot informar sobre la
situació i el grau d'aplicació del Decret de normalització
lingüística, és a dir, l'ús de la nostra llengua, la llengua catalana,
a l'administració, i quines mesures té previstes.

I quant a interior, per finalitzar la meva intervenció, m'ha
preocupat molt seriosament sentir-li a dir que els nostres nivells
de protecció civil són molt baixos, amb moltes mancances. En
especial, em preocupa el que vostè ha dit d'un gran buit pel que
fa a plans especials d'emergència, tots tenim en ment els
incendis, els ofegaments, les inundacions patides en aquestes
illes, esper que aquesta sigui una tasca prioritària del seu
departament.

Quant a policia local, voldria remarcar la importància de
simplificar els mètodes de cooperació entre diferents òrgans
directius avui tan complexos, i tornar a insistir en la formació
permanent d'aquest col•lectiu que cada vegada assumeix més
responsabilitats, moltes vegades per damunt de les seves
competències.

Quant a policia autonòmica, li voldria adreçar una pregunta:
davant la controvèrsia que s'ha suscitat davant l'opinió pública i
mitjans de comunicació, sobre la conveniència o legalitat de
comptar amb una policia autonòmica, ens podria aclarir si en
aquesta legislatura tendrem policia autonòmica o no?

En definitiva, el seu programa, Sr. Conseller, ens agrada, i
desig que el pugui acomplir en benefici de tots, sense cap dubte,
per suposat, el Grup Socialista, li dóna el seu suport. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cánoves. I, pel Grup Popular, té la paraula
la Sra. Mabel Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, gracias por haber
hoy comparecido aquí ante esta comisión para explicarnos
su programa para los próximos cuatro años, y gracias
también a su equipo directivo por su presencia en esta
comisión.

Sr. Costa, realmente considero que es usted muy valiente
al querer comparecer hoy aquí, a iniciativa propia, porque,
como conseller de Interior se ha estrenado usted como
nadie. Efectivamente, como usted ha dicho, el tema de la
función pública es hoy un tema estrella en los medios de
comunicación y si lo que usted quería era darse a conocer,
le aseguro que lo ha conseguido; aunque, sinceramente, a mí
no me gustaría hoy estar en su piel. Por tanto, y dado que el
tema de personal es hoy un tema de actualidad, creo que
debemos hablar largo y tendido del mismo.

Sr. Conseller, su comparecencia ante esta comisión
simplemente ha dado lugar a unos perfiles muy generales de
lo que es la función pública, y me gustaría que concretase
una serie de aspectos que nuestro partido tiene interés en
conocer, porque creo que en futuras ocasiones tendremos el
gusto de hablar del tema de personal. Usted ha dicho que
únicamente han cesado 21 funcionarios interinos y que
todos ellos lo han sido por causas del efecto dominó. Sr.
Conseller, usted sabe que esto no es verdad, no todos los
funcionarios interinos han sido cesados por efecto dominó,
se han adscrito funcionarios de carrera cuando había plazas
vacantes a plazas ocupadas por funcionarios interinos
persiguiendo exclusivamente el cese de los mismos o se han
usado formas un tanto irregulares de comisiones de
servicios para cubrir estas plazas.

Nada nos ha dicho sobre los contratos laborales de las
empresas públicas, y me gustaría saber cuántos contratados
laborales de las empresas públicas han sido despedidos y
qué modalidad de despido se ha aplicado.

Tampoco nos ha dicho cuántos jefes de departamento de
las consellerias han sido cesados y por qué motivo; ni
cuántas comisiones de servicios de funcionarios de carrera
ha resuelto unilateralmente la administración antes de que
concluyese el plazo de las mismas.

Sr. Conseller, en cuanto al tema de los despidos de
laborales, me gustaría saber si ya se ha producido alguna
conciliación administrativa y se ha declarado la
improcedencia del despido por parte de la administración.
Explíqueme también por qué la administración, que debería
ser ejemplar en estas cuestiones, está obviando las meras
formalidades a que un trabajador tiene derecho en un
despido atentando contra la dignidad del mismo y olvidando
que, por encima de todo, somos personas.
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¿Se ha preocupado, Sr. Conseller, del ambiente que hay en las
consellerias? Sr. Costa, no es la oposición la que denuncia una
persecución ideológica, es la plataforma de interinos, la
plataforma de interinos la semana pasada salió en prensa,
denunciando que existe una auténtica cacería política. ¿Qué
valoración le merece esta opinión  por parte de la plataforma de
interinos?

Sr. Costa, usted dice que el interino puede tener la ideología
que quiera, ¡faltaría más que se cuestionase en esta comisión la
ideología que puede tener un interino!, y usted aboga a favor de
los interinos diciendo que ante todo son profesionales, y yo le
doy fe de ello, yo he trabajado en las consellerias, en dos
concretamente, y puedo dar fe del nivel y de la profesionalidad
que tienen los funcionarios interinos, y sobre todo que no son
comisarios políticos y que, además, están obligados por un deber
de secreto.

Pasemos ahora al tema del concurso-oposición. Usted ha
anunciado aquí que quiere anular el concurso oposición que dejó
convocado el anterior Govern, porque considera que el interino
no debe tener ningún tipo de privilegio. La verdad es que creo
que usted se contradice, por un lado dice que quiere proteger al
interino y a sus familias y que tiene en cuenta que hay familias
detrás de ellos, pero por otro lado, dice usted que va a anular un
concurso oposición porque se prima al interino. Pero esto, Sr.
Costa, lo piensan ahora, porque en noviembre de 1998, le
recuerdo que opinaban todo lo contrario. BOCAIB de 5 de
noviembre de 1998, "convocatoria de pruebas selectivas en el
Consell Insular de Mallorca; forma de provisión: concurso
oposición o concurso de méritos; puntuación por antigüedad: 35
puntos"; más aún, en el Consell Insular de Mallorca el concurso
era previo a la fase de oposición y, en caso de empate, primaba
la puntuación del concurso. Todavía más beneficioso para el
interino que en la convocatoria que existe actualmente del
Govern, donde la oposición es previa a la fase de concurso, y en
caso de empate prima la oposición.

¿Qué diferencia hay, Sr. Conseller, para que en el Consell
Insular de Mallorca sea legal y en el Govern balear no? Sr.
Costa, me gustaría que me lo explicara.

¿Qué piensa usted de las 6.000 instancias que hay
presentadas? ¿Qué piensa usted de los opositores que llevan más
de un año estudiando y pagando clases de preparación?

Y tres cuartos de lo mismo con el pacto de estabilidad para
los interinos. ¿Por qué para los funcionarios docentes puede
existir un pacto de estabilidad, y no para el resto del Govern
balear? Sr. Conseller, acláreme por favor la diferencia.

Bolsín de interinos. Usted ha anunciado aquí la creación de
un bolsín de interinos mediante una prueba de examen tipo test,
la verdad, Sr. Costa, es que el tema lo vende usted muy bien,
pero usted sabe que no es más que pura demagogia porque sus
contradicciones son bien patentes. En primer lugar, ¿qué
finalidad oculta hay detrás del bolsín de interinos?, le digo esto
porque si tan urgente es el tema de los interinos, convoque usted
la oposición de una vez y verá como dejará de haber interinos.

Sr. Costa, ¿por qué quiere usted más interinos?, ¿qué
obsesión extraña tiene usted con los interinos? Usted sabe
que con una oposición, los interinos que en el futuro se
necesiten quedarían cubiertos por aquellos opositores que
no habiendo obtenido plaza, hubieran aprobado los
exámenes, ¿por qué quiere usted retrasar la oposición y
convocar un bolsín de interinos que usted sabe que lo único
que va a suponer es una pérdida de tiempo y de medios?
Usted ha dicho que el viernes pasado negoció ya, en mesa
general de negociación, el bolsín de interinos, y que la
mayoría de sindicatos lo apoyaron; me gustaría que
especificase qué sindicatos apoyaron el bolsín de interinos
y cuáles no. ¿Ha pasado ya el bolsín de interinos por
comisión de personal?, ¿ya ha informado el Consell
Consultiu? Usted sabe que muchos son los trámites que se
necesitan para el bolsín, y que lo único que va a conseguir
es un retraso en la oposición.

Segundo tema respecto del bolsín de interinos, ¿es
consciente de que va contra el artículo 52 de la Ley de
función pública? El artículo 52, como usted bien sabe,
obliga a que la selección de interinos se haga mediante
concurso de méritos como se venía haciendo hasta ahora,
sólo en caso de urgencia, puede existir otro tipo de pruebas
selectivas. ¿Qué argumentos da para la ausencia del bolsín
de interinos, si van a tardar más de tres meses en que quede
efectivamente hecho el bolsín de interinos? Si tiene tanta
urgencia, ¿por qué no se recolocan los funcionarios
interinos que han sido cesados?

Por tanto, Sr. Conseller, me gustaría que concretase
plazos, que concretase plazos del bolsín, cuándo estará
resuelto y que concretase los plazos de la convocatoria de
oposición. Me gustaría también que me pudiera señalar si
piensan hacer un concurso de traslado entre los funcionarios
de carrera.

Por otro lado, me gustaría que aclarase, por qué el
sindicato Comisiones Obreras ha denunciado
irregularidades del pacto de izquierdas en las comisiones de
servicio y en las libres designaciones. Me gustaría que me
dijera cuáles son estas irregularidades, porque la verdad es
que resulta cuanto menos extraño que un sindicato bien
próximo a ustedes esté denunciando irregularidades.
Comisiones Obreras también señalaba que el retorno de
algunos funcionarios a sus puestos de trabajo debería estar
rigurosamente vigilado por los responsables de su
conselleria e informado por la junta de personal a fin de
evitar que se pueda caer en casos de persecución o revancha
partidista. ¿Me podría explicar, Sr. Costa, a qué se está
refiriendo Comisiones Obreras?
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Pasando ya al tema del catálogo de puestos de trabajo, del
cual usted no ha hecho ninguna mención, me gustaría saber si
está en marcha su reforma para adaptarlo a la nueva estructura
del Govern y si piensa el nuevo equipo aumentar el número de
plazas catalogadas. También en relación al catálogo, me gustaría
que me dijera si piensan aumentar el nivel de conocimiento de
catalán de los funcionarios o si piensan, para determinados
colectivos, en el catálogo, reflejar un mayor nivel de
conocimientos de catalán.

En cuanto al personal de empresas públicas, me gustaría
saber si el nuevo equipo sigue aplicando el acuerdo de Consejo
de Gobierno sobre el control de prensas públicas que garantizaba
la publicidad en la selección de los contratos laborales. Me
gustaría que me señalase cuántos contratos laborales se han
hecho en las empresas públicas o en la propia administración
desde que han llegado ustedes al Govern.

Otra cuestión de la que tampoco ha hablado, es de si piensa
poner en marcha o no el registro general de personal, que existe
un decreto que prevé su puesta en marcha, y precisamente
relacionado con todo el tema de la informatización al que usted
ha hecho referencia, y también felicitarle en cuanto al tema de
las incompatibilidades, que aprueben el decreto de los altos
cargos, pero me gustaría conocer efectivamente cómo se va a
controlar que se cumpla este tema de incompatibilidades.

En cuanto al tema de interior, son algunos aspectos que
también me gustaría que me aclarase. En cuanto al centro de
emergencias o el 112, supongo que sus nuevos responsables ya
saben o deben saber que el mismo depende actualmente de la
sociedad Bitel, SA, y que existía un proyecto de desvincularlo de
esta sociedad, por cuanto el 112 se ha transformado en un gran
servicio público, que lo fomentó precisamente el Partido Popular
y que Bitel se está dedicando, donde el Govern tiene ahora
minoría, se está dedicando a otros aspectos de innovación
tecnológica, y había un proyecto de pasarlo directamente una
dependencia a la conselleria, bien directa o bien directa, a su
conselleria de Interior, me gustaría saber si piensan saber con
esta cuestión de desvincular el 112 de Bitel o si piensa
mantenerlo en la gestión de esta sociedad.

Respecte del tema de la protección civil, usted ha anunciado
una serie de planes especiales, me gustaría saber qué costo
económico van a tener estos planes y a qué islas va a afectar
principalmente, y anunció también formación y ayudas para el
cuerpo de bomberos y otros técnicos, y me gustaría que
concretase, si puede, el tipo de ayudas y la cuantía que van a
dedicar a este fin.

Y en cuanto a tema de policia autonómica. Sr. Conseller,
usted no ha dejado claro aquí si piensa llevar a cabo una reforma
estatutaria para asumir o no la policía autonómica. Me gustaría
que concretase si piensa presentar un proyecto de reforma
estatutaria porque usted en prensa publicó un artículo anunciando
la policía autonómica y aquí simplemente ha hablado del
desarrollo del artículo 47 de la Ley orgánica de fuerzas y cuerpos
de seguridad, que es la adscripción de unidades del Cuerpo
Nacional de policía. Esta adscripción, aunque puede ser
importante para la Comunidad Autónoma, no es la (...) de la
policía autonómica, como usted sabe. Por lo tanto me gustaría
que concretase qué gestiones se han hecho ya con el Gobierno
central, primero para la adscripción de estas unidades, cuándo
llevarán a cabo este convenio, y si han realizado gestiones ya
sobre la reforma estatutaria.

En cuanto al modelo de policía autonómica, usted ha
dicho que estudiaran los modelos catalán, canario, andaluz
y del País Valenciano. Sr. Costa, la policía autonómica
únicamente está en el País Vasco, Navarra y Cataluña, las
demás comunidades autónomas no tienen policía
autonómica, únicamente tienen unidades adscritas. Y en
cuanto al modelo que piensan (...) de policía autonómica, si
supondrá o no la integración de los policías locales.

Sr. Conseller, como dice mi compañero Juan Huguet, su
policía autonómica será de soldaditos de plomo. Muchas
gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per contestar totes les intervencions, té la
paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa
i Serra):

Bé, en primer lloc vull agrair el to de totes les
intervencions i miraré de contestar-les per ordre
d'intervenció.

A Esquerra Unida, al meu amic Josep Portella, el diputat
Josep Portella, li he de dir que coincidesc amb vostè de
l'enriquiment que suposa un govern plural i que això ens
durà a una nova cultura política que farem els partits que
composam i donam suport a la majoria d'aquest govern. Per
tant, davant les rialles que a vegades es fan des d'altres
escons, crec que aquesta amanida té una cultura política que
serà la cultura del segle XXI, i és cap allà on ha d'anar
l'esquerra democràtica a Europa, enfront de les cultures del
poder que aplica el Partit Popular i que queden destrossats
en els seus congressos.

Perquè si s'ha de ser respectuosos, crec que s'ha de
començar a respectar aquesta cultura que hem començat
l'esquerra plural a dur a les Illes Balears i que no és de
justícia que cada vegada que s'hi fa una referència hi hagi
l'oportú acudit que se sent des d'algun escó. Per tant,
s'entengui aquesta resposta des de la cultura de la resposta
política.



16 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 2 / 22 de setembre del 1999

Voldria incidir en una cosa que estic convençut que
compartim, que és la cultura de l'insularisme, i aquesta referència
que vostè ha fet a aquesta comunitat que hem de crear i,
evidentment, afecta a moltes competències de la meva
conselleria i, per tant, no faré menció a aquesta comunitat que,
si la volem crear, si volem crear un país, és a dir, tendrem que ser
des del respecte a la insularitat i, per tant, crec -i això ja va
envers allò que volia esmentar- que en protecció civil, en tot,
haurem de tenir molt en compte la referència a l'insularisme
perquè si no no crearem uns serveis propers als ciutadans.

Coincidesc amb vostè en el fet que, per les característiques
especials de Menorca i també d'Eivissa, probablement Mallorca
és més complexa, simplement per un tema de major extensió
geogràfica, però probablement els projectes en aquestes illes han
d'anar potenciats des d'una perspectiva molt més insular, amb
una cessió o amb un acord polític amb els ajuntaments de cada
una de les Illes. Per tant, compartesc allò expressat per vostè en
el sentit que hem d'anar, a les illes menors, mal anomenades
menors, cap a una potenciació dels serveis molt més
mancomunats de tots els municipis.

Jo no voldria que s'hagués entès, i si de cas demanaria
disculpes, que es parla d'accidents. Els accidents són accidents
i punt. El que sí s'ha de fer és dotar de majors quotes de seguretat
aquesta comunitat, i aquest és únicament el repte que he volgut
plantejar i he agafat alguna cosa exemplar, que és un dels punts
negres d'aquesta comunitat autònoma, que són les platges de
migjorn de Formentera, allà on any rera any es produeixen morts
i s'haurà de començar a buscar alguna solució. Ha estat d'alguna
forma per il•lustrar, per il•lustrar, que una comunitat molt rica i
una illa rica econòmicament com és Formentera, que viu del
turisme, té uns graus de deficiència importants en matèria de
seguretat i de protecció civil.

Crec que serveix l'apunt que ha fet vostè sobre la policia
autonòmica per contestar d'una forma general qüestions
plantejades. Si bé després, si hi ha algú en concret, ja faria
esment especial. És evident que els partits que donen suport al
Govern han de fer una reflexió consensuada del model de policia
autonòmica i que no és altre que el que es va pactar en el seu dia,
si bé hem de veure els referents que hi ha a altres indrets i altres
models per veure si es poden extreure aportacions que puguin
enriquir el model que en el seu dia vàrem pactar. La pregunta
que es llança és si un pot estar equivocat, però si de cas també
convid al debat -i que algú ho demostri- que el model que
defensa de policia autonòmica el pacte de progrés no és un
model de policia autonòmica sinó que és una simple adscripció.
En les declaracions públiques que s'han fet s'ha deixat clar, i així
va sortir recollit davant els mitjans de comunicació i en aquesta
cambra, i en aquesta comissió, que és el lloc on també s'ha de
deixar clar, que es vol en aquesta legislatura crear l'embrió de la
policia autonòmica i que, evidentment, els desenvolupaments
d'un país, d'una comunitat, no són en una legislatura, sinó que
són un projecte a mig termini, que és el projecte que l'esquerra
plural d'aquestes illes, d'aquest país, ha de tenir. Per tant, és clar
que hi haurà una policia autonòmica en els termes plantejats pel
pacte de progrés i a què ja he fet menció en una compareixença
que vaig fer davant els mitjans de comunicació, i avui aquí la
ratific.

El PSM. Vull agrair al Sr. Gomila la seva intervenció. Ha
llançat una sèrie de qüestions que miraré de respondre.
Vostè ha plantejat si preveim quan hi haurà una nova
convocatòria. Miri, jo li diré, i crec que també serveix,
encara que després sigui més explícit, per a les múltiples
preguntes que m'ha fet la diputada Sra. Cabrer, que és un
objectiu prioritari d'aquesta conselleria i del Govern
normalitzar la funció pública i, per tant, això passa per no
perdre un minut, no perdre un dia, en mirar d'anar cap a les
oposicions. Dir un termini tendria un component de risc,
però com molt bé ha dit la Sra. Cabrer, jo també som una
mica atrevit i li diré que abans de l'estiu que va mirarem de
tenir una normalització en el tema de funcionaris en aquesta
comunitat autònoma.

Una de les qüestions a què és sensible aquest govern, i
a més crec que n'hi ha un reflex clar amb la creació d'una
conselleria d'innovació tecnològica, ha estat una mica
adequar els reptes de la funció pública, que era per allà on
crec que anava la pregunta, a les noves tecnologies. En
aquests moments estam comprovant de mirar de fer una
adaptació de les noves tecnologies dins tot l'àmbit de la
funció pública. Li vull dir, i aquesta compareixença té
sempre un cert to de risc, com totes les que ha fet el Govern,
que les hem demanat a iniciativa pròpia i que s'han fet en un
breu espai de temps des de la presa de possessió, però s'ha
fet per fer una demostració palpable del que ha de ser la
cultura democràtica en què els membres d'un govern, a
iniciativa pròpia, no els costi tant venir a la cambra del
Parlament. Però els he dir que des d'aquest moment és una
de les qüestions prioritàries a fi de fer una adaptació: hi ha
uns plans que en aquests moments es duen des de la
conselleria i que en breu temps tendrem més informació per
poder-los-hi facilitar.

Vostè deia que és menorquí. A mi, que provenc també
del món de la solidaritat, em preocupa molt veure les
mancances en matèria de voluntariat a l'illa de Menorca i a
les dues illes pitiüses, perquè no n'hi ha, però un dels
projectes clau és una potenciació global del que és el
voluntariat a les Illes Balears, és a dir, aquest és el
compromís amb el voluntariat i amb la gent que viu la
solidaritat, perquè ho deia l'altre dia, i no eren unes paraules
retòriques, el dia de la Mare de Déu..., la patrona del
voluntariat, que són el col•lectiu més ric, amb més
sensibilitat d'aquesta comunitat, la gent que es dedica a la
solidaritat, al voluntariat des de la perspectiva de l'altruisme,
i no pot ser que únicament, i ja ho he dit quan feia la
compareixença però ho vull reiterar pel profund respecte
que me mereixen, que només els donem les gràcies i no
dotem aquesta gent que altruistament es dedica al món de la
solidaritat o al món del voluntariat.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, senyor... Continua?

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Sí. Tenia intenció...

Al diputat Salvador Cànoves també li vull donar les gràcies,
i em permetrà que miri d'abreujar perquè la Sra. Presidenta, per
raons d'agilitat parlamentària, no em cridi l'atenció. Li he de dir
que vostè ha fet alguna menció de contractacions amb criteris
polítics. Jo li vull dir una cosa: quan vaig entrar a la conselleria
vaig mirar, i crec que serà una línia d'actuació, d'anar en criteris
de molta objectivitat o de total objectivitat i imparcialitat, i
únicament quan em varen suggerir..., o no, corregesc, quan em
varen indicar que podria haver-hi persones vinculades a algun
partit o el que fos que no anava al lloc de treball, la meva ordre
perquè no tengués cap caire personalitzat, es va dir que volia la
informació de la gent que cobra i no treballa en aquesta
comunitat autònoma, sigui àcrata, sigui del PSOE o sigui del PP.
Per tant, vull dir...; i per això hi ha uns serveis d'inspecció en
aquesta comunitat que tenen l'obligació de garantir que el cobra
una retribució d'aquesta comunitat treballi, i que no estigui
pescant. Per tant, aquest és el compromís d'aquest conseller.

Vostè m'ha llançat quatre preguntes, de les quals crec que la
de la policia autonòmica li he contestat, i ens preocupa el nivell
que s'havia negociat abans d'exigència de la llengua catalana a
les oposicions, etc., etc. El nivell d'exigència és baix, ho vull dir
d'una forma clara perquè no hi hagi dubtes. Si volem una llengua
catalana normalitzada en aquesta comunitat autònoma s'han
d'augmentar els nivells d'exigència de la llengua catalana, sinó
necessitarem sempre un funcionament anormal a l'administració,
que és que darrere cada funcionari hi haurà d'haver un traductor.
Crec que això no és un model de funcionament de comunitat
autònoma.

Vostè m'ha demanat sobre els interins. Idò els interins, quan
es derogui, continuaran treballant, tendran l'oportunitat que han
vengut reclamant que es convoqués, i aprofit per dir-ho, que
aquesta plataforma d'interins o molts d'interins varen estar
reprovant l'anterior govern a veure quan hi havia oposicions,
perquè aquesta situació d'interinitat al final no diré com es
comença, que jo crec que l'opinió pública ho té ben clar, però al
final acaben essent les víctimes del sistema que havia propiciat
el Partit Popular, eren les víctimes reals d'aquest sistema i els van
negar el dret que tots els ciutadans tenien, que era poder tenir
unes oposicions i poder, amb els seus mèrits, guanyar una plaça
els que s'ho mereixin, i aquest és el repte que volem amb aquesta
gent i, per tant, els animam en el sentit que sàpiguen que hi haurà
no el que havia passat fins ara, que hi haurà oposicions, que
estudiïn, i invitar el conjunt dels ciutadans d'aquestes illes, que
sàpiguen que a aquesta comunitat, en un breu període de temps,
hi haurà oposicions.

Sra. Cabrer, bé, això de valent i els qualificatius (...) a la
seva apreciació i li agraesc si ho diu de cor. Únicament vull
dir-li que estic convençut que sí, que vostè voldria estar en
la meva pell. Supòs que l'objectiu que tenia el Partit Popular
era guanyar les eleccions i vostè, en la seva intervenció, no
volia dir que el Partit Popular no tenia aquest objectiu.
Esforços, tots n'hem fet, per tant, ho volia dir com a nota
simpàtica, no com a una acusació, però sí que he volgut
prendre amb valentia el repte que l'anterior govern ha deixat
de "desgravell", que deim a Eivissa, dins la funció pública,
i evidentment que ho he fet, i m'he reunit amb molts de
col•lectius, amb els sindicats, amb la plataforma dels
interins, fins i tot -i no ha agradat als que tenen la
representació sindical- m'he reunit amb interins per saber la
seva opinió, i perquè no tengui el menor dubte, tothom,
representació sindical i interins, rebutja el model de funció
pública del Partit Popular, tothom, fins i tot la plataforma
d'interins, i això és la primera afirmació i constatació clara
que s'ha de fer: es rebutja el model que hi havia fins ara i, a
partir d'ara, es planteja una modificació d'aquest model per
anar a una altra i hem de començar a veure si arribam a un
acord polític amb totes les forces polítiques i a un acord
sindical amb els que tenen la representació sindical, i en
aquest punt estam, però el primer punt de partida que vàrem
tenir és el rebuig unànime al model anterior. Ningú no ha
defensat el model anterior, ni la plataforma dels interins.

Sí que li diré que vostè en la seva intervenció, i no ho
obviaré perquè és una obligació parlamentària respondre
totes les preguntes que m'ha fet, si bé deixaré les preguntes
concretes, o alguna que em deixi no es preocupi, o me la
reitera després en el seu torn o, si no, li facilitaré,
evidentment, per contestació escrita o pel tràmit que
reglamentàriament correspongui en el sentit d'allò a què
abans feia menció, que evidentment vostè m'ha apuntat
qüestions puntuals que potser en aquests moments no tengui
les dades per poder-les-hi facilitar, però no refusaré el debat
polític amb vostè com és la meva obligació com a membre
del Govern.

Bé, vostè, en la seva part de la intervenció, ha tornat a
fer menció als cessaments amb una acusació d'irregularitat.
Ho vaig dir dies passats i ho vaig dir el president Antich:
duguin irregularitats, les debatrem una per una; duia el
llistat, el tenc per aquí, per explicar, si té interès, no tenc
inconvenient en fer durar aquesta intervenció tant com
vulgui el debat parlamentari per explicar un per un els
cessaments que hi ha hagut i els efectes dòmino, un per un,
m'oferesc, si m'ho demana el proper torn, a explicar-li tots
els cessaments que hi ha hagut i on han anat, i supòs -i és
normal- però una de les causes del cessament ha estat que
una part dels membres que es presentaven pel Partit Popular
i no han accedit a la responsabilitat de governar aquestes
illes s'han reincorporat als seus llocs de feina legítimament.
No, no, no, jo faig una constatació perquè sàpiga..., perquè
si no és molt simple fer una acusació de persecució, és a dir,
l'efecte dòmino és el que és i cau qui cau. Per tant és una
invitació perquè diguin on hi ha la irregularitat perquè li dic
d'una altra forma i, si no, no me n'he assabentat i em
preocupa; per tant, els invit a dir-me: "la irregularitat és
aquí", i no es preocupi que en una setmana li donaré la
resposta, i si és veritat aquesta irregularitat no tengui el més
petit dubte que es prendran les mesures oportunes.
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Són certes les declaracions fetes per la plataforma d'interins,
varen sortir l'altra dia. És una invitació més. Únicament sí que
hem fet reunions amb tots els sindicats, que són els que tenen la
representació, i amb la plataforma d'interins i volem tornar a
parlar amb ells encara que no tenguin representació, però com
deia l'altre dia a un sindicat: si em reunesc amb un veí, amb un
ciutadà, també amb un col•lectiu de gent independentment que
tengui o no representació sindical també m'hi reuniré i, per tant,
i ho vaig fer tot d'una que s'han fet les declaracions i estam ja
pendents d'una reunió, els vull fer la mateixa invitació que he fet
a vostè: que m'ho diguin. Únicament, ells sí que és cert i amb la
reunió que vaig mantenir amb ells, que tenen una preocupació
lògica i normal de la seva situació, però perquè no tengui el més
petit dubte de quina va ser la conversa amb ells el primer que ens
van dir és que no volien el sistema que hi havia fins ara, que el
rebutjaven de ple i, bé, que si s'ha d'anar a oposicions,
oposicions; evidentment defensaven, i això és una opció
legítima, un tema de concurs quant al tema de l'antiguitat. Dins
el marc normal i amb l'estil negociador que vol tenir aquest nou
govern i aquest conseller, idò negociarem amb la representació
sindical i els explicarem oportunament els acords a què hem
arribat.

Per tant vull negar d'una forma clara qualsevol intent que es
miri de dir que aquí hi ha cacera i no sé què. No n'hi ha hagut, i
que ho digui ja és la invitació pública perquè digui quina, i així
serà una forma més clara de veure si hi ha gent que crea cortines
de fum o fa una crítica política seriosa.

Vostè ha fet una crítica, i, això, m'he preocupat de mirar-ho
perquè en principi li veia una certa solidesa quant a la crítica o
als plantejaments que es feien, i eren dos: un que feia menció
vostè la pacte d'estabilitat quant a educació i models diferenciats,
i l'altre al Consell Insular de Mallorca. Miraré de respondre-li
amb la mateixa claredat o amb la mateixa conclusió a què jo he
arribat després de mirar aquesta qüestió. 

El primer de tot que ens hem plantejat i amb el model
educatiu, és una visió més àmplia de la qüestió; es poden produir
disfuncions en aquesta comunitat per no tenir una funció pública
amb uns criteris comuns i on hi hagi un respecte per cada una de
les branques, per dir-ho amb una terminologia senzilla i que ens
entenguem. Per tant es pot plantejar no amb aquest pacte
d'estabilitat a què vostè feia menció, sinó amb altres qüestions,
disfuncions entre educació i la resta de la funció pública. Li
admet i li puc dir que hem començat a treballar una comissió
mixta entre Educació i Funció Pública per posar elements en
comú i per poder analitzar amb una perspectiva global la funció
pública en aquesta comunitat. Hem començat. Li he de dir el
perquè d'aquesta distinció: idò per les especificitats pròpies del
model educatiu.

Quant al Consell Insular de Mallorca, bé, vostès diuen...,
jo en principi no em tornaré, evidentment, ni en un defensor
ni en un crític del Consell Insular de Mallorca. Com deia un
advocat en això, "supòs que no ens haurem equivocat de
sala", qui vulgui fer crítica política del Consell Insular de
Mallorca, idò el Consell Insular de Mallorca és prop d'aquí
i que utilitzi la sala de plens del Consell Insular de
Mallorca. Si la pregunta es refereix als motius de la
diferència, n'hi ha una i crec que ningú no pot defugir aquest
debat, que és, per saber els models si són diferents, s'ha de
posar el principi d'igualtat davant situacions iguals i el que
li puc constatar d'una forma clara és que el model d'entrada
a un lloc i a un altra no ha estat el mateix, i és dir-ho d'una
forma fina per una qüestió de respecte parlamentari.

Per què més interins?, planteja vostè. Perquè no hi ha res
amagat, és a dir, no sé quina paraula..., no hi ha res ocult, és
a dir, ens trobam que serà necessari, per no paralitzar
aquesta comunitat, crear una borsa per a unes necessitats
que té aquesta comunitat amb la qual el Govern ha fet una
aposta amb la creació d'unes noves conselleries i (...). Per
tant, fins que puguem tenir tramitat..., fins arribar a
l'oposició, ens trobam amb un temps enmig que hem de
cobrir i no ens val no tenir una solució o que es pogués
produir un tema de col•lapse de tipus funcionarial. Li he dir
que és obligació meva també mirar que aquesta comunitat,
en la matèria que em correspon, funcioni.

Diu que Comissions Obreres feia una crítica. És cert, va
sortir, el que passa és que només diu una part, vostè.
Comissions Obreres, en la crítica que feia era denunciar el
tema de les comissions de serveis, però que entenien
perfectament la Conselleria d'Interior per un tema de la
funció pública que les diferents conselleries puguin
funcionar, és a dir, amb un tema de remodelació que hi ha
hagut ens hem vist en la necessitat de mirar de fer unes
puntuals comissions de servei, i aquesta era la crítica de
Comissions Obreres que, per una part criticava, i per l'altra
deia que ho entenia. Per tant, com en la pròpia resposta o en
les pròpies declaracions polítiques de Comissions Obreres
ja hi havia l'explicació, ja no fa falta que jo li expliqui,
Comissions Obreres ho va explicar perfectament.

Vostè també m'ha pregunta sobre el nivell i la
coneixença del català. Jo crec que el nivell del català, ja ho
he dit abans, no és el nivell desitjable i que s'exigeix, però
jo no puc, ni l'equip de la conselleria vol, rompre d'una
forma..., és a dir, hi havia una negociació feta amb els
sindicats i hi havia punts on hi havia acords i hi havia uns
punts amb desacord, i els que eren molt conflictius és allà
on hem començat a entrar i, per tant, el plantejament de la
conselleria quan ha negociat amb els sindicats ha estat posar
els punts en desacord i que fins i tot com a pacte de progrés
tampoc no compartim, evidentment, idò és analitzar-ho, i
puc avançar-li que en aquests moments hi ha un marc
concret en què l'acord sindical és possible, i el tema del
català és un dels temes que hem anat incorporant sobre la
taula perquè creim que el grau de consens sindical que hi
havia respecte al català era massa baix. Crec que la resposta
és clara i un dels objectius del Govern és mirar de
normalitzar l'ús en el sentit més ample del terme o de la
paraula dins l'administració.

Passant a interior, li indicaré, jo no accept, ningú no
m'ha sentit a dir que tot el que hi havia abans era dolent, tot



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 2 / 22 de setembre del 1999 19

el que hi ha ara és bo, fent referència al 112, no m'haurà sentit a
mi fer o dir que suprimirem el 112, en absolut, el que hem fet, en
tot el que és competència nostra, de la conselleria, és veure com
està cada cosa, veure què és el que s'ha de rectificar o què és el
que no funciona degudament, i mirar-ho de millorar. En aquesta
línia estam. 

En el tema de la desvinculació de Bitel, a què vostè ha fet
menció, únicament li vull dir que hem fet ja reunions amb
l'empresa, que en aquests moments ho estam estudiant i que, no
em voldria equivocar ara, però en uns mesos, venç el contracte,
i això serà fruit d'una negociació i, evidentment, tendrà tota la
informació al respecte.

Sobre el cost econòmic dels plans de protecció, seran molt
barats, molt, però li diré per què, perquè la seguretat no té preu,
i li ho dic ..., no hi he entrat, a més hi ha uns plans que es
treballen pels mateixos serveis de la mateixa comunitat, però no
voldria que la primera preocupació o la primera pregunta que
vostè em faci des de l'oposició serà què val això?, primer ens
hem de posar si estem d'acord o no, que el nivell ..., i a més li
diria, si vol, en coses, podem partir d'una discrepància, com per
exemple en el tema de la funció pública, que estic segur que
partim de posicions molt diferents, però jo sí que faria el repte
que partíssim que la protecció civil no és l'adequada i veure si
aconseguim un model molt més segur per a aquesta comunitat i
que miréssim d'arribar a un ampli consens en una cosa que crec
que és relativament senzilla, que és tot el món de la protecció
civil. Crec que és molt deficitari, una de les primeres mesures
que hem pres ha estat el Pla especial de pluges i el d'incendis,
però per una necessitat imperiosa, em recordaven, i són aquí, els
tècnics de la conselleria, que tenim unes obligacions legals de
plans especials i vaig fer un comentari que, si em permet la
presidenta, vaig dir, "bé, hem estat tant de temps sense complir-
los tots, que mirarem a veure si en un any, ... però anem a veure
si en dos mesos treim els més importants", ja sé que el de risc
químic també l'hem de tenir, però esperem, ..., i es farà, no en
tengui cap dubte, però el que sí li puc dir és que duim molts
d'anys amb aquesta obligació legal, i no s'ha fet. Però en aquest
tema, miraria, i en tots, però crec que en aquest també serà més
fàcil, de buscar un consens quant al tema del model de protecció
civil que volem a les Illes Balears.

Bé, sobre la policia autonòmica, encara que ja hi he fet
menció, però crec que, evidentment, aquests dies ha estat un

tema del qual n'han fet crítica política, i, per tant, sense
arribar a ser reiteratiu, li contestaré una altra vegada.
Nosaltres, està escrit el model de policia autonòmica que
plantejam, i, a més, he indicat en la intervenció d'abans, que
partim d'una situació originària i cap on es planteja que pot
anar, però que l'adscripció que plantejam, a part que volem
fer un estudi global sobre models de policia autonòmica, el
que tenim clar, i ja li ho he dit, podem estar equivocats, però
també és la invitació que ho demostri, és a dir entra dins el
marc de la policia autonòmica. I a més d'això, en el sentit
que sembla, i vostès han intentat que el model d'adscripció
no entra dins models de policia autonòmica, nosaltres no
estem d'acord, i ja li dic que aquest model, amb unes
limitacions competencials que té, per no estar recollit en el
seu moment a l'Estatut, etc., etc., entra dins un marc de
policia autonòmica.

Agrair, una vegada més, a tots els grups, i sàpiguen que
la meva forma de parlar sempre és molt directa i de vegades
hi ha una mica d'apassionament, però que, d'alguna forma,
ja que és la primera vegada que hi ha aquesta intervenció,
qued a la disposició de tots els grups parlamentaris, i que tot
el llistat de preguntes que ens ha formulat, la convid que ens
les faciliti, que no dubti que en un breu termini, tendrà tota
la informació que vostè planteja.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara el torn de rèplica.
Per Esquerra Unida, vol fer ús del seu torn de rèplica? El Sr.
Gomila? El Sr. Cánoves? Procedeix el torn de rèplica, idò,
a la portaveu del Partit Popular. Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en primer lugar,
no me hable usted de congresos, a nosotros, no nos hable
usted de congresos, porque no creo que su partido sea
precisamente ejemplar en estos temas.

Sr. Costa, no supone ningún riesgo comparecer ante una
comisión para explicar su programa de gobierno, el Partido
Popular, cuando ha gobernado, siempre, siempre que ha
habido un cambio de gobierno, han venido aquí los
consellers a explicar su programa de gobierno, y yo le tengo
que decir que usted viene aquí sin los deberes hechos, a mí
me sabe mal que no tenga datos, que no sepa explicarlos,
pero, la verdad, usted, su obligación aquí es contestar al
único grupo que hay de oposición, a todas las cuestiones
que le estamos planteando, y usted, conseller, se va por las
ramas, no nos concreta, y me gustaría que, sea largo o sea
corto, usted nos concretase todas las cuestiones que yo le he
planteado en mi intervención, porque, la verdad es que no
sé si la tengo que volver a repetir.

Sr. Costa, los interinos cesados no han sido sólo por el
efecto dominó, y usted lo sabe, jefe de sección de los
Servicios Jurídicos de la Conselleria de Turismo, jefe de
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Negociado de Medio Ambiente, adscripción de un funcionario de
carrera, ¿por qué no lo adscriben a una plaza vacante que hay
muchísimas en la administración, como denunciaba hace pocos
días Comisiones Obreras? Sr. Costa, de los contratos laborales de
empresas públicas no me ha contestado a nada. Yo sé que hay
unos gerentes en las empresas públicas que son los responsables
de personal, pero en el anterior gobierno, el conseller de Interior,
el conseller que antes había de la Función Pública, era el
responsable de toda la contratación de laborales en las empresas
públicas y había un acuerdo de Consejo de Gobierno sobre el
sistema de contratación. No me ha explicado cuántos se han
despedido y qué tipo o modalidad de despido se ha aplicado. No
me ha dicho tampoco, ... aproximadamente, dígame cuántos jefes
de departamentos han sido cesado, por qué causas y cuántas
comisiones de servicios de funcionarios de carrera se han
resuelto unilateralmente por la administración.

No me ha contestado tampoco respecto de los despidos
laborales, si ya ha habido conciliación y se han declarado
improcedentes por la propia administración. Tampoco me ha
dicho por qué la administración no está respetando los derechos
de los trabajadores en los despidos, en sus cartas de despido que
están recibiendo.

Reconoce usted las declaraciones que hizo la plataforma de
interinos, usted dice que se ha reunido con la plataforma de
interinos, y que todos están en contra de lo que había practicado
en anterior equipo. La verdad, Sr. Costa, deben estar en
desacuerdo, pero nunca habían dicho que había una cacería
política, como ahora se manifiesta. ¿Cómo valora usted estas
palabras? No me dirá usted que la plataforma de interinos está de
acuerdo con que se desconvoque el concurso-oposición, si tan en
desacuerdo estaba con la anterior convocatoria, ¿le han
manifestado eso en la plataforma de interinos? Sr. Costa,
concrétemelo porque, la verdad es que dudo que la plataforma de
interinos esté en contra de que se anule el concurso-oposición.

No me quiere decir usted o desconoce por qué en el Consell
Insular de Mallorca, ustedes estaban de acuerdo con un
concurso-oposición, y en el Govern balear no están de acuerdo
con la convocatoria de un concurso-oposición, dice que es ilegal,
por lo tanto, ustedes, ¿qué votaron, una cosa ilegal, en el Consell
Insular de Mallorca?, es que me gustaría que me lo aclarase,
porque ustedes hacen aquí una defensa del funcionario interino,
y lo único que pretenden, precisamente, es que no tengan ningún
tipo de preferencia, cuando en todas las comunidades autónomas
están aplicando estos criterios, y usted lo sabe. Dígame, por
tanto, por qué hay que desconvocar el concurso-oposición que
beneficia al interino que usted tanto defiende.

Con el pacto de estabilidad, no me ha quedado claro si es que
piensan en educación también anularlo, dígalo aquí, diga también
si para el funcionario docente piensan anular el pacto de
estabilidad, porque es un tema que preocupa a mucha gente.

respecto del bolsín de interinos, le vuelvo a repetir que,
la verdad, no entiendo que ahora quieran convocar un bolsín
de interinos, usted dice que es para paliar durante estos
pocos meses que va a haber hasta la convocatoria de
oposición, la deficiencia que tienen en la selección de
interinos. Sr. Conseller, no hay ninguna deficiencia en la
selección de interinos, hay todo un reglamento, hay una
forma de seleccionar interinos mediante concurso de
méritos, si ustedes, los interinos que van a poner van a ser
para tres o cuatro meses hasta la convocatoria de
oposiciones, ¿por qué quiere usted ahora montar todo este
tinglado de un bolsín de interinos?, es hacer perder el
tiempo al personal de su conselleria, es hacer perder el
tiempo a muchísima gente. Seleccione los interinos que les
puedan hacer falta durante estos meses, mediante el
concurso de méritos. No me dirá usted que lo que quiere es
retrasar la oposición, porque usted no ha concretado plazos,
dice que es arriesgado y que tal vez se atreve a decir antes
del verano, antes del verano ¿qué, la convocatoria o los
exámenes hechos? Porque, Sr. Costa, hay 6.000 instancias
presentadas, hay gente que está estudiando. Ustedes, a esto
tienen que valorarlo, hay muchos ciudadanos en estas islas
afectados por este concurso-oposición. Y tampoco
importaría ir al concurso de méritos, bastaría que usted
recolocase a todos estos funcionarios que se han quedado en
la calle, ¿por qué no quiere usted recolocar a estos
funcionarios?

No me ha contestado tampoco si el bolsín de interinos va
contra el artículo 52 de la Ley de Función Pública, no me ha
dicho qué sindicatos estuvieron a favor y en contra en la
mesa general de negociación del viernes, no me ha dicho si
ya ha pasado por comisión de personal, no me ha dicho si ya
se ha mandado al Consell Consultiu. Tampoco me ha dicho
si piensan hacer un concurso de traslado entre funcionarios
de carrera. Todas éstas, Sr. Costa, son opciones políticas, no
creo que necesite tanta documentación para contestarme.

Tampoco me dice por qué Comisiones Obreras renuncia
revancha partidista en el reingreso de algunos funcionarios.
No me ha dicho nada del catálogo de puestos de trabajo, si
está en marcha una reforma, si van a ampliar el número de
plazas catalogadas.

En relación con el catalán, usted dice que el nivel de
conocimiento es bajo, bueno, puede que sea bajo, pero es
superior al que se exige en el Consell Insular de Mallorca,
pero, en cualquier caso, me gustaría que me dijera, porque
aquí se exige el nivel A i el B, para los funcionarios del
Govern, y en el Consell Insular, únicamente el A, pero me
gustaría, porque es un tema que afecta a muchos



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 2 / 22 de setembre del 1999 21

funcionarios, si van a exigir mayor conocimiento de catalán, si
va a subir del B al C, porque creo que hay mucha gente que
estaría interesada en saber si por ahí va la política de personal del
nuevo equipo.

Y, por lo que respecta simplemente al tema de la policía
autonómica, me gustaría, Sra. Presidenta, si autoriza que el Sr.
Huguet pueda hacer la réplica en este tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, tendrán que repartirse el tiempo. Sr. Huguet, molt
breument, pot consumir aquest temps.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, membres de
l'equip de la conselleria, com no pot ser d'una altra manera,
siguin tots benvinguts en aquesta comissió. Intentaré ser breu, i
més que una sèrie de preguntes, m'agradaria veure si coincidim
o no en una sèrie d'aclariments, a veure si vostè pot confirmar
que és així com jo li exprés, o no. Més que fer unes preguntes, jo
vull que quedi constància, en aquesta comissió, que una cosa és
policia autonòmica, a la qual és competent la comunitat
autònoma i que es regeix per una llei pròpia, de policia pròpia i
autonòmica, amb reglamentació, sense més dependència
orgànica que la dependència de la mateixa comunitat autònoma,
açò és policia autonòmica; i una altra cosa és convenis
d'adscripció d'unitats. En aquest sentit, les preguntes són
immediates.

Segons la seva expressió, no anam cap a la policia
autonòmica, perquè si fos així, vostè hauria de començar dient
"nosaltres volem anar a una policia autonòmica i, per tant,
proposarem la reforma de l'Estatut d'Autonomia, i mentre no
tinguem el suport estatutari legal, intentarem fer convenis amb
el Govern Central per tenir unitats adscrites al Govern balear",
unitats adscrites que, en cap cas, no fan referència a ordre públic,
sinó que fan referència a vigilància.

Per tant, crec que val la pena aclarir aquest tema. Pensen o no
dur endavant una reforma de l'Estatut que possibiliti la creació de
policia autonòmica de les nostres illes? Si no ho pensen fer, no
parlin de policia autonòmica i parlin d'aconseguir convenis amb
el Govern Central per tenir unitats adscrites al Govern balear per
a la vigilància de les seves dependències.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Portaveu. Per contestar, té la paraula el conseller
d'Interior.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa
i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Si em permet la Sra. Cabrer,
començaré pel Sr. Huguet, i així ja deixam el tema de la
policia autonòmica resolt.

L'article 37, apartat 3r, de la Llei Orgànica 2/86, dins el
marc de les policies de les comunitats autònomes, capítol
primer, diu: "Les comunitats autònomes, els estatuts de les
quals no prevenguin la creació dels cossos de policia, també
podran exercir les funcions de vigilància i protecció a què
es refereix l'article 148.1.22 de la Constitució, mitjançant la
signatura d'acords de cooperació específica amb l'Estat."

Per tant, i és allí on tenc el deure que no hi hagi cap tipus
de confusió quant a tema de models, en les declaracions
públiques realitzades per aquest conseller, vaig expressar
d'una forma clara que aquest era l'embrió de la policia
autonòmica que es desenvoluparà. I en això no hi havia cap
amagatall ni res, era això, i a més, li dic que dins el text
legal venia dins el text quan parlava de policies
autonòmiques. Per tant, podem entrar en un debat d'un altre
tipus, és a dir, si això és o no és policia autonòmica, vostès
ho defineixen, el que sí li puc dir, i com a declaració política
i, com deia molt bé el diputat Portella, que el pacte de
progrés fa una reflexió sobre aquest tema i volem anar a
majors quotes d'autogovern, i un govern que es defineix
progressista, nacionalista i ecologista, el tema de la policia
autonòmica és un tema que li preocupa i que volem partir
d'aquest model. I quan exposava dins aquest marc de
reflexió a què feia menció, fins i tot, volem començar a
veure els altres models, no per dir, i que no hagi cap tipus de
confusió, que anam al model català, no, únicament volem
veure i veure el model que volem plantejar, perquè creim
que moltes vegades una cosa nova que es comença a una
comunitat, si es vol ser seriós, des del Govern o des de
l'oposició, hem de veure els diferents plantejaments que hi
ha i després, dur-ho endavant.

I dir-li que supòs que per desfer aquest entuerto que
diuen en castellà, és molt fàcil, només hi ha una errada en el
pacte de progrés a l'hora d'un article, però ho deixa
totalment definit i crec que és públic, i estic segur que
vostès el tenen. Per tant, crec que queda aclarit el tema
aquest de policia autonòmica.

Sra. Cabrer, no volia obrir el debat dels congressos, que
ara el partit el fa al seu lloc, i tal, únicament pot ser que amb
això de (...) vaig quedar com a molt cansat, simplement des
de la dialèctica política, he volgut fer l'oportuna rèplica. res
més.

És veritat que sobre el tema de les empreses públiques
no he fet menció, ha estat un oblit de les múltiples qüestions
per vostè plantejades, però únicament no n'havíem fet
menció, perquè el tema de les empreses públiques, vostè sap
perfectament que tenen un funcionament autònom i
únicament nosaltres tenim la relació per saber com s'han
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produït els models de cessament dins l'àmbit d'aquestes empreses
públiques. I vostè sap perfectament que són molt diferents els
mitjans de control que es tenen des de Funció Pública dins el que
és empresa pública i dins tota la resta, com per exemple, pot ser
tot el bloc funcionarial, siguin interins o no.

L'habilitat, si és que la tenc, també a ser caut en les respostes.
I li diré el perquè, i m'estic referint a interins, oposicions, m'ha
sentit vostè a mi dir que els interins no tendran cap
reconeixement?, m'ho ha sentit a dir? Únicament, li dic, i és una
de les coses, no he dit ni una cosa ni l'altra, és a dir, únicament
puc dur una cultura en aquesta comunitat que els sindicats han
quedat meravellats, i jo em pensava que això no era ni ser
d'esquerres ni ser de dretes, crec que és simple cultura
democràtica, és a dir que qual els sindicats vénen, saben que
negocien, i estam en una fase de negociació, en una fase de
contrastar informació amb els representants sindicals, que és el
nostre deure, i estam en una fase de canviar una cultura que hi
havia abans, que era la cultura que hi havia, no la qualificaré. és
a dir, volem dur una cultura democràtica de la relació amb els
sindicats, i que mentre, en aquests moments, estam en una
relació de negociació, em produeix un equilibri d'obligació
parlamentària, però també ser caut en el sentit de com van les
negociacions, van bé, Comissions i UGT, molt bé amb la
comissió de negociació, molt bé, però també li puc dir que hi ha
altres sindicats, i és una altra cultura que hem volgut dur, que és
obrir un marc bilateral de negociació, per mor que la comunitat
autònoma o la Conselleria d'Interior no només s'ha de veure amb
els sindicats a les comissions de negociació, reivindic, perquè no
hi hagi cap dubte, que la capacitat i la competència que té el
conseller o la Conselleria d'Interior de reunir-se amb els
sindicats, per discutir de política sindical, sigui amb el CSIF,
sigui amb Comissions o sigui amb UGT, i en aquest marc estam
i li puc garantir que amb tot el ventall sindical estam aconseguint
un apropament que abans no s'havia aconseguit. S'aconsegueix,
va per bon camí, i esper, en pocs dies, poder anunciar un ample
consens sindical, un ample, veurem si me'n surt, la veritat és que
el repte, quan vaig arribar el primer dia a la conselleria, el veia
molt complicat, avui, passats ja uns 45 dies, aproximadament, sí
que li puc dir que el començ a veure amb més optimisme i veig
una posició de responsabilitat per part de tots els representants
sindicals.

Bé, respecte de la plataforma d'interins, no entraré aquí a un
debat parlamentari sobre el que diuen o tal, el que sí que els dic,
i m'ha fet una pregunta concreta i és la meva obligació contestar-
li, és que sí ells critiquen el concurs-oposició que hi havia
convocat, criticar-lo, no, però ja els anava bé, i evidentment quan
a un li va bé, però si després poses els papers damunt de la taula,
bé, era el que hi havia. El que sí, i això li he dit amb tota
rotunditat, és que ningú, incloent la plataforma d'interins, ningú
no ha defensat l'antic model, i tots han reclamat oposicions
anuals, tothom. És més, algunes de les afirmacions que veien de
la reunió de la plataforma, salvant l'anonimat de la gent que ho
deia, no ho dic jo, ho deien alguns dels representants de la
plataforma d'interins, però perquè s'entengui d'una forma
dibuixada i clara tot el debat, diu, "potser sí que hem entrat fa
tres o cinc anys per un sistema digital pròxim a no sé qui de no
sé qui", que es podria concretar i li podria anar concretant molts
d'aquests que han entrat, "però entrar com hem entrat, hem passat
a ser les víctimes del sistema anterior que hi havia". Això sí que
ho han dit amb tota claredat, i és la meva obligació parlamentària
posar-li damunt de la taula, que diuen, "bé, hem entrat com hem
entrat, però el temps passa i ens hem trobat amb un sistema de
desprotecció quant a estabilitat, i això té unes repercussions a
nivell familiar", i diu, "no, vostè diu que els vol donar estabilitat
i tal", i evidentment que es vol fer, i es vol anar a un model que
doni estabilitat als ciutadans que treballen per a la Funció
Pública en aquesta comunitat, i aquest és el repte, i que hi ha
interins que quedaran perquè no aprovaran i es quedaran sense
treballar?, sí.

Per tant, vostè, a la intervenció, posava una cosa damunt
de la taula que està damunt de la negociació i per no afirmar
que hi ha un model tancat que serà el model resultant de les
negociacions amb els representants sindicals, crec que és
una afirmació prematura per no dir interessada, dir que hi
haurà un model d'oposició pura i dura. I això és únicament
l'afirmació del que el fa, no meva. Per tant, és la
responsabilitat de qui ho ha dit, no meva. La meva
responsabilitat és negociació, negociació i negociació amb
els representants sindicals i miraré d'aconseguir un acord
sindical on es faciliti l'accés de la Funció Pública als
ciutadans de les Illes Balears, i buscar nivells de
reconeixement als que d'una forma interina han estat
treballant a la comunitat autònoma.

Ahir va venir el conseller d'Educació i Cultura, supòs
que li varen demanar sobre el pacte d'estabilitat en
Educació, jo no crec que, per deferència a la compareixença
que hi va haver, hi hagi de fer menció. Vostès tenen el
control parlamentari, i ahir, estic convençut que varen fer ús
d'aquest control.

Bé, vostès, amb això de l'exigència de la llengua
catalana, la pregunta seria a la inversa, què pensa el Grup
Popular sobre el coneixement de la llengua catalana?, és el
nivell satisfactori que hi ha d'haver? I, com diu el Sr.
Huguet, som govern, i el Govern no defuig d'aquesta
responsabilitat i diu que el nivell no és l'adequat, però
vostès miren d'utilitzar una qüestió, com és el tema de la
coneixença de la llengua catalana, per dividir un sector
quant al coneixement o miren de fer-ne bandera, i els diria
una cosa, és almenys perillosa aquesta via, i el que tenc
molt clar és que no és el més sensat, utilitzar el tema de la
llengua catalana com una arma de debat polític.

Altres comunitats han tengut major grau de cohesió
respecte de la qüestió de la coneixença de la llengua
catalana, i crec que han aconseguit unes quotes de
normalització de la llengua pròpia molt millora que en
aquesta comunitat, per tant és una invitació que el Partit
Popular també faci una definició més clara, i que, entre tots,
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aconseguim arribar a uns acords de quin ha de ser el
coneixement de la llengua catalana a la nostra comunitat.

I, ja per acabar, dir que té un cert sarcasme dir que un
conseller que du quaranta i pocs més dies, té una comunitat de
gent estudiant, jo li podria dir que vostès tenen opositors
potencials set anys estudiant, i sap que diuen en privat?, diuen,
"és que ja no ens ho creim això de les oposicions", clar, ja tenen
els llibres avorrits, no s'ho creuen, i una de les coses que d'alguna
forma hem volgut transmetre a tots els ciutadans que vulguin
opositar, que no es preocupin, que hi ha hagut un canvi de
govern, i que estudiïn, que valdrà la pena, perquè abans de l'estiu
hi haurà oposicions en aquesta comunitat, i mirarem d'anar cap
a un catàleg de llocs de treball, allà on quedi normalitzat un
funcionament caòtic que havia tengut fins ara la comunitat
autònoma. No dic que estigui normalitzat, és una tasca que crec
que és el repte més difícil que té aquest conseller, i és un repte
important, important, en quin sentit? Moltes vegades el tema de
la Funció Pública, els que la coneixen menys, el veuen com una
cosa més burocràtica i poc política, crec que s'ha de despolititzar
la Funció Pública, del tema de partits, però que tenir una Funció
Pública dignificada, professionalitzada i que miri cap al futur és
una garantia que sigui qui sigui el que governi, pugui avançar
una comunitat autònoma. Per tant, és un repte d'aquesta
conselleria mirar de posar un servei públic a disposició dels
polítics que governin, siguin quins siguin, perquè creim que la
maquinària que vostès ens han deixat, almenys estarem d'acord,
que no era del millor model ni de les millors marques.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat el debat i l'ordre
del dia de la sessió d'avui, aquesta presidència agraeix la
compareixença de l'Hble. Conseller d'Interior, així com de tot el
seu equip. S'aixeca la sessió.
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