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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, Sr. Conseller i alts càrrecs que l'acompanyen.
Començam la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,
relativa a la tramitació dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001. En
primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Aina Castillo substitueix Pere Palau.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix Bosco Gomila.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Guillem Camps.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Sofía Hernanz sustituye a Francina Armengol.

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 2001 (RGE núm. 4494/00).

Passam, idò, a la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior, Josep Ma Costa i Serra, per tal d'explicar els
pressuposts  de la seva conselleria. El Sr. Conseller ve
acompanyat dels alts càrrecs següents: Manuel Quadreny
Cortès, secretari general tècnic; Jaume Colom Adrover, director
general de la Funció Pública; Antoni Torres Martorell, director
general d'Interior i Rafael Ma Creus Oliver, cap de Gabinet.

Per informar sobre el tema, té la paraula l'Hble. Conseller
d'Interior, Josep Ma Costa i Serra. Té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Per segon any comparesc en aquesta cambra a
presentar els pressuposts de la conselleria de la qual som
titular. Si bé el pressupost per a l'any 2001 és el segon que
defens aquí, vull recordar que l'any passat vaig acabar la meva
intervenció dient que, per qüestió de temps, aquells no eren, en
el sentit estricte de la paraula, uns pressuposts propis, sinó que
eren la continuació o que eren uns pressuposts de transició
dels darrers aprovats per l'anterior govern. Per tant, els que ara
presentaré són els primers pressuposts elaborats pel Govern
del pacte de progrés, per a la Conselleria d'Interior que, com
tots  vostès saben, està formada per la Secretaria General
Tècnica, la Direcció General d'Interior i la Direcció General de
Funció Pública.

Els tres centres gestors de la conselleria tenen adscrits,
actualment i per a l'any que ve, 12 programes. Si vostès
comparen amb el present pressupost, veuran que hem doblat el
nombre total de programes, i això és així perquè ha canviat el
model de redacció de redacció pressupostària, en realitat, en
relació amb  el pressupost vigent, només hi ha dos apartats que
abans no es corresponien amb Interior, un perquè fins fa uns
mesos era competència de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts, com és el cas de les actuacions administratives en
matèria de casinos, jocs i apostes, i un altre perquè es tracta
d'un servei que abans no existia que és el Servei de prevenció
de riscos laborals.

Malgrat haver augmentat la nostra partida pressupostària
en més de 400 milions de pessetes, passant de 966 de l'any
passat a 1.431 per a enguany, continuam essent una de les
conselleries amb un pressupost més reduït, cosa normal si
tenim en compte que som una conselleria que es dedica,
majoritàriament, a la gestió i control. Ara bé, que el nostre
pressupost sigui relativament inferior al de les altres
conselleries, no vol dir que no creixin i que ens haguem
resignat que la Conselleria d'Interior tengui poques
competències. Tot el contrari, en un any hem crescut, i pensam
fer-ho molt més al llarg de la legislatura, seguint els principis
que ens vàrem marcar quan vàrem accedir a la conselleria i que
determinen les nostres actuacions dins aquesta, que és la
democratització i la modernització de la funció pública, i
treballar amb el concepte de seguretat dels ciutadans i dels que
ens visiten.

Per tant, per explicar el pressupost de l'any 2001, el que
volem fer l'any que ve, és necessari explicar el que hi havia
abans i els que ara volem fer. 

Començarem amb la Direcció General de la Funció Pública.
Té una partida pressupostària de 395.894.828 per dur endavant
quatre programes: la gestió de personal de l'administració, la
formació d'aquest personal, la gestió de la nòmina d'aquest
personal i la prevenció de riscos laborals i la determinació de
les condicions de treball i salut de personal. En línies generals
podem dir que aquesta direcció general centra les seves
actuacions en la gestió de personal i en el control de les
condicions en què es desenvolupa el treball, des de la nostra
arribada a la conselleria, aquesta feina ve marcada per la
voluntat del Govern de democratitzar i modernitzar aquestes
actuacions. Quan el nou govern va prendre possessió, dia 29
de juliol del 99, la funció pública de la nostra comunitat tenia
650 interins, alguns de feina molt de temps, aproximadament
entre 9 i 10 anys, feia 10 anys que no es convocaven
bàsicament unes oposicions, i s'havia fet, amb molts de
defectes, una convocatòria que el seu dia es va realitzar.

Aquesta anòmala situació de la qual no faré una anàlisi per
no entrar en el que des de l'oposició o des del Grup
Parlamentari del Partit Popular es diu des del Govern mirar de fer
oposició, és a dir, només posaré algunes dades, però no en faré
una referència massa profunda. Aquesta anòmala situació que
al nostre entendre hi havia de l'Administració pública, havia
estat duta a terme des de la Direcció General de Funció Pública.
Com a responsables, un cop arribats a aquesta conselleria
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vàrem prendre mesures de xoc per tal de garantir un accés a la
funció pública autònoma, autonòmica amb un concepte i amb
un esperit que era el de l'accés públic per a tots els ciutadans.
La primera va ser la convocatòria del bolsí d'interins, un èxit,
entenem nosaltres, del Govern progressista que ve avalat per
les 11.000 sol·licituds d'arreu de ciutadans que es varen
presentar, aquestes sol·licituds es traduïren en 6.297 persones,
i més de 4.500 aprovades. Ara per ara ja hi ha cinc bolsins
totalment exhaurits que s'han de tornar a convocats, crec, dit
amb tota humilitat, que almenys ha estat un èxit.

La segona passa ha estat realitzar el concurs de trasllat de
personal de funcionaris, que ara mateix es du a terme, s'han
ofert 1.027 places i s'han presentat 754 instàncies de llocs de
treball que han provocat que s'hagin fet 9.100 valoracions.

El futur, o sigui la tercera passa d'aquest procés
democratitzador serà la convocatòria durant el 2001 de la
primera oferta d'ocupació pública de la història autonòmica
impulsada pel govern de progrés, relativa a personal funcionari
i laboral no docent. No m'he equivocat, sé que l'any 93 n'hi va
haver, però varen ser unes quasi oposicions, m'atreviria a dir.
Ara serà amb totes les garanties constitucionals i per això ja fa
temps que es fa feina. Complirem amb el que diuen els articles
42 i 43 de la Llei 2/89, de 22 de febrer, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovada pel Partit
Popular i mai no aplicada.

Com sempre, la convocatòria serà després d'un procés de
discussió i negociació sindical i amb  tots els agents implicats,
com deia, aquestes oposicions seran convocades amb totes les
garanties, per tal que qualsevol ciutadà de les Illes Balears que
s'hi vulgui presentar, ho faci sense temor a tenir menys
possibilitats que un altre d'accedir-hi, es publicitarà la
convocatòria i es vetllarà per tal que tothom tengui igualtat
d'opcions.

Ja que parlam de la convocatòria d'oferta pública, crec que
avui, al si de la més alta institució de les nostres illes, és el marc
més adequat per anunciar per primera vegada i abans de fer-ho
a un altre àmbit, fins i tot abans de fer-ho als mitjans de
comunicació, que aquestes proves seran pel sistema d'oposició
lliure, repetesc, la convocatòria serà per un sistema d'oposició
lliure, tal com diu l'article 48 de la Llei de funció pública, "les
oposicions es realitzaran preferentment pel sistema d'oposició
lliure" i aquest és el que ha escollit el govern progressista de
les Illes Balears, perquè volem que hi hagi igualtat entre tots els
ciutadans que es vulguin presentar a les oposicions, no volem
que a la línia de sortida alguns tenguin algun avantatge sobre
la resta.

A l'hora de fer els exàmens, tots els opositors seran iguals,
ni privilegis, i volem garantir aquesta igualtat. A hores d'ara ja
estan redactat els 58 temaris, la gran majoria ja estan aprovats
o a punt d'aprovar-se, és a dir es negocien amb els sindicats, a
més hem introduït noves especialitats abans inexistents com
són, per exemple, telemàtica, ciències ambientals, tècnica

superior i mitjans de risc laboral o agents de medi ambient.
D'altra banda, ja estan revisats tots els exercicis per a l'accés als
diferents cossos i escales.

La dita convocatòria pública es troba actualment en fase de
negociació prèvia sindical, ja s'ha anat avançant a l'opinió
pública el contingut dels temaris i dels exercicis que seran
objecte del contingut de les oposicions, es pot preveu que en
compliment del que disposen els articles 42 i 43 de la Llei de la
funció pública, podrem llançar l'esmentada convocatòria dins
el mes de gener, amb un calendari de proves selectives que
s'han de realitzar de forma successiva durant l'any 2001.

És objectiu de la conselleria culminar el procés de
funcionarització de part del personal laboral fix de
l'administració autonòmica. En aquest sentit, vull apuntar que
a l'àmbit del personal laboral hem posat en marxa una promoció
interna per a aquest col·lectiu que ara mateix es du a terme, i a
hores d'ara ja s'han aprovat dos bolsins per a personal laboral
de l'IBAS i un per a personal laboral no docent d'educació. A
més, es redacten les bases per a la constitució d'un bolsí
general de contractacions laborals per a totes les conselleries,
amb la finalitat d'objectivar el procediment de contractació
laboral. Amb això es pot dir que tot el personal temporal al
servei de l'administració del Govern de les Illes Balears estarà
seleccionat de forma objectiva mitjançant els bolsins.

Una fita important per a aquesta direcció general, dins el
programa relatiu a la supervisió i control de les normes relatives
a la funció pública, serà elaborar un projecte de llei de la funció
pública de les Illes Balears, i el seu desplegament reglamentari,
una vegada que, per part de l'Estat central, s'hagi aprovat, com
sembla ser, l'estatut bàsic de la funció pública. Si no fos
aprovat, nosaltres presentaríem un text refós per tal d'evitar la
dispersió normativa existent ara mateix. També es preveu
impulsar i posar en marxa, m'atreviria a dir, el tan necessari
consell balear de la funció pública, la creació del qual és
prevista a la llei de la funció pública del 89, i fins ara no ha estat
constituït, ni s'ha posat en funcionament ni res, és un objectiu
de l'actual Conselleria d'Interior el funcionament efectiu
d'aquest consell balear, com a àmbit de discussió i anàlisis de
les qüestions relatives als personals de les diferents
administracions de les nostres illes.

Cal destacar també que és previst que dins l'any 2001, es
pugui culminar tot el procés d'informatització del registre de
personal, introduint totes les dades relatives a la carrera
professional del personal funcionari i laboral. Vull esmentar
també que una vegada aprovada la reforma del decret regulador
a l'accés de la funció pública, de les persones amb
discapacitats, actualment en tramitació, es farà efectiva una
reserva del 5% a totes les convocatòries d'oferta pública
d'ocupació a les persones amb discapacitats.

No deixarem de recordar, també, que enguany es va
modificar la relació de llocs de treball de la comunitat i que es
va constituir un fons de 650 milions de pessetes per compensar
la pèrdua de poder adquisistiu dels empleats públics, aquesta
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xifra de 650 milions, s'ha consolidat dins el pressupost i hem
vist que el 2001 s'aplicarà amb l'increment de l'IPC. La pujada
serà d'un 2% d'acord amb la política general de les diferents
administracions.

Dèiem abans que durant el primer any de govern del pacte
de progrés, s'ha de democratitzar l'accés a la funció pública,
l'estat en què es trobava la nostra administració autonòmica fa
un grapat de mesos, era bastant curiós. Durant el 2000 hem
posar fil a l'agulla i amb la seva democratització ara hem vist,  el
nou mil·lenni impulsarem un altre principi bàsic que és més que
necessari per a la nostra funció pública: la modernització.

La modernització de l'administració pública passa per la
implantació d'un pla de qualitat que es basa en el que s'ha
denominat l'estratègia del client, emprada ja amb èxit a altres
administracions amb característiques similars a les de les Illes,
partint de l'optimització de l'ús de les noves tecnologies i amb
els  empleats públics com a protagonistes, es tracta d'orientar
tota l'activitat del Govern de les ILles cap a la qualitat total, cap
a l'excel·lència amb l'objectiu que els ciutadans sentin
l'administració com una cosa seva, que de ser-ho, ho és, i que
aquesta sigui capaç de respondre a les demandes que es
plantegen en un temps raonable, amb procediments ordenats i
amb garanties, que permetin als nostres clients, als ciutadans,
mantenir una relació igualitària amb les seves institucions,
coneixent abans com serà, en quins termes es produirà i quins
efectes tendran els distints comportaments que l'administració
pot presentar.

El pla que ens proposam, a més d'ordenar totes aquestes
iniciatives, va un punt més enllà, convertim en transversals els
objectius que ens plantegen, enfortim determinats òrgans fent-
los horitzontals i posant tota l'organització al servei de la seva
efectivitat. Els projectes als quals es concreta aquesta iniciativa
a expenses de la redacció final i de la seva aprovació pels
òrgans competents i que ja es poden avançar, són: la creació
d'una xarxa integrada d'atenció al ciutadà amb mitjans
presencials  telefònics i a través de la xarxa, l'impuls d'un sistema
de registre unificat, la reorganització de les unitats
administratives, cercant la major eficàcia del personal i l'eficàcia
dels  seus procediments, la redacció, aprovació, edició i
distribució de la carta de drets dels ciutadans, la redacció,
aprovació, edició i distribució de la carta de serveis del Govern
de les Illes Balears.

Per tot això, un cop formulat i aprovat el Pla de qualitat, serà
necessari un desplegament immediat d'activitat que afectaran
tota l'organització i que van des del diagnòstic i estudi dels
plans de millora existents actualment fins a la reestructuració
orgànica, administrativa i física de les nostres unitats.

Aquest important programa de la funció pública, denominat
121H o programa de gestió de personal de l'administració, té un
pressupost de 198.455.000.

El programa de formació de personal de l'Administració
consisteix en totes les actuacions formatives que du a terme
l'Institut Balear de l'Administració Pública, dirigides al personal
propi de l'administració, a més també de servir de suport a

algunes administracions locals i insulars, tant pel que fa a
cursos de català, com a la formació contínua. Aquests
programes de formació de personal, consten de quatre
subprogrames que desenvolupen tota l'oferta formativa, la
formació integral que pretén respondre a les necessitats
formatives de les diferents conselleries, l'àrea de llengües, que
té com a prioritat l'ensenyament de la llengua catalana en els
seus diferents nivells, la formació contínua que té com a objecte
la millora de la formació dels empleats públics.

El programa de perfeccionament amb la convocatòria de
beques i ajudes per a treballs i publicacions de personal propi
de l'administració. En aquest sentit, vull dir que per a aquest
pròxim exercici pressupostari està prevista l'organització en
col·laboració amb l'Instituto Nacional de Administración
Pública del Govern de l'Estat, d'una trobada de funcionaris de
les tres administracions, locals, autonòmica i estatal, per tractar
de temes comuns, relatius a la formació dels empleats públics.

L'IBAP té un pressupost de 68.750.000 pessetes, a les quals
hem d'afegir 37 milions de pessetes que provenen del MAP per
al pla de formació contínua, i aproximadament 8 més per a
l'ensenyament del català, provinents de diferents convenis, tant
amb l'Estat com amb ajuntaments de les Illes.

Cal destacar, finalment, que es troben en fase d'elaboració
els canvis legals  preceptius per tal de reconvertir aquest servei
administratiu de formació en un autèntic institut amb
personalitat jurídica pròpia i amb un consell rector, oberta a
altres entitats i institucions amb l'objectiu final que l'institut es
pugui convertir en un futur pròxim en una autèntica escola
d'administració pública, capaç de formar i donar suport a tota la
funció pública dins els diferents àmbits de la nostra comunitat
autònoma, Govern, consells i ajuntaments.

El tercer programa d'actuació d'aquesta Direcció General de
la Funció Pública és la gestió de la nòmina del personal de
l'administració, i té com a principal objectiu la supervisió i
l'execució de les nòmines del personal de l'administració del
Govern de les Illes Balears, com també de les nòmines de les
empreses públiques. El servei de retribucions és també el que
supervisa les dades introduïdes dins el sistema informàtic de
recursos humans de Meta4, per realitzar aquestes feines,
comptarem amb un pressupost de 48 milions, als quals s'hi han
d'afegir en una menció especial, les dues partides per al fons
social dels empleats públics, ja que, si bé la gestió dels serveis
és una feina que es troba emmarcada dins aquest programa, els
diners són a la secció 36 de serveis comuns. Les despeses de
personal per al 2001 seran 197 milions per als funcionaris i 77
per als laborals. Aquestes despeses per acció social són per a
ajudes per a despeses d'assistència sanitària, ortopèdica,
viduïtat, ajudes per fills menors de 8 anys, etc.

El quart programa d'aquesta direcció general és el de les
condicions de treball, salut i prevenció de riscos laborals dels
empleats públics. El servei de prevenció dels riscos laborals
està regulat per una llei del 95, però fins ara no s'havia posat en
marxa. Durant el 2000 s'han fet totes les passes per a la seva
entrada en funcionament, després d'aprovar la mesa general de
negociació, per unanimitat, un pacte per a la seva posada en
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marxa, s'inclou una proposta del decret regulador que ja és en
tramitació. A més, s'han creat dins la relació dels llocs de
treballa, les places necessàries per tal de cobrir el servei i ja ha
estat creada la comissió paritària que vetllarà per la seva
entrada en vigor. Les normes contingudes en aquest pacte
afecten tots els centres de treball, dependències i organismes
autònoms  de l'administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i aquest servei serà l'òrgan encarregat de garantir
la producció adequada, la seguretat i la salut del personal dels
llocs esmentats i d'efectuar els corresponents estudis i
avaluacions, així com el mapa de riscos laborals dels diferents
centres de treball de l'administració autonòmica.

Abans, quan parlàvem dels fons socials, hem fet una
pinzellada de la secció 36, tal vegada convendria que ara hi
aprofundíssim. Aquesta secció de serveis comuns, despeses de
personal, depèn directament de la secció 16, és a dir, de la
Conselleria d'Interior, i compta amb les dotacions necessàries
per afrontar les despeses de caràcter general que afecten totes
les seccions pressupostàries del Govern, en matèria de
personal, com pot ser la contractació de personal per resoldre
les necessitats urgents que no puguin ser realitzades pel
personal de plantilla els serveis extraordinaris que hagi de
realitzar el personal fora de la jornada laboral establerta. A més,
també hi trobam el ja esmentat fons social per al personal
funcionari i laboral. El total de la partida destinada a aquest
programa és de 725 milions.

En definitiva, el futur de la Direcció General de Funció
Pública serà, en primer lloc, convocar les oposicions lliures per
cobrir les places vacants a l'administració del Govern de les Illes
Balears; segon, constitució del consell balear de la funció
pública; tercer, posada en marxa del servei de riscos laborals;
quart, la instal·lació de processos de control de qualitat dins la
funció pública; i cinquè, transformació de l'IBAP en un vertader
organisme autònom.

Entrarem ara a la Direcció General d'Interior. En matèria
d'interior, les pautes seguides per aquesta direcció general han
estat per tal de fer efectiu un dels principis bàsics d'aquest
govern, del que ja hem parlat: la descentralització. S'ha treballat,
així mateix, dins la mateixa línia desenvolupada de la funció
pública cap a la modernització. Totes les actuacions dutes a
terme en els distints serveis dependents d'interior, han refermat
la voluntat del govern progressista de les Illes Balears per la
descentralització a tots els nivells, ara bé, les temàtiques
referents a interior estan totes relacionades amb un valor
primordial a protegir, com és el de la seguretat de tots els
ciutadans de les Illes Balears i dels nostres visitants que, no
podem oblidar-ho, són claus per al manteniment econòmic de
les nostres illes. Hem de treballar, i així ho farà la Direcció
General d'Interior per mantenir una situació en la qual els
ciutadans puguin exercir els seus drets i llibertats sense
obstacles. El significat del concepte de seguretat va molt més
enllà de sentir-se protegits per les forces de seguretat i punt. És
un valor que té a veure amb la majoria d'actuacions que els
ciutadans duen a terme cada dia i, per tant, el Govern de les Illes
Balears vol garantir aquesta seguretat en tot el que pugui.

Vegem en què hem treballat durant aquest any, què feim ara
i què volem fer l'any que ve. Set són els programes dependents
d'aquesta direcció general: les actuacions administratives en
matèria de casinos, jocs i apostes, nova competència d'Interior;
comparació i relació amb corporacions locals; formació de
policies locals i de cossos de protecció civil i de seguretat
ciutadana i seguretat en els edificis administratius de la
comunitat autònoma, activitats classificades, coordinació i
gestió dels  serveis de protecció civil i finalment la coordinació
i gestió dels serveis d'emergència 112.

Començam pel programa 121J, actuacions administratives en
matèria de casinos, jocs i apostes. Té per objecte dur a terme les
actuacions administratives de control i inspecció de totes les
activitats relatives a joc, així com l'elaboració de disposicions
de caràcter general aplicables al sector, destacaria que es
treballa en aquests moments en la redacció de la llei del joc, que
la tenim bastant avançada, tan necessària i que esperam que
pugui ser enviada al Parlament durant el proper any.

Cooperació i relació amb les corporacions locals, és un
programa que té com a objectiu bàsic l'assessorament a les
corporacions locals i el control de la legalitat dels seus acords,
per tal de fomentar la col·laboració i l'assistència activa
d'aquestes  entitats per contribuir a una gestió més eficaç de les
seves competències. Aprofitaré per anunciar que en un breu
període de temps, aquest servei serà transferit a la Conselleria
de Presidència. Per a l'any que ve compta amb un total de 63
milions de pessetes.

Podem observar que el capítol 6 ha experimentat una
baixada forta, i els explicaré els motius. Fins enguany, les
despeses més importants d'aquesta partida eren destinades a
la formació de policies locals i als bombers, i ara s'ha separat
d'aquest programa i se n'ha creat un de nou per a formació de
policies locals i dels cossos de protecció civil i de seguretat
ciutadana. D'aquest programa jo destacaria els 10.425.000
pessetes destinades a igualar la formació dels membres de les
policies locals, bombers i protecció civil i el milió i mig que
mitjançant convenis dedicarà a les agrupacions de protecció
civil dels municipis.

Aquest programa, denominat 221A, és, com he dit, de nova
creació, i té com a objectiu consolidar l'estructura de l'Institut
balear de seguretat pública per desenvolupar l'ordenació, la
programació i les activitats formatives en matèria de seguretat
pública.

Fa un moment he tornat a parlar de la descentralització, un
tema del qual, aquí, al Parlament, sentim parlar bastant, jo també
el sent a les visites que he realitzat a pobles, i de vegades, com
és el cas dels policies locals que no són de Palma, és una
queixa  unànime contra la centralització de la formació a la ciutat
de Palma, és un tema que requeria una resposta, i l'antic govern,
l'única cosa que va fer va ser aprovar un ordre d'ajudes, just
abans de les eleccions, que estava ben feta, que cap policia o
bomber de fora Palma se'n podia beneficiar. Bé, hem impulsat
beques per a desplaçament i estades de qualsevol illa a
Mallorca, i des dels pobles d'aquí mateix cap a Palma, que
mantindrem l'any que ve, però, a més, per tal d'impulsar la
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descentralització de la formació de policies locals, intentarem
arribar a acords amb els ajuntaments de les comarques d'Inca,
Manacor i Palma per tal que la formació s'hi pugui dur a terme
a cadascun d'ells, així com també a Eivissa i a Formentera, i a
Menorca.

Començarem enguany amb la descentralització de gran part
dels  seminaris i el reciclatge per aconseguir al llarg de la
legislatura que una part important dels cursos bàsics es realitzin
a totes les illes. Ara mateix, per primera vegada en tota la nostra
història, es fa un curset on hi participen bombers dels tres
consells  insulars i de l'Ajuntament de Palma, això ha de ser
potenciat, no podia continuar tal com es feia fins ara, que cada
cos de bombers tenia una formació distinta o simplement
s'anava aprenent amb la pràctica. Per dur endavant això ja hem
parlat amb els diferents ajuntaments i mirarem d'arribar a acords
on l'ajuntament posarà l'aula i el Govern, la formació.

També podem destacar el nombre d'agrupacions de
voluntaris  de protecció civil que s'han creat, prèviament ens
hem desplaçat als municipis que ho han sol·licitat, per impartir
la formació, mai no s'havien realitzat tant de cursos per a
voluntaris com enguany, 29 durant el primer semestre i 12 al
segon, i ho hem potenciat perquè creim que, per tenir unes illes
segures, no tan sols és necessari tenir uns bons professionals,
sinó també s'han d'impartir coneixements als voluntaris, que
molt sovint són els primers que arriben als sinistres i poden
evitar mals majors. Per dur-ho a terme, comptam amb 70 milions
del capítol 6 i un pressupost total de 83.994.000 pessetes.

Al subprograma de seguretat dels edificis administratius de
la CAIB no hi faré menció, si després es vol alguna explicació,
ja la donaré.

Un altre programa de la Direcció General d'Interior és el
d'activitats classificades i espectacles. Com ja vaig dir l'any
passat s'han transferit una gran part de les competències als
consells insulars de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, però
han quedat tota una sèrie d'activitats que per la seva
importància i contingut continuen sent competència del
Govern, que és qui ha de procedir a la seva tramitació
administrativa i a la qualificació dels expedients. En aquest
sentit, destacaria que també hi ha tasques de col·laboració amb
la formació, assessorament i alliçonament dels tècnics i
personal administratiu dels consells insulars i dels ajuntaments
per les dues branques del programa.

D’uns mesos ençà es treballa en una llei molt necessària,
que és la llei d’espectacles per a les nostres illes. Ja que tenim
competències, és obligat adequar l’actual normativa provinent
de l’Estat a la realitat de les Illes Balears, que doni respostes a
les necessitats que tenim en aquests moments, molt diferents
a les de fa vint anys.

El programa 223A, de coordinació i gestió dels serveis de
protecció civil té tota una sèrie d’objectius per avançar en la
planificació per la intervenció i prevenció de les situacions de
xoc que puguin aparèixer al territori de les Illes Balears, així com

a la informació als ciutadans i les campanyes d’educació viària
que han arribat a indrets com Formentera, una illa totalment
llunyana i a vegades abandonada, on per primera vegada hi ha
hagut formació de protecció civil per als seus habitants i
campanyes d’educació viària per als infants, no tan sols a
Formentera, sinó que el Govern mateix incomplia abans
sistemàticament i ajornava les feines que per llei tenia
encomanades, i que moltes vegades afectaven la seguretat de
tots. Així, si l’any 93 la nostra comunitat havia de tenir redactat
el Pla d’incendis forestals, no ha estat fins a enguany que s’hi
ha treballat, i ben aviat estarà finalitzat. Ha estat redactat per la
Conselleria de Medi Ambient, amb  el suport de la Conselleria
d’Interior. De la mateixa manera s’acabaran els tres plans
exteriors de risc químic, que s’havien d’haver fet a l’any 90; i el
Pla d’inundacions, que duu data del 95.

Com a novetat s’ha ajudat tècnicament i econòmicament
mitjançant convenis els consells insulars a desenvolupar el Pla
territorial de protecció civil de les Illes Balears. L’any que ve se
signarà el conveni amb el Consell Insular de Mallorca. L’any
vinent s’acabarà l’estudi de corrents marins que s’ha
encarregat a la UIB, i que ens permetrà saber com hauríem
d’actuar en cas d’un vessament tòxic a la mar, per exemple, cosa
no improbable, sent un arxipèlag envoltat de mar.

Acabaré l’apartat de protecció civil recordant l’elevat
nombre d’actuacions d’aquest servei fins al dia d’avui, més de
50 sortides que van des de cercar persones desaparegudes a
rescats d’alta muntanya, per incendis i suport a actes amb gran
concentració de gent. El pressupost per al servei de protecció
civil és de 60.984.955.

Coordinació i gestió del servei d’emergències 112. Podran
observar que aquest programa, pressupostat en 372 milions de
pessetes  és el que més creix, i això té una explicació. El
programa 223B regula la coordinació dels organismes pertinents
pel que fa als efectius materials i humans necessaris per
resoldre els incidents en el mínim temps possible. Per una part
urgeix revisar la Llei d’ordenació d’emergències i adaptar-la a la
realitat. Va ser una llei pionera a l’Estat, i per tant, per aquest
fet, amb les seves virtuts i defectes. Per això està en període de
revisió durant el proper any, i presentarem al Parlament les
propostes de modificació.

Per una altra banda s’ha fet un esforç important per
implantar les terminals de l’112 a tots els municipis  que ho han
volgut, i s’ha dotat de nous serveis. Destaca la implantació del
sistema de VRU, o unitat de reconeixement de veu per rebre i
donar resposta immediata a cridades massives davant
emergència. També s’ha connectat la base de dades
telefòniques, i per tal d’afavorir la descentralització de què
parlàvem, s’han signats convenis per implantar nous centres
remots de l’112 amb  la policia local de Bunyola, Calvià, Maria
de la Salut, Valldemossa a Mallorca; a Eivissa Sant Josep; i a
Menorca Alaior i es Migjorn. També s’han renovat convenis
pels  centres remots de l’112 als bombers de Palma. Com a
novetat, durant tota la temporada turística i per primera vegada
hem descentralitzat l’112 a Formentera, on ha estat operant de
manera autònoma amb operadors situats allà mateix, continuant
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amb la política de descentralització. El Servei d’ajuda
psicològica en cas d’emergència, que fins al 99 només estava
a l’illa de Mallorca, s’implantarà primer a Menorca i tot de
seguida a l’illa d’Eivissa.

Quant a la sala de coordinació de policia, s’està intentant
posar els fonaments per facilitar l’eficàcia dels cossos de
policies locals, que molt sovint es veuen en dificultats, sobretot
a municipis petits. Ja tenim exemples pràctics molt vàlids de
com són les policies de Valldemossa i Calvià, que desvien els
seus telèfons a l’112, i això ens permet tenir més efectius al
carrer.

Per finalitzar, voldria fer referència al Pla de seguretat de
platges, que enguany hem posat com a experiència pilot a
Formentera i a la platja de Son Bou, d’Alaior, una iniciativa feta
conjuntament entre Interior i la Conselleria de Turisme i els
ajuntaments implicats, per donar més cobertura i ajut als
banyistes  i les embarcacions de platges verges de l’illa, i així
mitjançant la prevenció reduir el nombre d’incidents i
emergències, atès que l’any passat, per mor de l’elevat nombre
d’ofegats de nacionalitat alemanya es va crear un estat d’alarma
social que podria influir molt negativament sobre el turisme, tot
i que la vigilància de les platges és una competència municipal,
la realitat és que el fet que es produeixin ofegaments provoquen
campanyes que fan perillar la visió dels turistes de les Illes
Balears com a destí segur. Per això aquest pla pilot d’enguany
l’hem d’anar aplicant progressivament a totes les platges
perilloses. El seu funcionament es basa en la prevenció i la
informació, acompanyada de mesures que possibilitin una
ràpida intervenció dels agents d’emergència en el cas de
necessitat. Aquest pla, que es tornarà a dur a terme amb la
Conselleria de Turisme i la participació dels ajuntaments dels
termes municipals afectats, comptarà amb més de 90 milions de
pessetes. Voldria indicar que aquesta experiència pilot sí que es
pot dir que la podem valorar molt exitosament, i que hem de fer
un esforç entre tots i des de les diferents institucions de les
Illes Balears perquè sigui possible i dotar de molta més
seguretat les platges de les Illes.

Els he exposat les característiques generals d’aquest
pressupost, que responen a les demandes dels ajuntaments i a
la voluntat de la Conselleria d’Interior de consensuar totes les
actuacions que volem tirar endavant en les quals es veuen
implicats, tot això per aconseguir que els habitants de les Illes
Balears i els nostres visitants estiguin més segurs. La seguretat
és i serà la bandera de totes les actuacions d’Interior, que
durant el 2001 se centraran en seguretat a les nostres platges,
potenciació i reforçament de l’112, formació de les policies
locals, bombers i membres del Servei de protecció civil, com
també dels voluntaris, sense oblidar la gestió i coordinació
d’aquest servei, tot pel benestar i la seguretat dels nostres
ciutadans i dels milions de visitants que en reben. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Finalitzada l’exposició del conseller,
jo deman als diferents portaveus si podem continuar o si volen
fer un recés. Podem continuar?

Gràcies. Portaveus que vulguin intervenir? Pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el diputat Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair la compareixença
del conseller i els membres del seu equip, felicitar el conseller
per la seva exposició, i per la clara explicació del seu
pressupost. Unió Mallorquina, com a partit del Grup Mixt, que
dóna suport a aquest govern, sense formar-hi part, estam
satisfets  bàsicament amb el que ens ha explicat. Creim que és
important donar estabilitat als treballadors de l’administració
pública, de l’administració de la comunitat autònoma. Creim que
s’han de garantir els principis d’igualtat i de legalitat en la
selecció d’aquest personal. És important invertir en la seva
formació i el seu reciclatge, i estam d’acord amb el programa
que vostè ha anunciat sobre el control de la qualitat de la
funció pública. Pensam que és important tenir cura d’aquests
aspectes amb  els treballadors de l’administració, perquè donen
la imatge en la relació amb els ciutadans d’aquestes illes.
Compartim amb  el conseller el criteri de descentralització amb
un tema tan important com és la seguretat dels ciutadans.
Pensam que aquesta descentralització no només hauria de ser
en temes de formació, quant a la formació ja sigui dels cossos
de bombers, com de la policia municipal, com el conseller ens
ha donat.

També pensam que és molt necessària la legislació sobre
espectacles, de la qual el conseller ens ha anunciat la
presentació. Pensam que no pot tenir el mateix tractament un
concert multitudinari de rock que un partit de futbol, o que una
cursa popular o una carrera ciclista que es faci a un estiu a un
poble. Creim que han de tenir un tractament distint, i si bé és
important prendre les mesures i tenir la regulació adient per
prevenir els possibles riscs, no han de tenir un tractament igual.
No és el mateix un gran concert amb 4.000 o 5.000 persones que
un partit de sa Pobla, o un altre dels pobles de les nostres illes.

En definitiva, agrair la compareixença, i dir-li que pot
comptar amb el nostre suport a aquest pressupost. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el diputat Cecili Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes de gràcies, Sr. President. En representació del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista volem agrair la
presència del conseller “de funció d’interior”, diu aquí,
acompanyat dels seus quatre alts càrrecs, per la seva
compareixença en aquesta comissió parlamentària, i per la feina
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que han fet en l’elaboració d’aquests pressuposts per l’any
2001, pressuposts generals de la comunitat autònoma que
afecten l’àrea d’interior.

Voldríem fer unes poques observacions al que se’ns ha
estat explicat per part del conseller. Se’ns ha anat aclarint com
pensa la Conselleria d’Interior distribuir les tasques a realitzar
durant l’any 2001, i nosaltres voldríem remarcar que pel Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, el paper del
personal, bé sigui funcionari, interí o laboral de l’administració
de la CAIB, i creim que el conseller i la Conselleria d’Interior
també ho deuen compartir i veure així, el paper és un paper molt
rellevant per al bon funcionament d’una administració pública,
és imprescindible, i convé que la feina que els correspon fer la
puguin fer de la millor manera possible.

És per això que nosaltres veim positiu que hi hagi hagut
aquest augment tan considerable de programes a dins la
Conselleria -de 6 han passat a 12, si no hem comptat malament-
i pensam que una de les millors maneres de fer que el personal
que treballa al servei de l’administració pública de la comunitat
autònoma atengui bé el públic, no dic que sigui l’única, però sí
una de les millors maneres, és que aquest personal, sigui
funcionari, interí, laboral, sigui dona de neteja, o administratiu,
o cap del servei, o policia, o bomber, o membre de protecció
civil, pugui atendre el públic que se li acosta en la llengua
pròpia d’aquestes illes. Per a nosaltres té un valor molt
important aquest, perquè si hi ha un funcionariat o un personal
al servei de l’administració pública, repetesc, des dels càrrecs
més modests fins als més alts, que utilitzen normalment la
nostra llengua, això pot contribuir que es normalitzi. Jo voldria
recordar que d’aquí a tres setmanes farà exactament deu anys
que es  va promulgar un decret, el 100/1990, de 29 de novembre,
que establia que tot el personal al servei de la comunitat
autònoma utilitzaria normalment, oralment i per escrit, la llengua
catalana, pròpia d’aquestes illes. És per això que ens sembla
que és bo que se’ns hagi parlat d’aquesta escola
d’administració pública, del paper que es pensa donar a l’IBAP,
i perquè consideram que fa falta.

Clar, no només es tracta de tenir uns funcionaris que
aprenguin a parlar bé la llengua pròpia d’aquesta comunitat
autònoma, sinó que creim que -i en això pensam que està
contribuint eficaçment aquest pressupost, ha de ser un
personal competent, en tota la seva feina, i per tant precisa
d’una formació contínua i d’un reciclatge que nosaltres
consideram que és primordial, i que amb la presentació que ens
ha fet el conseller d’Interior, pensam que a l’any 2001 es podrà
veure beneficiat.

Voldríem finalment remarcar els aspectes que més afecten
directament aquest parlament. Se’ns ha parlat del projecte de
llei de la funció pública per a les Illes Balears, del consell balear
de la funció pública, de la creació d’aquest consell balear com
a àmbit de discussió i anàlisi, de la llei d’espectacles per a les
Illes Balears, i jo voldria remarcar, com ja hem remarcat a les
altres quatre conselleries que ens han presentat els
pressuposts, l’objectiu de dur a terme aquest pla de qualitat de
la Conselleria, perquè entenem que és una de les necessitats a

les quals aquest govern progressista i nacionalista ha d’atendre
amb la seva gestió.

I acabam dient i desitjant que aquests pressuposts  puguin
contribuir també a fer que des de la Conselleria d’Interior es
pugui establir una col·laboració molt més estreta encara amb
altres administracions públiques, bé sigui consells, bé sigui
ajuntaments, bé sigui organismes o entitats que treballen al
servei d’aquesta societat. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la diputada Sra. Sofía Hernanz.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, desde el Grupo
Parlamentario Socialista querríamos agradecer, tanto al
conseller como a los altos cargos que le acompañan, su
presencia y la explicación que ha dado de lo que serán los
presupuestos del próximo año de la Conselleria. Sí que no
queríamos dejar de mencionar algo que ha expuesto el
conseller, y que nos parece un hecho importante, es el tema, ha
explicado ya los diversos pasos que se han dado para
conseguir una democratización en los criterios de acceso a la
función pública, a la administración pública, pero creo que hoy
ha anunciado algo muy importante, y es la puesta en marcha de
las oposiciones libres. Si no lo ha entendido mal esta portavoz,
eso quiere decir que por primera vez en la historia en las Islas
Baleares se harán este tipo de oposiciones, y cualquier
ciudadano tendrá la misma posibilidad de acceso que una
persona que ya se encuentra en la administración. Creo que eso
es un hecho muy importante, y si esto es así, pues sí que
queremos desde el Grupo Parlamentario Socialista felicitar a la
Conselleria, porque creemos que ya era hora que en las Islas
Baleares también se utilizara este sistema de oposición libre. 

Por lo demás, queríamos pedir al conseller que explicara, ha
hecho mención al Plan de seguridad en playas, nos consta que
los resultados han sido muy positivos, pero creemos que
deben seguir haciéndose esfuerzos en ese sentido. Somos una
comunidad que vivimos fundamentalmente del turismo, y por
ello y por una evidente cuestión de seguridad, tanto de los
ciudadanos de las Islas Baleares como de los visitantes,
creemos que esa experiencia piloto que se ha llevado a cabo en
dos puntos de la comunidad debe ser extrapolable a otros
lugares, y lo ha mencionado el conseller, pero me gustaría saber
si en estos presupuestos está previsto que se ponga en marcha
en otros lugares.

También nos gustaría pedir un especial esfuerzo en todo lo
que es formación de voluntariado en materia de protección
civil, porque evidentemente la formación es la mejor arma de
prevención en materia de protección civil. Y en cuanto a todo
lo que se ha mencionado sobre la descentralización en la
formación, sabemos que se ha hecho un especial esfuerzo, y
también queremos agradecer especialmente el esfuerzo
realizado en Formentera, que al ser la menor de las islas pues
creemos que debería ser prioritario, y se debería empezar por
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Formentera, pero creemos que también esa descentralización,
así como la descentralización en el servicio de emergencias 112
debe seguir trabajándose para que pueda acercarse a otros
diversos puntos, porque creemos que todos aquellos esfuerzos
que se realicen desde el Govern, y en este caso desde la
Conselleria para mejorar algo tan fundamental como es la
seguridad de los ciudadanos de esta comunidad no deben
escatimarse esfuerzos. Nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la diputada Sra. Mabel Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, evidentment agrair la
compareixença del conseller d’Interior i del seu equip de la
Conselleria per explicar-nos el pressupost de la secció 16, que
és la conselleria d’Interior, i de la secció 36, que és de serveis
comuns en matèria de personal. El primer que m’agradaria dir-li
al conseller és que vostè ha explicat molt les memòries dels
programes, la filosofia de la seva conselleria, però la veritat és
que les xifres concretes han quedat un poc enlaire. La veritat és
que ha estat molt llarga la seva intervenció quant a les funcions
que fa la conselleria, l’activitat habitual que fa la Conselleria,
però no ha entrat en el detall de les partides pressupostàries,
que és propi d’aquesta compareixença, i que a mi m’agradaria
si em pot contestar una sèrie de preguntes sobre unes partides
concretes.

Evidentment la seva no és una conselleria inversora, és una
conselleria de gestió, té un pressupost petit, però hi ha partides
que sí que són d’interès per al grup de l’oposició conèixer a
què es destinaran aquestes despeses. Vostè tenia l’any passat
un pressupost total de 961 milions. Enguany puja 400 milions
més, però simplement és perquè s’incorpora el conveni de l’112,
que són 313 milions que abans estaven pressupostats a la
Conselleria d’Hisenda, o sigui que realment els seus
pressuposts  són pràcticament idèntics als pressuposts de l’any
passat, hi ha una sèrie de variacions que m’agradaria concretar,
però en xifres generals són pràcticament idèntics. Per tant,
vostè que ha dit que aquests eren els primers pressuposts de
la seva conselleria, i no com els de l’any passat, que eren de
transició, no veig aquesta diferència, perquè almenys en xifres
són exactament iguals.

En general els capítols es mantenen un poc. Hi ha una
pujada del capítol 1, de despesa de personal, hi ha una pujada
de més de 100 milions de pessetes, hi ha evidentment la pujada
del 2% dels funcionaris, hi ha el personal del joc, que abans
estava pressupostat a la Conselleria d’Hisenda, però hi ha uns
80 milions més en capítol 1, injustificadament almanco, que
m’agradaria que em digués i em concretàs aquest augment del
capítol 1 a quines direccions generals, o a quins programes
específics hi ha una pujada de personal, i per quin motiu hi ha
aquest augment de personal, o de dotació de noves places.

Bàsicament dir-li que dels distints programes de la
Conselleria, del programa 121G, que és de formació del personal

de la comunitat, hi ha una baixada de la formació del personal.
Abans hi havia pressupostats a la despesa d’inversió
immaterial 41 milions, dels quals n’hi havia l’any passat 31
destinats  al Pla de formació dels funcionaris, i hi havia 10
milions per inversió immaterial. Ara ha desaparegut aquesta
inversió del Pla de formació, supòs que està contemplada a
qualque lloc, però ja dic que ha baixat de 41 milions a 36 milions
la partida global. Per tant, m’agradaria conèixer per què hi ha
aquesta baixada, i a més, perquè crec que el tema de la formació
del personal és un tema molt important, i que hem d’intentar
anar augmentar cada any, i no anar disminuint.

A més, vostè als mitjans de comunicació ha anunciat una
pujada del nivell de coneixement de català pels funcionaris. No
sé si és ver o no és ver, però he vist en el Diari de Balears
aquests dies, avui mateix crec que surt, que pujarà el nivell de
coneixement del català dels funcionaris, no tan sols de la
comunitat autònoma sinó que pareix que de totes les
corporacions locals, i supòs que inclourà també el tema dels
consells  insulars, perquè als consells insulars ara per ara
s’exigeix menys del que exigia el Partit Popular quan estava al
Govern balear. Si és ver que vostè pujarà el nivell de
coneixement del català, evidentment vostè haurà d’invertir més
en formació, perquè la pujada que pareix que proposarà la
Conselleria és una pujada important, és una pujada que farà fer
als funcionaris un esforç de coneixement de la nostra llengua,
que jo crec que és positiu, però crec que no s’explica no tan
sols la baixada de formació en 5 milions de pessetes, sinó que
allò lògic seria que la Conselleria fes un esforç en invertir més
en el Pla de formació per intentar que els funcionaris es reciclin
i puguin gaudir d’aquests  nivells que vostè exigirà a la funció
pública.

Dels  programes de gestió de personal i de gestió de nòmina,
que abans eren un únic programa, i l’únic que han fet és
desdoblar el programa, les quantitats es mantenen, però hi ha
dues excepcions que m’agradaria que em pogués explicar. Del
capítol 2 del programa de gestió de personal, la partida
d’oposicions i proves selectives baixa de 7,5 milions a 1,4
milions. Vostè l’any passat tenia pressupostats 7,5 milions de
pessetes destinats a oposicions, vostè es va gastar crec que
prop de 80 milions en el borsí d’interins. Per tant, si vostè té
previst fer l’oferta d’ocupació pública l’any que ve, com ha
anuncia t ,  aques ta  par t ida  haur ia  d’augmentar
considerablement. Quan vostè va començar l’any passat com
a conseller va anunciar que faria les oposicions a la comunitat
autònoma durant l’any 2000. Ara ja diu que serà l’any 2001, per
tant jo la veritat és que tenc una certa desconfiança d’aquestes
promeses que vostè fa, perquè ara per ara l’únic que vostè ha
fet és crear més interins. Això sí, s’ha fet un borsí d’interins,
però això ha suposat que hi hagi de moment més interins. Per
tant, ja dic que allò lògic és que aquesta partida tengués un
pressupost molt més gran, atès que el borsí va costar prop de
80 milions, i vostè baixa de 7,5 milions que hi havia l’any passat
a 1,4 milions, i no es correspon la despesa amb l’oferta pública
que vostè ens ha anunciat.

També a aquest programa de gestió de personal hi ha un
capítol d’inversió immaterial nou, la inversió immaterial és una
inversió que vostès sempre quan estaven a l’oposició
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denunciava que era despesa corrent. Idò vostès aquí van
augmentant la inversió immaterial, hi ha una partida d’inversió
immaterial nova de 5,5 milions, que m’agradaria saber a què es
destinarà.

Del programa del joc, 121J, que abans estava a la secció de
la Conselleria d’Economia i Hisenda, hi ha una pujada
generalitzada, i m’agradaria si em pot concretar exactament els
doblers a què seran destinats. Hi ha una partida de 6 milions
per fer un estudi. M’agradaria saber aquest estudi concret del
joc a què anirà destinat. I de nou puja la inversió immaterial, de
2 milions a 11 milions de pessetes. M’agradaria saber aquesta
inversió immaterial a què anirà destinada.

Si passam ja al programa 124.A, de relacions amb les
corporacions locals, i el 122.1.A, de formació de policies locals,
que abans estaven contenguts en un únic programa,
bàsicament dir-li que aquest programa es manté bastant. Vostè
ha anunciat moltes mesures que s’han pres en matèria de
formació de policies locals, però el reflex pressupostari no està
previst, perquè aquests programes bàsicament estan
pràcticament igual, les transferències a ajuntaments, que són
subvencions de capítol 7 hi ha 1,5 milions, igual que el que hi
havia l’any passat. D’inversió immaterial hi ha fins i tot una
baixada, abans hi havia 80 milions, i ara n’hi ha 76. Per tant, de
tots  aquests programes de formació no veim des del Partit
Popular cap reflex de tipus pressupostari.

El programa d’activitats classificades es manté pràcticament
igual; i bàsicament del programa 223.A, de serveis de protecció
civil, no hi veim cap reflex de capítol 4 ni de capítol 7. vostè ha
anunciat uns plans de vigilància de 90 milions, que nosaltres no
veim el reflex pressupostari, no sé si és que ho fa una altra
conselleria, perquè a la seva conselleria, almanco si em pot
explicar on són aquests 90 milions que vostè ha anunciat,
perquè ja dic que als serveis de protecció civil es manté
pràcticament el programa igual que l’any passat, i no està
prevista cap subvenció, ni de capítol 4 ni de capítol 7 als
ajuntaments, perquè els ajuntaments puguin fer aquests plans
de protecció civil que vostè ha anunciat que es farien
conjuntament.

Del programa de seguretat als edificis de la comunitat
autònoma, i de l’112, que abans estaven en un únic programa,
veim un augment de la inversió immaterial, amb 26 milions
respecte de l’any passat, que m’agradaria també si em pot
concretar aquesta despesa d’inversió immaterial. I efectivament
hi ha un programa nou, que abans no hi era, que és el programa
de condicions de feina i salut i riscs laborals. D’aquest
programa crec que hi ha prevists 10,5 milions per fer un estudi,
i m’agradaria saber aquest estudi de condicions de la salut i risc
laborals, bàsicament per què està previst fer aquest estudi.

I de la secció 36, una secció que és comuna a totes les
conselleries, perquè és la secció destinada al personal laboral
eventual, a les hores extraordinàries i a l’acció social dels
funcionaris, però una secció que encara que és comuna, és
responsable vostè de la seva gestió pressupostària. Hi ha un
augment en aquesta secció de més de 50 milions de pessetes,

i l’augment sobretot està destinat al tema del personal laboral
temporal, del personal laboral eventual. La veritat és que amb
tot el procés que hi va haver de més interins i de més places i
del borsí d’interins nosaltres ens pensàvem que la contractació
laboral temporal, que vostès sempre havien denunciat com a
una contractació de feina inestable, que s’havien de fer places
de funcionaris i que no hi hagués personal laboral, nosaltres
pensàvem que disminuiríem aquesta partida i, en canvi, aquesta
partida augmenta més que l’IPC, per tant està prevista la
contractació de més personal laboral eventual del que ja hi
havia previst l’any passat.

I res més pel que fa al seu pressupost. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 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, primer
agrair a tots els grups les seves intervencions, el to amb el qual
s’han realitzat i les aportacions o qüestions plantejades. Dir al
portaveu d’Unió Mallorquina que en aquests moments respecte
a una de les qüestions que ha plantejat, i crec que ha estat una
qüestió que ha omplert alguna pàgina de mitjans de
comunicació, que és el tema dels espectacles i el tema dels
concerts, i crec que és bo i aquest ha estat una mica el mètode
que havíem mirat d’utilitzar de vegades quan es parla tant de
funció pública, sobretot de funció pública, no tant de la part
d’interior, ja es fa prou ardu el tema com si un no ho fa una mica
amb plantejament més global i més polític, doncs tal vegada
costa més que aquest debat sigui seguit; per això s’ha optat per
exposar d’una forma o pretenir ser clars en quines són les línies
amb el suport pressupostari que hi ha. Però, en el tema dels
espectacles hem dit que no estam satisfets amb l’actual
normativa que tenim i que hi volem treballar per cercar un marc
on tots els interlocutors, els professionals del món de
l’espectacle, el jovent, totes les institucions de les Illes Balears
puguem resoldre aquest tema conforme a la realitat que tenim.
La veritat és que és un text amb el qual començàrem amb molta
il·lusió i que evidentment, ja ho veuran vostès, que quan ho
duguem al Parlament i per tant hi hagi un debat públic, estam
convençuts que serà un debat complicat, que tendrà molta
controvèrsia, però estam convençuts que és necessari canviar
d’una forma general el marc que tenim respecte a tots els
espectacles i els llocs on es realitzen.

Dir al portaveu del PSM, al diputat Buele, que en el tema de
la normalització del català, la comunitat és un compromís de tot
el Govern en el qual hem de millorar el coneixement i els nivells
quan s’accedeix a aquesta comunitat. I ja aprofit també per fer
menció al que demanava la portaveu del Grup Popular respecte
d’aquesta qüestió, és cert  que han sortit informacions aquests
dies al respecte, crec recordar que avui mateix hi havia als
mitjans declaracions de la Sra. Cabrer al respecte, nosaltres dir
que des de la Conselleria d’Interior es treballa en una doble
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qüestió: una, el decret d’exigències del català per a l’accés a la
CAIB, i l’altra, la possibilitat de cercar una reglamentació
consensuada amb les institucions de les Illes Balears, i per tant
s’haurà de fer un esforç entre totes les formacions polítiques
d’aquestes  illes per veure els mínims o mirar de consensuar un
nivell òptim perquè el català pugui ser la llengua vehicular real
de les nostres institucions. I en aquest sentit feim feina.

Estam d’acord amb vostè, o almanco amb el que hem llegit
avui a unes declaracions seves, que això s’haurà de conjugar
amb una seguretat quan es realitzi el tema de les oposicions i
per tant miram de conjugar el que és la normalització de la
llengua en garantir que els  ciutadans que es vulguin presentar
tenguin els cursos necessaris per poder presentar aquest
increment, per tant s’haurà de conjugar aquesta qüestió amb el
temps.

La representant del Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Hernanz, faré una doble menció a dues qüestions que ha
plantejat, i perquè no hi hagi cap dubte de petits localismes,
aclariré per què es va fer aquest pla de seguretat a dos llocs, un
a l’illa de Menorca, i l’altre a l’illa de Formentera; va ser per
criteris  específicament objectius. Formentera, i el president
d’aquesta comissió ho coneix molt bé, és on hi havia els índexs
més grossos de ofegats a les platges de les Illes Balears, era,
m’atreviria a dir escandalós el nombre que hi havia; i quan
se’ns va exposar aquesta qüestió  i vàrem començar a treballar
vàrem veure que no teníem la capacitat d’organitzar un pla de
seguretat a totes les Illes Balears. Per tant, vàrem dir:
començarem fent una experiència pilot, si les informacions no
fallen de les característiques que hem fet, que en tenguem
coneixement, no n’hi ha a cap comunitat, però almanco amb
vocació d’arribar a totes les illes, a tota una comunitat no hi
són; i per això vàrem dir anem a provar aquesta experiència a
dos llocs que sabem que hi ha incidents, i els puc dir que els
resultats i especialment els resultats a l’illa de Formentera,
sortosament per tots, han estat espectaculars. És a dir, on fa un
any hi va haver dotze morts, bàsicament a dues platges, a
Migjorns i a la platja d’Illetes, enguany hi ha hagut només un
mort i ha estat en una situació molt específica, és a dir, hi ha
hagut una davallada. Per tant, això ens ha animat a plantejar i ja
hem treballat a Mallorca essencialment per fer aquesta
experiència en el conjunt de les Illes Balears. La veritat és que
tots  els consells insulars i els ajuntaments afectats varen fer
una reunió a Manacor amb els ajuntaments i sobretot els
afectats per la zona del Trenc, que és un dels altres llocs on
s’ha de fer una actuació, que estan molt interessats que
puguem fer això perquè els batlles realment estan molt
sensibilitzats amb aquesta qüestió.

I en el tema del voluntariat ha estat una de les qüestions
que hem volgut començar a fer una feina molt específica per
mirar de potenciar el que són aquestes unitats, i jo deia a la
meva primera intervenció que han crescut les unitats de
protecció civil a determinats ajuntaments. Creim que hauríem
d’aconseguir fer una estructura de societat civil on a cada
poble de les Illes Balears poguessin tenir agrupacions de
voluntaris. Crec que és just fer un reconeixement a aquesta gent
i si, ja ho hem dit quan hem fet declaracions des de la
Conselleria d’Interior, però crec que aquí també és un bon lloc

per dir-ho, és a dir que les actuacions d’emergència que s’han
fet aquest any per exemple, bàsicament un percentatge molt alt,
els primers en arribar al succés o a l’emergència que s’havia de
cobrir i especialment en matèria d’incendis ha estat gent de
protecció civil, i això és just fer aquest reconeixement. Per tant,
s’hauran d’incrementar molt els nivells de feina al respecte.

Respecte de la intervenció que ha fet la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Cabrer, ja he explicat al principi el
perquè no s’ha donat una explicació molt més pressupostària
o molt més de detall, partida per partida, perquè crèiem o
entenem així que no s’ha de fer, i en tot cas serà en els torns
posteriors quan s’han de donar les explicacions de
determinades partides, com ara faré en algunes de les qüestions
que vostè ha plantejat.

Diu que el pressupost és igual perquè els diners,
fonamentalment, són els mateixos. Vostè sap i el conjunt dels
pressuposts  tenen una elaboració diferent i a partir d’aquí
doncs  poden o no variar les quantitats, però la metodologia de
l’elaboració dels pressuposts és  diferent de la que es feia als
governs anteriors.

Una de les qüestions que em planteja és en matèria de
personal hi ha un increment, podria explicar el motiu? El motiu
és perquè hi ha hagut un increment en el tema del personal que
s’haurà de posar a riscs laborals que substancialment justifica
tot l’ìncrement, i després una altra quantitat que és de
determinats creixements que hi ha hagut.

En el tema de formació ve a plantejar vostè que les
quantitats  poden ser insuficients, i he de reconèixer que no són
molt elevades i sobretot si es vol un esforç en el que és
increment o major formació en el nivell de formació del propi
funcionariat, en el tema de català. Crec que en matèria de
formació tenim els pressuposts baixos, esper d’allò que es diu
que els pressuposts marquen les línies però poden tenir
correccions, i estic convençut que aquesta serà una de les
partides que tendirem a corregir, perquè probablement no seran
suficients. El que si li puc dir és que crec que aquest any s’ha
fet una bona feina en formació, amb escassos recursos de
personal i econòmics, i així mateix crec que han anat sortint
endavant. Però li reconec que no són molt elevats.

I així, li dic el mateix en el que són les oposicions i les
proves selectives. Avui tenim uns processos que vendran, que
tots  sabem que aquesta quantitat tendrà un increment en el
consignat i esper, això és l’entrada de la llei de pressuposts al
Parlament, probablement haurà de tenir una correcció
pressupostària  d’alguna forma, perquè la convocatòria
precisarà d’una major quantitat de diners.

Vostè em diu que tal vegada no té confiança, ja que les
proves vàrem anunciar que serien a l’any 2000 i ja parlam del
2001, donar una explicació. Crec que l’oposició ha de fer control
i per tant s’ha d’explicar el perquè; per dues raons
essencialment, una per la duració del concurs de trasllats que
realitzam en aquests moments i l’altra per un imperatiu legal de
l’article 48 i 49 de la Llei de funció pública, que marca d’una
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forma clara quan s’han de fer les convocatòries de les
oposicions. Per tant, aquest és el motiu.

Quant al tema de si hi ha més o menys interins, hi ha un
plantejament de reducció, perquè crec que és bo per a
l’estabilitat de la pròpia gent que treballa i que dóna estabilitat
i per tant seguretat en el futur personal i professional de la gent,
que n’hi hagi com menys millor, però tampoc en aquest procés
de democratització o de modernització de l’administració
tampoc no hem d’endemoniar que a una moment determinat hi
hagi hagut o que es mantengui el grau d’estabilitat; jo del que
si estic convençut és que després del procés que volem
culminar és a través de les oposicions; després, quan ho
analitzem veurà que baixarem les quotes reals del que és
l’interinatge.

En matèria de joc em demanava una quantitat que no he
apuntat, però em demanava a què responia aquesta partida. I
dir-li que la partida que vostè em demanava respon
essencialment a uns programes informàtics, més el
funcionament corrent del que és aquest servei.

Després em deia que, parlava del pla de seguretat de
platges, però que hi veia el reflex pressupostari, i tot seguit
m’ha fet una menció a un programa immaterial, si li podia
explicar què era. Justament és això, és a dir, el pla de seguretat
de platges que es realitza té una partida a la Conselleria de
Turisme que es va anunciar, que crec que és de 50 milions de
pessetes, i hi ha una altra partida, envoltant els 40 milions de
pessetes, crec que són 38 i busques, que vénen dins (...)

Després hi ha una altra qüestió, que és el tema de riscs
laborals. Evidentment, la implantació del servei de prevenció de
riscs laborals anirà acompanyat d’un estudi que per poder
començar a realitzar actuacions dins el que és ca nostra, és a dir
l’administració pública del Govern de les Illes Balears, perquè
com vostè haurà pogut comprovar, és a dir, és una voluntat
d’aquest Govern, a través de la Conselleria de Treball que el
sector privat apliqui realment mesures de riscs laborals i crec
que aquest Govern tendria poca autoritat si realment no
començàs a aplicar mesures a la pròpia administració.

Crec que amb aquestes qüestions he respost a totes les
qüestions que m’ha plantejat, de totes formes m’oferesc per a
qualsevol qüestió puntual que en vulgui tenir coneixement o bé
se li contestarà en aquesta compareixença o bé, ja més qüestió
puntual, per via de pregunta oral, o bé si vostè demana la
informació, gustosament la hi donarem.

Una vegada més, donar les gràcies a tots els grups
parlamentaris per les seves intervencions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica? Sí, pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la diputada Sra. Margalida
Isabel Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la veritat és que jo he
fet els deures i jo m’he estudiat el pressupost i jo he agafat el
pressupost de l’any passat, he agafat el pressupost d’aquest
any de la seva conselleria, sé que no és una conselleria
eminentment inversora, però té una sèrie de partides molt
indeterminades, que són les partides que li deman si em podia
concretar; ho dic perquè això és una compareixença de
pressuposts, no és una compareixença a la Comissió
d’Assumptes Institucionals sobre la política de la seva
conselleria, i la veritat és que li puc fer les preguntes orals en el
plenari de les partides, però crec que el moment d’aclarir era
aquest. Però bé, intentaré bàsicament partides que continuen
sense quedar clares si me les pot concretar i si no doncs ja li
demanaré per escrit, perquè em concreti a què aniran
destinades.

Del pla de formació, vostè diu que les partides no són
elevades; jo li he dit: ja no és que siguin elevades o no és que
el problema és que baixa, el problema és que el pla de formació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que ja no era molt
gran, que vostès sempre criticaven que era baix, el problema és
que baixa de 41 milions que hi havia l’any passat a 36 milions,
i això, clar, és una crítica perquè anam cap enrera. Si el
pressupost de la comunitat autònoma ha augmentat en general
de 147.000 milions a 158.000 milions clar que la partida de
formació del personal baixi de 41 a 36 milions, doncs crec que
és bastant criticable perquè almanco hauria de pujar l’IPC, però
bé. En aquest sentit, també li demanava que aquest augment ja
no seria tan sols de l’IPC, sinó que ha de ser un augment més
gros si és ver que la conselleria pensa augmentar sobretot el
tema del nivell de català. El tema del nivell de català va sortir
crec que dissabte o diumenge a un diari, duia informació molt
concreta dels nivells que s’exigiria als funcionaris, per tant,
supòs que era una informació que venia de la seva conselleria,
i jo no sé si és ver o no, però una informació que al grup A i al
grup B se’ls exigiria el nivell A, que el grup C es dividiria, ho dic
perquè és una informació molt concreta i pareix que per tant hi
ha una passa, està molt avançat aquest tema i s’hauria, o no sé
si pensen fer aquests cursos per intentar reciclar el personal o
que aquest personal, de cop, s’hagi de sotmetre a aquesta
normativa, que tampoc no m’ha quedat clar si aquesta
normativa afectarà tots els ajuntaments i els consells insulars,
que jo crec que seria positiu, perquè ara per ara hi ha una
discriminació entre consells insulars i Govern balear; en el
Govern balear hi ha una exigència molt més superior de la que
hi ha als consells i als ajuntaments.

Del programa de gestió de personal, el 121h, del tema de
partida de capítol 2, d’oposicions, clar, vostè em diu que també
és una partida insuficient i que hi haurà un increment; però és
que Sr. Conseller, l’any passat vostè tenia 100 milions i mig, es
varen gastar prop de 80, crec que eren, en el borsí d’interins,
per tant dels 100 milions i mig varen passar a 80, supòs que li
varen posar crèdit des de la Conselleria d’Hisenda, però és que
vostè anuncia i xerra de les oposicions en el 2001 i resulta que
no és que pressuposti el mateix que l’any passat, 100 milions i
mig, que després varen ser 80, és que baixa de 100 milions i mig
a 1.400.000. Clar, al que vostè explica de les oposicions no hi
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veig el reflex pressupostari; vostè em xerra que és ver que no ha
pogut haver-hi oposicions enguany per una normativa de
l’article 48 i 49 de la Llei de funció pública, és que aquests
articles també hi eren l’any passat, i vostè, en el 99, va dir: en el
2000 hi haurà oposicions, i aquesta normativa també era la
mateixa. Ara diu que era per aquesta normativa que no es podia
fer i que es podrà fer l’any 2001, per tant ha de comprendre que
jo desconfiï d’aquestes oposicions que vostè anuncia i que la
veritat és que ni hi ha reflex pressupostari i les excuses
d’aquesta normativa de la Llei de funció pública és una excusa
perquè aquesta normativa ja hi era l’any passat.

Del tema del joc, de l’augment del programa del joc, em diu
que és per l’augment, supòs que és de la inversió immaterial és
per a un programa informàtic, supòs que és la inversió
immaterial, però també hi ha una partida de 6 milions per a un
estudi que no m’ha concretat perquè seria aquest estudi i que
m’agradaria saber quin estudi pensen fer des de la seva
conselleria en el tema del joc.

Dels  temes de formació de policies locals, li he dit que la
pressupostació d’enguany era la mateixa de l’any passat, per
tant tot el que vostè ha anunciat de policies locals no hi ha cap
reflex pressupostari.

El mateix li he de dir de la protecció civil, que vostè ara m’ha
aclarit que està pressupostat a la Conselleria de Turisme, que
hi ha 50 milions a la Conselleria de Turisme. Em pareix bé que
vostè expliqui la vigilància de les platges, però si hi ha 50
milions que m’ha dit que estan a la Conselleria de Turisme i 40,
per tant, no té una partida de 90, que era el que jo li deia que no
trobava aquesta partida de 90 milions.

Del tema dels riscs laborals, que és un programa nou, que
a mi em pareix bé, vostè diu que l’augment de personal està
destinat a aquest programa, i també li he demanat que té
prevists  10 milions i mig per a un estudi de la salut i riscs
laborals, vostè em diu que és per avançar; però clar, un estudi,
quan està pressupostat fer un estudi de treball tècnic, supòs
que vostès tenen idea del que pensen fer, perquè clar, gastar
doblers en estudis que ni vostè mateix ens explica perquè seran,
la veritat, el tema dels estudis són uns doblers, una despesa
corrent que almanco sigui seriosa i que sapiguem perquè pensa
aquest estudi en concret; ja sabem que és  per a la salut i riscs
laborals perquè està dins el programa, però m’agradaria saber
en concret què és el que vol encarregar aquest estudi.

I de la secció 36, que li he demanat la pujada del personal
laboral eventual, que la veritat, vostè que va xerrar que aquest
personal s’havia de funcionaritzar, vostè que criticava aquest
personal laboral temporal, tampoc no entenem aquesta pujada
en concret de 40 milions per contractar més personal laboral
eventual. Moltes gràcies.

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):

Li aniré responent, crec que he apuntat totes les qüestions
que m’ha plantejat. Primera, sobre el pla de formació, diu que
baixa  en 10 milions de pessetes en inversió; li vull fer esment
que l’any passat es va fer una inversió en el que va ser material
informàtic, aquest any ja ho tenim i per tant pareixeria bastant
absurd tornar a plantejar la mateixa qüestió; evidentment, hi
havia unes necessitats, es varen cobrir i enguany aquestes no
hi són. De totes formes li reiter el que he dit abans.

Quant al nivell d’exigència del català, jo no sé si vostè el
que em preguntava és de si hi haurà un increment o és una
voluntat d’aquest Govern d’incrementar els nivells d’exigència
del català i per tant modificar el decret, ja li dic que sí, amb tota
claredat, és voluntat d’aquest Govern fer una modificació per
incrementar els  nivells d’exigència del català, de tot el Govern.
I com tots sabem, en aquests moments s’estudien i es fa feina
des de la Conselleria d’Interior, juntament amb la Direcció
General de Normalització Lingüística per adequar un marc
global per poder-ho plantejar. Crec que li he respost amb
suficient claredat. I no hi ha res més a dir, únicament sí que en
aquests moments s’introdueixen i es treballa i per això no he fet
una explicació de per què en aquests moments es treballa en
això, de mirar de fer convocatòries extraordinàries de l’IBAP per
veure com es poden garantir aquests increments d’exigència del
català, i en aquests moments treballen i analitzen en termes
jurídics per poder-ho incorporar tot d’una a les noves
oposicions o veure el moment oportú per presentar-ho.

Sí que estic satisfet de veure la intervenció que ha fet vostè,
que veig que comparteix essencialment l’exposat en aquest
moment pel representant del Govern, i esper poder arribar a un
compromís  amb el partit que vostè representa que puguem
arribar a acordar majors nivells d’implantació del català propi de
les Illes Balears en el conjunt de les institucions, que haurà de
ser amb  l’esforç de tots i amb el consens de tots, a causa que
és necessària acordar-ho i que això sigui possible a tots els
ajuntaments de les Illes Balears. Em satisfà haver llegit avui matí
les declaracions de vostè i la intervenció que ha fet respecte
d’aquesta qüestió ara mateix.

En el tema de la gestió personal i en el tema de les
oposicions, hi ha una previsió, i la previsió no serà d’altra
manera, evidentment haurà de sofrir això, una variació que ens
pot venir via superàvit del pressupost de l’any anterior, és a
dir, del pressupost que s’haurà de liquidar a 31 de desembre.

El punt 4 que vostè ha plantejat, em demana els estudis, els
estudis que es realitzen s’han fet sempre, i són uns estudis
d’analitzar les empreses del joc que s’implanten a les Illes
Balears o que treballen a les Illes Balears, per tant és una cosa
molt asèptica i que s’ha fet sempre, i per anar bé s’ha de
continuar fent, aquests estudis són necessaris.

El pla de platges, no hem dit que la Conselleria d’Interior
tengui 90 milions, he fet tal vegada amb poca fortuna una
descripció que hi ha dins els pressuposts de la comunitat 90
milions de pessetes aproximadament i que és una actuació
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conjunta entre la Conselleria de Turisme que té 50 milions i la
resta la té la Conselleria d’Interior, que es fa una redacció
conjunta i bàsicament a la Conselleria d’Interior de tot el que és
seguretat i, per tant, tot el que és treballar amb els plans, i
fonamentalment turisme du tot el que és difondre això dins el
que és el mercat turístic. A algú tal vegada el pot sorprendre
què és el que fa turisme dins això, i l’explicació és molt senzilla,
i crec que no faria falta, però la faré per si de cas, és a dir,
bàsicament, perquè tot el tema d’ofegats que es produeixen a
les Illes Balears, són bàsicament per als visitants i no d’ofegats
ciutadans de les Illes Balears. Per tant, es fa una feina molt
especial en el que és els que ens visiten i, per tant, el mercat
turístic.

Punt sis, riscos laborals, per què volem l’estudi? Jo abans
li he contestat i ja he dit que era per si el Govern vol fer real que
treballem amb un pla o exigir que hi hagi menor sinistralitat dins
les empreses, el conjunt de les empreses de les Illes Balears,
sembla bastant lògic que el Govern faci un esforç per fer, no sé
si aconseguirem ser exemplar, però almenys, de fer actuacions
clares en matèria de riscos laborals. Per tant, ho hem posat i
aquest estudi correspon a una avaluació i anàlisi dels llocs de
treball de les conselleries, per tal d’evitar els sinistres o els
accidents i tal, i té aquesta finalitat, és un servei, és una
actuació nova i hem considerat necessari realitzar-ho.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, jo li he de demanar que vagi acabant. Tenia
cinc minuts i ja s’ha passat de bastant de temps.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Ma Costa i Serra):

Val. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. MARÍ I BONET:

Sr. President, volia manifestar que Joan Marí Bonet
substitueix en aquesta comissió Manuel Jaén i Palacios.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Conclòs el debat d’aquesta compareixença, només
em queda agrair la presència del Sr. Conseller i dels alts càrrecs
que l’acompanyen, agrair també la col·laboració de tots els
portaveus i de tots els diputats de la comissió.

S’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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