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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors, bones tardes. Comença la sessió de la
Comissió d'hisenda i Pressupostos, relativa a la tramitació dels
pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2000.
En primer lloc, deman si hi ha substitucions.

Tot això és en referència a la secció 16, que és la que ocupa
estrictament la Conselleria d'Interior, però hi hem d'afegir
la secció 36, que és la que cobreix les despeses de personal
i serveis de consum, és a dir, gestiona la contractació de
personal laboral temporal de tot el Govern.
Com tots vostès saben, la nostra conselleria no és
inversora, sinó més aviat de gestió, per això el nostre
pressupost poc té a veure amb altres conselleries.

EL SR. HUGUET I SINTES:
Sr. President, Cristòfol Huguet per Manuel Jaén i Palacios.

El que volem des d'Interior és donar un bon servei públic
als ciutadans de les Illes i a això va la major part dels diners,
dels sous, que rebem.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies.
I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior per tal
d'informar sobre el projecte de llei de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2000 (RGE
núm. 3585/99).
Passam a la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior,
Sr. Josep Maria Costa i Serra, per tal que expliqui els
pressupostos de la seva conselleria.
El Sr. Conseller ve acompanyat dels alts càrrecs següents: Sr.
Jaume Colom i Adrover, director general de la Funció Pública;
Sr. Bernat Ramis i Ripoll, cap del Departament de Personal; Sr.
Bartomeu Roig i Lliteres, funcionari del cos administratiu,
adscrit a la UGE, de la Conselleria d'Interior, i el Sr. Rafel Creus
i Oliver, cap de premsa de la mateixa conselleria.
Per informar sobre el tema, té la paraula l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior, Josep Maria Costa i Serra. Té vostè la paraula, Sr.
Conseller.
EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

La nostra màxima és garantir la més estricta igualtat
d'oportunitats a tots els ciutadans davant l'Administració i
que aquesta sigui un exemple de gestió transparent.
En el caire social i per reforçar aquesta idea d'igualtat en
l'accés a l'Administració pública, la Conselleria d'Interior
duu a terme programes d'inserció laboral de persones
discapacitades.
Tornant a les xifres, si comparam aquest pressupost amb
la dotació de l'exercici anterior, hi veim un increment del
10'26%. Aquesta pujada, en teoria, és davallada, però fins
l'any passat Menors depenia d'Interior però ara se n'ha de
restar tot el que rebia aquesta direcció general. Així ens
trobam que la davallada entre el pressupost del 2000 i el de
1999 ve marcada essencialment pel fet que la Direcció
General de Menors ja no pertany a Interior i per la
transferència als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i
Formentera de les competències en espectacles i activitats
classificades.
Facem una anàlisi per pressupostos i per capítols i
programes.
Analitzem el pressupost del 2000 per capítols.

Gràcies, Sr. President. Una vegada més, ens retrobam a una
institució, després d'un parell d'anys.
Senyores i senyors diputats. Aquests són els primers
pressupostos que, com a conseller d'Interior de la nova majoria
progressista que governa les Illes Balears, tenc el gust de
presentar.
Per a l'exercici de l'any 2000, el pressupost de la Conselleria
d'Interior puja a 961.399.215 pessetes, 328 milions corresponent
a la Direcció General de Funció Pública i 386, a la Direcció
General d'Interior, la resta, fins arribar al total, correspon a la
SGT.
Apuntarem que aquestes xifres són de recursos propis però
hem de mencionar que també hi haurà un finançament externs
amb recursos provinents majoritàriament del MAP i d'altres
administracions a través de convenis de col•laboració.

El capítol 1, les despeses de personal. Les despeses de
personal per al 2000 pugen a 635'4 milions de pessetes, que
representa un increment del 5'31 del pressupost de l'any 99,
d'acord amb la relació que, si vostès la demanen després, els
puc facilitar. Aquest augment es produeix pel traspàs de
personal de seguretat, adscrit anteriorment a Presidència.
Aquest any, la Conselleria d'Interior té adscrits 100
treballadors, dels quals 89 són funcionaris de carrera i
interins i 41 són personal laboral, repartits entre els diferents
subprogrames d'aquesta secció pressupostària.
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Capítol 2, despeses corrents en béns i serveis. Puja a 87'2
milions de pessetes, que suposen un augment de 12.700.000
pessetes respecte del pressupost del 99, en percentatge, l'augment
és de 12'7. L'execució de l'anterior pressupost ens ha demostrat
que era insuficient i, per tant, ha motivat aquest increment. El
capítol 2 representa el 9'075 del total del pressupost de la
Conselleria d'Interior.
El capítol 4, transferències corrents, és de 10 milions de
pessetes. Aquesta partida està dedicada a compensar totes les
despeses de treball i (...) de policies locals, bombers i personal
d'emergència, serveis per resoldre els greuges comparatius amb
què es troben els policies locals de la part forana de Mallorca i
els de les altres illes en comparació amb els de Palma, que tenen
de franc l'assistència a cursets formatius, mentre que la resta
s'havia de pagar de la seva butxaca matrícula, viatge i estada. Si
després en volen qualque precisió, aquells que són d'illes menors,
coneixem perfectament quina és la problemàtica tant a Menorca
com a Eivissa i Formentera.
Capítol 6, inversions reals. Pugen a 227'1 milions de pessetes,
i s'ha produït un augment de 33'3 milions de pessetes, que, en
percentatge, és el 17'2. El capítol 6 representa el 23'6 del total del
pressupost de la Conselleria d'Interior.
Per programes, el pressupost de l'any 2000 s'ha dividit en sis,
que són els següents:
El programa de direcció i serveis generals de funció pública
destina 278'8 milions a activitats de manteniment i inversió de
serveis generals per conselleria.
Segon, el pressupost i gestió de personal de l'Administració
té un pressupost de 252'4 milions, el 95'3 del qual està destinat
a despeses de personal, la resta són despeses corrents.
Tres, el programa Formació de personal de l'Administració.
Aquí ens trobam amb l'Ibap, que té un pressupost de 75'4
milions, de recursos propis, dels quals 54'3 estan destinats al Pla
de formació del personal de la Caib, i la resta és per al capítol de
personal i per a despeses corrents.
Tres són els plans formatius adreçats als funcionaris:
formació contínua, formació integral i formació en llengua.
Quatre, el programa Cooperació i relacions amb les
corporacions locals té destinat un pressupost de 126'9 milions,
entre els quals destaca el conveni per a l'Escola de Policia Local,
que depèn de l'Institut Balear de Seguretat Pública, dotat amb 70
milions. Enguany també ha deixat de ser competència de la
nostra conselleria tot el que està relacionat amb els col•legis
professionals, que ara depenen de la Conselleria de Presidència.
Cinc, el programa Espectacles i activitats classificades té
destinats 28'4 milions, dels quals el 95'6 corresponen a despeses
de personal, ja que les seues funcions són d'autorització i control
administratiu.
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Sis, el programa Coordinació dels serveis de protecció
civil i d'emergències té un pressupost de 199'3 milions.
Aquest programa ha estat subdividit en dos subprogrames,
el de coordinació dels serveis de protecció civil, amb un
pressupost de 46'2 milions, i la coordinació dels serveis de
seguretat i emergències, amb un pressupost de 153 milions
de pessetes. El 36% d'aquest programa està destinat a
inversió real, el dedicam a les inversions següents: al cons
de voluntaris de protecció civil, la viabilitat del Pla mestre
de seguretat i el sistema integral de gestió d'emergències
(112).
Passem a veure un per un aquests sis programes.
La Direcció i Serveis Generals de Funció Pública. La
finalitat d'aquest programa és coordinar totes les unitats
administratives de la conselleria per tal d'assolir una
optimització dels recursos econòmics, humans i tecnològics.
Les principals funcions que té comanades són de gestió
econòmica i del personal de la conselleria, registre,
contractació, oficines de compres, inventaris, informàtica i
relacions amb el Parlament.
En el capítol 2 s'imputen les despeses originades per
l'adquisició de béns que tenguin alguna de les
característiques següents: béns fungibles, tenir una durada
inferior a l'exercici pressupostari i ser despeses
presumiblement reiteratives.
El capítol 6 recull les despeses destinades a la creació o
adquisició de béns o serveis de capital, com també les
destinades a l'adquisició de béns de naturalesa inventariable
necessaris per al funcionament operatiu dels serveis i les
despeses de naturalesa immaterial que tenen caràcter
d'amortitzable. S'hi han de destinar 33'1 milions de pessetes,
que representen un increment del 91'5, i ara s'han concentrat
en la SGT les inversions per dur a terme a tota la
conselleria.
Gestió de personal de l'Administració. Els objectius
fonamentals d'aquest programa són l'adminstració i gestió
de tot el personal de la Caib, la integració en la relació de
llocs de treball del personal assumit per transferències i dur
endavant l'oferta pública d'ocupació.
El capítol 2 té un fort augment a conseqüència de les
despeses que durà la convocatòria de l'oferta pública. Com
vostès ja saben, des de l'any 93 no hi ha convocatòria
d'oferta pública en aquesta comunitat, i aquesta va ser molt
reduïda. El Govern de progrés s'ha compromès a convocar
unes oposicions lliures per accedir al funcionariat; aquest
compromís implica que qualsevol persona hi pugui accedir
amb les mateixes condicions que una altra amb aquest
examen, sense avantatges per a ningú. Per tant, es preveu
una despesa per inversió en publicitat perquè tots els
ciutadans estiguin informats del contingut de les bases. El
2000 serà l'any que tendran lloc les primeres oposicions, i
és voluntat del Govern i de la conselleria que represent, que
hi hagi una convocatòria anual.
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Vull destacar que la nostra intenció és deixar una partida
oberta per realitzar una auditoria laboral externa. consideram que
a les altures que estam, des que hem entrat a la conselleria, que
és necessària.
Al capítol 6 no s'ha destinat res, ja que tota la inversió s'ha
inclòs en el programa per a la SGT.
Formació de personal de l'Administració. Un treballador
necessita una millor formació, si aquest treballador és un
funcionari de l'Administració autonòmica, és el nostre deure
procurar-li una formació de qualitat que es traduirà en uns
serveis públics de qualitat, i seran els ciutadans que acudeixin a
aquests serveis qui agrairan la formació dels funcionaris, gràcies
al tracte rebut. Per realitzar aquest pla de formació, la
conselleria, a més de l'aportació de la Caib, pot comptar també
amb subvencions de l'Estat mitjançant el Ministeri
d'Administracions Públiques i cada any signar convenis de
formació amb distints ajuntaments de les Illes i amb entitats com
l'Insalud. El pressupost per al 2000 per a aquest programa és de
75.471.000 pessetes, amb recursos propis.
El capítol 6 ha sofert un increment del 32'25. Aquest augment
és per potenciar la formació que es dóna als funcionaris de l'Ibap,
i es desglossa de la següent manera: 31 milions destinats al pla
de formació del personal.
Aquest pla se subdivideix en tres, que engloben els distints
aspectes que ha de cobrir la formació dels funcionaris:
Pla de formació contínua, té els següents objectius: a)
Incrementar la formació i qualificació dels empleats públics i
promoure'n el desenvolupament personal i professional. b)
Adaptar els recursos humans als canvis motivats tant per
processos d'innovació tecnològica com per noves formes
d'organització del treball. c) Permetre la mobilitat professional,
impulsar el desenvolupament, la carrera professional dels
empleats públics i facilitar la racionalització de les plantilles de
les administracions públiques. d) Contribuir a la millora de la
qualitat i l'eficiència dels serveis públics.
Formació integral. En aquest pal els objectius són els
següents: 1r. Realitzar una formació global i progressiva en el
camp administratiu que integri les àrees juridicoadministratives
d'informàtica, economicofinancera, Unió Europea, formació de
directrius específiques i d'altres. 2n. Respondre a la necessitat de
les distintes conselleries mitjançant la realització de cursos
específics relacionats amb la temàtica pròpia dels seus
procediments i sistemes de treball. 3r. Donar suport a un grup
d'activitats complementàries a les estrictament docents, cicles de
conferències, publicació de programes, material didàctic i els
grups de treball d'investigació dins el camp de la ciència de
l'Administració.

Pla de formació de llengües. D'una banda, hi trobam
l'estudi de la llengua catalana i, de l'altre, l'estudi d'alemany,
anglès i francès. La finalitat és millorar la formació
comunitària dels treballadors de la Caib, reciclar i
actualitzar-ne els coneixements lingüístics i administratius
per afrontar el repte europeu. Per a l'estudi de la llengua
vernacla de les Illes Balears, s'han establert cinc nivells;
l'inicial, l'elementa, el mitjà, el superior i el llenguatge
administratiu.
Projecte formatiu per a la integració de les persones amb
discapacitat. 10 milions destinats al programa de
discapacitats. La Llei 2/89, de 22 de febrer, de la funció
pública de la Caib, va ser modificada per decret de 30
d'abril del 99, que prestava especial atenció al col•lectiu de
persones amb discapacitat, amb un grau igual o superior al
33%, per facilitar-ne l'accés a l'Administració pública de la
nostra comunitat autònoma. Gràcies a aquesta modificació,
es reserva una quota del 5% de les vacants entre els
funcionaris per ser cobertes per persones discapacitades,
fins arribar, progressivament, a tenir un 2% de la quota de
personal de la Caib coberta per discapacitats; no obstant
això, la Conselleria d'Interior, en col•laboració amb la de
Treball, duu a terme projectes formatius per tal de facilitar
la superació de les proves selectives als aspirants de les
places reservades a persones discapacitades.
És voluntat de la Conselleria d'Interior tornar a realitzar
un projecte formatiu per facilitar l'accés a l'ocupació pública
de l'Administració de la Caib de les persones amb
discapacitat, es vol potenciar la col•laboració amb els
consells insulars per fer-ho extensible als ajuntaments de les
Illes i aconseguir així una integració efectiva d'aquest
col•lectiu.
Si m'ho permeten, faré un breu parèntesi per dir que és
un programa que prové de l'anterior Govern i que, així com
a vegades es diu que res s'ha trobat satisfactori, és un
programa molt interessant i, bàsicament, hi ha la voluntat de
mantenir-lo i potenciar-lo i dur-lo a la resta d'institucions de
les nostres illes.
Cooperació i relació amb les corporacions locals. Per
primera vegada en la història de la nostra autonomia, aquest
pressupost dóna un paper rellevant als tres consells insulars
i augmenten les transferències, les més importants, els
governs insulars, les més importants, les corporacions
locals. Les competències del Govern de les Illes Balears en
relació amb aquestes institucions corresponen a la
Conselleria d'Interior, i són les incloses en aquest programa.
Els objectius fonamentals són: optimitzar el funcionament
i la gestió de l'Institut Balear de la Seguretat Pública, la
coordinació dels cossos de policies locals, la gestió de tots
aquells temes de competència del Govern balear en matèria
d'Administració local.
Menció especial: per al capítol 4, que té un crèdit de 10
milions destinats a allotjament i trasllat dels policies locals,
bombers i personal d'emergències d'aquesta comunitat
autònoma, la Direcció General d'Interior vol igualar la
formació que pugui rebre un policia de Palma i un altre d'un
poble de Menorca, per exemple. Aquests 10 milions
serviran per subvencionar la participació de tot el personal
d'emergències de les nostres illes a cursets, seminaris i
trobades formatives. Els bombers, policies, i personal
d'emergencies d'Eivissa, de Menorca, de Formentera i de les
localitats mallorquines distants, a més de 30 quilòmetres de
Palma, podran beneficiar-se d'aquestes ajudes.
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Les operacions de capital del capítol 6 d'aquest programa
tenen una disminució de 6'29, perquè ha passat al programa
2231, Projecte de protecció civil i d'emergències.
En aquest capítol 6, la major part del pressupost, exactament
60 milions, van destinats al conveni amb l'Ajuntament de Palma,
per a l'Escola de Policia Local, la resta és per a finançament de
l'Institut Balear de la Seguretat Pública, per organitzar cursos de
formació i per signar convenis per poder-los dur a terme, com,
per exemple, els cursos de seguretat, fets per primera vegada per
la UIB a Eivissa i a Formentera.
Espectacles i activitats classificades. Hem de constatar que
les competències en matèria d'espectacles i activitats
classificades han estat transferides als consells insulars de
Menorca i d'Eivissa i Formentera. Així doncs, la Direcció
General d'Interior només gestiona el que fa referència a
Mallorca. Les principals activitats d'aquest programa són la
tramitació i control de les activitats classificades, la (...), la
competència del qual és del Govern balear, autorització, control
i inspecció dels espectacles públics. És voluntat d'aquest Govern
continuar amb les transferències al Consell Insular de Mallorca,
la qual esperam fer durant aquest any que ve.
Coordinació dels serveis de protecció civil i d'emergències.
Aquest programa es divideix en dos subprogrames: coordinació
dels serveis de protecció civil. El principal objectiu d'aquest
subprograma és ordenar la planificació i la intervenció dels usos
d'emergència, formar el voluntariat, els serveis d'intervenció en
emergència i impulsar línies d'actuació per potenciar la
implantació de la protecció civil en els consells insulars i en els
ajuntaments. Per aconseguir aquest fi, es disposa de 46'2 milions
de pessetes.
La coordinació dels serveis de seguretat i emergència.
L'objectiu és establir implantar un model de seguretat intern en
el Govern capaç de complir el precepte estatutari de vigilància i
protecció dels edificis i instal•lacions de la Caib. És voluntat
d'aquest Govern la creació d'un cos de policia autonòmica durant
aquesta legislatura, seguint les pautes legislatives marcades per
l'Estatut d'Autonomia i la Llei de forces i cossos de seguretat,
que ens en permet la creació amb l'article 37.3. Dins aquest
subprograma, hi trobam també la dotació per a la coordinació
dels diferents serveis d'emergència i seguretat. En total, el
pressupost per a aquest subprograma és de 153 milions.
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El capítol 1 té un pressupost de 120'595 milions a causa
de l'abans esmentada partida destinada al personal de
seguretat de Presidència, que ha passat a estar adscrita a
aquesta conselleria, i en el pressupost que ara presentam,
aquest programa en concret.
El capítol 2 té u augment relatiu a totes les despeses
d'aquest personal de seguretat, com ara vestuari,
combustible, etc.
El capítol 6 té un pressupost de 72'5 milions, els quals es
destinaran al cos de voluntaris, a la viabilitat del Pla mestre
de seguretat i al sistema integral de gestió d'emergències.
Sobre cos de voluntaris, la finalitat de la partida per a
l'anomenat cos de voluntaris és la realització dels cursets
per a la formació de voluntaris de protecció civil arreu de
les Illes, per tal que, coordinats pels respectius ajuntaments,
puguin donar un suport efectiu als professionals en les
tasques que sigui necessari el seu ajut, com podrien ser
incendis, torrentades o qualsevol emergència.
El Pla mestre de seguretat. Com tothom sap, l'anterior
executiu va encarregar un pla mestre on es detectaven unes
mancances en matèria de seguretat de les Illes, però gairebé
no s'hi va fer gran cosa. Es tracta de veure'n la viabilitat o
quines de les mesures marcades es poden dur a terme.
Sobre l'112, arriba cada vegada a més municipis,
mitjançant la signatura de convenis; la voluntat és que, en
curt termini, tots els municipis de les Illes estigui integrats
dins el sistema integrat de gestió d'emergències,
mentrestant, se'n millora la implantació i se'l dota de més
eines perquè gaudeixi de més cotes d'eficàcia. Durant el
2000 es desenvoluparà un programa pedagògic per fomentar
coneixements de l'112 entre els escolars a les Illes. També
s'hi introduiran dues novetats destacables: la sala blava;
n'agrairan la implantació sobretot els pobles amb una
plantilla curta de policies locals, és a dir, els més petits,
perquè permetrà que no estiguin pendents del telèfon i
puguin dedicar-se a altres tasques pròpies de la seva feina
com a policies a l'hora que posaran alerta els policies dels
pobles veïns davant una emergència.
Si em permeten un parèntesi, els puc dir que l'altre dia
vàrem signar un conveni amb Maria de la Salut, i la veritat
és que és una necessitat que es reclama per tots els
municipis de les característiques del municipi esmentat.
Després, el Centre de Coordinació d'Emergències
centralitzarà totes les telefonades en cas d'emergència i
donarà resposta immediata a la informació sol•licitada.
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En conclusió, senyores i senyors diputats, volem posar de
relleu una sèrie de qüestions.
Primera, aquests pressuposts, per la urgència de temps, no
són, en el sentit estricte de la paraula, uns pressupostos propis
d'aquest Govern progressista, i hem partit de dades anteriors.
Volem dir amb això que consideram que són uns pressupostos
transitoris cap als que es replantejaran, a més volem cobrir, ja ho
dic, algunes deficiències detectades; en segon lloc, volem
destacar que hi han hagut millores importants, que serviran per
potenciar la protecció civil i la gestió d'emergències a les nostres
illes, però, en aquest cas, és el tercer punt, des d'una perspectiva
crítica, esperant que els futurs pressupostos prevegin un
reforçament de determinades àrees d'aquesta conselleria.

En definitiva, volem felicitar el conseller i el seu equip
per la presentació d'aquest pressupost, al qual nosaltres
donarem suport.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Joan Bosco
Gomila.
EL SR. GOMILA I BARBER:
Gràcies, Sr. President.

Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Podem entrar en el torn de preguntes
o desitgen que faci un descans? No. Entrarem en el torn de
preguntes. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el diputat
Sr. Miquel Nadal.

Un moment. Jo deman als presents aquí, en aquesta sala,
que, per favor, guardin silenci, perquè, si no, no hi ha
manera d'entedre's.
Pot continuar, Sr. Gomila.

EL SR. NADAL I BUADES:

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President.

Gràcies, Sr. President.

Des del Grup Mixt i des d'Unió Mallorquina, agraïm la
presència del conseller i del seu equip en aquesta compareixença
a la comissió de pressupostos per explicar el seu projecte de
pressupost o el projecte de pressupost de la seva secció per a
l'any 2000.
Per a Unió Mallorquina, com a partit que dóna suport a aquest
Govern, és una satisfacció veure en aquest pressupost assolir
determinades inquietuds que nosaltres teníem.
Veim amb satisfacció que es dóna importància no només a la
creació de places, sinó a la formació del personal, i així ho ha
manifestat el conseller en la seva exposició. Veim també amb
satisfacció l'interès, l'especial interès, per la integració dels
discapacitats en la funció pública. Comprovam també l'interès o
la sensibilitat de conseller, que és un exemple de la sensibilitat
d'aquest Govern, cap als consells insulars, la qual, a l'exposició
del conseller, ha quedat clarament reflectida, tant en el tema
d'espectacles i activitats classificades com en el tema de la
cooperació amb administracions locals.
Comprovam també amb satisfacció l'interès del conseller, que
ja ens ha anunciat la creació durant aquesta legislatura del cos de
policia autonòmica, que creim que és una aspiració lògica i que
hem de tenir en aquesta comunitat autònoma.
I comprovam també amb satisfacció, perquè consideram una
idea encertada, la creació del que s'ha denominat la sala blava,
que permetrà coordinar els municipis petits que no gaudeixen de
policia local o que tenen una policia amb pocs efectius.

Des del PSM, també agraïm la presència del conseller i
dels alts càrrecs de la seva conselleria, i també he de
manifestar la satisfacció per aquests pressupostos que es
presenten des d'aquesta conselleria, sobretot per les
explicacions que ens ha donat el conseller, que aquest any
hi haurà convocatòria d'oferta pública d'ocupació.
Nosaltres entenem que l'Administració és la més gran
empresa, possiblement, de l'Estat, i, en aquest cas, de les
Illes Balears, i, evidentment, l'accés s'ha de fer d'una manera
igualitària, que tothom tengui igualtat d'oportunitats i,
sobretot, que tothom tengui coneixement que es fan una
sèrie de proves. Per tant, el remarcat que ha fet vostè sobre
les despeses de publicitat perquè els ciutadans d'aquestes
illes coneguin que hi ha una oferta pública d'ocupació, per
tant, una convocatòria d'oposicions, ens sembla molt
encertada.
Nosaltres també hem sentit que es volia fer una auditoria
laboral. Volíem saber que en fia treure la conselleria,
d'aquesta auditoria, amb quins objectius es fa.
Després, també en el programa hem vist el tema
d'aprenentatge i autoaprenentatge per a la comunicació
europea. Voldríem que s'hi estengués un poc més,si és
possible.

HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 8 / 3 de novembre del 1999

I després també ha dit que hi havia la intenció o l'interès per
part de la conselleria que tots els municipis estiguessin dins el
pla de protecció de l'112; doncs, a veure si s'han marcat fites,
quines possibilitats veu que açò es pugui complir dins aquest
exercici i quina disposició hi ha, si en tenen coneixement per part
dels municipis. Una altra qüestió que m'agradaria demanar és la
referència que ha fet al tema dels discapacitats i és saber si
aquest 5% que hi haurà a les ofertes d'ocupació ja s'aplicarà a
aquestes oposicions que ha dit que es convocarien dins aquest
any, que hi haurà aquestes places reservades per a discapacitats.
I també manifestar la satisfacció de veure que a partir
d'aquest exercici hi ha una partida pressupostària per afavorir
l'accés a l'Escola de Policia per part dels joves que volen exercir
aquesta professió de les illes menors i de la part forana de l'illa
de Mallorca.
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I per acabar, som conscients que la seva conselleria és la
que té manco recursos de tots els departaments del Govern,
però no voldria que pensàs que nosaltres li llevam
importància a la seva conselleria; tot el contrari, creim i
esperam molt de vostè i de la seva conselleria perquè té al
seu càrrec la resolució de temes tan importants, estratègics
i sensibles, com poden ser la normalització de la funció
pública de la nostra comunitat autònoma, de la nostra
administració, i també temes de seguretat i d'emergència
que són molt importants per a la ciutadania d'aquestes illes.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la paraula
per contestar.

Res més i moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el diputat Sr. Cànoves.
EL SR. CÀNOVES I ROTGER:
Moltes gràcies, Sr. President. Agraïm també la
compareixença del conseller de Funció Pública i Interior i dels
seus alts càrrecs i també ens sumam a aquesta satisfacció
generalitzada, supòs que aquesta satisfacció acabarà amb la meva
intervenció i després supòs que tendrem una intervenció un
poquet més de decepció, però és d'esperar. També agraïm el seu
desgranament del pressupost de la seva conselleria. El Grup
Parlamentari Socialista, que jo represent ara, s'ha fixat en una
sèrie de coses destacables, com és ara els 10 milions de pessetes
destinats a compensar el greuge que fins ara s'ha produït amb els
cursos de formació i els seminaris adreçats a policies, bombers
i personal d'emergència, segons fossin de Palma, és a dir, de
ciutat, o de la resta de la Comunitat Autònoma.
També creim que és importantíssima, com ja han destacat els
altres portaveus que han intervengut abans, la tasca feta per
facilitar l'accés a l'Administració pública de qualsevol ciutadà
d'aquestes illes, és una passa grandíssima que després de sis
anys, la darrera convocatòria convé recordar que era l'any 93, es
faci oferta pública i s'hagi tirat endavant aquesta convocatòria
pública, perquè l'any que ve, abans també esperam que surti el
borsí de treball, es faci extensiu a tots els ciutadans d'aquestes
illes aquesta convocatòria pública d'oferta. Per això veim molt bé
que es publiciti adequadament a la premsa perquè la ciutadania
se'n faci ressò.
També ens interessa, si és possible, que ens ampliï un poquet
la idea de realitzar l'auditoria laboral externa, que la creim
interessant i necessari, segons el nostre parer, però ens agradaria
que ens ampliàs la informació. També creim destacable la feina
duita a terme per l'Ibap, per a la formació dels nostres
funcionaris, i també creim important el que es desprèn de la seva
intervenció que es vol potenciar l'Ibap. Consideram que és en
benefici de tots perquè l'Ibab crea una millora formació dels
funcionaris que ha de redundar en benefici del servei que prestin
als ciutadans. Ara bé, també ens agradaria que ens explicàs un
poquet més, que ens concretàs en què consistirà aquesta
potenciació de l'Ibap? Ens ha explicat que tendrà un pressupost
de 75'4 milions, dels quals 31 milions seran per a formació del
personal, continua, integral i de normalització lingüística, però
ens agradaria que també ens concretàs molt més aquest tema.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa
i Serra):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, donar
les gràcies als representants dels grups parlamentaris que
han intervengut i passaré a respondre d'una forma breu
algunes de les qüestions plantejades.
Respecte a la intervenció en representació d'Unió
Mallorquina, dir que aquesta conselleria, aquest Govern,
com vostè bé sap, té una vocació de potenciació dels
consells insulars i per tant respecte del què és l'àmbit de la
nostra conselleria el tema que hem plantejat aquí, esperam
iniciar ràpidament la transferència al Consell Insular de
Mallorca.
Respecte de les qüestions plantejades pel representant o
el portaveu del PSM, indicar unes qüestions que ha
plantejat, i que també han estat i aprofit, per fer-ho
conjuntament, amb el plantejat pel representant del Grup
Parlamentari Socialista respecte de l'auditoria laboral. El
tema de l'auditoria laboral ho hem plantejat, analitzam els
termes de com dur-ho, però després d'un procés reflexiu i
serè, després de cent dies d'estar a la conselleria, de veure
com està configurat tot el que són els llocs de treball en
aquesta conselleria i a totes les conselleries i veure els
diferents problemes que es plantegen, i que hi ha en
l'actualitat; excessives persones que no estan al lloc on
varen entrar i creim que és necessari fer-ho des d'una
perspectiva d'optimització dels recursos humans. Creim, a
més, que servirà per a una raó essencial: baixar el nivell de
crispació i a la vegada d'interès de politització del tema de
la funció pública, volem un estudi serè, professional,
reflexiu i que ens aporti idees al conjunt de les forces
polítiques que composam el Govern i també al partit que
avui està a l'oposició. Creim que és necessari fer aquesta
reflexió perquè vegem clarament què és el que passa amb la
funció pública en aquesta comunitat. Hem dit externa, i ho
dic amb una reflexió i amb una limitació, hi ha una
possibilitat que en principi, dins l'àmbit de la conselleria, no
sé què més ens satisfà, però els pressuposts de vegades són
els límits de les aspiracions de qualsevol conseller, ens
limitarem per una qüestió de cost que pugui tenir, si de cas
hi ha altres mecanismes que es podrien fer, però, en
principi, entenem que la solució que he esmentat és
l'adequada.
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Respecte a l'Ibap, l'Institut Balear de l'Administració Pública,
entenem que realment s'ha de convertir en aquest centre el qual
estic convençut que tots els diputats que estan aquí comparteixen
amb mi, que sigui realment el lloc de confluència de la formació
en el sentit més ample dels funcionaris d'aquesta comunitat,
d'aquest país. Per tant, això, i a més vull fer menció que avui
hem fet o ha pres ja possessió quotidiana el nou director de l'Ibap
i en aquests moments estam en una fase d'analitzar models
comparatius de com funcionen altres comunitats. Estàvem a unes
jornades l'altre dia, almanco com ho diem els eivissencs, fa deu
o vint dies, a Santander sobre qüestions de formació, i una de les
crítiques generalitzades a tots aquests tipus d'instituts és que de
vegades es cau en la temptació que siguin llocs no tant de
formació com d'expedició de títols; i aquesta reflexió l'hem de
fer i crec que hem de rectificar algun d'aquests errors, que crec
que també ha comès el propi Ibap nostre.
Crec que he respost totes les qüestions plantejades i agrair les
intervencions d'abans de tots els grups parlamentaris.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Algun portaveu vol fer ús del torn de
rèplica. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la diputada
Sra. Cabrer.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. En
primer lugar, quiero agradecer la presencia del conseller de
Interior para explicarnos sus presupuestos para el año que viene
y agradecer también la presencia aquí de su equipo directivo.
Usted es el responsable de dos secciones presupuestarias, la
sección 16, de interior, y la sección 36, de gastos comunes, ...

EL SR. PRESIDENT:
Un momentet. Torn a insistir a les persones presents dins
aquesta sala que guardin silenci, perquè si no, no hi ha
manera de seguir el debat convenientment. Pot vostè seguir,
Sra. Cabrer.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gracias, Sr. Presidente. Como le decía, usted es el
responsable de dos secciones presupuestarias, la sección 16
propiamente dicha de la conselleria y la sección 36, que es
una sección común a todas las consellerias, sobre gastos de
horas extraordinarias, gratificaciones, personal laboral y la
acción social de los funcionarios.
Empezando por la sección 16, tiene usted seis programas
presupuestarios. El primero de ellos es el que hace
referencia a la Secretaría General Técnica, el 1211, que veo
que en cuanto al capítulo 1 se ha producido una subida en 6
millones de pesetas, la subida no es que sea significativa lo
que sí es significativo es que si la Dirección General de
Menores ha pasado a la Conselleria de Bienestar Social
supongo, o lo lógico sería, que parte del capítulo 1, parte del
personal de servicios generales, pasase a la Conselleria de
Bienestar Social, porque ayer precisamente compareció aquí
la consellera sin cartera para explicarnos que habían tenido
que dotar 18 plazas más para su Secretaría General Técnica
y creo que sería más lógica que, en vez de aumentar el
capítulo 1 de la secretaría general, pasase personal a la
futura conselleria de acción social.
En segundo lugar está el programa de gestión de
personal, el programa que se encarga en principio de toda la
convocatoria de concursos, de oposiciones, etc., del Govern
balear. Hay una cantidad en el capítulo 2 relativa a
oposiciones que son en concreto 7.547.711 pesetas; a mí me
gustaría saber esta cantidad tan exacta, a la peseta, si
corresponde realmente al dinero que los opositores
presentaron, tuvieron que pagar para presentar las instancias
precisamente en la convocatoria del concurso oposición que
dejó convocado el anterior govern, el anterior govern dejó
convocado un concurso oposición que convocó en abril del
presente año y cuyas pruebas habrían empezado a celebrarse
este mes de septiembre, y evidentemente hay una cantidad
de dinero que han tenido que pagar estos 6.000 ciudadanos
y que en estos momentos, desde el punto de vista de nuestro
grupo, están reteniendo injustamente, por cuanto su
voluntad, precisamente, ha sido allanarse a estos recursos y
ya deberían devolver este dinero. Por lo tanto, quiero saber
si estos 7 millones corresponden a eso, y en cualquier caso
no veo por ningún lado presupuestada toda la organización
en tema de personal que usted va a tener que desarrollar,
con la convocatoria de un bolsín de interinos, con la
convocatoria de un concurso de traslado, con la
convocatoria de una oposición, echo a faltar un presupuesto
para las dietas e indemnizaciones de los tribunales, para
aquellos tests o aquellas pruebas que se tengan que encargar
a la Universidad de las Islas Baleares.

HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 8 / 3 de novembre del 1999

En relación a la oferta de empleo público, ya que usted ha
sacado el tema, diciendo que desde el año 93 no había habido
convocatoria, quiero dejar bien claro que ha habido unos años sin
convocatoria debido a la congelación que hubo a nivel estatal de
estas ofertas públicas de empleo, más que nada lo digo para que
no hagan ustedes demagogia de este tema, y que el govern sí
dejó convocado un concurso oposición en abril que, si ustedes lo
hubieran continuado, en estos momentos estaría resuelto todo el
tema de los funcionarios interinos; lo que pasa que ustedes se
han allanado a los recursos ante los tribunales por considerar que
ese concurso oposición era inconstitucional, de hecho ustedes así
lo mantienen y anuncian que harán una oposición libre, sin
primar a los interinos. Y simplemente recordarle, como en tantas
otras ocasiones, que en el Consell Insular de Mallorca su propio
pacto de izquierdas está convocando concursos oposiciones
exactamente iguales a los que convocó el Govern balear, por lo
tanto, si ustedes consideran inconstitucionales unos también son
inconstitucionales los otros.
Dice que habrá oferta pública de empleo cada año. A mí me
gustaría que intentase concretar plazos, porque ahora ya se
debería haber convocado el bolsín de interinos y todavía estamos
sin bolsín de interinos convocado; por lo tanto, si ha de hacer
usted el bolsín de interinos y resolverlo, si ha de hacer un
concurso de traslado y resolverlo, y después vendrá la oposición,
me gustaría que concrete los plazos de la oposición en el
próximo año 2.000.
Ha hablado también de una auditoría laboral externa, que van
a analizar la optimización de los recursos humanos de las
distintas consellerias; me gustaría, Sr. Costa, que dejase claro
que debe ser una auditoría de lo que hay ahora, porque el
aumento de personal y el aumento de altos cargos con su pacto,
con el pacto de izquierdas, ha sido espectacular, los altos cargos
han aumentado en 20, ha aumentado un 33'5%, han pasado de 60
a 80, además para menos competencias, porque piensan transferir
muchas a los consells insulars. Y el capítulo 1 ha aumentado en
5.000 millones de pesetas, que, aparte de la homologación del
personal (...) hay nuevas dotaciones de plazas precisamente para
cubrir las nuevas consellerias, para cubrir los nuevos altos
cargos, secretarias personales, chóferes, etc. Por lo tanto, creo
que la auditoría que usted anuncia debería ser de lo que han
hecho ahora y no precisamente de lo que dejó el anterior govern.
En cuanto al tema de formación, me parece que hay una
pequeña confusión, por cuanto todos los grupos le dan la
enhorabuena del plan de formación, el plan de formación que hay
en esta comunidad es bueno, pero la cantidad que mantienen es
exactamente igual a la que había en el anterior ejercicio
presupuestario, 31 millones de pesetas. Por lo tanto, no hay
ningún incentivo espectacular de la formación, se va a seguir con
los mismos cursos y la misma línea que había hasta ese
momento, pero que quede claro que la cantidad presupuestada es
exactamente igual.
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Y en cuanto a los 10 millones del proyecto de inversión
para la contratación de estas personas discapacitadas, le
agradezco que reconozca que fue un logro del anterior
ejecutivo y, en este sentido, consideramos que tal vez se
podría haber incrementado un poquito la cantidad, porque
creemos que es un tema que se debe intentar fomentar por
la Administración pública.
Del programa 1241, de cooperación con corporaciones
locales, hay una bajada en capítulo 1 de 127 millones a 33,
que no sé exactamente a qué obedece; si me podría dar una
explicación.
El programa 2231, como usted ha dicho antes, era un
único programa en materia de servicios de protección civil
y de emergencias y en estos momentos se ha transformado
en dos subprogramas, el 01 para servicios de protección
civil, y el 02 para emergencias. Realmente, usted, cuando
compareció, ante la Comisión de Asuntos Institucionales,
para explicarnos su programa de gobierno, anunció la puesta
en marcha de una serie de planes de protección civil, de los
cuales no vemos ningún reflejo presupuestario, porque
prácticamente las cantidades son exactamente iguales. Y de
hecho en el programa 223101, cuando se describen los
objetivos de ese programa, se habla de un plan de
subvenciones para las finalidades de protección civil y
luego no tiene reflejo numérico, porque ese programa no
tiene ni capítulo 4 ni capítulo 7, por lo tanto, me gustaría
saber cómo es el reflejo económico, que yo no he
encontrado por ninguna parte.
Del Centro de Emergencias, actualmente ubicado en la
empresa Bitel, me gustaría conocer si han empezado o han
realizado algún tipo de paso para que se integre dentro de la
Conselleria de Interior; era un proyecto que se hubiera
puesto en marcha por el anterior gobierno y me gustaría
saber si lo piensan realizar o no.
No hay ninguna referencia a la policía autonómica. Ya
sé que la policía autonómica en sí no tiene por qué tener
referencia presupuestaria, pero creemos que si usted
abandera este tema, pues algún tipo de referencia debería
haber en los presupuestos, porque hasta el momento
desconocemos si el primer paso para la policía autonómica,
que es la adscripción de unidades del Cuerpo Nacional de
Policía, si se han hecho ya gestiones en el Ministerio del
Interior para la firma del convenio y que si empieza a
adscribir estas unidades de policía, porque si no empezamos
por ese paso, desde luego la policía autonómica en esta
legislatura estoy segura que no la van a poder conseguir
como transferencia y como reforma estatutaria.
Y por último, por lo que respecta a la sección 36, que es
una sección de servicios comunes para todas las
consellerias, el personal laboral temporal, la partida sube 90
millones de pesetas; ayer la Sra. Fernanda Caro especificó
que el personal laboral que había en el Instituto Balear de
Asuntos Sociales pasaba a integrarse ahora en la sección 36,
lo que pasa que en el antiguo Ibas había 200 millones de
pesetas para esta contratación, y aquí únicamente ha habido
una subida de 90 millones, por lo tanto no sabemos si es que
piensan despedir laborales que acaban el 31 de diciembre,
porque, si no es así, si no piensan despedir a nadie, que
también me gustaría saberlo, no tendrán dinero suficiente
para hacer todas las sustituciones en el centro de la
Bonanova. La partida de gratificaciones permanece igual,
pero se añaden dos conflictos que yo no comprendo, a ver
si usted me lo puede aclarar, se añaden gratificaciones por
servicios extraordinarios de asesoramiento técnico y
gratificaciones That's English, me gustaría si me pudiera
especificar estas gratificaciones para qué son.

150

HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 8 / 3 de novembre del 1999

Y en cuanto a acción social, a la acción social para los
funcionarios de la comunidad, me alegro de que suba la partida
en 40 millones y me gustaría también saber a qué van destinados
los 40 millones de la partida de acción social para los
funcionarios, que se ha visto incrementada; me gustaría saber si
este incremento irá para cubrir el personal docente o si es aparte
para el resto de funcionarios de la Comunidad Autónoma.
Y ya por último, todo el capítulo 1 se ve incrementado por el
gasto del personal en un 2%, un 2% que es la subida marcada por
los presupuestos generales del Estado, lo que pasa que ha salido
en diversos medios de comunicación, el conseller de Hacienda,
los sindicatos, anunciando que se va a subir o se va a incrementar
esa subida de personal, y me gustaría si me pudiera aclarar si es
cierto que se va a subir del 2% al 4'6% a los funcionarios de la
Comunidad Autónoma bien directamente o bien de forma
indirecta.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller, per contestar té vostè la
paraula.
EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Diputada, primer de tot, agrair-li la seva intervenció, amb el to
que la plantejada, i miraré de respondre les qüestions que vostè
m'ha plantejat, si bé, des d'aquesta tribuna abans volia aprofitar
i mirarem de fer aquest oferiment, que ja s'ha fet dins altres
àmbits del govern, és un oferiment de col•laboració al grup de
l'oposició en dues qüestions que consider que són importants.
Una, per fer un debat seriós del model de funció pública que
volem; i l'altra, per fer un debat de policia autonòmica. Crec que
el grup de l'oposició té una representació important i crec que
són dues qüestions on s'ha de mirar de consensuar determinades
qüestions, de vegades és possible i d'altres no el consens; per
tant, li dic que en breu rebrà una invitació formal de la
conselleria, a vostè o al seu grup per debatre alguna de les
qüestions plantejades.I això fonamentalment venia per una sèrie
de qüestions que aprofitaré per respondre-la, és a dir, és el tema
de l'auditoria que d'alguna forma hem plantejat.

No voldria que hi hagués la més mínima confusió per
cap dels grups ni pels mitjans de comunicació, no és una
auditoria a com ha deixat el PP o mirar de fer una
investigació de veure com ho deixà, sinó que consideram
que és necessària una reflexió seriosa i externa de com està
avui aquí la funció pública, és a dir, l'optimització dels
recursos humans, i això és necessari fer-ho. Probablement
és una qüestió que s'hauria de fer d'una forma molt
periòdica, no hi ha hagut una pràctica pel govern anterior de
realitzar-ho i consideram en aquests moments que seria
saludable, però ho entengui amb els termes que jo li
planteig, no amb una altra qüestió que no voldria que es
pogués entendre de la seva intervenció, que estic segur que
no era la seva voluntat d'expressar-ho com una qüestió de
veure com ho ha fet el PP i mirar de desqualificar el Partit
Popular.
Li aniré responent qüestions puntuals, quant al capítol
dels 6 milions que m'ha plantejat de la SGT, dir-los que
vénen fonamentades per la creació d'una plaça que tenim a
la nostra SGT, que tenim una qüestió de necessitats de
personal i que en aquests moments hem començat a
realitzar, ja dins la nostra pròpia conselleria, una anàlisi de
quines són les necessitats reals que tenim, perquè funció
pública pugui treballar. I evidentment hem vist necessària
la creació d'una plaça que quedarà totalment reflectida.
Després m'ha plantejat una altra qüestió quant al debat
polític que ja hem tengut i que jo crec que avui no és el dia
de tenir-lo, sobre la qüestió de les oposicions i els doblers
que s'han fet, dels doblers de les matrícules, però únicament
fer-li una menció clara; és a dir, crec, i li dic amb tots els
respectes, que el seu grup té una confusió quant a la retenció
de tipus il•lícit o indegut que pogués tenir l'actual govern en
què no ho hagi tornat. Em perdonarà que per la meva pròpia
condició de jurista li pugui explicar, i com vostè molt bé
sap, és a dir, l'assentiment d'una de les parts a un procés no
produeix immediatament una resolució; per tant, hi ha hagut
un acte jurídic i polític per part de l'Administració però
manca la resolució. Per tant, una qüestió tan elemental des
del món del dret crec que rebat l'argumentació de tipus
polític que vostè fa. Què més voldríem nosaltres, ja tornar
perquè la resolució jurídica s'ha produït? Però no ho podrem
realitzar fins que no s'hagi produït la resolució, perquè, com
vostè bé sap, en aquest procés hi ha més d'una de les parts
i per tant no s'ha produït sentència. No tengui el més mínim
dubte que quan la resolució es produeixi les persones que
han pagat unes taxes a la Comunitat se'ls tornarà el més
aviat possible, però crec que és bo aclarir i que no hi hagi
confusió quant que l'Administració reté i utilitza diners dels
ciutadans i que es nega a tornar-los. Crec que si es planteja
d'aquesta manera, l'acusació és tan seriosa com poc seriosa,
és a dir que no té la més mínima fonamentació. Ho vull
entendre com un error del seu grup i els demanaria que
reflexionassin sobre el que ara mateix els expòs i, en tot cas,
que rectifiquin, i si és possible, que rectifiquin en la seva
pròxima intervenció quan agafi el torn.
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Em demana també definició quant als terminis de les ofertes
i dels borsins i de l'oferta d'ocupació perquè hem fet moltes
declaracions i pareix que no es concreten. Vostè sap que totes les
qüestions relacionades en matèria de personal tenen una
tramitació, aquesta tramitació s'ha duit amb tota celeritat des de
la conselleria, li puc dir, especialment, des de la Direcció de
Funció Pública crec que és just reconèixer des del primer fins al
darrer dels funcionaris que han treballat molt perquè es pogués
complir una de les fites essencials, que és que això surti el més
aviat possible, i si no ho tenc mal entès, aviat anirà al Consell
Consultiu i quan estigui resolt, doncs, es durà a l'òrgan que
correspongui, que és el Consell de Govern. Per tant, indicar-li
que no només depèn de nosaltres la decisió de la data, sinó que
hi ha una sèrie de tramitació, que volem ser molt escrupolosos,
que quan toqui que s'emetin els informes, ho durem. Si en
política també sempre s'han de marcar unes dates i si no un no ha
complert, almenys l'objectiu que s'havia plantejat, li puc dir que
és un objectiu que el borsí d'interins es pugui plantejar d'una
forma immediata a principis d'any, sinó, crec que, pel que m'han
dit, no serà possible abans de fi d'any, però esper que just després
de Reis això sigui possible.
I quant al tema de l'oferta indicar que tenim un objectiu, és
una matèria complexa, però que creim, com vaig dir, crec
recordar, a la meva compareixença que vaig fer per iniciativa
pròpia, ens vàrem comprometre d'una forma clara que miraríem
que això es pogués garantir per a mitjans de juny
aproximadament. No sé si podrem complir aquest objectiu, però
esper que si amb més diàleg entre tots, tal vegada sabrem
accelerar processos.
Vostè fa una menció als plans de formació, i m'indica que la
xifra és la mateixa, la pregunta és si és suficient o no. No estic
molt satisfet, però crec que allà on tendrem una via de
negociació, serà dins un àmbit de negociació també amb tota la
partida que provengui de l'Estat en matèria de formació. Però, a
més, i per moltes raons que no exposaré aquí, mirarem que, i és
una qüestió que la dic amb tota prevenció, i de vegades no em
dol fer una reflexió oberta i que després tal vegada no es durà
d'aquesta manera, però ja li puc anticipar que probablement
matèries de formació de discapacitats per facilitar-los la
incorporació a l'administració pública, es faci des de l'Ibap.
Aquesta és una de les coses que no és clara, però amb anterioritat
hi havia la partida de fons social i probablement miraríem
d'incorporar a marc de formació de discapacitats i dins el marc
de l'Ibap.
Supòs que una mica com el president d'aquesta mesa, també
som una persona clara i no m'amag de dir quan les coses s'han fet
projectes que consider correctes, ho he dit a tots els que m'han
volgut sentir. Estic content i satisfet del programa en matèria de
discapacitats, i, a més, no he tengut oportunitat de felicitar, tal
vegada, a qui el va iniciar. Únicament hem dit que això va ser un
primer pas, que es va fer el seu dia, i que, com tot, i ja li dic,
partint de la base que no la critic, el plantejament, però creim que
els reptes en el futur han de ser molt superiors, i per això, en
aquests moments ja hem començat a fer un plantejament
d'implicar altres institucions, i quan dic altres institucions,
implicar els consells insulars, els ajuntaments. I quan dic això ja
li dic que dels ajuntaments, aquest any mirarem, no els
implicarem probablement, i li explicaré per què. Perquè jo crec
que també s'ha d'anar per la vida amb els peus ferms i clars i el
primer pas i objectiu que ens hem marcat ha estat arribar a un
acord amb els consells insulars a fi de facilitar que la
discapacitació entri dins el món dels consells insulars que sé que
no és, ni molt menys, el que marca la llei. Per tant, primer
objectiu, i mirar d'implicar, amb aquest projecte molt interessant,
els consells insulars. A partir dels consells insulars, quan els
tenguem implicats en aquesta política d'integració dels
discapacitats dins el que és el món de la funció pública, ens
tirarem de cop a tots els ajuntaments de Formentera, d'Eivissa,
de Mallorca i de Menorca, i aquesta és una manera, el
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plantejament estratègic que hem fet i que l'hem fet quan ens
hem reunit amb els sindicats ho deim, i quan l'hem parlat
amb les associacions de discapacitats físics, psíquics i
sensorials, els hem plantejat la idea i juntament amb ells
hem arribat que aquest era el marc amb què havien
d'aconseguir, i dit amb tota l'estima del món, que es vegin
més cadires de rodes, més persones amb discapacitació a
tots els ordres de l'administració d'aquesta comunitat.
Ara aquí he apuntat una cosa ... Sobre la descoordinació
de corporacions locals, i si de cas després vostè, crec que no
ho he apuntat bé, crec que vostè feia menció en el tema de
corporacions locals, a un tema de partida, dir-li que
consideram que la partida que tenim per fer l'assessorament
de corporacions locals s'hauria d'anar a potenciar molt més
això, i li ho dic d'una forma clara, consideram que la partida
no és suficient. Per tant, treballarem per veure si d'alguna
forma la qüestió de l'assessorament a corporacions locals
per la importància que pugui tenir, pugui tenir alguna
injecció monetària per poder-ho fer més factible. Però, de
totes formes, mirarem, en tot cas, d'assumir el repte, si vostè
em volia plantejar que la xifra semblava que no concordava
amb el discurs, no tendré més remi que donar-li la raó.
Vostè ha fet menció a la qüestió de la policia
autonòmica. Evidentment, moltes vegades és diferent el
discurs i les actituds que es puguin tenir, ho dic amb tot el
respecte del món, d'estar a l'oposició o estar en el Govern,
jo li indicaré clarament quina ha estat la posició, és a dir, i
li plantejaré amb tota claredat, és el moment polític de
parlar de policia autonòmica?, o és el moment que des de la
comunitat arriba a un consens per veure el que volem i el
que necessitam per fer una policia autonòmica si és que la
volem fer? I passades unes eleccions generals, ja en
parlarem, de les actuacions. Supòs que vostè ha llegit les
declaracions de membres del Partit Popular amb
responsabilitat de govern i sabem el que opinen. Crec que
qüestions que afecten un marc de sensibilitat política
important, són difícils de tractar quan ja ha començat una
carrera cap a La Moncloa, per tant, des d'aquesta qüestió,
crec que políticament, tal vegada necessitarà una aturada,
hem decidit voluntàriament no fer ni el més mínim pas
quant a negociació amb Madrid, si d'alguna forma, vostè era
el que em plantejava, perquè políticament no és el moment,
i crec que vostè, això, ho pot i ho ha d'entendre, perquè dins
un marc de precampanya electoral no és el millor moment,
i crec que, ja li ho he dit, és el moment que en parlem, que
mirem d'arribar a un model de consens institucional entre
totes les forces polítiques d'aquesta comunitat, i després,
quan els ritmes de Madrid es calmin, crec que serà el
moment d'actuar.
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I crec que em falta contestar-li a una pregunta que és respecte
de l'increment, segur que me n'he deixat alguna, però vull dir
que, avui he mirat d'anar-les apuntant totes, i a veure si almenys
la crítica no ve per no haver contestat res, em demana sobre
l'increment del 2% i què és el que passarà amb la diferenciació
entre IPC i els 2%. Li diré que això ens ha estat plantejat per la
representació sindical, dins el marc de la mesa general de
negociació, fan un plantejament i volem entrar a negociar amb
els sindicats, i queda oberta la porta de la negociació. Però quan
també li dic això, com que tots duim temps negociant, i jo també
som un negociador nat, li diré que aquesta és una qüestió que
tenim per negociar, però també el model de la funció pública,
amb tots els sindicats també està per negociar, per tant, n'hem de
parlar amb els sindicats.

EL SR. DIRECTOR D'INTERIOR (Antoni Torres i
Martorell):
Ens causa molta sorpresa aquesta pregunta per una
senzilla raó, vostè ens demana quan l'112 serà públic o ens
ha demanat quan l'112 ..., i jo li demanaria, per què és que
vostès el varen treure de l'esfera pública?, sí. L'112
pertanyia a Bitel fins al mes de juliol, el mes de juliol vostès
el varen vendre, per què? Ho han de dir vostès, no nosaltres.
Per tant, és estrany que avui se'ns demani quan serà públic,
si vostès l'han convertit en privat.
EL SR. PRESIDENT:
Ha acabat, Sr. Conseller?

Respecte, aquí, sí, això del That's English, una nota que m'han
passat, li puc dir que és el personal laboral d'Educació per a
ajudes a les classes d'anglès a l'escola d'idiomes, però, de totes
formes, si vol més precisió, li reconec que se m'escapa una mica
i li aclariria alguna de les persones que avui m'acompanyen.
I, si em permet el Sr. President, respecte de la pregunta de
Bitel i l'112, el director general d'Interior li respondrà aquesta
qüestió. Gràcies, Sr. President.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa
i Serra):
Sí, amb aquesta puntualització feta pel director general,
Sra. Cabrer, don per respostes les qüestions plantejades per
vostè, i reiterar-li l'agraÏment pel to en què han estat
plantejades les qüestions. Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Sí, el director general d'Interior té la
paraula.

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, Sra. Cabrer, té
vostè la paraula.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

EL SR. DIRECTOR D'INTERIOR (Antoni Torres i
Martorell):
No sé si se'm sentirà.
EL SR. PRESIDENT:
No, agafi el micròfon.

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, en primer lugar le
agradezco sus respuestas, hay algunas a las que no me ha
contestado, pero le reiteraré ahora, porque yo entiendo que
le he hecho varias preguntas. Estoy contenta de que me
plantee que usted va a invitar al Grupo Parlamentario
Popular a un debate serios sobre el modelo de función
pública, la verdad es que se lo agradezco profundamente,
porque desde el Grupo Parlamentario Popular seguimos
insistiendo en que no entendemos la discriminación que hay
entre los colectivos, por lo tanto, si este debate supone que
ustedes están planteando volver a igualar a todo el personal,
que no haya discriminaciones entre unos y otros, y supone
corregir sobre este inicio de política de personal que usted
ha tenido la desgracia de empezar a encabezar, le
agradezco, porque tendrá la colaboración del Partido
Popular, pero tendrá la colaboración desde nuestro grupo
para dos cosas: igualdad en el sentido de que si hay pacto de
estabilidad para los docentes, ha de haber pacto de
estabilidad para los no docentes, y si hay concurso
oposición en el Consell Insular de Mallorca, ha de haber
concurso oposición para el resto de personal. Lo que pasa es
que ustedes ya han dado unos pasos que son un poco
irreversibles, y aquí va a ser lo complicado, y yo creo que
ustedes ahora se dan cuenta que han dado unos pasos
irreversibles, un paso irreversible es allanarse a un concurso
oposición, es decirle al tribunal, "sí, creemos que el
concurso oposición es inconstitucional", y es irreversible
porque en el Consell Insular de Mallorca están haciendo
exactamente lo mismo y supongo que ahora, cuando
intenten plantear, si es que quieren plantear un nuevo
concurso oposición que ahí, ya le digo, sí que contará con la
colaboración del Grupo Parlamentario Popular, con una
oposición libre no contará con nuestra ayuda, pero con un
concurso oposición nos encontraremos con que la
antigüedad ya no podrá ser valorada tanto, porque ustedes
han dicho que era inconstitucional. Pero bueno, todo lo que
sea valorar, ... ustedes han dicho que era inconstitucional al
allanarse a una sentencia, conseller, lo han dicho, lo ha
dicho el Consejo de Gobierno, ha dicho "sí, creemos que la
valoración de la antigüedad, el concurso oposición es
inconstitucional". Y claro, a mí me parece muy bien que
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ustedes piensen así, pero es que luego vemos el Consell Insular
de Mallorca, y la verdad es que produce una estupefacción que
nadie lo puede comprender, porque son exactamente iguales,
pero bueno, todo lo que sea valorar la antigüedad del personal y
del funcionario interino, le digo que sí, que contará con la ayuda
del Grupo Parlamentario Popular y además le agradezco esta
invitación.
Y lo mismo con el pacto de estabilidad, hemos tenido la
desgracia que, por la manía precisamente de Comisiones
Obreras, se ha tenido que dictar una sentencia declarándolo
inconstitucional, y esto ha generado un gran perjuicio en los
docentes, que ahora están en una situación alegal, pro decirlo de
alguna forma. Están en una situación donde hay una sentencia
que dice "mire, lo suyo es inconstitucional", pero no lo han
llegado a declarar. Por lo tanto, yo creo que hemos de intentar
ayudar y respetar al personal docente, pero para ello, también
pasa para que el personal no docente de la comunidad autónoma
tenga también un pacto de estabilidad, no podrá ser exactamente
igual al que ha habido, precisamente porque se ha declarado una
inconstitucionalidad, pero sí que la sentencia abre días para que
se valore la antigüedad en esa futura recolocación de interinos,
por lo tanto, ya le repito, para dejar zanjado este tema, que todo
lo que sea concurso oposición y pacto de estabilidad, veremos en
qué términos queda, tendrá nuestra colaboración.
Y lo mismo le digo respecto del tema de la policía
autonómica, si usted quiere que lo dejemos hasta después de las
elecciones generales, me parece correcto, pero quiero decirle que
fue usted el que inició este tema en los medios de comunicación
y fue usted el que lanzó todo el tema de la policía autonómica, y
ahora quiere de momento dejarlo aparcado hasta las elecciones
generales, si éste es su deseo, así lo haremos.
De la auditoría laboral, le agradezco que se haya disculpado
y que haya dicho que no es una auditoría para ver lo que hizo el
PP, porque el PP, primero, no tiene nada que ocultar, y segundo,
la auditoría correspondería más ahora donde ha habido un
aumento significativo del capítulo 1, tanto en altos cargos como
en gastos de personal, pero en cualquier caso si la piensan hacer,
de optimizar los recursos humanos, me gustaría saber si piensa
o tiene una aproximación de lo que podría costar esta auditoría
laboral y si la tienen presupuestada.
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De la Secretaría General Técnica, yo le he dicho que el
aumento de 6 millones era poco significativo, lo que yo le
digo es que si una parte, una dirección general importante
de la antigua conselleria de función pública, que es la
Dirección General de Menores, ha sido ahora traspasada a
la futura conselleria de acción social, yo entiendo o pienso
que parte del personal de la Secretaría General Técnica que
son servicios comunes deberían haberse pasado a la
Conselleria de Acción Social, porque, si no, estamos
aumentando inútilmente el capítulo 1 de esta comunidad
autónoma y en este sentido me gustaría saber si ha sido así,
si alguna persona, una, dos, tres o ninguna ha sido
traspasada a la Conselleria de Acción Social.
De la cantidad de 7.547.711 pesetas, destinada a las
oposiciones, yo lo que le pregunto es si esa cantidad tan
exacta, a la peseta, corresponde al dinero de los opositores.
Yo ya sé que hasta que no haya la sentencia, ustedes no
podrán, legalmente, empezar a devolver el dinero a estos
opositores, yo esto lo sé, porque también soy jurista, lo que
pasa es que creo que llega un momento en que esta situación
se hace insostenible, que ustedes, todas las decisiones que
han adoptado han sido para perjudicar a estos futuros
opositores, se han allanado al recurso, han dicho que se
podría suspender el concurso oposición en el pleito de UGT,
que hace poco ha salido el auto, la administración dijo que
sí al tribunal, se pueden suspender, no tenemos ningún
problema, y claro, llega un momento que de esta situación
hay muchísimos opositores, hay más de 6.000 opositores, no
todos interinos, había mucha gente de la calle, que yo creo
que en este momento no sabe, desconoce, y yo creo que está
muy bien que hagan publicidad para las nuevas oposiciones,
pero también estaría muy bien que hicieran un anuncio en
prensa comunicando a toda esta gente, primero, que dejen
de estudiar, segundo, que se les devolverá el dinero en
cuanto se pueda y se arbitrará un sistema para ello y tercero,
que se convocarán nuevas pruebas veremos cuándo, pero yo
creo que también sería una situación loable suya, que ya que
no ha respetado un concurso oposición que dejó convocado
el anterior govern, en estos momentos informasen a estas
6.000 instancias del proceso y de la fase en qué están,
porque hay mucha gente que no lo sabe, que lo desconoce,
puede haber gente de otras comunidades autónomas que esté
estudiando, es decir, en estos momentos, creo que se debería
informar a todo este personal.
Del tema de plazas, de que habrá oposiciones cada año,
ahora usted parece que se retracta un poco, ahora dice que
por tema de plazos del bolsín, ya no sabe si podrá cumplir
el plazo de junio para la convocatoria de oposiciones. Mire,
Sr. Conseller, yo le deseo que sea así para acabar de una vez
con esta situación, pero yo he tenido la suerte de estar en
una secretaría general técnica y sé que los problemas de
personal se alargan y son complicados. Por lo tanto, no creo
que usted tenga que ir diciendo en prensa, oposiciones cada
año, porque ya veremos cuándo se llegarán a convocar las
que vienen, yo pongo en duda de que si usted piensa hacer
bolsín de interinos y si usted hace concurso de traslados, yo
pongo en duda que usted en el 2000 pueda convocar
oposiciones, lo pongo en duda, porque un concurso de
traslados es un procedimiento muy complicado y aquí,
además, se lo pueden cerciorar gente de su conselleria, por
lo tanto, déjeme claro que si piensa hacer concurso de
traslado, seguramente no será posible convocar oposiciones
en el año 2000.
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Del tema del 2% de la subida de los funcionarios, usted ha
dicho que está en fase de negociación con los sindicatos y se
piensa aumentar por encima del IPC contraviniendo la Ley
general de presupuestos del Estado. Usted ha dicho que está en
fase de negociación, y la verdad es que llega un momento en que
los presupuestos entran en vigor dentro de dos meses, y llega un
momento en que lo de la negociación ya no se sostiene, quiero
decir si van a subir o no por encima del 2% a los funcionarios es
un tema que se ha de resolver antes de que se aprueben los
presupuestos de la comunidad autónoma, se ha de resolver por
varios motivos, el primero de ellos es porque se ha de contemplar
vía enmienda y se ha de sacar el dinero de alguna otra partida, de
alguna otra conselleria, porque una subida de un 2% más, puede
suponer 1.000 millones o 1.500 millones más, y creo que es una
cifra como para que ustedes ya en estos momentos lo tengan
meditado o no, pero que me diga que se negociará cuando ya
estamos en fase de enmiendas presupuestarias, yo creo que
ustedes lo tendrían que introducir vía enmienda y si no, diga que
no se piensa hacer, pero no genere esta duda que al final estas
dudas causan perjuicios, como ha pasado en otras instituciones
y se crean falsas expectativas en el personal, por lo tanto, me
gustaría que lo dejara claro.
Simplemente de algunos aspectos que usted no me ha
respondido, si ahora puede tener ocasión, es que en el programa
223101, es decir, el programa de servicios de protección civil, en
la descripción de la memoria y de los objetivos, se habla de un
plan de subvenciones para finalidades de protección civil, y yo,
en el programa no veo contemplado ni capítulo 4 ni capítulo 7,
que es a través de los cuales se pueden materializar
subvenciones, por lo tanto, me gustaría que me explicara esta
discordancia entre los objetivos y las cantidades numéricas.
De la contratación de laboral temporal, de la sección 36, han
subido 90 millones de pesetas, yo lo que le digo es que esta
partida es para contratar personal laboral temporal, como dice,
y ayer aquí, la consellera sin cartera, la Sra. Fernanda Caro dijo
que la partida de laboral temporal del Ibas, que antes estaba
contemplado en el Instituto Balear de Asuntos Sociales, se había
traspasado a la sección 36. Claro, en el Ibas había 200 millones
para sustituciones, sobre todo en la residencia de la Bonanova,
que además es un servicio que necesita ser sustituido con gran
agilidad, y en estos momentos, aquí, únicamente sube 90
millones de pesetas, me gustaría saber si es que piensan despedir
personal laboral de la comunidad autónoma o si es que habrá un
déficit en esta partida porque no cubre todas las posibles
substituciones que necesite el Ibas.

De las gratificaciones extraordinarias, me ha aclarado las
de That's English, se lo agradezco, pero también hay otra
añadida, de servicios extraordinarios de asesoramiento
técnico, que es nueva, que no estaba en el anterior
presupuesto, y, bueno, si me lo puede aclarar, y, si no, ya
me lo aclarará su director general de Personal en otra
ocasión.
Y simplemente, respecto del tema de Bitel, desde luego
nosotros no hemos de responder preguntas, si acaso son
ustedes, esto por un lado, porque nosotros estamos en la
oposición, pero el 112 es público, esto que quede claro,
cualquier persona que llama al 112, en estos momentos es
una llamada gratuita, es un servicio público que inició el
anterior govern, que ha ido creciendo desmesuradamente
porque la gente se ha habituado, y creo que es un buen
servicio público para esta comunidad autónoma, y yo
simplemente quería que quedase claro que es un servicio
público, pero simplemente de la parte de Bitel, el proyecto
que ya iniciamos es (...), si ya se va a desintegrar de Bitel y
va a pasar directamente a gestionarse por la Conselleria de
Interior y no por la empresa Bitel, es decir si ha de haber
una gestión directa por parte de ustedes, que creo que es
mejor y que serán los responsables, porque Bitel hoy en día
está dedicada a otras finalidades.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, té vostè la paraula.
EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa
i Serra):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Diputada Sra. Cabrer. Respecte de la invitació que és
necessari en determinats temes reflexionar i parlar govern
i oposició, crec que vostè ha concordat amb mi que en
determinades qüestions, això és necessari, jo no entenc que
s'hagin fet passes irreversibles, crec que s'han fet les passes
necessàries per anar cap a una funció pública més moderna
i més normalitzada en aquesta comunitat, i la invitació serà
perquè vostès s'incorporin a un model de funció pública
despolititzat.
Quan diu que el Govern ha dit que és inconstitucional,
evidentment que ho ha dit, però després de redactar
informes jurídics al respecte, i els informes jurídics han
estat clars i contundents. I crec que no és just, les manies de
Comissions Obreres, en el respecte i d'alguna forma la
"demonització" que per part d'algun grup es realitza cap a
un sindicat de treballadors, allà on la societat espanyola crec
que els deu molt, com a molts d'altres sindicats. Comissions
Obreres, vostè hi estarà o no d'acord, però crec que és un
sindicat que ha mantengut una oposició bastant clara al
respecte del que ha de ser un model de funció pública, hi
estarà o hi estarem o no d'acord, però crec que així com
vostè em demana i ho ha fet públic de no demonitzar o de
no criminalitzar determinats col•lectius de funcionaris, jo
també li demanaria, per la responsabilitat política que té
vostè i el grup al qual representa, que el respecte al món
sindical i el respecte a Comissions Obreres sigui clar per
part de vostès.
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El debat de la policia autonòmica l'hem volgut encetar d'una
forma totalment intencionada, perquè, així com s'ha fet amb
alguna altra qüestió, com ha estat el tema de l'ecotaxa, per al
tema del Govern, l'únic que hem posat de manifest ha estat una
cosa que no havia practicat l'anterior govern, que és posar en el
debat social, en el debat de la nostra societat determinades
qüestions; es va fer amb tota intenció i encara consideram que
aquest debat s'ha de seguir realitzant d'una forma oberta dins la
nostra societat perquè quan hi hagi el moment polític que crec
que d'alguna forma vostè ha entès perfectament en la meva
intervenció que les dates correctes han de ser a la primavera, i no
perquè surten les flors, sinó perquè s'hauran acabat les eleccions
generals, haurà de ser el moment en què ens haurem de posar
d'acord per anar a negociar a Madrid.
Respecte de la qüestió que em plantejava, l'auditoria no és
una disculpa, ni és una rectificació de res, ho entenem com una
necessitat que tenim des de la responsabilitat de govern i des de
la responsabilitat de funció pública d'optimitzar recursos, de
detectar irregularitats i de detectar mals funcionaments perquè no
compleixen uns objectius d'optimització de recursos.
Fa una altra pregunta en concret, quant a l'àmbit de IGT.
Indicar-li que, hi havia per aquí una nota, però, ... avui el
personal de Menors està pressupostat dins Interior i, per tant, està
recollit el personal i està pendent de veure, juntament amb el
Govern i les dues conselleries, què passarà quant a aquesta
qüestió.
Crec que de tornar els diners, amb la seva intervenció crec
que ha aclarit per a tots els membres que avui són aquí, en
aquesta comissió i per als representants dels mitjans de
comunicació, que el Govern des d'una perspectiva jurídica no ha
de tornar cap dobler fins que no hi hagi la resolució judicial
oportuna. Vostè ens indica que tal vegada hauríem de prendre
algun tipus de mesura perquè detecta algun clima de confusió
davant dels funcionaris. Li recull aquesta suggerència i miraré,
juntament amb l'equip de la conselleria, d'aclarir a tota aquesta
gent, aquesta qüestió. Però volia deixar clar per una possible
acusació que creia que era massa greu i crec que ja ha quedat
aclarit.
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Quant als terminis, no rectificam damunt els terminis,
aquest conseller i el seu equip s'han marcat uns objectius
importants, sé que el nostre repte serà el temps, però
consideram, i com vostè ha fet menció que hi ha gent que du
molt de temps treballant a la conselleria i que coneix
perfectament els mecanismes, crec que els terminis que ens
han fet han estat comptant amb aquesta experiència que
molts de funcionaris tenen dins la conselleria, i creim que
els terminis que ens hem marcat els podrem complir.
Sobre el tema de l'increment plantejat per vostè, planteja
que ho hem d'aclarir i hi ha la qüestió de si pujam per
damunt del 2% o amb quins termes, jo només li vull indicar
una qüestió, crec que són errats els números que vostè ha
expressat aquí, no parlam ni molt menys de 1.500 milions
de pessetes; crec que pels càlculs que nosaltres hem estat
realitzant, ens mouríem al voltant d'uns 500 milions de
pessetes, per uns càlculs que tota negociació té un límit, i
són els que es marca aquest govern, aquesta conselleria.
Però li he dit, i per això ha set la meva prudència, a sobre de
marcar-ho a un lloc públic com aquest, i crec que seria una
falta d'habilitat negociadora dir abans de començar una
negociació amb els sindicats quina és la posició de
l'Administració. He volgut deixar clar que estam oberts a la
negociació, i serà el clima global i general del que es
negociï el que decidirà el que es fa.
Ha plantejat dues qüestions, una li vull contestar, que és
el tema de la partida dels laborals temporals, i si hi haurà
acomiadaments. Li vull ressaltar que una de les posicions
que hem mantingut és de garantir que aquesta administració
autonòmica funcioni, i per tant no som partidaris d'unes
resolucions precipitades, i que puguin afectar el servei del
funcionament de la comunitat. Únicament serà a partir de
les propostes que rebem per part de les diferents
conselleries, i que després seran analitzades al respecte.
Jo li deixaré per al director general d'Interior la qüestió
de la protecció civil, i l'altra qüestió a què ha fet referència
(...), i respecte del tema de gratificacions, si volen fer
menció a alguna de les persones que m'acompanyen, perquè
no crec que jo ho fes d'una forma massa clara, i tampoc no
voldria equivocar-me.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el director general
d'Interior per contestar les preguntes que se li han formulat.
EL SR. DIRECTOR GENERAL D'INTERIOR (Antoni
Torres Martorell):
Val, jo intentaré ser breu, i m'agradaria que
m'entenguessin. La gestió de l'112 no la du Bitel, perquè
vostès li varen llevar el mes de juliol d'enguany. Per tant,
que quedi clar, no ens demanin quan la traurem de Bitel,
perquè ja no hi és. Vostès la varen passar a una empresa
telefònica. És un servei públic, de la comunitat, però està
gestionat per GSE, que es una empresa telefònica, i li varen
passar vostès, i té una contracta fins al 2001. Per tant, jo
crec que aquesta pregunta ve pel seu desconeixement, no
per una altra cosa.
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I en matèria de protecció civil, el Pla de subvencions, sí que
és cert que la Llei d'emergències marcava que els consells
insulars havien d'elaborar el Pla territorial. Aquests plans ni es
varen començar, entre d'altres coses és molt bo de fer marcar als
consellers el que han de fer si no hi ha cap tipus d'ajuda, i llavors
sí que des dels projectes de la Direcció General d'Interior es
posaran ajudes perquè els consells insulars puguin començar a
elaborar els seus respectius plans territorials de protecció civil.
EL SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA
(Jaume Colom i Adrover):
Gràcies, Sr. President. Ens havíem deixat de contestar el tema
de la secció 36...
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, vol dir vostè qui és?
EL SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA
(Jaume Colom i Adrover):
Som el director general de Funció Pública, Jaume Colom.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. És perquè consti al Diari de sessions.
EL SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA
(Jaume Colom i Adrover):
Gràcies. Ens havíem deixat una pregunta sense contestar, que
era en relació amb el tema de la secció 36. Efectivament és cert
que just hi ha pujada de 90 milions de pessetes, Potser que
inicialment la previsió sigui un poc curta, ja hem dit que això
dels pressuposts ens ha quedat un poc curtet. De totes maneres,
com a objectiu polític en aquest cas pensam revisar en
profunditat aquesta secció 36, amb la idea de reduir al mínim tot
aquest tipus de contractacions eventuals que s'estan fent, i en la
mesura que sigui possible funcionaritzar els llocs estables, i
convertir en contractacions laborals fixes els llocs de treball que
siguin realment estables i indefinits, i deixar just aquesta secció
per a les substitucions i les baixes que es vagin produint.
Quant al tema d'aquesta partida de 1.000 pessetes, jo tampoc
no la conec molt bé exactament, però sembla ser que és una cosa
a extingir, es deixa la partida de 1.000 pessetes per si surt
qualque factura pendent de qualque assessorament puntual. No
són més que 1.000 pessetes. Gràcies.
EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):
Amb això, Sr. President, acaba la intervenció.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Arribats a aquest punt s'ha acabat el
debat. Agrair al Sr. Conseller de la Funció Pública i als alts
càrrecs que l'han acompanyat, també agrair la seva col•laboració
a tots els diputats. S'aixeca la sessió, gràcies.
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DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS
PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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