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EL SR. PRESIDENT:

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 2003.
En primer lloc indiquin a la mesa si es produeixen substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí Sr. President, Margalida Capó substitueix Antoni Llamas.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix Bosco Gomila.

LA SR VADELL I FERRER:

Maria Antònia Vadell substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, per tal
d'explicar el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2003.

Passam ara la compareixença de l’Hble. Conseller d’Interior,
Josep Maria Costa i Serra, per tal d’explicar els pressupost de
la seva conselleria. El Sr. Conseller ve acompanyat dels
següents alts càrrecs: Begoña Morey, secretària general
tècnica. Antoni Torres, director general d’Interior. Jaume
Colom, director general de Funció Pública i Rafel Maria Creus,
cap de Gabinet. Per informar dels pressuposts de la seva
conselleria té la paraula el Conseller d’Interior Josep Maria
Costa i Serra. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bona
tarda, comparesc avui per presentar els pressuposts de la
Conselleria d’Interior per al 2003, els darrers pressuposts de la
conselleria per a aquesta legislatura i que d’alguna manera
volen materialitzar o realitzar els compromisos adquirits a l’inici
de la legislatura, aconseguir una funció pública preparada per
als reptes del segle XXI i garantir la seguretat pública dels
nostres ciutadans. D’acord amb aquests preceptes, la
Conselleria d’Interior elabora els seus pressuposts per a l’any
2003, basats en 11 programes a càrrec de la Secretaria general
Tècnica, la Direcció general de Funció Pública i la Direcció
general d’Interior. Amb una de despesa de 10.860.875 euros,
que suposa un increment del 13,27%, respecte a l’any 2002.

Passam a analitzar els pressuposts de la secció 16 per
programes. El primer d’ells correspon a la Secretaria general
Tècnica i és el referent a la Direcció i serveis generals d’Interior
i Funció Pública, el qual compta amb un pressupost d’1.976.967
euros per continuar millorant la qualitat dels serveis que presta

l’Administració als ciutadans. Així per primera vegada figura ja
en els pressuposts de la conselleria una dotació de 175.000
euros per dur endavant el Pla de qualitat de l’Administració
pública. Quan en el principi de la meva intervenció feia
referència a la materialització dels compromisos adquirits, em
referia entre altres coses en el Pla de qualitat, si bé treballam en
ell des de principis de legislatura, serà en el 2003 quan veuran
la llum els projectes concrets. Per rompre amb la centralització
administrativa, el sistema preveu l’oberta d’oficines d’atenció
al ciutadà, oficines específiques per atendre els ciutadans i
ciutadanes de les Illes, des d’on es podrà oferir informació real
i completa i alhora realitzar qualsevol gestió de competència del
Govern. 

El 2003 està prevista l’oficina a Formentera, posteriorment
també dins l’any 2003 s’obriran oficines a Manacor, Menorca,
Eivissa i Inca amb horaris més amples dels de les dependències
de les conselleries. Igualment es començarà a fer efectiva la
reenginyeria dels procediments, és a dir, la qualitat en
l’Administració passa per una simplificació dels tràmits
burocràtics, sovint excessius i vist pels ciutadans com a
mecanismes que només endarrereixen resolucions de les seves
solAlicituds. Per tant, apostam per una redefinició dels
procediments i per la utilització de les noves tecnologies per
aconseguir major rapidesa en la resolució dels expedients
administratius. Per a l’any 2003 i de manera pilot, està prevista
la implantació de nous procediments més simples, el mòdul de
subvenció i els procediments del Servei de joc. Però tot el
referent al Pla de qualitat i la millora dels serveis que es presten
els ciutadans es fonamenten en el personal al servei de
l’Administració, que són en definitiva els que presten el
serveis, és per això que es fa un esforç important per formar el
personal en atenció als ciutadans.

Per a l’any 2003 està prevista la convocatòria d’almenys 3
cursos de 100 hores de durada, a través de l’Institut Balear
d’Administració Pública, IBAP. ParalAlelament en l’obertura de
les oficines d’atenció al ciutadà, l’any 2003 es posarà en marxa
el telèfon d’informació administrativa, el 012, amb la finalitat
que la mateixa atenció que puguin rebre els ciutadans a les
oficines administratives i que puguin ser rebudes
telefònicament, evitant així els desplaçaments innecessaris,
atenció telefònica. Tota aquesta modernització i millora de
l’Administració clourà amb la redacció i aprovació de la carta
dels drets dels ciutadans, també dins aquesta legislatura, dins
el 2003, on quedaran establerts per a cada un dels serveis que
presta l’Administració, els paràmetres de qualitat, les normes
per les quals es regeixen i els nivells per davall dels quals
s’entendrà deficient el servei prestat. Contendrà així mateix les
garanties per als ciutadans en cas de prestació irregular del
servei i els efectes que aquesta prestació irregular pot tenir,
incloent en el seu cas, les indemnitzacions que pogués donar
lloc aquest mal funcionament. De manera resumida en la carta
dels drets dels ciutadans, els serveis que presta l’Administració
estaran supeditats a uns paràmetres de qualitat mesurables,
coneguts per endavant pels ciutadans i amb un sistema de
garanties que permetrà fer-lo més efectiu.
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Com ja he esmentat abans, per aconseguir una
Administració de qualitat és bàsic comptar amb una gestió dels
recursos humans, que permeti comptar amb personal de
qualitat, un personal ben preparat, ben format, motiva, altament
professional i amb vocació de servei públic. Són aquests
alguns dels objectius de la Direcció general de Funció Pública
que es pretén assolir a través de 4 programes que aquest
executa i per als quals es disposa d’un pressupost de 3.382.805
euros, el 31,14% del pressupost global de la conselleria i que
suposa un increment d’un 11% respecte el 2002.

El primer dels programes és el referent a la formació del
personal, programa que incrementa el seu pressupost en un
28,5% respecte l’any anterior i gestionarà un total de 663.662
euros. Cal recordar que des de l’any 2001 no s’havia produït
cap increment pressupostari en el projecte d’inversió a l’Institut
Balear d’Administració Pública i per a l’any 2003 aquest
increment és de 663.000 euros. Quantitat que es destinarà a
millorar l’oferta formativa de cursos del Pla de formació general
i del Pla de llengües. Pel que fa a la formació general, l’Institut
Balear d’Administració Pública orienta la seva oferta formativa
a la millor capacitació professional del personal de
l’Administració del Govern, perquè això redunda no només en
una millora professional i de la carrera dels empleats públics,
sinó també en benefici dels ciutadans, destinataris dels serveis
públics que presten aquests empleats. Com a novetat cal
destacar la convocatòria de 3 cursos específics en matèria de
qualitat en l’administració per formar el personal especialitzat en
atenció dels ciutadans. Durant l’any 2002 s’ha realitzat el primer
curs d’atenció al ciutadà de 100 hores, el qual ha estat valorat
positivament pels alumnes. Pel que fa a les àrees de llengües,
llengües estrangeres i llengua catalana, es manté el compromís
de garantir una vertadera normalització lingüística en l’àmbit de
l’administració. Creim que és bàsic que els treballadors públics
siguin els primers en oferir una atenció als ciutadans en la
llengua vehicular de la nostra comunitat. Per això s’augmenta
l’any 2001 el requisit de coneixement de la llengua catalana per
accedir a l’administració. ParalAlelament han augmentat també
els cursos adreçats als funcionaris.

Al llarg del 2002 s’han ofert un total de 117 cursos dels
diferents nivells de llengua catalana, als quals s’hi matricularen
unes 3.000 persones. Per al 2003 es farà un esforç important per
ampliar els cursos de català al personal sanitari transferit. Així
es faran cursos específics amb horari específic a Son Dureta,
Monte Toro, Ca’n Misses i les zones de Palma, Inca i Manacor
per al personal (...). Es mantendran els convenis de
colAlaboració amb l’Administració de l’Estat i les corporacions
locals per donar formació en llengua catalana al seu personal.
Parlant de cursos específics de català es preveu també la
realització de cursos de nivell A i B per als alumnes del
programa d’integració a l’administració pública de persones
amb discapacitat, el FIOP. Completa l’apartat de formació el Pla
de formació continua, que obté finançament a través del
Ministeri d’Administració Pública, mitjançant conveni amb
l’INAP, Institut Nacional d’Administració Pública i la dotació
del qual està al voltant de 240.000 euros, es destinen a la
realització de cursos específics més especialitzats.

La gestió del personal de l’administració és el segon dels
programes de la Direcció General de la Funció Pública, amb un
pressupost d’1.675.607 euros. A través del programa de gestió
de personal de l’administració, la Conselleria d’Interior clourà
un dels seus principals objectius, la professionalització dins
l’àmbit de l’Administració pública. En aquest sentit al llarg del
2003, es desenvoluparà i clourà la segona convocatòria
d’oposicions de l’actual legislatura, 558 places vacants a
l’Administració del Govern són les que s’ofereixen als
ciutadans i ciutadanes de les Illes, els quals hauran d’acreditar
els seus coneixements i demostrar que són els millors preparats
per poder treballar a l’administració. Novament el sistema elegit
és el de l’oposició lliure i es comptarà amb la colAlaboració de la
Universitat de les Illes Balears per confeccionar les proves.
L’absència de polítics i alts càrrecs als tribunals tornarà a ser un
tret característic d’aquestes oposicions, igualment com la
garantia de l’anonimat dels aspirants a l’hora de corregir i
puntar els exàmens. Per tant, en aquests darrers quatre anys, o
quasi quatre anys, la Conselleria d’Interior haurà ofert un total
de 1.003 llocs de feina, garantint els principis constitucionals
d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a la funció pública.
Confiam comptar novament amb la confiança dels ciutadans, a
la convocatòria es varen presentar 8.821 instàncies per prendre
part a les proves. A dia d’avui i closos els terminis de
presentació d’instàncies per als grups A, B i C de
l’Administració general i A i B de l’Administració especial, ja
s’han rebut 2.424 solAlicituds.

Parlant de personal, un dels objectius que durem a terme al
llarg del 2003 és la primera oferta pública d’ocupació per a
personal laboral, repetesc, la primera oferta pública d’ocupació
per a personal laboral de l’Administració autonòmica. La
primera, perquè en 17 d’autonomia no se n’ha realitzat cap.
Voldria destacar que en aquesta oferta d’ocupació es
reservaran places específiques per a persones amb
discapacitats profundes, per a les quals es preveu un sistema
d’accés específic, atenent a les seves discapacitats. Com a
passa prèvia al 2002, hem dut a terme la funcionarització del
personal laboral fix, una funcionarització que s’hauria d’haver
realitzat en el primer trimestre del 96, d’acord amb el conveni
colAlectiu per al personal laboral al servei de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, signat l’any 95. Aquesta
funcionarització és un dels altres objectius complits per aquest
Govern, donant resposta a unes reivindicació de fa anys del
personal fix, una reivindicació històrica dels treballadors
públics. A ella s’hi han acollit 442 treballadors, dels 741 que ho
havien pogut fer i d’ells 440 han superat les proves. Juntament
amb les oposicions i la funcionarització s’han realitzat el 2002
el segon concurs de trasllats de l’actual legislatura. En ella
s’oferiran 759 places i han participat 413 funcionaris i s’han
adjudicat 332. 

I en referència al personal al servei de l’administració, des
d’aquest programa de gestió de personal, es gestiona el fons
social, les prestacions que integren l’acció social a favor dels
funcionaris i del personal laboral amb tota una sèrie de
situacions susceptibles de tutela o de protecció per part de
l’administració, com ajudes per a fills menors de 18 anys,
etcètera. Des del mateix programa es du a terme el projecte
FIOP, o Pla de formació per a l’accés a l’Administració Pública
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de les persones amb discapacitat. Al llarg del 2003 es duran a
terme les edicions setena i vuitena del FIOP i la tercera del
FIOP-DIM. Aquesta darrera adreçada a persones amb sordesa
profunda i retard mental mínim o lleu. L’oferta de places per a
aquests cursos serà de 82 per alumnes a Mallorca, 21 a
Menorca i 21 a les Illes Pitiüses. Any rera any s’incrementa al
nombre d’institucions que participen en aquest projecte
formatiu, així per al 2003 es preveu la colAlaboració dels tres
consells insulars, els ajuntaments de Palma, Santanyí, Maó,
Ciutadella, Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep,
Formentera i la Universitat de les Illes Balears. Confiam que el
percentatge d’alumnes que aconsegueixen un contracte laboral,
bé en l’administració pública, bé en empreses privades com a
mínim es mantengui. Crec que un 65% d’alumnes que
aconsegueixen una feina avalen la feina que es fa.

Passant ja al tercer dels programes de la Direcció general de
Funció Pública. Gestió de la nòmina del personal de
l’Administració li corresponen administrar 337.832 euros, per
dirigir, coordinar i executar la nòmina general de l’administració
del Govern i la de les empreses públiques. El quart i darrer
programa de la Direcció General de Funció Pública és el
corresponent a les condicions de treball, salut i prevenció de
riscs laborals a l’administració, amb un pressupost de 805.802
euros. En matèria de prevenció de riscs laborals sí que voldria
deixar palès que una de les màximes prioritats de la Conselleria
d’Interior ha estat donar compliment al dret bàsic dels
treballadors d’estar protegits i garantint-los unes condicions de
treball segures, amb atenció especial a la prevenció i vigilància
de la salut a la protecció de la confidencialitat i el respecte a la
intimitat. Ha estat i segueix sent voluntat d’aquest Govern
donar també compliment a l’establert a la Llei 31/95 de 8 de
novembre de prevenció de riscs laborals i el Reial Decret 39/97
pel que s’aprova el seu reglament de servei de prevenció. Per
això s’ha treballat molt de valent, per constituir la comissió
paritària de prevenció de riscs laborals, per crear el Servei de
Prevenció de riscs laborals, per constituir els comitès de
seguretat i salut, per constituir la comissió de Coordinació de
Riscs Laborals. Igualment s’ha treballat en l’àrea mèdica de
vigilància de la salut i en l’àrea tècnica en matèria de seguretat,
higiene i ergonomia. Tot això ha estat de la mà d’un seguit de
mesures per dotar de personal aquest servei i confiem que una
vegada acabada les oposicions es cobreixin les vacants
existents, 5 places de tècnic superior en l’especialitat de
prevenció de riscs laborals, 9 places de grau mig en
l’especialitat de prevenció de riscs laborals i 3 places de metge
especialista en medicina en el treball.

És evident que s’ha fet feina, molta feina, però és molta
encara la que ens queda pendent per aconseguir el ple
funcionament del Servei de Prevenció de Riscs Laborals i
aconseguir també prevenir i evitar els riscs laborals d’una
manera adaptada a cada lloc de treball i a les característiques de
les persones i l’activitat concreta que desenvolupen. Però la
línia marcada sincerament crec és l’adequada. Probablement
passaran anys en tenir totalment completes aquestes
qüestions. Si en principi es preveia que a l’any 2002 estarien
operatives les noves instalAlacions del Servei de Prevenció,
finalment serà el proper any quan a l’antiga cuina de l’Hospital
Psiquiàtric allà on el Servei de Prevenció desenvoluparà la seva

tasca amb normalitat. Ja s’ha adjudicat l’expedient de
contractació de les obres de reforma per el condicionament de
l’antiga cuina de l’Hospital Psiquiàtric i fa escassament una
setmana fou concedida la llicència. Així que en breu
començaran les obres. Mentre s’espera que el nou local estigui
plenament operatiu i per engegar el servei s’han habilitat alguns
despatxos del pavelló de recepció de l’Hospital Psiquiàtric,
perquè els tècnics de prevenció puguin exercir les seves
funcions.

Vist el darrer dels programes de la Direcció General de
Funció Pública, resumiré breument l’exposat fins ara i els
objectius fixats per al 2003. En primer lloc, continuar millorant la
formació del personal al servei de l’administració per dos
motius, per promoure la seva carrera professional i per millorar
els serveis que presten als ciutadans, sense oblidar la voluntat
de promoure la normalització lingüística a l’àmbit de
l’administració. En segon lloc, desenvolupar la segona
convocatòria d’oposicions de l’actual legislatura per a 558
vacants i convocar una oferta d’ocupació pública per a
personal laboral. En tercer lloc, garantir unes condicions de
treball segures per a tot el personal al servei de l’administració.

El tercer gran bloc de la conselleria és el que s’executa des
de la Direcció General d’Interior, al qual s’hi destinen el 50,65%
del pressupost d’Interior. 5.5 milions d’euros, un 12% que l’any
2002. El primer dels programes de la Direcció General d’Interior
és el referent a actuacions administratives en matèria de
casinos, jocs i apostes. Adreçat a la utilització, control i
inspecció de totes les activitats relatives al joc, així com a
l’elaboració de les disposicions normatives aplicables a aquest
sector. S’emmarca en aquests programes l’exercici de la
potestat sancionadora en matèria de joc. El pressupost per al
2003 són 469.373 euros. El capítol 6 s’incrementa en 21.000
euros per fer front a les despeses que es puguin derivar de la
implementació del Pla de qualitat específic per a aquest servei
i que servirà com a experiència pilot.

La formació de les policies locals i dels serveis de Protecció
Civil i de la seguretat ciutadana és el segon dels programes de
la Direcció general d’Interior que s’executa des de l’Institut
Balear de Seguretat Pública i que compta amb un pressupost de
721.616 euros. La formació per millorar la qualitat de la seguretat
pública sempre ha estat un dels eixos bàsics d’aquest Govern,
que com a titular de la competència de la formació de les
policies locals i personal de seguretat i emergències, ha fet un
esforç molt important en els darrers anys per augmentar el
nombre de cursos i al mateix temps descentralitzant-los, de
forma que els membres del serveis d’emergència i seguretat
puguin realitzar-los a les seves illes d’origen. A més de
l’increment del nombre de cursos previst per al 2003 es manté
una partida de 61.776 euros corresponents al capítol 4, per
ajudar a tots els policies voluntaris i personal d’emergència a
realitzar cursos i seminaris fora de les seves illes de residència.
El tercer dels programes de la Direcció general d’Interior és de
la seguretat dels edificis administratius de la comunitat
autònoma de les Illes Balears amb una dotació de 959.297 euros.
Es registra un increment d’un 17,9 respecte del 2002. És a través
d’aquest programa que es dóna compliment del decret que
organitza el servei de seguretat de l’Administració del Govern
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de les Illes Balears. L’objectiu és mantenir uns bons sistemes
de seguretat a tots els immobles del Govern, així com formar i
preparar professionalment el personal de seguretat propi. En
matèria d’activitats classificades i espectacles, quart programa
de la Direcció General d’Interior, es gestionen aquells matèries
no transferides als consells insulars. El seu pressupost és de
223.439 euros, un 4,5% que l’any anterior.

I ara arribam al cinquè dels programes d’Interior,
coordinació i gestió dels serveis de Protecció Civil. Als quals
s’hi destinen 491.848 euros, quantia que suposa un increment
d’un 24,8% respecte de l’exercici pressupostari anterior. En
matèria de Protecció Civil mantenim el compromís i volem donar
compliment, com no podria ser d’altra manera, al mandat de
garantia de seguretat dels nostres ciutadans. És per aquest
motiu que des de principi de legislatura hem estat treballant
intensament per elaborar els plans especials de Protecció Civil
en matèria de risc químic, transport de mercaderies perilloses,
inundacions i incendis forestals. Plans que haurien d’haver
estat fets fa anys, des del 90, per complir les directrius
comunitàries que obliguen a les comunitats autònomes a
elaborar-lo. Al llarg del 2002 s’ha aprovat el pla especial de la
factoria de Ca’s Tresorer, confiam en aprovar abans d’acabar
l’any el de Repsol Butano d’Eivissa. Per al 2003 confiam en
enllestir el de transports de mercaderies perilloses. Com el seu
nom indica Protecció Civil és la protecció física de les persones
i dels seus béns en situacions de greu risc col Alectiu, un
desastre públic o una catàstrofe extraordinària, allà on la vida
de persones pugui perillar massivament. I en aquesta protecció
orientam la tasca des de la Conselleria d’Interior.

Ara fa un any les Illes es varen veure greument afectades
per un temporal de pluja i vent, que va posar a prova els
nostres organismes d’emergència i de Protecció Civil. Les
conseqüències foren greus, danys materials i per la pèrdua de
tres vides humanes que treballaven per restablir els serveis
essencials. Ara bé, gràcies a la bona preparació dels serveis
d’emergència i a la seva excelAlent actuació no hi va haver
conseqüències més greus. Per què em remet a aquests fets?
Doncs perquè aquesta experiència ens ha servit també per
veure aquelles mancances que teníem en matèria de protecció
civil, sobre les quals hem treballat intensament per superar-les.
Faig referència a la necessitat de dotar de material i oferir
formació adequada a les agrupacions de voluntaris de Protecció
Civil de les Illes Balears. Els objectius prioritaris de la
conselleria són que el major nombre possible de municipis
comptin amb una agrupació de voluntaris de Protecció Civil,
perquè són un cos clau en la positiva resolució de les
emergències. La feina feta fins ara és ingent, l’any 99
comptàvem amb 4 agrupacions, a dia d’avui més de 360 són els
voluntaris de Protecció Civil repartits en 17 agrupacions
formades i constituïdes. Així a Mallorca comptam amb 13
agrupacions i 290 voluntaris. Eivissa amb 3 agrupacions i 60
voluntaris i Formentera comptam amb una agrupació de 12
voluntaris. A curt termini i abans d’acabar l’any es preveu que
Menorca tengui 4 agrupacions de Protecció Civil. Pel que fa a
Mallorca es preveu la constitució properament de les d’Algaida
i Capdepera i a Eivissa la de Sant Joan de Labritja. Per a l’any
2003 confiam tenir almenys entre 25 i 30 agrupacions de
Protecció Civil. L’autoprotecció dels escolars és també una de

les encomanes que té el servei de Protecció Civil del Govern,
així continuarem colAlaborant amb els centres escolars per
elaborar els plans d’autoprotecció escolar i realitzar simulacres
d’evacuació dels centres, adreçats també als infants. El servei
de Protecció Civil continua amb els cursos d’educació viària,
l’any 2002 uns 4.300 alAlots i alAlotes han passat pel parc mòbil
d’educació viària, per rebre cursos que aposten per la
prevenció i l’educació dels més petits. 

El darrer dels programes de la Direcció general d’Interior és
de la coordinació i gestió del servei d’emergència 112. Amb un
pressupost de 2.635.525 euros, registra un increment del 7,8. La
major part del capítol 6 d’aquest programa, concretament
2.193.694 euros, es destinen al pagament del contracte de gestió
del servei públic del sistema integrat d’emergències 112.
Aquest sistema d’emergències 112 es va estenent
progressivament als municipis illencs mitjançant convenis amb
la Conselleria d’Interior. Des de l’any 2003 els serveis bàsics
seran gratuïts, és a dir, el terminal d’informació, els terminals
mòbils del sistema, la formació del personal, la supervisió des
dels centres d’emergències, així com l’accés a les bases de
dades de trànsit. Actualment una trentena de municipis es
troben integrats en el sistema, els objectius de la conselleria
cara al 2003 són que la resta de municipis estiguin connectats.
El telèfon únic d’emergències 112 va consolidant any rera any
com el telèfon que més cridades rep de tota la comunitat
autònoma. A part d’atendre i canalitzar les solAlicituds d’auxili
dels ciutadans i ciutadanes de les Illes, també s’ofereix un
servei com ara el de l’ajuda psicològica en situacions de crisis,
serveis que fins l’any 99 solament s’oferia a Mallorca i avui ja
es presta a totes les Illes Balears. 

També amb el telèfon d’emergències 112 com a eix central i
convençuts que les Balears com a destí turístic han d’oferir
trets diferencials de les altres destinacions turístiques, l’any
2003 continuarem implantat el Pla de seguretat de les platges,
conjuntament amb la Conselleria de Turisme. L’experiència dels
dos darrers anys ha estat altament positiva. En primer lloc per
la participació d’un major nombre d’ajuntaments en el Pla de
seguretat i en segon lloc pel descens gradual de la sinistralitat,
d’aquí la voluntat d’ampliar-la a més municipis costaners, a
tots. Aquest Pla de seguretat a les platges és un clar reflex
d’allò que des d’Interior entenem per seguretat, informació a la
població, prevenció, coordinació dels serveis de seguretat i
emergència i correcte dotació de material i formació adequada
per al personal de seguretat i emergència. En el marc de la
p revenció i educació dels infants en el correcte ús del telèfon
d’emergència 112, l’any 2003 continuarem les iniciatives
engegades enguany, elaboració de materials didàctics per als
escolars i instalAlació de parcs infantils 112, a distints municipis
de les Illes. Entenem que incidir en els infants en la cultura de
l’autoprotecció i de la prevenció contribuirà a què en un futur
sigui amb l’ús que sàpiguen com actuar davant d’una
emergència.

Fins aquí els sis programes de la Direcció General d’Interior,
que segur que contribuiran a fer de les Balears unes illes més
segures. Ara bé, manca també la col Alaboració de tothom
competent amb forces i cossos de seguretat per aconseguir
minvar la inseguretat ciutadana a la nostra comunitat. Des del
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Govern s’ha ofert la colAlaboració que està al nostre abast
p erquè les preocupacions i els problemes dels nostres
ciutadans són també els nostres.

Passem finalment al pressupost de la secció 36, amb un
increment del 26,77 respecte del 2002, és a dir, amb un
pressupost de 4.634.339 euros. L’increment respecte del 2002 ve
motivat per la previsió d’un increment salarial superior al 2%;
estic parlant de previsions, perquè el Ministeri
d’Administracions Públiques, que organitza amb aquestes lleis
la norma bàsica en matèria de retribucions, encara no s’ha
pronunciat definitivament sobre l’increment salarial per al 2003.
Als mitjans de comunicació d’avui podíem veure que ja es
parlava fins i tot superior, al voltant del 3%. Si bé
l’avantprojecte de la Llei de pressupostos generals de l’Estat es
preveia un augment del 2%, també és cert que han aparegut les
notícies que us esmentava respecte a un 3, 3,4%. Per tant,
davant la manca d’informació per part del ministeri a dia d’avui
hem optat per preveure als nostres pressuposts aquest
increment salarial per si finalment hi haguéssim de fer front.

Fins aquí els pressupostos de la Conselleria d’Interior per
al 2003, darrer any de l’actual legislatura, en la qual haurem
aconseguit els objectius que ens fixàrem l’any 99: normalitzat i
professionalitzar la funció pública, millorar els serveis que es
donen als ciutadans a través del Pla de qualitat, i millorar també
la seguretat pública de la nostra comunitat. Personalment ens
sentim amb els deures complerts. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Si cap grup no demana un
ajornament d’aquesta sessió podríem continuar amb el torn de
preguntes i intervencions o suggeriments per part dels distints
grups parlamentaris, i en nom del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Volem agrair la presència del
conseller d’Interior, que ha vengut a aquesta comissió
parlamentària a informar-nos sobre els pressuposts de la
Conselleria d’Interior per a l’any 2003, i també la presència de
la senyora secretària general tècnica, del director general de
Funció Pública, del director general d’Interior i del cap del
gabinet del conseller. Li hem d’agrair que ens hagi informat
detalladament d’allò que són i representen aquests pressuposts
de l’any 2003, i l’hem de felicitar per haver aconseguit que
aquest pressupost hagi tengut un augment considerable, d’un
13,27% respecte dels del 2002. Amb això ens sembla que pot
comptar amb més mitjans per poder aconseguir aquests dos
objectius als quals vostè feia referència en la seva explicació,
com és ara aconseguir que la funció pública torni més apta per
fer front als reptes que presenta un segle XXI molt complex, i
per complir els compromisos que varen contreure l’any 99, quan
el primer govern progressista i nacionalista d’aquestes illes va
començar a govern aquest país.

Sí que volíem, molt breument, que ens pogués ampliar una
mica la informació sobre dos aspectes que nosaltres creim que

són remarcables, i que fan referència a una de les tasques que
correspon fer a la Conselleria d’Interior, com és atendre el
personal que treballa al servei de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. El volem felicitar per tots els esforços que han fet
fins ara i que han aplicat perquè aquesta funció pública es
pugui desplegar de la millor manera possible, però també, i ens
agradaria molt veure si això queda reflectit o no en els
pressuposts per a l’any 2003, consideram que hem d’urgir a
intensificar encara més aquests esforços en dos camps, dels
quals ens agradaria tenir alguna parauleta més seva, Sr.
Conseller. Un és el que fa referència a l’agilitat en la tramitació
d’expedients administratius, sobretot per allò que fa referència
a les comunicacions amb el personal de les diverses
conselleries; vostè sap molt bé, i els diputats presents en
aquesta cambra també ho coneixen, les no poques queixes que
hi ha respecte d’això. I el segon aspecte seria l’atenció a la salut
del personal funcionari i laboral; vostè hi ha fet referència i ens
agradaria que pogués concretar una miqueta més el que es
refereix a aquestes partides pressupostàries que poden
contribuir a millorar les bones condicions de treball, perquè
entenem que val la pena contribuir a evitar que la funció
pública es transformi en allò que qualcú ha dit molt cruament,
en una espècie de fàbrica productiva de persones minusvàlides
pel que fa a les condicions de treball, sobretot en determinades
àrees com pot ser la sanitat i com pot ser l’educació, on el nivell
de baixes per depressió o el nivell de baixes per accident laboral
sembla ser que va en augment en lloc d’anar minvant.

Desitjam que aquests pressuposts dels quals vostè ens ha
parlat per a l’any 2003 efectivament contribueixin a aconseguir
aquests objectius que vostè s’ha marcat, i no dubti que tendrà
tot el nostre suport perquè això pugui tirar endavant.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. En nom del Grup Parlamentari Popular té
la paraula la diputada Sra. Mabel Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc volem agrair la compareixença del conseller i dels
alts càrrecs que l’acompanyen, i agrair també la seva
intervenció detallada sobre el pressupost, el seu pressupost,
encara que m’han quedat certs dubtes que supòs que vostè em
podrà aclarir.

Efectivament vostè ha dit que el seu pressupost és de 10,8
milions d’euros i que té una pujada respecte a l’any passat
d’1,2 milions d’euros, que és una quantitat que nosaltres
trobam petita comparada amb la globalitat dels pressuposts
d’aquesta comunitat autònoma per a l’any que ve. De fet, si
vostè l’any passat tenia un pes, el seu pressupost sobre el
pressupost de la comunitat autònoma, d’un 0,90%, ara el té
d’un 0,60%. Evidentment això és degut a la transferència de
Sanitat, evidentment, però sí que he de dir que aquest govern
disposa de més recursos cada any i que aquesta conselleria,
que té una part que no és inversora, el tema de la funció



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 62 / 7 de novembre del 2002 1355

 

pública, encara que hi ha temes per invertir, però hi ha temes
que sí que són per invertir, com és el tema de la qualitat
administrativa, o de la protecció civil, ja dic que nosaltres
trobam que no s’ha fet en tota la legislatura cap esforç especial
dins la seva conselleria. De fet li he de dir com a anècdota que
vostè gestiona el mateix pressupost que té el Sr. Bayona; el
director general de Comunicació, que no compareix aquí, té el
mateix pressupost que té vostè, i aquesta és la realitat de la
seva conselleria.

En general, aquesta pujada respecte a l’any passat en
termes generals, es produeix bàsicament a dos capítols. Al
capítol 1 puja el personal, puja 616.000 euros, i a nosaltres ens
agradaria que ens explicàs per què, perquè nosaltres vàrem
criticar en el seu moment que hi hagués una dotació
indiscriminada de places a càrrec de la transferència de Sanitat,
i vostè va rebre part d’aquestes places, petita, però en va rebre
part, i no entenem per què, perquè el personal sanitari depèn
del SERBASA. Si el personal d’educació depèn de la
Conselleria d’Educació i el personal sanitari depèn del
SERBASA, la realitat és que vostè al final gestiona molts menys
funcionaris dels que gestiona Educació i dels que gestiona el
SERBASA, en canvi vostè s’aprofita de la transferència de
Sanitat per dotar el capítol 1, però bé, m’agradaria que ens ho
explicàs perquè nosaltres consideram greu que es llevin doblers
de Sanitat per a això. I també pugen les inversions, però pugen
les inversions, com sempre, immaterials, aquestes inversions
que són irreals; hi ha una pujada de 559.000 euros, uns 93
milions de pessetes en inversions immaterials. 

Això són les xifres globals de la seva conselleria. Si passam
a concretar per direccions generals, vostè primer ha fet
referència a la Secretaria General Tècnica i ha fet referència al fet
que s’inclou una inversió immaterial nova de 175.000 euros, que
ha explicat que és per al Pla de qualitat; agraïm que ja hi hagi
una partida pressupostària, perquè l’any passat no hi havia cap
partida pressupostària per a aquest tema, i creim que és
important avançar dins la qualitat de l’administració pública i
ens trobarà, al Partit Popular, en aquesta línia, i per tant agraïm
aquesta partida pressupostària encara que, com sempre, pot ser
insuficient, però bé, és una passa.

Sí que m’agradaria saber, en tot aquest tema del Pla de
qualitat, que vostè ha dit que posaria en marxa diverses oficines
-que crec que és molt ambiciós amb aquest pressupost tantes
oficines que vol posar en marxa, però bé, s’ha de començar-,
m’agradaria saber si hi ha intenció per part del Govern
d’intentar obrir els horabaixes l’administració pública, perquè
a nivell nacional crec que el ministre vol avançar en aquest
tema, no sé com està, però crec que és una iniciativa a la qual
haurien de donar suport totes les administracions i no sé si el
Govern balear pot anar per aquesta línia.

Passant a la Direcció General de Personal i a tots els
programes que gestiona la Direcció General de Personal, en el
tema de formació hi ha una pujada; vàrem criticar en el seu
moment que varen davallar vostès el tema de l’IBAP, el
pressupost de l’IBAP, ara es recupera i s’augmenta un poc
aquest pressupost. Per tant ho agraïm i agraïm també que es
comenci en la formació del tema del català en el personal

sanitari, encara que el tema del català en general vostè sap que
el Partit Popular no comparteix que hi hagi hagut una pujada
sense un període transitori per als funcionaris, i sobretot que
després per a un concurs de trasllat s’hagués fet una excepció
concreta per al grup administratiu i auxiliar, que nosaltres vàrem
denunciar i que consideram indiscriminat. Per tant, elevam tot
el que sigui la formació de català però en el tema del català
vostè sap que nosaltres, en el Partit Popular, hi ha un tema que
no compartim, que ha estat aquesta pujada sense concedir un
temps transitori.

He de dir també que m’agradaria saber, només per
informació, que en el programa de gestió de personal hi ha un
capítol nou de subvencions a famílies que m’agradaria saber
per què és; no sé si ho ha dit o no, però, no és que sigui una
quantitat molt important, però com que és nova, és una partida
de subvencions a famílies dins el programa de gestió del
personal, que simplement és per si m’ho podria aclarir.

El programa de gestió de nòmines queda exactament igual,
i del programa de condicions de feina, salut i prevenció de riscs
laborals he de dir que el pressupost és exactament el mateix que
l’any passat i hi torna haver -ja és per a anècdota, això- un
estudi previst de 65.000 euros que cada any està previst, que
vostè em va dir el primer any que era per fer un estudi pel tema
de la sinistralitat laboral dins la comunitat, que l’any passat li
vaig demanar per què el tornaven reproduir i em va reconèixer
que no s’havia fet aquest estudi i que tornaven posar la partida,
idò ara es torna a posar aquesta partida d’estudis i simplement
ja és un poc com a anècdota que m’expliqui aquest estudi o
treball tècnic que hi ha cada anys, a què es destinen els
doblers.

Del tema de la Direcció General de Personal he de dir,
perquè crec que encara que no sigui tal vegada el moment en
un debat pressupostari, però sí que m’ha xocat que vostè parlàs
de la professionalització i preparació dels nostres funcionaris,
i de la igualtat, de la publicitat, del mèrit, vostè aposta pel tema
de les oposicions lliures, ja no discutirem aquest tema, però sí
que xoca molt que vostè sigui un gran partidari de les lliures
designacions i un gran defensor de les lliures designacions.
Crec que fa poc temps que hi ha hagut una sentència que diu
clarament que aquest no és el sistema amb què ha de funcionar
la comunitat autònoma, nosaltres ja vàrem discrepar d’aquest
sistema en una compareixença seva, no sé si era el mes de maig,
perquè creim exagerada aquesta situació, creim incoherent que
els funcionaris de nou ingrés siguin caps de serveis en aquest
moment, funcionaris de nou ingrés que duien mesos, un o dos
mesos a l’administració són caps de serveis en aquesta
administració, sense cap mèrit ni tan sols antiguitat dins
l’administració són caps de serveis, i per tant crec que es
contradiu vostè quan parla de mèrit, de capacitat i de
professionalització i després veure que el personal no pot
millorar i no pot avançar si no és pel tema de favoritisme. Per
tant hi ha aquesta contradicció, encara que ja manifest que tal
vegada el debat de pressuposts no sigui el debat per parlar
d’aquest tema, sinó que seria una compareixença específica
sobre aquest tema.
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Passam ja al tema d’Interior. Una pregunta sobre el tema del
joc, Sr. Costa; l’hi he de fer; un tema polèmic de cara als mitjans
de comunicació, un tema d’enfrontament amb el Consell Insular
de Mallorca, un tema on vostès de sobte s’han equivocat, ja no
és la lototrot, vostè no va dir que feia mala olor però varen
publicar que vostè deia que feia mala olor, això ja ens ha quedat
clar, i després vostè va oferir un conveni, que va sortir als
mitjans de comunicació, al consell insular que després vostè
mateix va haver de retirar perquè el consell insular va dir que no
sabia res d’un conveni, i aquest conveni, a més, crec que
parlava de 400 milions de pessetes que aportaria la comunitat
autònoma i 400 que n’aportaria el consell. Ens agradaria saber
quina solució i de quina partida pressupostària, perquè aquí del
tema del trot no hi ha res, ni un duro. Per tant, aquests 400
milions d’aquest conveni no sabíem on eren ni on seran, si és
que de veres aquest govern pretén ajudar aquest sector.

Del tema de formació de policies locals, només com a
anècdota parla la memòria de l’inici de les obres a Son Banya i
només hi ha inversió immaterial, dins aquest programa. Per tant,
la inversió real de les obres de Son Banya, no la trobam, i com
que ho diu la memòria simplement per aclarir aquesta situació.

Del tema de seguretat en els edificis, puja el capítol 1 però
pràcticament queda exactament igual. Activitats classificades
queda exactament igual. I després el tema de coordinació de
protecció civil, que pràcticament són les mateixes quantitats.
Per això dic que no hi ha hagut cap esforç inversor en aquesta
matèria i creim que s’hauria d’intentar destinar més doblers.
Però sí que ens crida l’atenció que dins els objectius d’aquest
programa parla de fomentar l’elaboració de plans d’emergència
insulars i municipals, i no trobam cap partida d’ajuda als
municipis ni als consells insulars perquè facin aquests plans;
només hi ha inversió immaterial, però no hi ha capítol 4 ni
capítol 7. Després també dins els objectius d’aquest programa
parla vostè de renovar la xarxa de ràdio, de renovar la xarxa de
vehicles, d’adquirir material per a intervencions en accidents
químics, de renovació del material de rescat, i tampoc no sabem
on són els doblers, perquè només hi ha inversió immaterial,
dins aquest programa; inversió real..., ho dic simplement perquè
és el mateix pressupost i diu molts d’objectius, però després les
xifres no ens quadren.

Del tema de l’112... Ah!, primer vostè ha parlat d’un tema,
parlant de telèfons, del 012, l’atenció telefònica dins el Pla de
qualitat. No trobam reflex pressupostari i ens estranya aquesta
interferència amb el SIAC, que pertany a la Conselleria de
Presidència, i que fa unes hores ha comparegut el conseller de
Presidència i no ha dit res d’aquest telèfon, que ens pareix molt
bé la iniciativa però que em pareix que a vegades són iniciatives
que després no en trobam reflex. El conseller més competent,
que és el de Presidència, no diu res, i temem que no siguin
anuncis que quedin sense res. De l’112, que sí que és un
telèfon molt important, i crec que va ser un gran èxit, he de dir
bàsicament que vostè diu que tots els doblers es destinen al
contracte de serveis que vostès tenen en aquest moment, però
clar, no hi ha pràcticament augment en la gestió de l’112 i en
canvi sí que trobam nous objectius, com el començament i
finalització d’una nova seu per al centre d’emergències, com
incorporació de noves tecnologies que facilitin les tasques de

comunicació pública,  terminal  mòbil ,  megafax,
videoconferència, com adequació de la plataforma tecnològica
del centre, com instalAlació de nous sistemes informàtics i de
comunicació, com càrrega de les dades necessàries per al
funcionament dels nous sistemes d’operació Geobase, o
l’organització de les primeres jornades tècniques de directors
de centres d’emergències de la Unió Europea. Ja dic, veim nous
objectius i veim el mateix pressupost, i hi ha un petit augment
de..., exactament ara li diré el petit augment que hi ha dins l’112:
són 191.000 euros. Per tant tots aquests nous objectius que no
hi eren no sé si es podran assolir amb aquesta quantitat.

Ja que parlam també de tot el tema de seguretat, i donat que
vostè va ser el darrer portaveu, pareix que és el portaveu en el
tema de la Regió Europea de les Illes Balears, m’agradaria saber
si hi ha qualque partida prevista per a la seguretat dels actes
commemoratius de la Regió Europea dins aquest pressupost.

Passem ja a la secció 36 -ja acab, Sr. President. A la secció
36 efectivament hi ha un augment dins aquest pressupost.
Vostè ha dit que és, si no ho he entès malament, per a aquesta
pujada nova, que no se sap què serà, dels funcionaris. El que
m’estranya és que estigui a les partides de gratificacions i a les
partides de productivitat. La pujada important, que em va
estranyar quan vaig veure la secció 36, és que gratificacions
pujaven molt i també productivitat, i jo no sé si és que hi ha
hagut cap problema per reflectir-ho, però m’ha estranyat la
forma de comptabilització d’aquesta pujada.

I res més, ja està. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar les
intervencions fetes fins ara té la paraula el conseller d’Interior.

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

Sr. President, diputats i diputades, en primer lloc vull agrair
al Grup del PSM, al diputat Sr. Buele, la seva intervenció, i com
ja també apuntava la diputada Sra. Mabel Cabrer, evidentment
aquesta conselleria ha tengut un increment pressupostari. Jo
dins l’àmbit del món de l’administració pública evidentment no
és una conselleria inversora, i crec que fonamentalment és
important analitzar els tipus de polítiques o d’actuacions que es
duen des de la conselleria, i crec que és la forma més justa o
més correcta de poder avaluar la feina que es realitza, i per tant
no tant, també, en el tema pressupostari.

Vostè ha plantejat un aspecte respecte al tema de la
formació. Jo li diré que sí, que respecte al tema de la formació el
que vostè ha esmentat d’agilitat de tramitació, dins aquest pla
de qualitat, que després hi tornaré a fer referència, es planteja
el que diuen els tècnics personal de frontera o personal
d’atenció al ciutadà, que serà -i veurà ara on vaig- l’atenció
directa al ciutadà. Aquest és un dels aspectes que en una
enquesta que hem fet se’ns ha posat més de manifest, però hi
ha una feina ingent a fer i que s’ha començat, i crec que haurem
complert un objectiu, que és començar a posar les primeres
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passes de millora de qualitat dins l’administració pública, i ho
vull dir a tots els grups parlamentaris, a tots, que és molt
necessari que un pla de qualitat tengui un ample consens
polític, perquè bàsicament un pla de qualitat és un objectiu a 10
anys, si volem donar realment una posada en marxa de nou a
aquest cotxe que és l’administració autonòmica. És a dir, s’han
de redefinir els procediments administratius, que era
l’enginyeria administrativa, i en aquests moments estam fent
feina en tota aquesta qüestió i estam formant personal. Per tant,
en aquest marc del Parlament de les Illes Balears vull mostrar la
disposició per part de la conselleria a totes les aportacions i
crítiques dels grups polítics i poder participar i mirar, a ser
possible, que aquest pla de qualitat que està a disposició de
tots vostès pugui ser dut amb el màxim consens i buscar el
màxim d’elements de consens polític.

I després feia un altre esment quant a les condicions de
treball en el tema de salut laboral. Jo li diré que hi va haver..., no
record quin debat vàrem tenir a plenari, crec que va ser una
moció que va presentar el Grup Popular, i el vàrem aprovar per
unanimitat, i bàsicament per què?, perquè jo crec que en un acte
de responsabilitat per part de tots els grups parlamentaris es va
veure una qüestió que és clara, és a dir, començar a posar en
marxa tots aquests tipus de serveis posa de manifest els greus
dèficits que té aquesta comunitat avui encara en matèria del que
estam parlant, de salut laboral, i per tant és bo anar planificant
i probablement haurem d’adequar molts de centres educatius,
molts de centres de salut, moltes places administratives a uns
mínims de condicions, d’ergonomia, etc., etc., de salut laboral.
Per tant, jo crec que també aquest és un element important, que
es vagi millorant, que es facin esforços reals per millorar
algunes condicions deficitàries que avui hi ha a la nostra
comunitat autònoma pel que fa a salut o pel que fa a qualitat en
el treball.

Li diré que una enquesta reflectia dins el personal de
l’administració general -li estic parlant ara de memòria-, el
personal de l’administració general, repetesc, mostrava la seva
satisfacció quant a les condicions de treball i de salut respecte
del seu lloc de feina. Probablement on més ens hauríem de
centrar avui a l’hora de parlar d’això és en matèria de salut o de
sanitat, o llocs de feina de salut i sanitat, i d’educació,
concretament.

Li agraesc la seva intervenció.

A vostè també, Sra. Mabel Cabrer. A vostè també.

(Rialles)

Bé, respecte a... És cert que la Conselleria d’Interior, i ja ho
deia ara contestant al diputat del Grup PSM (...). Per tant dins
una conselleria, un equip dins la conselleria i especialment en
aquest sentit dins la Direcció General d’Interior, que sí que ha
de tenir esforços inversos, evidentment hem de continuar
creant tensió pressupostària en el sentit d’anar millorant i
agafant quotes en el sentit que es puguin anar introduint
esforços pressupostaris en matèria de seguretat.

Jo crec que dins l’àmbit de la Direcció General de Funció
Pública evidentment tot és millorable, però està bàsicament ben
cobert i val una mica l’explicació que donava abans al Sr. Buele.
Crec que es valoraran positivament o negativament les
polítiques que es realitzin, però no la capacitat inversora que
pugui tenir aquesta direcció general de Funció Pública.

El Sr. Bayona pot comparèixer quan el Grup Popular ho
designi, però crec que el Sr. Mato, que també tenia molt de
poder, tampoc no compareixia a explicar ni els seus pressuposts
ni les seves activitats.

Em feia menció al tema del personal de salut, i diu “vostès
per què se n’aprofiten, d’aquestes transferències de serveis
generals?”. Bàsicament perquè es va computar tot un personal
que a l’hora de fer la transferència, que afectava a Intervenció,
a Hisenda, o afectava a la part de funció pública, i amb una
negociació d’estira i afluixa entre les tres conselleries per
determinar el que corresponia a cada una, va correspondre en
la part de serveis generals un apartat a la Direcció General de
Funció Pública. Tengui en compte que nosaltres gestionam
serveis generals, i que si es van encarregant, tots els
funcionaris queden, en aquest cas haguessin quedat a Salut,
cada vegada més dins la Direcció General de Funció Pública
amb el mateix personal hauria de gestionar més serveis del que
es donen amb una competència com és per exemple Salut, que
és quasi el 50% del pressupost de la comunitat autònoma. Per
tant no es pensi que ens en van tocar massa. Pens que ens en
van tocar massa pocs, si m’ho permet.

Bé, el Pla de qualitat abans n’he fet un esment i m’ho ha
tornat..., vostè ha plantejat una qüestió, i és cert que dins
l’Estat i sobretot dins determinats serveis i des de determinats
ministeris es planteja el tema, si bé crec que no està resolt a
nivell de Govern central o a nivell d’administració central.
Probablement, evidentment, hi hagi la mateixa preocupació que
puguin tenir totes les administracions, vull dir, crec que una
cosa que s’ha posat de manifest i a nosaltres els ciutadans, a
través d’una enquesta que vàrem realitzar, estava com a un dels
punts prioritaris, que era la crítica que teníem uns horaris que
miraven cap a dins l’administració i no miraven cap a la
ciutadania; i els horaris es feien en funció només dels
treballadors públics. Per tant, probablement, davant aquesta
posada en escena del que pensa l’opinió pública, doncs s’està
treballant en això.

Dir-los que jo ja vaig anunciar que el Govern de les Illes
Balears en aquesta legislatura posaria horari de matí i tarda, i
vaig haver d’explicar que no s’espantassin els funcionaris o els
treballadors públics, en general, quant que no vol dir que anem
a una jornada partida. Vol dir que, i aquesta és l’explicació de
perquè no s’ha fet ara i es farà d’aquí a uns mesos, i no té res
a veure amb finals de legislatura, l’única motivació que té és
que en aquests moments s’està formant el personal d’atenció
al ciutadà o personal de frontera, i una vegada que totes les
oficines i la xarxa estigui creada, serà quan es començarà a fer
aquest ús d’horaris més flexibles de matí i tarda que, en aquests
moments, s’estan mirant de concretar. Per tant, crec que és bo,
no obstant, crec que, i si no que ho complementi o me
corregeixi la Secretària General Tècnica, si és faran tots els dies
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o si fins i tot tendrà alguns matisos, però s’està treballant en
aquest sentit i garantir als ciutadans de les illes que hi haurà
una flexibilitat. Per tant, em complau sentir que vostè amb
aquesta iniciativa també hi està d’acord.

Bé, és veritat, crec, i ho he dit a diferents compareixences i
al mateix director de l’IBAP perquè ho transmeti, és a dir que
crec que l’IBAP ha fet un esforç ingent quant a la formació de
personal dins aquesta comunitat autònoma. S’ha fet un esforç,
abans he dit el número de formació en llengua catalana que es
fa en aquesta comunitat i per tant som jo sempre, i sempre el
meu bon amic de la direcció general, el director general de
Normalització Lingüística, Melià, sempre li dic que nosaltres
des de la Direcció General de Funció Pública, des de l’IBAP, es
fa un esforç de normalització lingüística ingent i, probablement,
amb mitjans que són escassos, i es fa molt bona feina.

Jo, respecte del tema de la transitorietat li diré una qüestió,
crec que ja vàrem tenir un dia aquest debat i li vaig expressar
que, si no ho record malament que la Llei de normalització
lingüística és del 86, i per tant duim un període transitori jo crec
que prou important i el que veim és que hi ha amb tota
normalitat, i això sí que és veritat, la gent més jove doncs no té,
està totalment en aquest sentit normalitzada, sí que et trobes
problemes puntuals, específics i que probablement, en aquest
sentit, li donaríem la raó; però me permetrà que li digui una
cosa, l’excepció li dóna la raó però la norma o la normalitat no.
Li diré, com a anècdota, si li val, que ahir, que hi havia un acte
de funcionarització de 440 persones que es varen funcionaritzar
en aquesta comunitat autònoma, un procés important que havia
d’haver estat fet en el 96, doncs es va acabar; hi va haver dins
aquest procés una persona que es va quedar dins aquest
procés de funcionarització, una, per culpa, per no haver aprovat
les proves de català, una persona d’una edat ja considerable. I,
evidentment, jo el problema personal l’entenc, però, en aquest
sentit, un procés de normalització, de vegades té aquestes
qüestions excepcionals, però li puc dir que la normalització dins
el que és l’administració pública en l’increment s’està produint
amb total normalitat, li assegur.

Havia comentat el tema dels riscs laborals i aquest estudi de
treball. Sí, així com li vaig reconèixer que l’any passat no
s’havia fet, li reconec que enguany sí que s’ha fet i és el tema
de la vigilància del control de les baixes que es produeixen. I
p er tant aquesta és la justificació d’un projecte que sí s’ha fet
i s’ha de fer i s’ha de seguir fent. Per evitar una qüestió que
crec que és bo uns sistemes de control per garantir el que
abans havia exposat el diputat Sr. Buele.

Sobre el tema de la professionalització avui, no, crec que el
tema de les lliures designacions avui jo crec que no és el debat;
però jo només li diré, amb un to distès, crec que les lliures
designacions ho defineix clarament, el model de funció pública
elegit per aquesta institució, pel Parlament de les Illes Balears,
per tant, crec que el que s’ha de fer és mantenir el respecte al
que va dir el Parlament de les nostres illes. Però, dit això, crec
que no s’ha de dimonitzar cap sistema, ni els sistemes de
concurs ni els sistemes de lliure designació, cada tipus de plaça
ha de tenir el sistema d’accés de provisió idoni. Però jo crec, no
ho he fet per respecte individual a la gent, que ho mereix, però

jo sí que he volgut fer una reflexió, i he mirat i he demanat totes
les lliures designacions d’aquesta comunitat autònoma, per
veure la possibilitat d’aquesta acusació de l’oposició que és
per colAlocar els seus: el 10% són membres, alts càrrecs de
l’anterior Govern del Partit Popular, lliures designacions fetes
per aquest Govern, el 10%. Li podria dir els càrrecs, però estic
convençut que vostè els coneix, i per respecte a ells, com a
funcionaris, no ho faré. Per tant, demanaria en aquest sentit, no
he volgut fer l’exercici de treure la llista del nombre d’alts
càrrecs de l’anterior Govern i que avui són lliures designacions
d’aquest Govern, estan treballant i, com a bons professionals,
doncs cada conseller va i els manté.

Per tant, m’atreviria a fer-li una broma, en trobarà més de
lliures designacions que estan en els nivells més que estan en
el seu partit, que no en el meu. Ho deix, que cadascú pensi el
que vulgui, però això crec que posa una mica de manifest, això,
aquesta acusació de sectarisme; i no faré algun comentari
perquè ningú pensi que vull fer alAlusions de caràcter personal.

Respecte a la sentència, jo no entraré, evidentment m’he
llegit la sentència, no només la part de la resolució, la part
dispositiva, me l’he llegida tota; la sentència no entra, diu el
que he dit abans, és a dir que hi ha un sistema normal que és el
de concurs, un sistema excepcional i es fa una crítica, que vostè
l’haurà llegida, a la falta de motivació de per què és lliure
designació. Això és el que diu clarament la sentència. El que
probablement, i els efectes mediàtics, sempre produeixen, si
s’ha guanyat o s’ha perdut; però, com vostè sap , i crec que a
una sala, com és una comissió en el Parlament de les Illes
Balears, no només vull parlar, sinó que vull posar els matisos
que això té; probablement s’hauria d’haver motivat més per què
es volien lliures designacions i per això sí que he quedat clar, i
he donat les ordres que havia de donar, perquè quan hi ha una
nova lliure designació hagi de ser ben motivada.

No entraré molt en això, el dia que vulgui, pel sistema que
vulgui, em pot convidar a aquest debat dins el Parlament, però
si començam a excloure el que són els llocs, a part, que crec que
no s’ha qüestionat mai dins el Govern actual, ni a l’anterior, el
que són secretàries personals d’alts càrrecs, així com xofers i les
places que no han estat ocupades, veurà que el número minva
moltíssim. Per tant, probablement, i si té en consideració l’altre
que li he dit, crec que veurem que estam dins uns números no
massa alts, però no són uns números massa alts, i no sé si és
necessària una reflexió dins el que són les lliures designacions.
Però li posaré un exemple, sense dir el perfil de funcionari: si
caiem en una dimonització, jo li dic sincerament, un lloc
estratègic per a una política d’un govern, a nivell de cap de
servei o cap de departament, ho podríem posar a interior o a
una plaça de sanitat, ara no vull fer, tenc en el cap present una
plaça, però per respecte no la vull dir; i se’m va fer el
plantejament de fer-la per concurs específic, i crec que se n’han
de fer també per concurs específic en determinades places i és
un bon sistema, però determinades places crec que el sistema
més correcte és el de lliure designació, i li diré perquè. Esper
que el Govern de n’Antich duri molt de temps i per tant me
superi a mi en la meva fase de conseller, probablement, però, o
quan vengui un altre govern del Partit Popular; és lògic que un
lloc estratègic d’una política per a un govern o des d’una
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conselleria el deixi colAlocat per a sempre? És a dir, per tant, no
dimonitzem aquest tipus de places, podrien haver-se fet molts
de concursos específics, i vostè sap perfectament el que jo li
dic; i per tant crec que és molt més correcte i molt més
respectuós amb un futur govern conservador d’aquestes illes
que determinades places siguin de lliure designació; i quan ve
un altre govern es posi la persona que s’estimi idònia. Ho
deixarem estar, vull dir que crec que el tema de les lliures
designacions crec que li he expressat.

En el tema del servei de joc, li diré dues coses: miri, tenc un
defecte, no sé si en termes polítics, jo quan m’equivoc ho
reconec; jo, en el tema del conveni vaig reconèixer públicament
que m’havia equivocat, no me sap greu dir-ho. Per tant, ja li
anticip la resposta oral que li diré al diputat Font. I li diré per
què, ja que avui crec que el temps, no, li diré amb cinc segons,
que el President no m’hagi de cridar l’atenció, és a dir,
evidentment, quan s’està en coalició es pacten les qüestions i
es va entregar un document que evidentment, a la premsa, als
mitjans de comunicació, ja li he dit que no ho vaig donar jo,
però assumesc la responsabilitat d’aquesta qüestió i la vaig
assumir, de totes maneres, vull dir, les coses es poden
magnificar i fer una tempesta dins un tassó d’aigua, però no té
més importància per a mi ni per al grup polític que s’hagués
pogut sentir greujada o perjudicada que això, una tempesta en
un tassó d’aigua.

En el tema del trot, estic convençut que hi haurà una
finançació conjunta, però li voldria recordar que avui el trot a
les Illes Balears té una subvenció aproximadament de 500
milions de pessetes. Per tant, hi havia, no sé, crec recordar que
una de les propostes i, evidentment, això no ho duia preparat,
perquè ho he sentit ara, una de les propostes o resolucions que
vàrem dur al debat de pressuposts és que mantenien,
plantejaven vostès, que hi hagués un equilibri, crec recordar i
si no deman disculpes, però n’estic segur, que deia que hi
hagués un equilibri entre l’ajuda als diferents esports. Si en
posam 600, el Partit Popular què diu que en posem per al futbol
base, o per al ciclisme, o per a la colombofilia? Per tant, crec
que, evidentment, seria bo, és a dir, jo entenc que des de
l’oposició mirin de cercar la contradicció entre els grups de
coalició de govern, però jo crec que també seria bo que els
ciutadans, els esportistes de les Illes Balears, sàpiguen, la
federació de les federacions de l’esport, què és el que proposen
vostès per als ciclistes i per a l’altra gent, ho diguin, és una
tribuna perfecta. Jo sé que vostès no ho diran, perquè no els
convé; però seria bo que ho sabessin els ciutadans.

El convit que vostès, i així podrem contraposar models
d’ajut a l’esport i als esportistes, el model del Partit Popular i el
model del pacte de progrés, jo crec que seria bo. Al trot 500 en
posam i al futbol base zero? Equilibram o no equilibram? Vaig
fer, Sra. Cabrer escolti que això és interessant, vaig fer la reflexió
que si posàvem aproximadament 800 milions de pessetes per al
trot, que és una reivindicació que es fa, els pressuposts en
matèria d’esport en aquesta comunitat havien de ser 100.000
milions de pessetes per a fitxes federatives; bé, ho debatem. No,
és a dir, l’extrapolació, du la proposta del Partit Popular
d’equilibri entre els esports, bàsicament havíem d’anar a una
proposta de 100.000 milions de pessetes. Per tant, jo crec que

aquest tema, vull dir, demagògies a part, crec que l’hem de
ponderar en la seva justa mesura.

Son Banya no hi és per raons que està a patrimoni. Ha sortit
fa un moment el conseller de Presidència, està a les partides de
patrimoni.

Protecció civil. Protecció civil ha pujat molt i s’han fet dues
feines importants, i més, molt personalment em sent orgullós de
la feina, de la quantitat d’agrupacions, de la bona feina que
realitzen i vaig ser el primer que em vaig posar en primera línia,
dins l’àmbit del Govern, i no podíem seguir amb una protecció
civil com estàvem. I fent l’esforç dins aquell crèdit extraordinari
que vostès van criticar l’altre dia, el Govern de les Illes Balears,
amb una iniciativa duta des de la Conselleria d’Interior, 1 milió
d’euros, extraordinari, per tenir preparats en matèria
d’emergència tot el que és el tema d’aquesta qüestió. Per tant,
bé, ho valorin, és a dir, no estan aquí en aquests pressuposts,
però sí que és un ajut real a la protecció civil de les nostres
illes.

Sí, dins el Pla de qualitat hi haurà un sistema únic,
independentment de la conselleria a què estigui adscrit, de
servei d’atenció al ciutadà. Per tant, vostè sap perfectament i el
diputat supòs que també la situació actual del SIAC, ha fet una
bona feina, però s’ha de millorar en tecnologia, està dins l’àmbit
del Pla de qualitat, i per tant s’ha de fer una actuació conjunta.

Anirem més ràpid. Sí?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Conseller, li agrairé que vagi acabant la seva
intervenció, ja ha excedit el temps corresponent.

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

L’acab, un minut, Sr. President. Si me bot qualque cosa,
deman disculpes. Acte de la Regió Europea, com era una broma,
li contestaré amb una broma: doncs, aquesta comunitat
autònoma, seriosament, té un dèficit de 500 policies que el
Govern de l’Estat ha deixat en aquesta comunitat autònoma, i
vaig dir una cosa, com totes les que dic en aquest recinte, és a
dir, seriosament, que el Govern estava disposat a treballar
conjuntament amb l’administració de l’Estat, i ja s’ha sentit per
boca del President de la comunitat autònoma, la disposició que
es va posar al Sr. Acebes, es va quedar encomanat, s’ha fet una
feina, i el Govern de les Illes Balears ha posat un conveni per
millorar el tema de la seguretat pública. Però la primera condició
és que s’acompleixin els compromisos que el Sr. Acebes va dir
a les Illes Balears, que es dotin totes les places que siguin aquí.
Per tant, es cobrirà perfectament la Regió Europea del 2003 amb
els policies que ha d’enviar Acebes a Madrid; si no està cobert,
li demani explicacions al Sr. Acebes.

Respecte del tema de la productivitat, miri, tal vegada ens
hem equivocat, però va ser una proposta del Sr. Arenas.

I ja està, moltes gràcies, i disculpes, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Bé, disculpat. Gràcies, Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, té la paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Conseller. Realment crec
que ha estat bastant suculent tot el que vostè ens ha dit, però
discrep bastant de moltes coses. Primer, li he de dir que,
efectivament, la Direcció General de Personal està ben dotada,
més o manco, sempre pot ser deficitària, però no és tema de
protecció civil.

Però el tema del Sr. Bayona, de la Direcció General de
Comunicació, li he fet l’anècdota que té el mateix pressupost
que té vostè. Vostè me xerra del Sr. Mato, i li puc assegurar,
perquè jo he estat a Presidència, que no s’apropa ni a una
tercera part del que gasta el Sr. Bayona en aquest moment en
publicitat. Però deixem aquest tema, que ja tendré jo ocasió,
amb l’esmena a la totalitat, de discutir-ho damunt el pressupost.

El tema del personal sanitari, dotació de places. Miri, vostè
ha dit que entre sanitat, hisenda i funció pública es varen haver
de repartir places. No, s’ha oblidat conselleries, varen posar
doblers, de la transferència de sanitat, estan llevant doblers de
sanitat, a la Conselleria de Presidència, a la Conselleria
d’Innovació i Energia, a part del SERBASA i a la Conselleria de
Sanitat, Conselleria d’Hisenda i Conselleria d’Interior, en total
varen ser 151 places de personal burocràtic, almanco cap
personal sanitari, a càrrec de la transferència de sanitat. I
nosaltres creim que, xerram de quasi 1.000 milions de pessetes,
és una xifra que s’ha llevat dels doblers de la transferència molt
important, i creim que s’ha de justificar, perquè estam xerrant
dels doblers de la sanitat pública, i s’ha de justificar molt per
què es doten 151 places de forma indiscriminada; que, per
ventura, per a la transferència es podien necessitar 20, 25
places, 30, no ho sé, però 151 realment és excessiu. I si tenim en
compte que el personal sanitari, de cost, serveis centrals, supòs
que ha passat a la Conselleria de Funció Pública, però el gruix
del personal depèn del SERBASA, i per tant jo mantenc que no
té cap sentit que vostè hagi procedit a aquesta dotació.

Del tema dels horaris més flexibles, benvinguts siguin,
nosaltres ho compartim.

Del tema del català. Vostè mateix crec que es fa un embull,
vostè diu que hi ha una transitorietat en la Llei de la
normalització lingüística des de l’any 86; no és aquesta la
pregunta que jo li he fet. D’acord, el Partit Popular va ser el
primer que va posar un determinat nivell d’exigència per accedir
a la funció pública, vostès el pugen; nosaltres consideràvem
que hi havia d’haver una transitorietat, vostè me diu que no. I
la pregunta és, per què vostè ha de fer una excepció després
per a determinats grups, per a un concurs de trasllat? Per què
uns si, vostè diu que es necessita transitorietat, després fa una
transitorietat només per a determinat personal. És aquesta
crítica: o tots o ningú. Vostè m’ha xerrat que, precisament, una
persona havia quedat fora, que el general no ha de ser
l’excepcional; però si va ser vostè mateix que va fer una

excepció. Per acord del Consell de Govern va excepcionar un
decret, i el vaig reptar a un plenari que me dugués un informe
jurídic, un, que digués que un acord del Consell de Govern pot
modificar el que diu un decret, i encara l’estic esperant i
m’agradaria rebre aquest informe jurídic. Perquè és una cosa
molt estranya, però és que aquest és un tema ja de legalitat,
però en el fons, vostè que diu que la transitorietat s’ha
d’acabar, va ser vostè mateix que després va haver de fer una
excepció per al grup auxiliar i administratiu perquè poguessin
accedir al concurs de trasllat; i en canvi, en el cos superior, el
cos de gestió no varen tenir aquesta oportunitat, i és aquesta
discriminació el que nosaltres criticam.

El tema de les lliures designacions. En el tema de les lliures
designacions realment ha dit coses interessantíssimes: primer
que un 10% són del Partit Popular, bé, això ja, el problema, Sr.
Conseller, és el model. Vostè xerra i xerra de professionalització
i molt bé, mèrit, capacitat, i després no és la realitat; que hi hagi
gent després del PP que sigui o no. El problema és que el
funcionari pugui accedir i millorar la seva promoció pels seus
mèrits, i no perquè un conseller de torn ho digui. Per ventura el
del PP és amic de l’altre, jo no ho sé, ni m’importa. El tema és el
model, el tema és que hi ha molts de funcionaris que no poden
avançar, que s’ho mereixen més que d’altres, que estan millor
preparats que d’altres, aquesta és la situació.

Vostè diu que la sentència diu que simplement s’ha de
motivar. No senyor, no senyor i jo m’he llegit la sentència i la
sentència no diu exactament això; i li llegiré un paràgraf clar de
la sentència, que diu: “Si la primera interpretación conduce a
que nada menos que 367 plazas de funcionarios de la
comunidad puedan ser configuradas como de libre
designación, sin necesidad de justificar que concurran
circunstancias de responsabilidad de la plaza, desde luego
queda sin efecto la premisa inicial de que el sistema de libre
designación sea excepcional. Antes al contrario, queda
generalizado para un número de puestos excesivo e incluso
en relación al número total de funcionarios, más de 4.700".
La sentència el que li diu és: lliure designació, és excepcional;
això ho diu ben clar la sentència, és un sistema excepcional.
Diu, per tant, que el nombre que vostès preveien de lliure
designació mai és excepcional, ho han transformat en regla
general. Després li diu que vostè pot justificar determinades
places, però primer li diu que totes les places de lliure
designació que vostè tenia previstes no, menys, i aquestes
menys que les motivi.

Perquè jo compartesc plenament que un cap de servei de
gabinet d’un conseller hagi de ser lliure designació, jo hi estic
totalment d’acord; ara, jo li vaig fer, no la tenc aquí, però li vaig
fer una relació a una compareixença que vàrem tenir abans de
l’estiu, li vaig xerrar del cap de servei d’epidemiologia, li vaig
xerrar del cap de servei de vacunacions, li vaig xerrar de caps de
serveis, d’aspectes tècnics, o de sanitat animal, que no té cap
sentit que siguin de lliure designació; que el que té sentit en
aquesta administració és que sigui el millor, el millor amb els
mèrits que vostès vulguin; si l’antiguitat no és el millor sistema
d’elecció, idò uns altres, però el millor sistema. Aquesta
situació, i si després el funcionari no serveix hi ha possibilitat
de remoure una persona que ha guanyat una plaça per concurs.
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I aquesta és la diferència del sistema, ja li dic, jo compartesc que
hi hagi places de lliure designació que ho siguin, ho
compartesc, un cap de servei de gabinet d’un conseller, ho trop
totalment lògic; ara, determinades, i moltíssimes que n’hi vaig
llegir fins arribar a aquestes 367, és totalment ilAlògic i la
sentència li diu això: aquestes no, moltes menys, i d’aquestes
moltes menys les motivi que no n’ha motivada cap. Però primer
li diu que aquesta regla general no.

Després me planteja vostè que troba millor per a un futur
govern que totes aquestes persones siguin de lliure designació,
perquè així podrà venir un altre govern i canviar-les. Jo li vaig
dir, el seu sistema, per a un governant, és perfecte; posin la
lliure designació, vendrà un altre partit. Però això és el
problema, això és el grau de politització de la funció pública que
denuncien els propis funcionaris a una enquesta que va fer el
CSIF. Vostè què pensa en el futur govern o està pensant amb
els funcionaris i amb el que convé a l’administració? Què li
convé a l’administració, que el cap del servei de sanitat animal
sigui el millor o sigui un que ens pareix a nosaltres i que sí,
després el PP ho podrà canviar i després vendrà el pacte de
progrés i ho podrà canviar? Amb qui pensa vostè, en
l’administració i els ciutadans o en la politització de la funció
pública? És que vostè mateix cau dins el seu error, i això sí que
tots, tant el Partit Popular com tots els sindicats, coincidim que
és un greu error aquest sistema excessiu i exagerat de lliure
designació. I aquesta és la crítica a la situació, i per tant jo li
demanaria, des d’aquí, que vostè faci compliment de la
sentència, que realment deixi de lliure de designació el que ha
de ser de lliure designació, que creï i transformi moltes places
de lliure designació en concurs de mèrit i que després resolgui
altres contenciosos que té damunt aquest tema; perquè després
vostè va tornar reformar els catàlegs, va crear més lliure
designació, es va impugnar pels sindicats, fins i tot per
correcció d’errors va crear lliure designació. I aquesta és la
situació que hi ha, un caos, perquè aquestes places en el darrer
concurs de trasllat s’han donat a la gent, i hi ha una
intranquilAlitat, perquè no se sabrà molt bé gent que ha guanyat
una plaça de lliure designació en el darrer concurs que ha deixat
la seva plaça què és el que passarà.

Jo crec que en aquest tema vostè hauria de posar ordre,
s’hauria de seure amb els sindicats i haurien de fer un nou
catàleg de llocs de feina, ben raonat. I sobretot intentar de la
millor forma, aquests funcionaris que es poden veure
perjudicats, intentar perjudicar-los el menys possible, perquè
ells no tenen cap culpa d’haver guanyat una plaça de lliure
designació que ara s’anulAla, jo crec que s’ha d’intentar mirar
com se soluciona aquesta situació. Però ja dic, jo crec que això
és el que vostè hauria de fer.

Respecte al tema del trot, m’ha fet gràcia Sr. Conseller, qui
és que va parlar de posar 400 milions per al trot? Va ser vostè,
no va se el Partit Popular, varen ser vostès. Vostès varen dir
que s’havia d’ajudar, que s’havia de crear la lototrot, idò molt
bé, nosaltres estam a l’oposició, varen ser vostès que varen
iniciar tot això. Después la lototrote, le llamaron, no le
llamaron, no se que sabemos. I la situació és que vostè es va
comprometre a ajudar aquest sector, però no mitjançant la
lototrot, sinó amb ajudes específiques, després fa un conveni,

vostè reconeix que va fer el ridícul i es va haver de retirar...
Vostè diu que l’altre partit no està agreujat, miri dilluns vàrem
tenir plenari en el Consell de Mallorca, miri l’acte perquè el Sr.
Antoni Pasqual es va despatxar ben a gust amb vostè, estan
indignats des del Consell Insular de Mallorca, aquí hi ha altres
membres que eren al plenari de dilluns. No em digui que UM no
està agreujat, perquè està molt agreujat. Per tant, no em parli
vostè de si els ciclistes, l’esport base..., tot això està molt bé, jo
no en sé d’esports, ni de ciclisme, ni d’esport base, ja li ho dic.

Només sé que al Mallorca sí li donen 100 milions de
pessetes i al futbol base no, però no en sé molt, però tenc clar
que el trot no només és un esport i vostè ho sap, és ajudar a un
sector, un sector ramader, un tema agrícola i ramader
d’aquestes Illes, és allò que suposa per a aquest sector, el
manteniment d’allò que suposa. És allò que entenc jo després
d’aquestes intervencions, encara que jo no sigui una experta en
aquesta matèria. Per tant, no és només un esport, sinó que és
alguna cosa més, es tracta d’ajudar a un colAlectiu que fa un
esforç econòmic important i dir-li que són vostès els que varen
dir que ajudarien i ara em diu que havia de ser un pressupost de
100.000 milions de pessetes de la comunitat, idò parli amb en
Mesquida i per ventura els doblers es gastarien millor, per
ventura estaria bé tot cap a l’esport i per ventura s’aprofitaria
millor el pressupost d’aquesta comunitat.

I ja per acabar, home el tema de les pluges, de l’endeutament
de les pluges vostè li ha donat 1 milió d’euros. Almanco sé que
hi ha alguna cosa de les pluges, perquè no he trobat res de
l’endeutament d’aquesta comunitat autònoma. Almanco a
vostè li ha tocat 1 milió d’euros i ja li podré dir al Sr. Mesquida,
que home a les pluges ja he trobat alguna cosa, perquè no
havia trobat res encara en el pressupost del tema de les pluges.

I del tema de la seguretat dir-li que efectivament a totes les
comunitats autònomes hi ha un problema de seguretat pública
molt important, hi ha un compromís del Partit Popular a nivell
nacional de (...) aquest tema i vostès ens ho podran retreure,
però jo estic segura que el Sr. Acebes complirà la seva paraula.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Josep Maria Costa, Conseller d’Interior. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Breument, jo me’n record que el Sr. Mesquida ja li va contestar
sobre el tema dels serveis generals referit al tema de sanitat.
Però jo li tornaré a recordar perquè no hi hagi la menor dubte.
És a dir, per no transferir allò que eren els serveis generals que
corresponien en la transferència, enlloc d’enviar personal del
servei general, es va aportar una quantitat, que eren..., ara no
ho record, 600 o 700 milions de pessetes per als serveis
generals d’administració sanitària. Amb aquests diners que
transfereix Madrid per destinar a serveis generals de sanitat, es
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computen i es fa una distribució entre les conselleries i el gran
bloc on va, d’administració general va a la Conselleria de Salut.
(...) a la Direcció General de Funció Pública i a la Conselleria
d’Hisenda evidentment corresponien per fer conselleries i
serveis generals un nombre important. Per tant, no s’ha llevat
ni un cèntim d’euro a allò que va destinat a serveis generals.
Per tant, s’explicació ve donat de com es va produir la
transferència. No hi tenc res en contra.

Quant al tema dels nivells de català, dir-li que es va posar
una excepció, però no ens enganem, (...) en broma que no es
faci por ningú, que no vàrem fer cap excepció deixant-la... esperi
un segon, deixant-la així amb punt mort com estava. Va ser un
colAlectiu de gent a qui varen pujar un doble nivell, varen pujar
de l’A al C i d’una forma transitòria o excepcional, es va
exceptuar i es va deixar (...). Per tant, aquest colAlectiu que vostè
fa referència, el Govern anterior del Partit Popular el tenien allà,
aquest Govern els posa de nivell B d’una forma excepcional i
acabarà la legislatura en el nivell B. Aquesta és la realitat, això
és la política de normalització lingüística d’aquest Govern.

Bé quant al tema de les lliures designacions, vostè torna
amb un discurs..., jo he mirat de ser molt clar en què
probablement s’hagi de tendir a una reducció d’allò que són el
tema de les lliures designacions. Però jo no cauré en la
dimonització fàcil. Jo li podria dir i no ho he fet, les persones
que eren alts càrrecs que se n’han anat a l’Administració de
l’Estat i s’han anat pel sistema aposta és LD, o no li sona Sra.
Cabrer? El seu cas... 

(Aldarull a la sala)

Esperi un segon. Lliure designació, vostè ha llevat o
qualsevol, no, no vull personalitzar amb vostè, n’hi ha d’altres,
no és seu cas, i els tenc i sé qui són i també se n’han anat
d’aquesta Administració a places de lliure designació de
l’Administració de l’Estat, els estan polititzant vostès? Sí? No,
no si ho reconeix en aquest sentit... Per tant, jo crec que un
també ha de mantenir la coherència, fins i tot, personal amb allò
que defensa aquí públicament, perquè jo sí he vist funcionaris
d’aquesta comunitat, traslladats via comissió de servei a lliure
designació de l’Administració de l’Estat. I a més coincideix amb
el partit del qual en forma part. Bé ho deix perquè els propis
diputats ho reflexionin i ho vegin. Però sí crec que s’ha
d’esperar i a més ja estam en un sentit de mirar de consensuar
un major acord amb el tema d’allò que és arribar a un acord
sobre els models o quines són les places que han de ser de
lliure designació. 

Quant al trot, jo crec que està bàsicament tot dit i crec que
hi ha una interpel Alació i tendrem l’oportunitat de fer-ho per via
d’interpelAlació. Per tant, no ho vegi com una falta de cortesia,
dir que tendrem un debat específic per poder veure aquest tema
dins un debat d’interpelAlació que ha presentat el Grup Popular
i crec que serà el moment bo per poder-ho veure. A més si duen
una moció i per tant, vostès faran un plantejament clar respecte
aquesta qüestió. Crec que serà l’àmbit on podrem fer aquesta
discussió.

I acabar amb una cosa, la seguretat pública sí que és una
qüestió molt important per al conjunt dels ciutadans de l’Estat
i de les Illes Balears. Però he de dir i ho dic amb preocupació
que els majors nivells de criminalitat, els nivells més alts s’han
produït en els últims mesos i últims anys. I esper i desig que
entre tots puguem buscar fórmules perquè baixin els nivells de
criminalitat a les nostres Illes. Però crec que primer i tendrem
d’aquí uns mesos l’oportunitat de veure-ho, que sense
recursos humans no hi haurà aquests nivells de criminalitat. Per
tant, és un debat que també el podrem tenir d’aquí uns mesos
i felicitar a qui s’hagi de felicitar o criticar-lo si s’ha de criticar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per què em demana la paraula
Sr. Cabrer? 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Per una precisió i alAlusió personal que vull aclarir. Només
aquest aspecte. 1 minut.

EL SR. PRESIDENT:

1 minut. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, jo estic com a gerent de
capital del cadastre de les Illes Balears, nivell 29, plaça de lliure
designació. Nivell 29, no nivell 25 com posa vostè. Li diré una
cosa, jo estic en aquesta plaça perquè és clar que si
l’Administració de l’Estat depengués de Zapatero no hi seria,
o no, Sr. Costa? Jo no estaria de gerent de capital al cadastre si
l’administració fos de Zapatero.

I jo no vaig haver de fugir de la meva administració
d’origen, que és l’autonòmica, perquè jo no tenia cap
possibilitat d’ascendir per concurs de mèrit i de lliure
designació està clar que cap de vostès m’haguessin nomenat
per cap plaça de lliure designació d’aquest Govern. Aquesta és
la situació, així de senzilla.

Per tant, les places de lliure designació són places d’elecció
totalment política.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Don un torn també al Sr. Costa, si el vol
utilitzar? No...

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

Sí, sí, sí. Li havia dit que sí. Molt breument. És a dir, dir que
les places de nomenament polític són les de personal eventual
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i tal. Per tant, les places de funcionaris no són places de
nomenament polític, són places funcionarials. I dir-li, perquè
vostès fan aquest discurs i fa pocs dies aquí vostès criticaven
les places que havien posat el Partit Socialista a nivell de
Govern de l’Estat. Jo només li record que a dia d’avui, amb els
Governs del Partit Popular, les mateixes quantitat del PSOE i
1.500 més. I vostès varen dir que ho reduirien i ho deixarien a
quasi zero. I amb això només li vull posar de manifestat que fan
un discurs i fan una altra cosa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Amb això acabam aquesta compareixença
agraint al conseller i alts càrrecs que l’acompanyen la seva
compareixença i a tots vostès senyores i senyors diputats
agrair-los també la seva presència.

S’aixeca la sessió.
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