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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, Sr. Conseller, alts càrrecs que
l’acompanyen, bon dia a tots. Començarem 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. Hauríem d’indicar si es produeixen
substitucions abans de res.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, president, Margalida Capó en substitució de Marí Calbet.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Mercè Amer substitueix Antoni
Diéguez. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Compareixença de l'Hble. Conseller d'Interior, Sr.
Josep Maria Costa i Serra, per tal d'informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 4086/01, de Pressuposts Generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any
2002.

Passarem a la compareixença, idò, de l’Hble. Conseller
d’Interior, Josep Maria Costa i Serra, per tal d’explicar els
pressupostos de la seva conselleria, la Conselleria d’Interior. El
conseller ve acompanyat dels  següents  alts càrrecs: Sra. Begoña
Morey, secretària general tècnica, Sr. Jaume Colom, director
general de Funció Pública, i Sr. Rafel Maria Creus, cap de
Gabinet.

Per explicar els  pressupostos de la seva conselleria té la
paraula el conseller d’Interior el Sr. Josep Maria Costa.

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

Gràcies, Sr. President, senyores  i senyors  diputats, em
permetran començar agraint a la presidència d’aquesta comissió
haver acceptat la suspensió que vaig demanar de la
compareixença que tenia la setmana passada i, per tant, fer-ho
extensiu a tots els grups polítics que conformen aquesta
comissió. En segon lloc vull excusar l’absència del director
general d’Interior que, per raons de malaltia avui no pot ser
aquí.

Bé, aquests són els tercers  pressupostos que present de la
conselleria de la qual som titular, si bé són els  primers en euros.
És de tots  conegut que la Conselleria d’Interior no és una
conselleria inversora, sinó bàsicament de gestió en dos aspectes:
en primer lloc, en gestió de personal al servei de l’administració
del Govern i, en segon lloc, en gestió de la seguretat pública de
les Illes Balears. En aquest aspecte, el de la seguretat, marca un
abans i un després en la cultura de l’administració del Govern
de les Illes Balears; venim d’una administració sense polítiques
convincents  en matèria de seguretat pública, i ha estat el Govern
el que dia a dia ha apostat per polítiques decidides en matèria de
seguretat entesa des d’un punt de vista transversal.

Com tots vostès coneixen, la Conselleria d’Interior està
estructurada en dues direccions generals: Interior i Funció
Pública, i una Secretaria General Tècnica. És a través d’aquestes
direccions generals des d’on es desenvolupen els programes
tendents  a democratitzar i modernitzar l’administració, a més
dels encaminats a garantir la seguretat dels nostres ciutadans i
visitants, així com la seguretat laboral dels  treballadors de
l’administració del Govern de les Illes.

9.588.188 euros (1.595 milions de pessetes ) són els que
destinarà la Conselleria d’Interior per dur endavant un total
d’onze programes. L’increment respecte de l’any 2001 és de
164 milions, un 11,46%. Ara bé, s’ha de tenir en compte que el
Servei d’assessorament a les corporacions locals  no depèn ja de
la Conselleria d’Interior, sinó de la Conselleria de Presidència.
Per tant, fent abstracció d’aquest servei, l’increment real seria
de 224 milions de pessetes.

Analitzant el pressupost del 2002 per programes, el primer
és el referent a la Direcció i Serveis Generals  d’Interior i Funció
Pública, que tendeix a coordinar totes  les unitats  administratives
de la conselleria i racionalitzar els recursos humans i materials
de què disposem. Des de la Secretaria General Tècnica
s’optimitzen tots  aquests  recursos per prestar serveis  de qualitat,
eficaços i eficients als ciutadans.

En aquest sentit, la Conselleria d’Interior enguany ha estat
treballant intensament per aplicar un pla de qualitat en
l’administració del Govern de les Illes. Modernitzar la nostra
administració, modernitzar els  sistema de gestió i d’atenció al
públic, tenint en compte que el bon o mal funcionament dels
serveis  s’ha de mesurar a partir del grau de satisfacció dels
usuaris, i, al mateix temps, incorporar sistemes de mesurament
i control del procés administratiu, són objectius prioritaris  del
Pla de qualitat.

Al llarg de l’any 2001 s’han realitzat ja dues de les
enquestes  pertinents per conèixer el clima laboral en el si de
l’administració, i conèixer també el grau de satisfacció dels
ciutadans respecte dels  serveis  prestats. Al llarg del 2002
procedirem, amb els  mitjans que la conselleria ja té al seu abast
i de manera transversal amb altres conselleries, a la confecció
i redacció de la Carta dels  drets dels ciutadans, amb rang de llei
i amb la màxima participació de tot el teixit social de la nostra
comunitat, en la qual es fixaran els estàndards de qualitat dels
serveis  públics i es determinaran les condicions en què cada un
s’han prestar.

Per dur endavant aquest pla de qualitat i la gestió
d’assumptes d’àmbit general de tota la conselleria, la Secretaria
General Tècnica té assignat un pressupost de 1.641 mil euros,
que representa el 17,11% del pressupost total de la Conselleria
d’Interior.

Pel que fa a la Direcció General de Funció Pública,
estructura el seu funcionament en quatre programes, tendents  a
aconseguir una vertadera professionalització de la funció
pública i la democratització i transparència en els processos
selectius d’accés. Li correspon, a aquesta direcció general,
gestionar el 31,75% del pressupost de la Conselleria.

El primer dels  quatre programes de la Direcció General de
Funció Pública és el de la formació de personal de
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l’administració. Des de la Conselleria d’Interior es destinaran
per a l’any vinent 483.627 euros a l’Institut Balear
d’Administració Pública. 216.370 euros s’adrecen a oferir al
personal al servei de l’administració del Govern programes
formatius que s’adapten a les necessitats  del seu lloc de feina,
així com cursos que els  permeten reciclar-se són els  objectius de
la formació integral. He de destacar que en aquest apartat  de
formació integral s’inclouen els  cursos que es duran a terme per
funcionaritzar al personal laboral, així com l’elaboració del
material per a aquest procés de funcionarització.

L’altre apartat és el referent a les àrees de llengües: llengua
catalana i llengües de la Unió Europea. L’objectiu de la
Conselleria d’Interior és aconseguir una plena normalització
lingüística en el si del Govern, capacitar tots  els empleats
públics perquè puguin desenvolupar la seva feina i atendre els
ciutadans en la llengua pròpia de la nostra comunitat. Tinguin
en compte que enguany s’ha fet ja un gran esforç per oferir a
tots els funcionaris que prenien part en les oposicions, la
possibilitat de comptar amb el nivell de llengua catalana que
s’exigia. He de recordar que mitjançat el Decret 25/2001, de 16
de febrer, s’augmentà l’exigència dels  coneixements d’aquesta
llengua, la catalana, i acompanyant aquest augment de nivell,
l’IBAP ha realitzat un total de 26 cursos intensius de diferents
nivells als quals s’hi inscrigueren 1.391 persones. 

Completen el programa de formació del personal de
l’administració, la formació contínua i el programa de
perfeccionament. Pel que fa a la formació contínua, els he de dir
que aquest se centra en cursos específics de formació per a
professionals  més especialitzats. El seu finançament ve
mitjançant conveni amb l’INAP, per tant haurem d’afegir al
pressupost de l’IBAP 40 milions de pessetes i aproximadament
uns 8 milions més procedents  de convenis  amb ajuntaments als
quals se’ls dóna formació en llengua catalana.

Quant a la gestió del personal de l’administració, és el segon
dels  programes que s’executen des de la Direcció General de la
Funció Pública. És a través d’aquest programa, amb una dotació
pressupostària d’1.474 mil euros, des d’on aquest govern
executa les polítiques tendents  a democratitzar la nostra funció
pública, al mateix temps que intenta aconseguir la millora dels
serveis que es presten.

Al llarg de l’any 2001 s’ha dut a terme la convocatòria i el
desenvolupament de l’oferta pública d’ocupació. Precisament
aquests  dies prenen possessió  els  primers nous funcionaris  dels
cossos facultatius superiors i tècnics, primers nous funcionaris
que han demostrat ser els millor preparats i els  més capacitats
mitjançant un sistema d’oposició lliure. No entraré avui a
recordar el que ha estat tot el procés d’oposicions, però sí vull
fer de manera resumida menció a la feina feta per la Conselleria
d’Interior: S’han tret a oferta pública d’ocupació 445 places, de
les prop de 800 vacants  existents, ja que com to t s  sabem
l’anterior convocatòria d’oposicions es trobava pendent de
resolució judicial. S’han tramitat 8.821 solAlicituds. S’han
realitzat un total de 137 exàmens i ens queden pendents només
9. Serà a principis del 2002 quan finalitzi aquest procés, i davant
d’aquesta comissió  vull aprofitar per anunciar el compromís  de
la Conselleria d’Interior d’engegar una nova convocatòria
d’oposicions per a l’any 2002 i aconseguir així la tan anhelada
normalitat en la nostra funció pública. 

Ahir mateix es dictà la fermesa de la sentència sobre les
oposicions de l’any 99. Per tant, aquest govern pot procedir ja
a convocar aquestes  places a causa de la fermesa amb què ahir
mateix es va dictar aquesta resolució. Com poden tots  vostès
imaginar, el sistema novament elegit serà el d’oposició lliure,
com contempla la mateixa llei de Funció Pública. Garantirem
una vegada més la transparència i la democratització en l’accés
a l’ocupació pública i resoldrem d’una vegada la provisió de
prop de 300 llocs de feina per funcionaris  de carrera, llocs de
feina que l’anterior govern volia cobrir mitjançant procediments
que, segons sentència, vulneraven l’article 23.2 de la
Constitució

El que en definitiva pretenem a través d’aquestes  oposicions
és acabar amb la situació de precarietat laboral que pateixen o
han patit molts de funcionaris interins i contractats eventuals.
Volem una Funció Pública professionalitzada, amb  els  millors
professionals  i que aquests  gaudeixin d’estabilitat laboral i
puguin donar un servei de qualitat als nostres ciutadans.

I parlant de qualitat en els  serveis, la setmana passada va
quedar per fi constituït el Consell Balear de la Funció Pública.
Vull recordar un altre compromís  d’acord de Govern, previst en
la Llei de funció pública de l’any 89. Hem complit un
compromís. Per fi tenim un nexe d’unió i un fòrum de debat
entre institucions i agents  socials  per adaptar la funció pública
als  reptes que planteja el segle XXI. El Consell Balear de la
Funció Pública harmonitzarà les polítiques de personal que es
duen a terme des de les diferents administracions públiques i, de
segur, dinamitzarà i contribuirà al fet que el conjunt
d’institucions millorem els  serveis  que oferim als  ciutadans i ens
sentim vinculats a un procés de modernització. 

Em permetran fer un parèntesi i dir que crec que aquest és
el marc on ja vaig dir en anteriors compareixences en comissió
de pressupost, que és el marc idoni perquè les institucions
reflexionin sobre el sistema d’accés a la funció pública, el
model d’oposició lliure, el model de concurs oposició, etc., etc.
Crec que és el marc idoni i també es pot ocupar de qüestions
que potser tenen menys transcendència però que sí que l’opinió
pública i la societat n’hi donen molta, com és el dia 24 i el dia
31 de desembre què passa.

I parlant de compromisos, la funcionarització del personal
laboral ja està en marxa. Després d’anys de parlar-ne ha estat
aquest govern que ha posat fil a l’agulla. Ja han estat aprovades
pel Consell de Govern les bases  i la convocatòria de les proves
selectives per a la funcionarització de 741 llocs de feina. A
principis  de l’any 2002 s’iniciaran els cursos i a finals del
primer trimestre se celebraran els exàmens. Aconseguirem així
que tot el personal laboral que exerceix tasques  pròpies de
funcionaris aconsegueixi una homologació dels règims  jurídic
i retributiu de la gent que realitza les mateixes funcions.

La gestió del fons social es fa també a través d’aquest
programa. Gràcies a aquest fons certes despeses del personal
laboral i funcionari són compensades parcialment (despeses
d’estudis, salut dental, fills menors de 18 anys, etc. En aquest
programa de gestió de personal, si bé sense dotació
pressupostària  però executat des de la Direcció General de
Funció Pública mitjançant conveni amb la Conselleria de
Treball, hi ha emmarcat el projecte FIOP. L’objectiu principal
d’aquest projecte és promoure la integració laboral de les
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persones  amb discapacitat a l’ocupació pública. A través d’un
curs formatiu els  alumnes reben informació, orientació,
assessorament i suport  personalitzat. A més de les classes, els
alumnes completen la seva formació amb pràctiques a les
conselleries del Govern i a les seves unitats  administratives de
les illes de Menorca i Eivissa, així com també als consells
insulars i a alguns dels ajuntaments de les Illes Balears. L’any
2001 hem signat convenis  amb els  consells  insulars de Menorca
i Eivissa i Formentera, amb la UIB i amb diversos ajuntaments.
Per a l’any 2002 seguirem en la mateixa  línia perquè els
resultats obtinguts  avalen la feina feta: el 63% dels  alumnes que
han realitzat els cursos han obtingut contracte laboral, bé a
l’administració pública, bé a les empreses  privades: 124
alumnes dels  198 de les cinc edicions del FIOP. Crec que és una
xifra a remarcar, 124 alumnes treballen de 198 que han realitzat
aquests cursos.

El tercer dels programes de la Direcció General de la Funció
Pública és el referent a la gestió de la nòmina del personal de
l’administració del Govern. Amb un pressupost de 282.924
euros -encara un s’ha d’acostumar a parlar amb euros- té per
objectiu la gestió de la nòmina i la seguretat social del personal
funcionari, laboral, així com del personal de les empreses
públiques. 

El quart programa de la Direcció General de Funció Pública
és el referent a les condicions de treball, salut i prevenció de
riscos laborals. És a través d’ell des d’on el Govern de les Illes
lluita contra la sinistralitat laboral i preveu accidents en els  llocs
de feina. Aquest servei és l’encarregat de vigilar el compliment
de la Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals a l’àmbit de
l’administració autonòmica, i de garantir unes condicions de
treball segures per a tots  els empleats públics. Fa pocs mesos
s’acordà dotar 18 places corresponents  a tècnics superiors i
tècnics mitjans en prevenció de riscs laborals, els  quals  passen
a constituir part de la plantilla d’aquest servei. El pressupost per
a l’any 2002 és de 804.013 euros, que representa un increment,
dit en pessetes, de 53 milions de pessetes  al capítol 1 respecte de
l’any 2001.

A partir de l’any 2002 tots  els  treballadors de l’administració
autonòmica tendran un servei propi que vetllarà per la seva
salut. En les noves instalAlacions, que actualment estan en
construcció a l’hospital psiquiàtric, s’hi faran les revisions
mèdiques anuals, de caràcter voluntari i confidencial, que
actualment realitza una empresa externa. Atesa la dispersió
geogràfica de la nostra comunitat o, millor dit, una comunitat
conformada per illes, i dels  serveis del Govern, es destinaran
tècnics de prevenció, metges i ATS a les illes de Menorca i
Eivissa, i a les zones d’Inca i Manacor. 

A través del Servei de Prevenció de riscos laborals el
personal al servei de l’administració i de les seves entitats
autònomes tenen garantides unes condicions de treball segures.
A més, els  treballadors podran adreçar-se al Servei de Prevenció
quan observin deficiències en el seu lloc de feina, i aquest
s’encarregarà d’estudiar-les i proposar solucions per adaptar el
lloc de feina a la persona, tal com marca la llei. És també
mitjançant aquest programa que una empresa externa
s’encarrega de fer el control i seguiment de l’absentisme
laboral.

He de dir-lo, fent un altre parèntesi, que quant a anar
solucionant el que són els  possibles  riscos laborals, hi ha molta
feina a fer en tot el que són edificis de la comunitat autònoma.

A manera de resum, des de la Direcció General de Funció
Pública, i a través dels  quatre programes assenyalats, la
Conselleria d’Interior aposta fermament per treure endavant els
objectius següents: Donar formació als empleats públics del
Govern i capacitar-los per desenvolupar la seva feina des d’una
base sòlida; contribuir, a través de la formació, a la seva
promoció laboral, i aconseguir una plena normalització
lingüística en l’àmbit de la funció pública. En segon lloc,
incorporar tots  els  nous funcionaris  que prendran possessió
arran de la convocatòria d’oposicions, i convocar un nou procés
d’oferta pública d’ocupació per oferir a tots els ciutadans
interessats  les prop de 300 places que es trobaven sub iudice per
l’anterior convocatòria d’oposicions i que, finalment, han estat
declarades inconstitucionals. En tercer lloc, vetllar per la salut
dels  nostres  treballadors i garantir-los unes condicions de feina
segures.

Em permetran dir que tota la discrepància política que hi va
haver entre el Govern i el grup de l’oposició, si no ho vaig
entendre malament era una qüestió que venia marcada amb una
temporalitat i amb una situació, o així ho expressava el Grup
Popular. He de dir que, superada el que és una conjuntura i una
discrepància política entre el Govern i el grup de l’oposició,
l’oferiment perquè normalitzem la funció pública i que seria bo
que es consolidàs un model autènticament consensuat. Crec que
hi ha una llei que marca quin és el model d’accés a la funció
pública i entre tots crec que podríem discutir, i crec que el marc
del Consell Balear de la Funció Pública serà un marc idoni, a
part de les relacions que hi hagi entre conselleria, Parlament i
àmbits de debat parlamentari. Però crec que el nivell d’atenció
o de discussió, fins i tot de crispació, que hi va haver, no va ser
bo i crec que hauríem d’aconseguir obrir una nova fase en la
funció pública i el seu accés.

Vists els  cinc primers programes, l’execució dels  sis  restants
correspon a la Direcció General d’Interior, per als  quals  disposa
d’un pressupost de 4.902 mil euros, el 51,13% del pressupost
total de la conselleria. 

El programa d’actuacions administratives en matèria de
casinos, jocs i apostes, s’adreça al control i la inspecció de totes
les actuacions relatives al joc, així com a l’elaboració de
disposicions normatives aplicables a aquest sector. El capítol 6
per a aquest programa té un pressupost de 66.111 euros, xifra
que no ha sofert increment respecte de l’any anterior. Aquesta
quantitat es destinarà enguany a posar en marxa  un programa
d’ajuda contra la ludopatia, adaptació a l’euro i actuacions per
millorar el servei del joc. 

El segon dels  programes de la Direcció General d’Interior és
el referent a la formació dels policies locals i dels cossos de
Protecció Civil i seguretat ciutadana. És a través de l’Institut
Balear de la Seguretat Pública des d’on es gestionaran un total
de 689.507 euros amb la finalitat de dotar de contingut i
personal aquest institut i d’oferir formació a més de 3.000
efectius dels cossos de seguretat i emergències, així com dels
voluntaris de les nostres illes. Respecte de l’any 2001 registra
un increment del 35%, justificat sobretot per la dotació de
quatre nous llocs de feina. Descentralitzar la formació, atendre
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les necessitats  formatives dels  municipis  i dels  cossos de
seguretat, eliminar el greuge per desplaçaments mitjançant
subvencions i mantenir la gratuïtat dels  cursos bàsics, de
reciclatge, i de promoció per a policies locals  i bombers, són els
objectius de l’Institut Balear de Seguretat Pública. He de
destacar que l’any 2002 es destinaran 66.111 euros per finançar
els  desplaçaments i la manutenció dels  agents  que s’han de
desplaçar a Palma per assistir a algun curs, que per motius
d’eficàcia no es pot realitzar a les altres illes. Tal i com hem fet
l’any 2001, pel proper exercici pressupostari realitzarem
activitats formatives a totes  les Illes i partits judicials  de la
nostra comunitat. 

El tercer programa de la Direcció General d’Interior és el de
seguretat als  edificis  administratius del Govern de les Illes
Balears. Amb 813.490 euros, des d’Interior es coordina la
vigilància i protecció dels  edificis  i instalAlacions del Govern,
així com la seguretat dinàmica dels alts càrrecs.

El següent dels programes és el d’activitats classificades i
espectacles. Si bé bona part de la competència en aquesta
matèria és gestionades a través dels consells insulars, Interior
encara té competències en aquelles matèries que per la seva
naturalesa i el seu contingut són potestat del Govern de la
comunitat autònoma. El seu pressupost és de 213.832 euros. 

Respecte a la coordinació i gestió dels Serveis de Protecció
Civil és el cinquè programa de la Direcció General d’Interior.
394.044 euros es destinen a planificar, formar i prevenir en
matèria de Protecció Civil. En aquest sentit  voldria destacar que
des de la Conselleria d’Interior estem treballant en l’elaboració
dels  plans especials de Protecció Civil en matèria
d’inundacions, incendis  forestals, risc químic i transport  de
mercaderies perilloses, plans que haurien d’haver estat fets des
de l’any 90 per complir les directrius comunitàries que obliguen
les comunitats autònomes a elaborar-los. Tenim ja finalitzat el
Pla d’emergència exterior de la factoria de Repsol Butano
d’Alcúdia, i abans del 31 de desembre tendrem acabats els  de
GESA, Gas de Palma, Repsol Butano d’Eiv issa i el Pla
d’emergència especial d’incendis  forestals. Per a l’any 2002
esperam enllestir els restants: el Pla especial d’inundacions i el
Pla especial de transport  de mercaderies perilloses. Aquests
plans aposten sobretot per la prevenció. No podem esperar que
succeeixi un incident per actuar. Hem de tenir ben definits els
riscs i les actuacions que s’han de dur a terme en cas
d’emergència. 

Dins d’aquest programa s’hi inclouen també els cursos
d’educació viària per als  escolars, cursos que aposten una
vegada més per la prevenció i l’educació dels infants, i que
abasten especialment aquells  municipis  en els  quals no arriben
altres institucions. Uns 4.200 escolars de les quatre illes han
passat pel parc mòbil d’educació viària l’any 2001. L’any 2002
seguirem en aquesta línia. I adreçada també als infants és la
feina que es duu a terme en matèria del plans d’autoprotecció
escolar. Des del servei de protecció civil es colAlabora amb els
centres escolars en l’administració d’aquests  plans i en la
realització de simulacres d’evacuació. A finals d’any es faran a
Eivissa i Formentera; per l’any 2002 de moment n’hi ha 6 de
prevists. 

El major increment en aquest programa és el de capítol 6, un
59,7%. 184.875 euros seran destinats a fomentar la constitució

d’agrupacions de voluntaris  de Protecció Civil, i a subvencionar
les adquisicions de material per a salvament i rescat d'aquestes,
a l’elaboració de plans especials i a activitats per a plans per a
escolars. És voluntat d’aquesta conselleria, d’aquest conseller,
promoure la creació d’agrupacions de Voluntaris de Protecció
Civil i aconseguir que tots  els municipis de les Illes comptin
amb aquests cossos perquè la seva ajuda és  essencial per a la
resta de cossos de seguretat i emergències i per a la nostra
ciutadania en general. Fins al dia d’avui es troben constituïdes
un total de 13 agrupacions, i per a l’any 2002 ens fixam com a
prioritari constituir-ne una a Eivissa, de caràcter insular i una
altra a Menorca, també de caràcter insular. A Formentera i
Mallorca continuarem donant suport a les corporacions locals en
aquest aspecte i preveim noves  agrupacions com a mínim a
quatre municipis. Vull fer l’explicació en el sentit que a
Mallorca, en tenir una consideració territorial molt superior, ja
es van constituir a través d’agrupacions, mentre que a les illes
de Menorca i d’Eivissa varen estimar les diferents institucions
que era millor un sistema insularitzat, amb participació
municipal.

L’any 2002 finalitzarà el conveni de colAlaboració amb la
Universitat de les Illes Balears en matèria de vessament
d’hidrocarburs a la mar. El darrer dels programes de la Direcció
General d’Interior és el programa de coordinació i gestió dels
serveis d’emergència 112. El seu pressupost per a l’any 2002 és
de 2.443.722 euros i representa el 26% de la Conselleria
d’Interior. El capítol 6 d’aquest programa és de 2.319.906 euros;
d’aquests, 340 estan destinats  a la despesa plurianual referent al
contracte de gestió de serveis públics del sistema integral de
gestió d’emergències 112. Des de la Conselleria d’Interior
consideram prioritari garantir la seguretat dels  nostres  ciutadans
i visitants, i com a eina bàsica comptam amb el telèfon
d’emergència 112.

Després de més de 5 anys de funcionament del centre
d’emergències 112, ens trobam amb unes instalAlacions que han
quedat petites i no permeten la incorporació del nou personal i
nous serveis, com s’ha posat de manifest aquests  dies. A això hi
hem d’afegir que el 31 de desembre finalitza la pròrroga del
contracte de gestió amb telefònica i per tant necessitam
adjudicar-ho a una nova empresa, perquè garanteixi el
funcionament de l’112 de manera ininterrompuda durant la
transició d’un altre adjudicatari. És també una necessitat de
primer ordre comptar amb unes instalAlacions adequades i
incorporar-hi tecnologia punta per a la gestió de les emergències
i que aquesta estigui oberta a la incorporació de les noves
tecnologies que sorgeixin. Així, l’objecte de la nova contracta
és doble: d’una banda, els  dos primers anys es posarà i adequarà
la plataforma tecnològica a la seu actual; d’altra, hauran de
traslladar-se a la nova seu que serà a Son Banya, i dotar-la de
l’equipament necessari i d’una nova plataforma tecnològica i
operativa.

Fa escassos dies, hem viscut a les nostres illes el pitjor
temporal que es recorda des de fa dècades, aquesta situació ens
ha servit a tots  els  responsables  de seguretat i d’emergència per
posar a prova les nostres  capacitats operatives i de coordinació,
i els  resultats han estat tot el positiu que es pot, tenint en compte
la pèrdua de quatre vides humanes. Prop de 30.000 telefonades
han estat ateses en 9 dies, des del 10 al 18 de novembre, en els
quals s’han gestionat un total de 5.782 incidents.
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El Centre de Coordinació Operativa Integral, el CECOPI,
s’ha constituït  en el centre d’emergències 112 i hi han tengut
cabuda totes  les institucions i organismes de seguretat. D’aquí
a unes hores ens reunim tots els membres del CECOPI per
avaluar les actuacions que es dugueren a terme, però ja puc
avançar-los que el resultat de les actuacions i el nivell de
coordinació, almenys la impressió del Govern és que va  se r
òptima.

La instalAlació dels  centres remots, dependents  de l’112, a un
total de 39 municipis  de les illes, a més de les Conselleries de
Treball, Benestar Social, Hisenda i Sanitat, es preveu per a l’any
2002. Actualment, disposen de centres remots de l’112 un total
de 27 municipis, els bombers de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa, l’IBANAT, els serveis d’ambulància, la policia
nacional i la guàrdia civil.

Un altre dels  projectes fonamentals  per garantir la seguretat
dels nostres ciutadans i dels que ens visiten és el Pla de
seguretat de platges, pla que s’emmarca en el context de
prevenció, prevenir i reduir el nombre d’incidents que es
registren a les nostres platges i litoral al llarg de la temporada
estiuenca i actuar amb eficàcia. L’any 2001 ha estat aplicat a
totes  les illes, a un total d’11 municipis: Formentera, Alcúdia,
Muro, Santa Margalida, Campos, Sóller, Calvià, Eivissa, Sant
Josep de sa Talaia, Alaior i Sant Lluís. És aquest un pla que
respon a la perspectiva que té la Conselleria d’Interior del
concepte de seguretat. Des del Govern de les Illes entenem la
seguretat com a un bé comú, essencial per al desenvolupament
de la nostra comunitat. Per tant, les polítiques que es duen a
terme en aquest sentit, són polítiques de prevenció, de
multiplicació i de transversalització dels  serveis  i de la reducció
de riscs. I gràcies a la prevenció hem aconseguit reduir el
nombre de mort per ofegament a les nostres platges. Agafem
Formentera com a l’indret més rellevant en aquest aspecte:
veuran que a l’any 99 moriren 17 persones, mentre que a l’any
2000, amb l’aplicació del pla, en foren 3, i enguany 2. I podríem
fer un comparatiu per a tots els municipis esmentats.

Dèiem aquests dies que el que no succeeix no passa a
l’estadística, però hi ha una estadística que és evitar que crec
que és la més important de totes. Cap pèrdua de vida humana no
es pot compensar ni reparar, però el que hem de fer cadascun
dels  representants  institucionals  de les nostres  responsabilitats
és prevenir i evitar que succeeixin aquestes desgràcies.

I retornant al concepte de seguretat, entesa com un bé comú,
es renovarà el conveni amb el ColAlegi de Psicòlegs per
prevenir, el programa d’intervenció psicològica en situació de
crisi. S’ha posat de manifest també que és un programa i un
conveni imprescindible, gràcies a aquest conveni, fruit d’una
demanda social d’ajuda psicològica en diferents situacions
d’emergència, com accidents de trànsit, agressions sexuals,
comunicació de males notícies, etc. Els 365 dies de l’any i les
24 hores del dia un equip de psicòlegs està a disposició dels
ciutadans.

Vists els  programes que s’executaren des de la Direcció
General d’Interior, no hi ha dubte que és objectiu prioritari
garantir la seguretat dels nostres ciutadans i que totes les
activitats que es duen a terme tendeixin a optimitzar els  recursos
dels  quals es disposen i oferir una resposta adequada a les
emergències; prevenir, coordinar i reduir el risc són els  principis

bàsics sobre els  quals  s’assenten les nostres  polítiques en
matèria de seguretat.

Em permetran que les últimes paraules siguin d’un
reconeixement en aquesta comissió de totes  les persones, de tots
els treballadors de seguretat i d’emergència de les Illes Balears,
de totes  les institucions, que han estat a disposició de la
ciutadan ia per garantir la seva seguretat. I un reconeixement
especial a dos d’ells  que han mort treballant aquests  dies amb la
seguretat i emergència.

Això són els  pressuposts  de la Conselleria d’Interior. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Si cap grup demana el
contrari, continuaríem aquesta sessió  sense fer ús de la
suspensió que estableix el Reglament. Per tant, seguiríem amb
un torn de preguntes  i observacions per part dels  diferents grups
parlamentaris. Té la paraula, en representació del Grup
Parlamentari Mixt, el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Des d’Unió Mallorquina agrair la
compareixença del conseller i les explicacions que ens ha donat.
Ens sumam a ell amb les darreres paraules que ha dit, creim que
tots  els  grups hem de reconèixer la tasca que en aquests  dies han
fet molts de treballadors de distintes institucions per millorar la
situació, després  d’aquesta situació de risc com a conseqüència
del mal temps d’aquesta passada setmana.

Nosaltres voldríem fer-li només dues preguntes. Una de les,
no diríem queixes, però dels  suggeriments o de la problemàtica
que han anat trobant durant aquests  dies de risc els  distints
ajuntaments que s’han trobat amb aquesta situació, era que si
volien contactar amb l’112 ho feien amb la mateixa  situació que
qualsevol ciutadà i que en determinats moments hi havia
situacions de colAlapse de les línies i que clar, per ventura el
batlle es trobava que no podia contactar. Voldríem saber si, des
de la Conselleria d’Interior, si tenen previstes actuacions en
aquest sentit.

I després, ens agradaria si ens pogués  aclarir un poc més, de
la seva explicació, a un moment determinat, quan ha xerrat de
convocar una nova oferta pública d’ocupació, ha xerrat de, o
hem entès, aquest diputat ha entès, de places que estaven sub
iudice i que s’han declarat inconstitucionals. Ens agradaria que
ens expliqués un poc més aquesta situació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També molt breument, en primer lloc
per sumar-nos a aquest reconeixement que, com s’ha dit, també
a distintes institucions, al treball que s’ha fet i també a totes  les
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empreses i al voluntariat, la quantitat de gent que
desinteressadament també s’ha sumat a evitar els efectes més
catastròfics que hagués pogut tenir el temporal. Per tant, aquest
reconeixement i evidentment un record, en reconeixement
també, a aquestes  persones  que han desaparegut tràgicament en
aquestes circumstàncies, per tant sumar-nos a aquest
recordatori.

I saludar les mesures que s’han pres des de la conselleria i
des de totes  les institucions, però vaja, crec que certament, hi ha
hagut una reacció eficaç, tot i que hi ha hagut qualque renou,
com és natural, vostè deia que era òptim;  nosaltres, sempre, amb
un afany, com tot, de superació i confiam també que des de la
conselleria, per ventura s’ha pogut reparar en algun tema que
ara seria el moment, si vostè ho veu, de comentar-lo i a veure si
dins els  pressuposts  del 2002, precisament quan una
administració és sacsejada per la realitat és quan un veu els
forats que pugui tenir dins el sistema i pot reparar-los. I amb
aquesta filosofia que nosaltres aplaudim i compartim, hem de
preveure abans d’haver de sortir a camí a veure si hi ha qualque
element que en els  pressuposts  del 2002 o en els  propers es
podien anar polint, si és que alguns d’aquests  casos s’ha produït.
Nosaltres pensam que algun sí, tot i que el conjunt crec que ha
estat molt satisfactori per la magnitud del que estava succeint.

En aquest sentit, també saludar el suport  i l’empenta a tots
els colAlectius de protecció civil, crec que és una bona mesura,
com vostè apuntava. I en les actuacions d’emergència compartir
les línies del pressupost que ens ha avançat.

Ara bé, una mancança que nosaltres notam a faltar encara en
els pressuposts del 2002 i a futurs, i ens agradaria un esment,
encara que sigui impossible que vostè ho resolgui aviat, és el
tema que queda més coix d’aquesta conselleria, que nosaltres
voldríem, importantíssim dins el Govern balear, que és la
policia. Evidentment, com a grup nacionalista, mai no podrem
renunciar que el compliment de les lleis  sigui garantit i sigui
executat a través de les forces pròpies del país, perquè, si no, un
fa les normes i és un altre hetero, no autonomia, sinó
heteronomia qui les faria aplicar. Per tant, ens agradaria veure
si hi ha qualque punt d’avanç en aquest sentit. Nosaltres,
evidentment, creim que s’ha de fer una empenta cap a aquesta
línia.

Per la resta, saludar també les línies de formació. Creim que
l’IBAP ha de fer un esforç, que l’està fent, però per convertir-se
en l’altre organisme de formació de funció pública de les Illes
Balears, per ventura en qualque vessant més local o amb
extensions o en conjunció amb els  consells  insulars o donant-hi
molta participació, tengui aquest vessant local, perquè, si no,
ens convertiríem en què per la vocació dels consells, com a
organismes també de cooperació municipal, a muntar instituts
propis  de formació local, cosa que, crec que si poguéssim cercar
una fórmula, com es va cercar amb la policia amb l’Ajuntament
de Palma o amb d’altres situacions imaginatives, crec que
podríem evitar això  i donar el que interessa a tothom, que és la
formació de qualitat i de bon nivell, no només al personal de la
comunitat autònoma, sinó en general a tot el funcionariat públic
de les Illes Balears. I ja dic, evidentment a partir d’aquesta
oferta, també s’haurien de cercar les fórmules de colAlaboració,
de cooperació, de direcció per part dels consells.

Un bon organisme i li aplaudim aquest Consell Balear de
Funció Pública, on temes com aquest i també temes importants,
com el 24 i 31 de desembre, es poden resoldre; en el nostre cas,
fins i tot el 12 de setembre en el cas de Mallorca, que no crec
que sigui un tema per resoldre a nivell de consell balear, però
que realment són entretenguts; creim que és cert que és molt
interessant que hi hagi aquesta reflexió i aquesta coordinació de
les polítiques de funció pública dins les Illes Balears i aquest
organisme evidentment pot ser molt útil en aquest sentit. Com
ho podria ser per aprofundir en l’aplicació de la normativa
autonòmica damunt l’administració local i insular. Crec que hi
ha hagut ara un acte recent, referit al Consell de Mallorca, molt
interessant, referit a una suspensió, no vendrà al cas, però on
reconeix també el caràcter autonòmic de l’administració insular
i això ens permet jugar molt damunt la normativa de funció
pública a les Illes Balears; que avui per avui s’agafa molt amb
pinces.

Tenim en compte també l’ampliació de l’Estatut
d’Autonomia de l’any 99, on ens permet entrar més dins règim
local del que ho permetia abans; i aleshores seria interessant,
sobretot per a una política de funció pública absolutament
antifunció pública que practica l’Estat, crec que ens convé, ens
interessa, també per coherència a nivell d’autonomia, dins les
administracions de les Illes Balears, crear aquest marc de
discussió i amb molt de respecte pel que puguin pensar les
distintes entitats implicades, mirar dins aquest òrgan del consell
balear si s’han de fer modificacions o preveure modificacions a
la Llei de funció pública, que permetin ser d’aplicació a totes  les
administracions de les Illes Balears, creim que seria molt
positiu.

Un dels elements i vostè també n’ha fet esment és el de la
llengua catalana. Recordam el debat de l’article 55, per a mi és,
de la llei, quan, afortunadament, el breu període de mandat del
Sr. Soler va permetre d’incloure els  requisits de llengua catalana
per a l’administració autonòmica, ja vàrem discutir en aquell
moment que seria interessant a les Illes Balears que també fos
d’aplicació a totes les administracions de les Illes Balears. Per
part del nostre grup, evidentment, hi ficaríem l’Estat també. Per
tant, això seria molt interessant veure com es podria reconduir
i saludar els esforços que es fan des de la comunitat autònoma
en aquest apartat, però també veure l’ambició de regular per a
tot el país.

I quant a la formació de la llengua catalana, animar-lo que
sigui el màxim possible, no ja com a requisit a l’accés, sinó la
gent que ja ha entrat, evidentment, garantir que tothom estigui
capacitat perquè cada individu, no ja l’administració en el seu
global, sinó que cada individu estigui capacitat per atendre els
ciutadans en qualsevol de les llengües oficials, a part de
procurar que tengui el màxim de capacitacions lingüístiques,
sobretot a determinats llocs, perquè, evidentment, el que cal, el
que interessa és atendre bé el ciutadà i no que sigui el ciutadà
qui s’hagi d’adaptar a l’administració.

Per últim, saludar i reconèixer el treball que es fa amb les
oposicions i amb el proveïment i amb  l’accés a la funció pública
que fa la conselleria; animar-lo en aquesta línia i mirar que
aquestes noves places que ara es podran incorporar, després
d’aquests  anys de suspensió, que es duguin amb la mateixa
eficàcia, celeritat i funcionament que ha duit aquesta primera
oferta pública, macrooferta pública que tramita el Govern. Per
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tant, saludar-lo en aquest sentit, donar-li coratge per continuar
en aquesta línia i per part nostra res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Agraesc, Sr. Conseller, l’explicació que ens ha donat sobre els
seus pressuposts, que clarifiquen certament les pretensions que
té d’actuació per al 2002. I ens agradaria que ens ampliàs unes
informacions que no tenim prou clares, segurament per
mancança nostra i no per falta de claredat per part seva.

Sí que hi havia com a pla d’actuació per al 2001, que era un
Pla director de sistemes d’informació, cosa prou important si el
pressupòsit  que sempre es diu d’atracar l’administració als
administrats és certa o no i quin ha estat el rendiment que ha
donat en el 2001 i quines previsions hi ha de continuar amb
aquesta actuació el 2002.

Segon, té a veure amb aquesta oferta pública d’ocupació que
ha tengut lloc durant el 2001 i que ha estat prou positiva sembla,
quines pretensions hi ha, amb un nombre de llocs de feina que
hi ha encara per cobrir a la comunitat autònoma, i quines
actuacions té previstes aplicables al pressupost que començam
a estudiar ara.

Una tercera qüestió estaria relacionada, un sistema prou
important i és de formació, una de formació de policies locals;
que en els  pobles, sobretot de pocs habitants, té prou
importància. I a veure si hi ha prevista una descentralització o
no dels sistemes de formació, d’actualització de formació dins
aquest grup important, pel que significa en els pobles.

I ens agrada el començament que s’ha tengut sobre les
agrupacions de voluntaris  de protecció civil, que creim que
encara no cobreix tot el territori; que a partir d’un moment on sí
que n’hi havia, almenys constava que hi havia voluntaris a
protecció civil, la veritat és que estaven poc estructurats. A
veure quines actuacions es pretenen, perquè, sobretot ara que
està de moda, després d’aquests dies de duresa climàtica, que
han deixat palès que no basten els serveis que estan
institucionalitzats, tant als ajuntaments, com als consells, com
a la mateixa  Conselleria d’Interior, que es necessita una
implicació per part de la població, i aquestes  agrupacions de
voluntaris podrien perfectament cobrir i ajudar a què no fos tan
greu la situació després d’aquesta incertesa climatològica.

I per últim, la seguretat a platges i litoral; que hem vist que
l’avaluació és altament positiva sobre el que ha passat el 2001,
a veure si hi ha prevista per al 2002 qualque actuació. No
perquè signifiqui disminució d’accidents mortals o no, que
sempre són imprevisibles; però hi ha un fet que és de donar
seguretat al que freqüenta tant les platges com el litoral de què
si es produeix una situació d’emergència està previst un servei
que pugui palAliar qualsevol accident que es produeixi a la costa
de totes les illes òbviament.

I res més, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Per contestar als  grups que han
intervengut fins ara, té la paraula el Conseller d’Interior, Sr.
Costa.

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

Gràcies, Sr. President. Donar les gràcies a tots els grups
intervinents, tant per les paraules de suport com per les
aportacions que s’han realitzat. Intentaré respondre les qüestions
plantejades.

En primer lloc, al representant d’Unió Mallorquina, dir-li
que avui mateix, en calent, quan acabi aquesta compareixença,
hi ha una reunió de valoració del CECOPI, organisme on hi ha
totes  les administracions, per fer una valoració crítica de quina
ha estat la primera posada en marxa del CECOPI com a
desenvolupament del Pla (...). Dir-li que una de les qüestions
que hem considerat a millorar, des de la Conselleria d’Interior,
i que serà una aportació que faré a la reunió que tendré d’aquí
a pocs minuts i després  d’haver parlat amb els diferents
representants  d’administració, del Consell Insular de Mallorca,
amb la mateixa Delegació del Govern, una de les qüestions que
plantejarem i probablement serà una conclusió, és que s’ha de
millorar el que és la comunicació entre autoritats.

És cert que hi va haver qualque problema de comunicació
entre autoritats, a alguns ajuntaments no tenien un sistema
d’accés directe i per tant, una autoritat en representació d’un
territori no ha de tenir uns sistemes de canalització idèntics que
un altre ciutadà. Per tant, una de les qüestions que es plantejarà
és que dins aquest sistema d’emergència hi hagi una
comunicació entre autoritats que pugui garantir que el
representant de l’ajuntament x, el de Muro, el de Pollença o el
de Maó, no pugui arribar a tenir una incomunicació a un
moment on té una pressió, perquè falta llum o fallen els
telèfons.

Així mateix, també li vull apuntar que una de les altres
qüestions que s’han detectat en aquest aspecte, és  que hem de
millorar el sistema de quan es produeixen moltes telefonades
per una situació com l’actual, probablement haurem d’activar un
altre mecanisme, que no hauria de ser a través de l’112, perquè
és un sistema d’emergència i especialitzat en emergència; sinó
que el SIAC del Govern o el 012, doncs  siguin elements que
ajudin a complementar el que és donar informació a la
ciutadania. Perquè m’entenguin d’una forma ràpida, per
exemple, la mesura de la suspensió  escolar, doncs  probablement
es podria haver realitzat la informació a través d’un desviament
i haver-se realitzat a través d’un altre número. Però em
permetran que avui facem una valoració conjunta de totes les
institucions i que anem millorant tots aquestes qüestions.

Respecte de l’oferta d’ocupació pública i de la convocatòria
suspesa, probablement no hauré aconseguit  explicar-me
suficientment. Hi havia un procediment judicial que era fruit
d’una convocatòria de l’anterior govern, hi havia una suspensió
i per tant aquestes  places estaven bloquejades; i que ahir mateix
es va dictar una interlocutòria, un acte judicial, on es va
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declarar, encara no l’he vist, però segons m’han informat, es va
declarar la fermesa de la sentència. El que he dit és que a la
pròxima convocatòria d’oferta pública aquestes places
s’incorporaran i es posaran a l’oferta d’ocupació pública.

Agrair també al representant del PSM el suport i algunes de
les aportacions que s’han realitzat. Voldria destacar que valor
molt positivament la reflexió que ha fet sobre el paper que ha de
jugar l’IBAP, l’Institut Balear d’Administració Pública. Crec
que es fa un esforç des de l’IBAP per realitzar programes de
formació, si bé crec que li hauríem de donar una nova dimensió
i probablement una nova dimensió i fins i tot amb una
participació molt superior, des d’altres institucions i agents
socials. Per tant, crec que és obligat veure si s’ha tornar a fer la
creació d’un ens autònom amb participació d’altres
administracions, perquè a una comunitat amb un país  petit, crec
que tal vegada sí que seria bo potenciar una escola pública de
formació on hi participen totes  les institucions. Prenc bona nota
i és una de les qüestions que ens hem de plantejar seriosament
i a veure si encara ho treim en aquesta legislatura.

Sobre el Consell Balear de la Funció Pública és, com ha
apuntat a les diverses intervencions, ha de jugar un paper
essencial i ha de ser un lloc marc de reflexió i de posada en
comú de diferents qüestions que afecten la funció pública en
general. Si no em fallen les xifres, he de dir que
aproximadament, comptant funcionaris  de l’Estat però a les Illes
Balears, hi ha quasi 40.000 funcionaris públics. Per tant, no s’ha
de perdre aquesta visió de la quantitat de gent que té una relació
directa amb la funció pública.

Quant a la qüestió de la llengua catalana, la llengua pròpia
d’aquestes  illes, crec que s’ha fet, des de l’IBAP, un esforç
important i que el Govern de les Illes Balears ha fet un esforç
importantíssim amb el Pla de xoc que s’ha presentat ja en
diverses ocasions, hi ha una relació perfecta amb la Direcció
General de Normalització Lingüística per dur endavant
programes d’implantació d’allò que és la llengua catalana, dins
el marc de l’administració autonòmica.

Quant a la qüestió que vostè ha plantejat de la policia, dir-los
que evidentment hi ha un debat pendent a nivell d’Estat de les
autonomies, com a model quasi federal i dir que compartim amb
vostè la preocupació d’una transferència de competències no
dugui aparellat el que és una transferència de seguretat pública
i per tant, de cossos. Evidentment, ja ho he dit diverses
ocasions, hi pot haver diversos models, jo crec que n’hi ha dos
dels  quals  a nivell d’Estat s’haurà d’apuntar, o bé un model que
serà que qualsevol transferència porti aparellada la transferència
de cossos estatals, és un model que hi ha gent que el defensa,
per tant, tengui una dependència directe dels  governs
autonòmics. No pareix lògic que havent transferències en
matèria de medi ambient, per posar un exemple, el Seprona
segueixi sent de l’Administració de l’Estat. O bé hi ha un altra
model que és el de la configuració d’una policia autonòmica, a
partir de les policies locals  i altres policies, per anar configurant
el que és un àmbit de policia de comunitat, de land o país. Per
tant, és una qüestió que no deixam per mirar de produir el debat
i remoure l’olla quan faig compareixences públiques i quan faig
reunions amb representants de l’Estat.

Agrair també al representant del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Pons, agrair-li també la seva intervenció de suport

i de posar elements que poden contribuir a millorar el que és
aquesta Conselleria d’Interior. Li diré que respecte el sistema
informàtic que vostè plantejava, em costaria molt ara fer una
intervenció que no fos quasi monogràfica, en el sentit  de fer una
explicació de tot allò que és el pla de qualitat i el pla de
modernització de l’Administració, però pareix obvi que dins
aquest segle que vàrem entrar no fa molt, el que és
l’Administració digital, la incorporació del personal de frontera
i altres mesures es vagin prenent. De totes maneres li vull
assenyalar que a diferència d’altres comunitats autònomes, no
hem volgut fer una actuació d’imatge en referència a la
incorporació de l’Administració digital d’una forma ràpida.
Hem fet un programa totalment dissenyat per fer una avaluació
interna, el que s’anomena clima laboral, fer una enquesta de
serveis  com ho perceben els  ciutadans, ho presentaré la setmana
que ve i a partir d’aquí començar a treballar amb una carta dels
drets dels  ciutadans, que és una qüestió molt important perquè
així els  ciutadans sabran quins són els  drets que ells tenen i els
perjudicis  que quals evol demora pot ocasionar, però
comprendran que això no es pot fer sense prèviament haver fet
una anàlisi d’allò que es coneix per procediments crítics,
etcètera i per tant, és una feina complexa. Estam fent feina en
això.

Quant a la previsió dels llocs de feina. És un objectiu i crec
que ho he destacat a totes  les compareixences que he fet en
aquesta comissió, volem garantir l’oferta de llocs de feina
públics i això té un objectiu molt clar, és reduir al màxim tot el
que és personal interí i per una raó ben clara, hi ha d’haver
sempre uns nivells  o percentatges, però entenem que els
percentatges que ens movíem quan vaig prendre possessió  de la
Conselleria d’Interior eren massa elevats, per tant, esperam que
a través de les diferents ofertes públiques que hem fet puguem
aconseguir uns nivells  òptims  que diuen, els  entesos, que
haurien de ser al voltant del 5 i 7%.

Quant a la qüestió que vostè m’ha plantejat de les policies
locals, dir-li que és una prioritat de la Direcció General
d’Interior, la descentralització, perquè tenia i té encara uns
efectes, la concentració que hi havia al voltant de la ciutat de
Palma, causava perjudicis  importants per després  tenir policies
locals a la Part Forana de Mallorca, per exemple, això tenia uns
efectes molt negatius a l’illa de Menorca, de Formentera i
Eivissa. Per tant, hem volgut posar sistemes compensatoris  per
a la formació, els  desplaçaments que es produeixen i que s’han
de produir, però també hem potenciat molt allò que són els
cursos de formació a la Part Forana, a Inca, Manacor, Menorca
i Eivissa.

Protecció Civil, és obvi, s’ha demostrat ser una peça clau en
allò que és l’estructura de seguretat de les Illes Balears i a més
voldria destacar que és una magnífica inversió com a concepte
ideològic o com a concepte de solidaritat de país, és a dir, de
treballar i dedicar una part del temps d’una part de la ciutadania
a la solidaritat respecte als nostres veïnats, a més com vostès
podran veure i per ventura encara en alguna intervenció m’ho
recordaran, vull dir no és fan uns esforços suficients en matèria
de protecció civil, som el primer en reconèixer-ho, si bé he
d’esmentar que hem d’aprofitar l’avaluació del que ha succeït
aquests  dies perquè totes  les institucions vegem quin ha estat el
paper que ha jugat la protecció civil i el que cada un tenim en
protecció civil.
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Quant el tema de la seguretat de platges, dir que és uns dels
projectes que ens sentim especialment satisfets. Vàrem
començar a partir d’un cas en concret, d’una necessitat
específica que es va produir a una de les illes i es va fer una
experiència pilot amb uns resultats molts bons, molts
satisfactoris  i a partir d’aquí vàrem veure, ens vàrem crear a
nosaltres mateixos una necessitat, perquè varen venir
ajuntaments o altres illes que tenien situacions, tal vegada no tan
greus, però semblants a l’illa de Formentera. A partir d’aquí
vàrem crear el Pla de seguretat de platges, que enguany s’ha fet
a totes  les Illes. En aquests moments es fa una avaluació d’allò
que ha estat el Pla de seguretat de platges, que havia d’estar
enllestit la setmana passada i per raons que tots vostès ja
coneixen n’hi s’han presentat, però que immediatament es farà
públic el balanç del Pla de seguretat de platges.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam al Grup Parlamentari Popular
per fer les seves  preguntes  i observacions. Té la paraula la
diputada Sra. Cabrer. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc agrair la compareixença del Conseller d’Interior, per
explicar-nos el projecte de pressupost per a l’any que ve referent
a la seva conselleria, també agrair la presència dels  alts càrrecs
que l’han acompanyat en aquesta compareixença.

Dir en primer lloc que la seva conselleria no és inversora,
això està molt clar, encara que hi ha temes que es podria haver
fet un petit esforç pressupostari, perquè li he de dir que de
l’augment general del pressupost d’aquesta comunitat autònoma
per a l’any que ve, prop de 20.000 milions de pessetes més, fruit
del nou model de finançament, vostè té la conselleria més
desgraciada del repartiment d’aquests  doblers, perquè crec que
vostès  augmenten 150 milions de pessetes  aproximadament i
crec que això demostra que no hi ha un esforç especial pel que
fa a la seva conselleria, encara que reconec que no és una
conselleria inversora, però crec que hi ha temes que es poden
millorar, perquè realment les xifres que vostès ens mostren són
una línia totalment continuïsta de la línia que hi ha hagut sempre
en aquesta conselleria, no hi ha cap canvi espectacular a la seva
conselleria en aquests  tres anys, o tres pressuposts  que ja duen
gestionats  per part del pacte de progrés. A més d’aquest
augment, 100 milions d’aquests 150 són en capítol 1, augment
de la despesa de personal que m’agradaria m’expliqués per què
aquest augment del capítol 1 de la seva conselleria.

Passam ja als programes pressupostaris  corresponents. El
primer programa pressupostari referit a la Secretaria General
Tècnica, pràcticament no sofreix cap augment, hi ha un poc
d’augment al capítol 1, però pràcticament són les mateixes
xifres i en aquest aspecte hi ha una qüestió que ens estranya i és
el tema del pla de qualitat del Govern. A la memòria de la
conselleria fan referència al pla de qualitat del Govern, en canvi
ni a la memòria, ni els  objectius de la Secretaria General
Tècnica es fa cap referència a aquest pla de qualitat i la veritat
és que vostè l’any passat, a la seva compareixença de
pressuposts, va explicar totes  les actuacions que pensaven dur

a terme del pla de qualitat de l’Administració, que en aquell
moment no tenien reflex pressupostari i enguany ens trobam que
tampoc no té cap reflex pressupostari. Per tant, ens agradaria si
ens ho pot explicar com pensen dur, si és que lleven doblers
d’altres partides, o com pensen dur les actuacions que vostè va
dir que durien enguany i la veritat que enguany encara no s’han
dut i es torna preveure per al proper any, supòs, perquè així està
explicat a la memòria general de la conselleria.

Passant en el tema de la Direcció General de Personal, en
conjunt, dir-li pel que fa aquest aspecte varies qüestions. Pel que
fa el tema de la formació de l’Ibap, dir que tornen pressupostar
la mateixa  quantitat que l’any passat del projecte d’inversió
immaterial 36 milions de pessetes, l’any passat varen baixar el
pla de formació de l’Ibap en 5 milions, crec que hi havia 41
milions, el varen baixar a 36, jo ja li vaig criticar perquè creia
que no era lògic baixar aquesta xifra, precisament el que
necessitam és més formació i l’any passat la varen baixar,
enguany continuen amb la baixada i en aquest sentit  l’any passat
vostè va reconèixer que la xifra era molt petita i entenc que no
s’ha fet cap esforç pressupostari per a l’augment d’aquesta
partida de formació. 

Per tant, el que vostè ens anuncia en matèria de formació, no
hi ha de nou cap reflex pressupostari i en aquest sentit  creim que
sí l’Ibap intenta fer el màxim d’esforç, sobretot en matèria de
català, perquè no li ha quedat més remei, fruit del decret de
l’augment dels  nivells  i no entenem si hi ha un augment molt
considerab le del pressupost a la Conselleria d’Educació en
matèria de normalització lingüística, com no s’ha pogut fer un
esforç a la seva conselleria, que també formaria part de la
normalització lingüística, si s’ha duplicat a la Conselleria
d’Educació, el més lògic és que també hagués augmentat
aquesta partida. A més l’Ibap vostès  hi han estabert nous
objectius, com és el tema d’elaborar material per a
funcionarització del personal laboral i ja li dic, no sé com pot
posar més objectius i tot el que posa, si la pressupostari continua
sent la mateixa que l’any passat i l’any passat va baixar 5
milions de pessetes. També l’any passat vostè va anunciar que
l’Ibap seria un Institut amb personalitat jurídica pròpia, ho va
dir a la seva intervenció i crec que no s’ha fet res enguany i no
sé si va ser un anunci que ha quedat sense contingut o si vostè
té alguna idea de fer d’aquest organisme un institut amb
personalitat jurídica pròpia.

Del tema de personal i del tema de les oposicions, vostè ha
parlat que en aquests  moments es duen a terme les oposicions
lliures, que hi va haver un nivell de crispació en aquest sentit i
jo li he de dir que efectivament hi va haver un nivell de
crispació, però jo he de dir que vostès, no m’ho podran negar,
quan varen entrar en el Govern autonòmic varen començar a
practicar un autèntic sectarisme i això ho hem denunciat i varen
engegar molta gent per motius pràcticament de tipus ideològic
i aquesta crispació no crec que la generés el Partit Popular, crec
que la va generar el nou Govern mitjançant aquest, alguna
vegada, insult personal als  funcionaris  i personal laboral de les
empreses públiques. En qualsevol cas vostè han apostat per les
oposicions lliures, ja dic que en aquell moment nosaltres
apostàvem pel concurs oposició, un concurs oposició que
efectivament ha estat declarat inconstitucional i s’ha de dir que
en aquells moments la crítica fonamental es basava en el tracte
discriminatori respecte altres institucions, en concret el Consell
Insular de Mallorca, que s’ha lliurat d’aquesta “sentència”,
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perquè no va tenir cap impugnació, en el Consell tots els
sindicats varen donar suport  a aquest model, però evidentment
la mateixa sentència vostè sap que es podria haver traslladat al
model que es va aplicar en el Consell Insular, però bàsicament
la crítica era aquesta discriminació entre institucions governades
pels  mateixos partits i aquesta discriminació obeïa precisament
a aquest sectarisme.

Dir del tema de les oposicions, que vostè diu que es varen
presentar 8.821 instàncies, jo record que vostè va anunciar
davant la premsa que es pensaven que es  presentarien 25.000
persones i la veritat és que no, el número de persones que es
varen presentar, varen ser bàsicament els  mateixos que es varen
presentar en el concurs oposició de l’anterior Govern, varen ser
un poc més. En aquest sentit  vostès  que ens acusaven que fèiem
unes oposicions d’esquena a la gent, idò la gent s’assabentava
igual abans que ara i s’assabentava igualment, a pesar de les
continues campanyes publicitàries que han fet, perquè el
número és molt similar, un poc més li reconec, però molt similar
a les altres i no es varen presentar 25.000 persones. 

Dir-li que d’aquest percentatge de places, degut que hi ha
denuncies del tema del català en els  diaris  darrerament de la
gent que no ha pogut fer proves per no acreditar el tema del
català, jo quan vostès  varen pujar el nivell li vaig dir que en
principi el nostre grup podia estar d’acord amb la pujada, perquè
hem de fer un esforç en matèria de normalització lingüística,
però crèiem que s’havia de fer de forma escalonada, s’havia de
preparar a la gent, però no tant a la gent interina, perquè
precisament la gent interina és la gent més preparada en matèria
de català, perquè té unes avantatges  a l’Ibap, perquè ja sap com
funciona la mecànica de l’Administració interna i sap que el
tema del català és important, com per a la gent del carrer, perquè
si vostè volia una democratització i una major participació
social a les proves, un vedat per a aquesta democratització era
el tema del català, per a la gent del carrer, aquesta gent que no
sap res i que de sobte vol participar a unes oposicions i es troba
que no pot fer un examen perquè no té els coneixements de
català. Evidentment, ja li dic que en aquell moment ja li vaig dir
que pensava que aquesta pujada de nivell s’havia de fer
escalonadament, en període de tres anys per ventura perquè
m’agradaria em digués les xifres concretes de la gent que no ha
pogut demostrar els  seus coneixements teòrics de la seva plaça
per un motiu, el tema del català, m’agradaria saber si aquests
percentatges que surten a la premsa són reals  o certament les
persones  concretes que no han pogut participar d’aquest procés
selectiu i crec que en certa forma és un vedat important per a
aquesta gent que no ha pogut participar en aquest procés.

Dir també sobre el tema del personal i també del fruit de
l’anulAlació de la sentència, m’agradaria saber quin procediment
arbitrarà la conselleria per tornar les instàncies dels antics
governs, tornar els doblers a aquesta gent, que són moltes
persones , serà un procediment complicat, però supòs que
l’obligació del Govern ara serà tornar aquestes  quantitats  i jo
demanaria que s’arbitràs un model el més àgil possible, per tal
de no molestar la gent, perquè al cap i a la fi no té culpa de tot
aquest procés.

També, en el tema de les oposicions, que vostè ha anunciat
una nova convocatòria que supòs que serà pel procediment
d’oposició lliure, que ja dic que nosaltres no compartim, perquè
nosaltres creim que es va demonitzar el tema del concurs

oposició. I que, de fet, Sr. Conseller, no tenc els percentatges,
per ventura vostè ja em podrà avançar dades, jo crec que els
famosos interins d’aquesta comunitat autònoma, molts d’aquests
engegats  al carrer, però molts d’ells encara han pogut
sobreviure, aquests  que han estat encara han demostrat que no
eren uns “enxufats”. Crec que moltes places les han guanyat els
interins d’aquesta comunitat autònoma, que han demostrat que
sabien, que estudiaven i que estaven preparats, i crec que, per
tant, mereixen, perquè han estat objecte d’unes crítiques i d’una
demonització generalitzada, ja no xerrem de casos particulars
que en podríem xerrar, sinó en general de tot el colAlectiu que ha
passat com uns “enxufats”, perquè aquest ha estat el qualificatiu
general dels interins, han demostrat la seva vàlua professional
i per tant el seu “enxufisme” era més relatiu que una altra cosa.

Del tema de les oposicions, enguany sí que pressuposten ja
més quantitat que l’any passat. L’any pas sat vostès
pressupostaven 1 milió de pessetes, jo ja li vaig dir que era una
partida absurda perquè per afrontar un procediment selectiu, i de
fet crec que a l’execució pressupostària  del milió de pessetes  les
quantitats  han augmentat considerablement i han hagut d’anar
afegint doblers, supòs que des de la Conselleria d’Hisenda, per
a l’any que ve pressuposten 11 milions de pessetes, que crec, de
nou, que és insuficient. Simplement és això, que no reflecteixen
la realitat i que, per ventura, seria el moment, ja que li han
d’injectar doblers d’altres conselleries, que ja constàs en el
pressupost les quanties reals  del que suposa un procediment
d’oposicions.

Passam ja al tema de la nòmina, que vostè també ha xerrat
del tema de les empreses públiques, com a control que també fa
des de la seva conselleria, dir que, en general, en el tema de les
empreses públiques hi ha un augment molt considerable en el
capítol 1 a les empreses públiques, amb tres anys. Les empreses
públiques en matèria de personal han augmentat els  darrers tres
anys en 1.000 milions de pessetes en general. Jo sé que no és
per ventura un tema seu, perquè cada empresa pública depèn, en
general, d’un conseller, però el capítol 1 de les empreses
públiques ha augmentat considerablement i la veritat és que es
va engegar molta gent, amb acomiadaments improcedents,
perquè en teoria no necessitaven molts d’ells, i després  hi ha un
augment de prop de 1.000 milions de pessetes en aquestes
empreses públiques, doncs resulta francament sospitós.

Del tema de la sinistralitat laboral a la comunitat autònoma,
dir que l’any passat vostè va anunciar, hi havia una partida per
fer un estudi, de 10 milions de pessetes crec que era; vostè va
dir que era per fer una valoració de tots  els  llocs de feina de
certs risc laboral, veig que tornen a pressupostar no sé si el
mateix estudi o no però sí la mateixa partida, i per tant que ens
digui si s’ha fet aquest estudi i quin altre estudi pensen fer;
perquè tampoc no es tracta de continuar fent estudis  i tal vegada
de començar a fer feina, perquè en aquest tema de seguretat
laboral crec que és la Llei de prevenció de risc labora, la llei
general del 95 preveu que es faci un Pla de prevenció de salut
laboral a l’administració autonòmica i a les seves  empreses
públiques i m’agradaria saber si pensen donar compliment a
aquesta llei i fer aquest pla que, de moment, ja anunciï que es fa
un incompliment del que diu aquesta llei. Com també, sobretot
a la Conselleria de Medi Ambient, ja s’han fet denúncies per
part del nostre grup del perill que suposa l’electrocutació de
diferents depuradores i que, precisament fruit d’una auditoria
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que va fer la pròpia consellera de Medi Ambient, per veure
quines mesures s’adoptaran per a aquests llocs de feina.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, per favor, hauria d’anar resumint la seva
intervenció.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, ja acab, simplement dues qüestions pel que fa al tema de
protecció civil. En general, bé, tot el que depèn de la Direcció
General d’Interior, dir que vostè anuncia i diu que fa moltes
coses  i anuncia molts de plans i molts de convenis, però no hi ha
cap reflex pressupostari, aquesta és la realitat. Aquests
programes continuen pràcticament en la mateixa línia.

Del tema de seguretat de platges tampoc no hi ha cap reflex
pressupostari. L’any passat em va dir que estava a la Conselleria
de Turisme, jo no sé si hi continua o no, però, si depèn de vostè,
el lògic és que estigués pressupostat a la  seva conselleria i no a
la Conselleria de Turisme.

I també, pel que fa al tema de protecció civil, hi ha dos
objectius que no tenen reflex pressupostari. Xerra de renovació
parcial de la xarxa de protecció civil, renovació parcial de
vehicles de protecció civil, però no veim el reflex pressupostari.
Ens agradaria veure si ens ho pot concretar.

I ja per acabar, dir que no ens ha dit res de la secció 36, de
serveis  comuns en matèria de personal, que supòs que continua
depenent de la Conselleria d’Interior. Hi ha una baixada
important dels  pressupost de la secció 36 i ens agradaria que ens
explicàs aquesta davallada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Per contestar, té la paraula el Conseller
d’Interior, Sr. Costa.

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors  diputats.
Sra. Cabrer, representant del Grup Parlamentari Popular, agrair
el to de la seva intervenció tant en les qüestions crítiques com
algunes de les aportacions per vostè realitzada.

Evidentment, la Conselleria d’Interior no és una conselleria
inversora. I quant a les dues direccions generals podríem fins i
tot fer una diferenciació molt clara: evidentment que tengui un
reflex l’increment pressupostari de la comunitat autònoma en el
que és la Direcció General de Funció Pública, doncs tal vegada
no s’ha de produir. Sí que coincidesc i dins el marc de reflexió
em què ho deia, del que s’ha posat de manifest, que
probablement haurem de fer i el Govern el primer, majors
esforços pressupostaris  en matèria de seguretat pública en el seu
conjunt, si bé hi ha molta part que és realitzada pels  ajuntaments
o pel propi consell o per la pròpia protecció civil de l’Estat, que
depèn de la Delegació del Govern de les Illes Balears.

Quant a l’increment dels 100 milions de pessetes  dels  quals
vostè feia menció, dir-li que una part d’aquest capítol 1,
importantíssima, és per a la creació de 25 o 30 places pel Servei
de Prevenció de Riscs Laborals.

Respecte al Pla de qualitat i al Pla de modernització de
l’administració, evidentment, en aquests moments es fa una
feina i no tendrà uns costs  pressupostaris  massa elevats, si bé la
implementació del Pla de qualitat sí que suposarà, i haurà de
tenir si es vol consumar aquest Pla de qualitat, haurà de tenir un
reflex pressupostari claríssim bé a través de la Conselleria
d’Interior o dels  pressuposts  de les diferents conselleries, però
per implementar-lo, i haurà de venir reflectit l’any que ve. Vull
fer-li una altra menció també clara, que hi ha una altra
conselleria, per exemple la Conselleria d’Innovació
Tecnològica, que també té una part del pressupost del que és
administració i modernització, que és tota la qüestió
d’administració digital.

Quant a la Direcció General de Funció Pública sí que en
aquests  moments es treballa i probab lement no amb la
intensitats que s’hauria de fer, i se li haurà de donar un impuls
definitiu per tancar el que és la creació d’un organisme autònom
i que no sigui un servei de l’administració. Estic content si
comparteixen aquest model de cap on ha d’anar l’Institut Balear
d’Administració Pública. Crec que actualment el disseny que hi
ha no és l’òptim, i per tant hem d’anar a un altre tipus de model
i en prenc bona nota, com havia dit abans a la intervenció del
representant del Grup PSM-

Evidentment, respecte dels  diners de la formació de la
llengua catalana, he de dir que l’IBAP ha fet un esforç
pressupostari, tenia un informe de no fa molts dies del dèficit
que ens ha suposat l’increment dels  cursos de català que s’han
fet i mantenim una relació perfecte amb la Direcció General de
Normalització Lingüística, i aquesta magnífica relació haurà de
suposar un desviament de diners, pressupostàriament, perquè
puguem complir els objectius. Perquè vull recordar que el Pla
de xoc és un pla transversal del Govern de les Illes Balears
quant a fer diverses polítiques quant a la llengua catalana, i està
clar que una part importantíssima és tot el que és la formació
dels nostres funcionaris.

Quant al tema de l’oferta pública, no puc compartir de cap
manera la qüestió que hi ha hagut sectaris me, i si pogués
utilitzar -que no ho faré- explicacions molt més concretes,
veuria com no hi ha hagut sectarisme. Dir-li que..., i  posaré
exemples, que el que ho sàpiga, però mantendré l’anonimat,
però allà on de l’actual Govern una persona que el varen
qualificar de transfuguisme polític treu el número 1 a les
oposicions, o un germà d’un conseller del Govern de les Illes
Balears suspèn les oposicions, o els màxims representants de
l’anomenada plataforma d’interins treuen dels  millors llocs a les
oposicions, crec que queda caiguda l’afirmació de sectarisme.
Podria aprofundir i concretar els exemples de molts de la gent
per demostrar que no hi ha hagut sectarisme. Una altra qüestió
diferent és que s’ha exigit a tots, interins i ciutadans, un lloc de
partida, i que les oposicions se les guanyin pel seu mèrit. No li
deuen al conseller d’Interior, no li deuen res al Govern de les
Illes Balears. Els esforços han set tots seus, i he felicitat la gent
que ha vengut de fora i la gent que estava treballant d’interins,
que s’ha guanyat pels seus propis mèrits la seva plaça.
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I tampoc no he dit, o no estic d’acord amb l’afirmació que
es demonitza el sistema de concurs-oposició. No estic d’acord.
Crec que és un model que existeix, i que el Govern de les Illes
Balears, en aplicació de la Llei de funció pública va veure que
era el sistema d’accés generalitzat que hi havia en una llei, i
cada grup parlamentari que s’apliqui quina posició va tenir a
l’hora de votar que les oposicions era el model general que
s’havia d’aplicar en aquesta comunitat autònoma. Però no hi ha
cap inconvenient perquè dins el marc del Consell Balear de la
Funció Pública es reflexioni sobre aquests models. Dir-li que
una altra institució, concretament el Consell Insular de
Mallorca, no sé en aquests  moments ni el Menorca ni el
d’Eivissa i Formentera, però que sí que han aplicat un model de
concurs oposició ja amb una disminució en la fase de concurs,
però és un debat que jo crec que és dels primers que ha
d’afrontar aquest òrgan consultiu i de debat que es va constituir
la setmana passada. 

Respecte una altra vegada del tema de les instàncies que
s’han presentat, dir-los que quan vàrem fer el borsí d’interins,
vostè sap que les instàncies varen ser molt superiors,  o
relativament superiors. Si mal no record, aproximadament unes
12.000 instàncies. I actualment ha quedat en 8.900, i ha anat una
mica per davall de les previsions que en principi hi havia. He de
dir que l’increment d’exigència de llengua catalana ha suposat
una pujada important, i que s’havia de posar a la balança el
següent: volem una administració que funcioni amb  traducció
simultània?, o hem de fer contínuament entrar gent per reciclar-
la?, o potser és millor ja anar cap a una administració que entra
uns funcionaris  en la llengua que tots  estam d’acord que s’ha de
comunicar i vehicular administració-ciutadania? I per tant, s’ha
optat per aquesta qüestió, i probablement si els nivells
d’exigència del català haguessin set molt més baixos, tal vegada
hi hauria hagut, no vull dir xifres, però 12.000, 14.000 o tal.
Evidentment que un increment d’exigència del català, però sí
que vull fer una menció d’una forma clara: al final hem garantit
que es presenti una gent, i que mirarem que surti..., mirarem no,
segur que sortirà la gent més preparada per entrar a treballar a
la funció pública de les Illes Balears, i serà gent totalment
normalitzada, amb  un estalvi de costos i d’inconvenients quant
a la traducció; perquè li he de dir que avui vivim en una
comunitat que tots  els  normalitzadors lingüístics van ofegats de
feina, i això no és lògic.

Respecte del que vostè m’apunta sobre el retorn de les taxes
que es varen pagar respecte de la convocatòria anulAlada amb
data d’ahir, dir-li que compartesc la seva preocupació, el que
vostè ha demanat al Govern. Evidentment s’han de tornar d’una
manera àgil i ràpida els  diners a tots els opositors que han vist
anulAlada aquella convocatòria.

Respecte a la quantia dels  11 milions de pessetes  a què vostè
fa menció, que n’hi havia 1 milió, i per tant hi ha hagut un
increment molt important, però estic d’acord que no serà
suficient si hi ha la convocatòria, que no la teníem, no teníem la
fermesa de la sentència fins ahir al matí, probablement encara
no ho té notificat tothom. Per tant, la convocatòria no era tan
important. Si ara incorporam 300 noves places, evidentment
s’haurà de multiplicar aquesta quantitat per un parell de xifres.
Per tant, probablement ens n’anem a una quantia important, que
si agafam en comparació al que ha set l’execució, doncs
s’hauria de multiplicar-ho probablement per 4 o per 5.

El tema de les empreses públiques, vostè mateixa ha donat
la resposta. Supòs que el seu grup parlamentari, quan ha passat
per aquí cadascun dels  consellers li hauran demanat les
explicacions sobre el capítol 1 de les empreses públiques. Jo
únicament dir que estic convençut que s’ha fet aquest increment
en funció de les necessitats  que hi havia. I una altra de les
qüestions que jo crec que és molt important en política, i des de
les administracions, és que no demonitzem el capítol 1. No hem
de tenir por a fer increments de capítol 1, perquè el capítol 1
també són polítiques mediambientals, són polítiques educatives,
són polítiques dels  serveis  socials. Pareix que el capítol 1 és una
cosa de funcionaris, i la resta són polítiques reals. Per tant, jo
voldria rompre aquesta dicotomia que a vegades plantejam. Per
tant, una bona inversió en personal a la millor és per protegir les
masses forestals  de les Illes Balears; invertir en personal en
educació és invertir en millorar l’educació pública de les Illes
Balears; invertir en funcionaris  a obres públiques és millorar per
la seguretat en les nostres  carreteres, etcètera. Per tant no
voldria, o almenys voldria fer una defensa política clara de la
necessitat que a vegades hi ha dels  increments del capítol 1,
tantes vegades estigmatitzat. 

Quant al sinistre laboral, l’estudi dels  10 milions de pessetes,
fer-li un reconeixement: no s’ha fet l’estudi, i per tant es
repeteix la xifra, i s’ha de fer. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, li agrairia que anàs resumint la seva
intervenció. 

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

Ja acab, Sr. President.

Quant a interior, dir-li que el pla de seguretat de platges té
una partida a Interior i una a Turisme, perquè va ser un projecte
conjuntament que hi ha hagut, i si no m’equivoc la quantia són
46 milions de pessetes. I quant a protecció civil, crec que..., i
esper que puguem anar incrementant i fer majors esforços
pressupostaris. Quant a la secció 36 -i acab, Sr. President-, la
secció 36 ha desaparegut de la Conselleria d’Interior, i
actualment és gestionada per cadascuna de les conselleries del
Govern- 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Cabrer. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Molt breument, perquè ja tendrem ocasió altres vegades de
debatre el tema de la funció pública en general. La secció 36
està en els  pressuposts, Sr. Conseller: serveis  comuns, despesa
de personal, diu que té dependència orgànica de la Conselleria
d’Interior, i jo l’únic que li he demanat és que hi ha una baixada
molt important d’aquesta despesa de capítol referida crec que a
les retribucions del personal laboral temporal, i bàsicament que
m’explicàs un poc aquesta davallada. Només això. Gràcies, Sr.
President. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller. Li record, perdoni, en qualsevol cas,
que pot utilitzar també els alts càrrecs que l’acompanyen per fer
qualsevol aclariment, si així ho precisa. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Cabrer, agrair -no ho havia dit
abans- les qüestions plantejades, i que mirarem que les despeses
que vostè ha assenyalat, que siguin executades en aquest
pressupost, i li donaria la paraula a la secretària general tècnica
perquè li contesti la qüestió de la secció 36. 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la secretària general tècnica de la Conselleria.

LA SECRETÀRIA GENERAL TÈCNICA DE LA
CONSELLERIA D’INTERIOR (Maria Begoña Morey
Aguirre):

Bon dia. En relació a la secció 36, com vostè haurà vist en
els  altres pressuposts, s’ha separat enguany. És a dir, cada
conselleria té la seva pròpia secció 36. Respecte de la nostra, la
que figura a la 16, a la nostra secció, és la que correspon a la
Conselleria d’Interior, que efectivament s’ha disminuït respecte
de l’any passat, però hem de recordar que hem dotat places.
Aleshores s’ha considerat que és una despesa que venia
subsumida amb l’increment de capítol que havíem vengut fent.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. No sé, Sr. Conseller, si vol afegir res .
Aleshores, hauríem conclòs el debat d’aquesta compareixença.
No voldria acabar aquesta darrera compareixença per explicar
als  pressupostos sense fer una expressa manifestació, que estic
segur que tots els aquí presents li donaran suport, dirigida als
serveis tècnics de la casa, a tota la gent que treballa aquí, per la
celeritat i la bona feina que han fet en l’edició de tots els diaris
de sessions que hem agraït que els  poguéssim tenir a disposició,
tant per al desenvolupament d’aquestes comissions com per la
feina futura que haurem de fer tots els aquí presents. Per tant,
agraïm al conseller i alts càrrecs que l’acompanyen la seva
compareixença, i a tots  els  diputats  la seva colAlaboració; i
aixecam aquesta sessió.
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PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
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Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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