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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, començam 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 2004. En
primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sr. President. Simó Gornés substitueix Guillem Camps.

EL SR. MARÍ I TUR (Joan):

Sr. President, Joan Marí Tur substitueix (...)

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President, Carme Feliu substitueix Joan Huguet.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Maria Binimelis substitueix Gaspar Oliver.

EL SR. FAGEDA I AUBERT:

Joan Fageda substitueix Jaume Font.

EL SR. PROHENS I VICENS:

Andreu Vicens substitueix (...)

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Maria Antònia Munar substitueix Miquel Nadal.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Eduard Riudavets substitueix Pere Sampol.

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 2004 (RGE
núm. 2902/03).

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller
d’Interior, Josep Maria Rodríguez i Barberá, per tal d’explicar els
pressuposts de la seva conselleria. El Sr. Conseller compareix
acompanyat dels alts càrrecs següents: Marisa de Miguel i
Oñate, secretària general tècnica; Maria Lluïsa Ginard i Nicolau,
directora general de Funció Pública; Joan Rotger i Seguí,
director general d’Interior; Joan Pol i Pujol, director general
d’Emergències; Francisco Frau i Vallespir, cap de gabinet; i
Miquel Barceló i Llompart, cap de Serveis de Relacions
Sindicals.

Per tant, per explicar els pressuposts de la seva conselleria,
té la paraula el Sr. Conseller d’Interior sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez i
Barberá):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Tenc el
plaer de comparèixer davant de vostès per explicar les línies
mestres que han inspirat la redacció del pressupost
corresponent a la Conselleria d’Interior per a l’any 2004.

Defensam una política d’ordenació dels recursos que
compleixen un clar objectiu de servei a la ciutadania, des d’una
nova estructura organitzativa que estableix el Decret 23/2003.
Ens plantejam com a primer objectiu unificar totes les matèries
pròpies de política interior a la qual cosa respon l’estructuració
d’aquesta secció pressupostària, amb la incorporació dels nous
programes corresponents a la Direcció General d’Emergències
i a les funcions (...) de les corporacions locals, recentment
incorporades a aquesta conselleria.

Aquesta secció pressupostària planifica la despesa de
22.070.209 euros, estructurats en onze programes. La
classificació orgànica està dividida en quatre centres de cost,
dels quals expliquem seguidament les direccions generals
perquè en són els punts més importants.

La Direcció General de Funció Pública gestiona el 18,6% del
pressupost de la Conselleria d’Interior, és a dir, 4.107.780 euros,
xifra que representa un increment del 21% respecte del
pressupost de l’any 2003. Amb l’objectiu d’optimitzar els
recursos humans de l’administració de la comunitat autònoma,
millorar la formació dels empleats públics per garantir així la
qualitat dels serveis que presten als ciutadans i la carrera
professional dels funcionaris, i complir la Llei de prevenció dels
riscs laborals, la Direcció General de Funció Pública
s’estructura en tres programes.

El primer és l’Escola Balear d’Administració Pública i obeeix
a la necessitat d’organitzar i centralitzar tota la tasca formativa
en un sol organisme, amb un pressupost d’1.200.000 euros,
aquest nou organisme serà l’encarregat d’impartir programes
formatius als funcionaris de l’administració autonòmica i als
agents de la futura policia turística, també als de l’actual policia
local, bombers i membres de protecció civil, sense perjudici
d’ampliar els beneficiaris dels programes formatius a altres
colAlectius funcionarials o laborals mitjançant convenis. La
nova escola neix de la fusió de l’Institut Balear
d’Administracions Públiques i de l’Institut Balear de Seguretat
Pública, creant una sinèrgia i optimitzant uns recursos que ara
mateix es troben dispersos. L’objectiu d’aquesta escola no és
cap altre que millorar l’administració pública a través del seu
actiu més important: les persones. L’administració de la
comunitat autònoma és la primera empresa al servei de les
Balears i per això precisa disposar d’un personal altament
qualificat . I així mateix, és responsabilitat de la Conselleria
d’Interior posar els mitjans i els instruments adequats per
aconseguir-ho. Gràcies a la formació dels empleats públics
garantim la qualitat del servei que es presta als nostres
ciutadans i igualment garantim la carrera professional dels
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funcionaris a través o mitjançant la formació. No concebem
l’EBAP, l’Escola Balear d’Administracions Públiques, com una
escola de formació en el sentit clàssic, sinó com un organisme
que oferirà altres serveis. Així, al costat de la formació, l’EBAP
serà l’encarregada d’estudiar la necessitats objectives de la
nostra administració i de determinar el perfil professional
requerit a cada lloc de feina. El nostre objectiu primordial és fer
de l’EBAP el motor dinamitzador de la funció pública, per això
pretenem potenciar la formació de manera individualitzada i
organitzar la (...) de personal mitjançant aquesta escola. Els
cursos generals, tant de llengua com de formació contínua per
a funcionaris i els cursos específics per al personal de les
policies locals, els bombers, els voluntaris de protecció civil i
altres gents d’emergències, engloben l’activitat de l’EBAP, la
incorporació de les noves tecnologies, com aules virtuals o
formació en línia, ens permetrà ampliar l’oferta formativa. Cal
destacar que l’EBAP serà l’encarregada de formar i seleccionar
els aspirants de la policia turística, i en relació amb la formació
individualitzada destinarà 60.000 euros al programa de formació
per a la integració de les persones amb discapacitat a
l’administració pública. 

El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria
d’Interior, torna a ser pioner en temes de polítiques social i
d’integració, a escala estatal. Per això iniciam, durant el 2003 i
continuarem l’any que ve, l’execució d’una sèrie d’iniciatives
que permetran facilitar la integració de persones discapacitades
a llocs de treball de la funció pública de la nostra comunitat,
l’aplicació d’un sistema específic d’accés a la funció pública, la
creació d’un borsí de treball o la potenciació i el
desenvolupament de cursos de formació, són el punt
fonamental sobre el qual es basa la nostra proposta. Així, per al
2004, es duran a terme la novena i la desena edició del programa
FIOP, i la quarta del FIOPBIM; en aquestes tres convocatòries
es donarà formació a 116 alumnes amb una discapacitat igual o
superior al 33%. Aquesta formació s’acompanyarà d’altres
iniciatives tendents sobretot a fer realitat una ocupació del 5%
de les places de la nostra administració per persones
discapacitades.

El segon programa de la Direcció General de Funció Pública
és el referent a la gestió dels recursos humans, amb un
pressupost que supera els 2 milions d’euros. Amb aquest
programa, la Conselleria d’Interior pretén la professionalització
dels recursos humans, normalitzant el compliment de les
directrius elaborades per la Llei de Funció Pública. Per això ens
marcam, com a primer objectiu, la modificació de la relació de
llocs de treball per complir dues sentències i tres processos
judicials en matèria de llocs de lliure designació, d’acord amb
les sentències esmentades i en virtut del que estableix la Llei de
Funció Pública en relació amb la forma de provisió de llocs de
treball, modificarem la forma de provisió de bona part de les
p laces que actualment són de lliure designació, perquè passin
a ser cobertes mitjançant concurs. Amb això garantim, no
solament amb objectivitat la cobertura d’aquestes places, sinó
també la carrera professional dels empleats públics que durant
els darrers anys han vist com no podien concursar a un gran
nombre de places vacants perquè eren declarades de lliure
designació. Una vegada conclosa la modificació de la relació de
llocs de feina, durem a terme el concurs de trasllat per a les

places vacants de l’administració autonòmica, i fet i resolt el
concurs de trasllat convocarem l’oferta pública d’ocupació per
al 2004 i la realització de les proves d’accés.

S’emmarca també en el programa de gestió de recursos
humans la inspecció de serveis, concebuda com una eina per
establir polítiques tendents a assegurar la qualitat dels serveis
públics. El futur decret regular de la inspecció de serveis
comportarà un canvi en la concepció d’aquests serveis, que
passarà a ser un referent en el disseny de les polítiques de
personal, l’objectiu és fixar l’indicador de valoració, valorar el
funcionament del servi públic i establir polítiques conseqüents.

El tercer programa de la Direcció General de Funció Pública
és el referent a la salut i prevenció dels riscs laborals a
l’administració, que dotam amb una quantitat de 885.000 euros,
incrementant en més d’un 10% el seu pressupost. A través
d’aquest programa es pretén culminar en aquesta legislatura les
avaluacions i els plans d’emergència que preveu la Llei de
prevenció de riscs laborals i garantir la vigilància de la salut de
tot el personal ampliant-se també la vigilància al personal de
Menorca, Eivissa i Formentera i al que està destinat al sector
d’Inca i de Manacor. Per això, s’estableixen diferents
estratègies d’actuació, com ara disposar d’un plec de
condicions tècniques que fixin el mínim exigit per fer les
avaluacions de risc i els plans d’emergència. I segon,
supervisar amb el personal propi del servei de prevenció la
realització d’aquestes activitats contractades. A través
d’aquest programa es pretén millorar les condicions de treball
de tot el personal al servei de l’administració pública, elevant el
nivell de protecció i de seguretat, i també la salut del personal
funcionari i laboral. Altres objectius d’aquest programa serien
l’avaluació dels riscs que puguin afectar la seguretat i la salut
dels treballadors i també determinar la prioritat en l’adopció de
mesures preventives i vigilar-ne l’eficàcia.

El pressupost de la Direcció General d’Interior per a l’any
2004 és de 10.793.317 euros, aquesta xifra representa el 49% del
total de la partida pressupostària de la conselleria, a la vegada
aquesta dada suposa un increment proper al cent per cent
respecte de la quantitat que va pressupostar per a aquesta
direcció general l’any anterior, el present exercici. Aquesta
mesura es deu, com hem esmentat, al traspàs del fons de
cooperació local que fins ara gestionava la Conselleria
d’Hisenda. Són cinc els programes que marquen les línies
d’actuació d’aquesta direcció general i queden reflectits en els
pressuposts de la comunitat autònoma. 

Cooperació i relacions amb les corporacions locals. Aquest
programa aglutina el 75% del pressupost de la direcció general,
ja que per executar-lo es compta amb més de 100.800.080 euros,
aquesta iniciativa, dependent fins ara de la Conselleria
d’Hisenda, passa a formar part de la partida d’Interior. Com bé
saben aquest programa pretén fomentar la colAlaboració i
l’assistència activa entre l’administració autonòmica i
l’administració local de les Illes Balears, en el marc de les
relacions interadministratives per contribuir a una gestió més
eficaç de les seves competències, i a més se centra a exercir el
control de legalitat dels actes i acords adoptats per les entitats
locals per garantir així una correcta aplicació de la normativa
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vigent. Tot això és possible gràcies, en bona part, al fons de
cooperacions locals, que durant el 2004 repartirà entre els
municipis de les Illes, 6.600.000 euros, un 10% més que en els
dos anys anteriors. En aquest punt s’han d’afegir a més els
800.000 euros que aniran destinats al programa d’ajuda als
municipis de la Serra de Tramuntana.

Gestió en matèria de joc. La importància crucial d’aquest
programa, en l’àmbit de control, és indubtable, i la nostra
conselleria hi posarà un esment especial, en la concreció
d’actuacions, l’acotació de competències, són factors
importants a l’hora de presentar la seva partida pressupostària,
en concret, durant el 2004, s’hi destinen 463.600 euros a aquest
concepte, fet que representa el 4% de la direcció general. Com
deia, posarem especial atenció a l’elaboració de disposicions de
caràcter general en matèria de casinos, jocs i apostes, com
també a l’exercici de la potestat sancionadora en aquesta
matèria, dos paràmetres que cerquen protegir i assegurar el dret
dels ciutadans d’aquestes illes en aquest sentit. A la vegada,
la colAlaboració amb el grup de joc del cos nacional de Policia,
la formació de personal especialitzat en matèria de joc o
l’homologació de matèries i models de màquines de joc, són
alguns dels punts destacats d’aquest programa que es
consoliden en aquest exercici. Finalment, també és necessari
indicar que en aquest moment treballam conjuntament amb el
consorci del joc hípic per establir els paràmetres que han de
regir les apostes hípiques. La nostra intenció és que al llarg de
l’any 2004, aquest projecte pugui ser una realitat.

Seguretat en els edificis administratius de la comunitat
autònoma. Evidentment, aquest programa és declarat (...),
l’objectiu no és cap altre que desenvolupar les funcions de
vigilància i la protecció dels edificis administratius de la
comunitat. L’èxit d’aquest programa s’aconseguirà optimitzant
els recursos humans i administrant en la mesura justa els més
de 803.000 euros que es destinen a aquest efecte.

Activitats classificades i espectacles. Com ja he comentat
en el programa referent al joc, arribam a un programa en el qual
la professionalització i l’equitat dels tècnics administratius té un
paper importantíssim per garantir la realització dels
esdeveniments i proporcionar la seguretat als ciutadans en
totes aquelles activitats classificades temporals o esp ectacles
públics que es fan a la nostra comunitat. Els informes sobre
aquestes celebracions constitueixen l’arma legal més important
per a la qual es regeixen els municipis a l’hora d’atorgar o no la
llicència pertinent i són sinònim de responsabilitat política cap
als ciutadans.

Policies locals. La Conselleria d’Interior, a través de la
Direcció General d’Interior, ha creat aquest nou programa que
suporta un dels projectes més ambiciosos d’aquesta legislatura
en matèria de seguretat: la posada en marxa de l’anomenada
policia turística. Un colAlectiu de policia, amb una formació
específica, dirigit al món turístic, que serà finançat en un 75%
per la Conselleria d’Interior, i la resta pels municipis
corresponents. Aquesta iniciativa, capdavantera al nostre país,
compta amb un pressupost d’1.202.000 euros que afegits a la
partida destinada al desenvolupament, les funcions de
coordinació de les actuacions de les policies locals de les

nostres illes, conformen el pressupost total d’aquest programa.
En total, per a policies locals es destinen 1.219.000 euros, xifra
que representa l’11% del total del compte de la direcció general.
Una quantitat que permet assegurar que en el mes de maig hi
haurà cent agents de policia turística als carrers dels nostres
municipis, és a dir, una vegada més complirem el compromís
amb els ciutadans de crear seguretat i millorar la qualitat de
vida. En aquest apartat també cal destacar dos aspectes
prioritaris per a aquesta conselleria, la dotació
d’infraestructures i vehicles a les policies locals, en concret
durant l’any 2004 aquesta ajuda es referirà a l’adquisició de
cent cotxes i cent motocicletes, per finançar aquesta operació
comptam amb 345.000 euros; a més, s’ha d’afegir la implantació
del sistema de comunicació TETRA, un sistema que permetrà,
mitjançant una única freqüència, que els diferents cossos de
seguretat i civil de les illes puguin estar comunicats entre si, un
projecte avantguardista que redundarà en benefici dels
habitants d’aquestes illes.

La Direcció General d’Emergències que ha estat creada a
l’inici d’aquesta legislatura 2003-2007, ha estat una de les
apostes més fermes del nou equip de la Conselleria d’Interior,
l’adequació dels plans, sistemes de procediments i equips
d’emergència al nou marc europeu, és una de les nostres
prioritats. Conscient d’aquesta matèria, igual que en la resta de
les que configuren la Conselleria d’Interior, tractam d’una
competència que afecten drets de les persones, com és la
seguretat i la integritat de la vida humana. Amb l’objectiu de
salvaguardar el bé de la seguretat pública en general i el dret
dels ciutadans de les Balears davant accidents o desastres
naturals, destinam gairebé una quarta part del pressupost total
assignat a la conselleria, és a dir l’equivalent a 5.082.102 euros.
Hem estructurat el pressupost d’emergències en torn a dos
programes, el primer, emergències, que es divideix al seu torn
en tres subprogrames -coordinació, planificació i ordenació-, i
hem destinat a aquests programes 4.907.000 euros; el segon
programa és el titulat mobilització dels recursos i el suport
d’emergència, i suposa una partida de 339.000 euros.

A fi que es comprenguin millor, desglossarem les
estratègies d’actuació que s’han tractat en cada programa
perquè així puguin conèixer el nostre pressupost d’emergències
de l’any 2004. 

Programa de coordinació d’emergències. Actualment hi ha
múltiples sistemes d’accés a l’atenció d’emergències:
telefonades d’urgència d’emergències de ciutadans, com ara al
061, al 092, al 080, al 085, etc., a més d’altres números de nou
dígits que podrien moltes vegades desconcertar al peticionari
d’auxili i fer-li perdre un temps vital per a una eficaç reacció dels
poders públics. Si això no és suficient hi ha múltiples
plataformes i sistemes telemàtics o manuals de gestió de
recursos que poden originar, la majoria de les vegades, una
concurrència de funcions amb la consegüent pèrdua d’eficàcia
en l’actuació del servei d’emergències. Les estratègies
d’actuació que s’han marcat per aconseguir la coordinació
efectiva de recursos humans, tècnics i administratius són les
següents: primer, creació d’una plataforma única, informàtica i
de gestió, dedicada íntegrament a les emergències, que integri
en un sol sistema tots els serveis i tots els números fins ara
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existents; segon, consolidar el telèfon únic europeu
d’emergències conegut com 112; tercer, l’adquisició i renovació
dels equipaments necessaris per afrontar situacions
d’emergències com ara vehicles, embarcacions, programes
simuladors, equips de protecció individual i col Alectiva, etc.;
creació d’una unitat operativa de direcció tècnica
d’emergències; organització de programes destinats a formar
professionals en direccions de situació d’emergències derivats
de riscs naturals, tecnològics, industrials i socials; establiment
d’ajuts a ajuntaments i a consells insulars perquè quedi
garantida la seva integració efectiva en el sistema; i per últim,
potenciació efectiva del sistema integral de gestió
d’emergències, perquè deixi de ser només un nom pretensiós i
es converteixi en l’eina fonamental que garanteixi la millor
resposta en el menor temps possible.

Quant a planificació d’emergències, la situació generada
referent a planificació especial davant situacions d’emergències
requereix un esforç màxim. De fet, la Unió Europea ha iniciat un
procediment sancionador al Regne d’Espanya perquè la nostra
comunitat no té plans especials contra el risc químic, risc capaç
de produir accidents molt greus entre la població afectada, a les
instalAlacions i en especial al medi ambient. En el proper exercici
i gràcies, entre d'altres accions, a la partida pressupostària que
s'ha assignat a aquest efecte, emprendrem la redacció i (...) dels
plans especials de protecció civil següents: inundacions,
incendis forestals, transport de mercaderies perilloses, risc
químic, seguretat a les platges, seguretat en muntanya i
torrents, contaminació d'aigües marines i riscs geològics. A més
en aquest capítol creim que la redacció d'un catàleg de risc i de
recursos és indispensable per identificar sobre el territori la (...)
influència, alerta i intervenció de cada risc, i així poder assignar
els recursos més pròxims i preparar la resolució de l'incident.
Però sobretot la planificació de les emergències és un
instrument de prevenció de risc, de prevenció de necessitat, de
recursos, de capacitació i d’entrenament continu, i en summa,
d’avaluació constant del nivell de risc a què se sotmet una
aprovació, per la qual cosa el pla esmentat ha d’incidir de
manera decisiva en ordenació del territori i en ús del sòl per
garantir una major qualitat de vida dels ciutadans. A l’esmentat
subprograma s’ha assignat una dotació de 150.253 euros.

Quant a ordenació d’emergències, després de la primera
presa de contacte, el nou equip de govern de la conselleria va
detectar un incompliment sistemàtic de la Llei d’ordenació
d’emergències i de la resta de la normativa de protecció civil,
així mateix va constatar que hi ha una disparitat de criteris
evidents respecte de la forma amb què s’ha d’enfrontar la
situació d’emergències, com també una falta de coordinació
amb les accions que s’han de dur a terme. El pressupost que
destinam a aquest programa que compren 250.000 euros, del
mateix capítol VI, es destinarà a elaborar nous reglaments
d’emergències i protecció civil, dissenyar protocols operatius
que guiïn amb eficiència els equips humans en cas d’accident
o de desastre natural, cada incident tipus ha de comptar amb un
protocol diferenciat i prou provat per garantir-ne el
funcionament i l’activació ràpida i eficaç. Fer campanyes
informatives i formatives dirigides a la població sobre
p revencions de risc, especialment a escoles, centres assistits ,
sector turístic, colAlectius de disposició al risc, sectors

d’especial sensibilitat; elaborar i executar un pla de control i
inspecció de serveis i instalAlacions que garanteixi el
funcionament correcte dels plans d’autoprotecció i
d’emergències, tant públics com privats.

Programa de mobilització de recursos i suport a les
emergències. Actualment hi ha a Balears 28 agrupacions de
voluntaris de protecció civil que tenen dificultats de
coordinació i colAlaboració efectiva amb els seus respectius
municipis i amb aquesta conselleria. Del pressupost de la
Direcció General d’Emergències es destinen 300.600 euros a fer
arribar a port les estratègies d’actuació següents: impuls a la
creació de noves agrupacions locals de voluntaris,
especialment on hi hagi risc específic, que no sigui resolt en
l’actualitat i on la tasca del voluntariat resulti més valuosa i
valorada per al conjunt de la societat; suport als municipis i a
les agrupacions locals ja constituïdes que es traduirà en ajuts
a la formació de voluntaris, reciclatge de coneixements i
manteniment i impressió dels mitjans tècnics de què disposen;
consolidació del programa operatiu de coordinació en matèria
de seguretat a platges, torrents i zones de risc. Per tot això, i
amb l’impuls decidit donat a aquesta matèria per l’actual
govern, es dedica un total de 5.082.000 euros. Mai, mai no
s’havia dedicat anteriorment, i suposa un primer pas de gegant
per situar aquesta comunitat en el lloc d’on mai no havia
d’haver sortit, que és el de ser capdavantera a tota Europa en
la qüestió eficient del tractament de la prevenció d’emergències
que es puguin generar, tant de forma ordinària com
extraordinària.

Senyors diputats, senyor president, estic a la vostra
disposició per contestar aquelles qüestions que en la meva
intervenció no hagin estat prou aclarides.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara, un cop finalitzada
l’exposició de l’Hble. Sr. Conseller procedeix suspendre la
sessió, si és que algun grup parlamentari ho demana. No? Idò
així passam al torn de preguntes i observacions per part dels
grups parlamentaris. El Grup Mixt  no hi és present, el Grup
d’Esquerra Unida i Els Verds tampoc, per tant, per part del Grup
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, gràcies per la seva
exposició. Jo no me n’aniré, però intentaré ser breu, perquè crec
que no és hora ni moment d’obrir un debat, així que eliminaré
les preguntes que crec que no són estrictament necessàries per
a l’aclariment i li demanaré concretament que m’aclareixi els
termes següents.

Augmenta bastant el capítol d’inversions reals d’aquest
pressupost i quines inversions concretes, veig que es parla
bastant del tema d’edificis i construccions, quines inversions
concretes pensa dur a terme la Conselleria d’Interior, és un
dubte que m’ha quedat.
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Tampoc no m’ha quedat clar i m’agradaria que m’ho
expliqués més, encara que fos ràpidament, per quin motiu
operatiu concret la Conselleria d’Interior assumeix les
transferències de capital destinades a ajuntaments i a
corporacions locals.

Quant a les quantitats pressupostades per estudis i treballs
tècnics, quina destinació, si en tenen alguna de prevista, de les
quantitats d’estudis i treballs tècnics.

La despesa concreta en policia turística ja ho ha dit vostè.

I al final, la darrera pregunta, referida a l’Escola de les
Administracions Públiques, a l’objectiu 6 ens parla de
colAlaborar institucionalment amb altres ens mitjançant
convenis en la utilització dels recursos disponibles.
M’agradaria que em fes cinc cèntims del que significa
concretament això.

Per la meva part, és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol contestar un per un o
globalment? Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez i
Barberá):

Gràcies, president. Sr. Diputat, moltes gràcies per les seves
preguntes. En principi, en edificis, el que és construcció
d’edificis no hi ha prevista cap inversió, l’únic que hi ha previst
és llogar un nou local per ubicar provisionalment, fins que no
es disposi d’un edifici propi, l’Escola Balear d’Administracions
Públiques, i calculam que això ens pot costar al voltant de -a
veure si som capaç de traduir- uns 120.000 euros, entre 100 i
120.000 euros a l’any.

Per què hem destinat corporacions locals a la Conselleria
d’Interior, perquè han volgut per optimitzar els contactes amb
els municipis que totes les relacions amb els municipis
tenguessin una conselleria, com que nosaltres som la
conselleria amb què tenien més contacte, per les policies locals,
per optimitzar la qüestió han transferit un servei que quedava
penjat a la Conselleria de Presidència quant a cooperació amb
municipis, i el fons, que és una qüestió tècnica.

Quant a estudis i treballs tècnics, diré que principalment no
és una gran despesa, jo crec que la major part de la inversió que
hi ha és a emergències, perquè són al voltant d’uns 300.000
euros, si vol el Sr. Diputat li puc enviar un aclariment més
intensa a la seva pregunta, i estic a la seva disposició per poder
parlar de pressupost.

I la darrera era de ..., sí, nosaltres feim una escola amb
pretensió de fer una escola molt especialitzada de cara a les
administracions públiques, nosaltres el que feim és facilitar, tant
als consells insulars com als municipis que vulguin, establir
convenis que seran, com sempre, de relacions
d’administracions i lògicament de colAlaboració, com diu la llei,

per poder facilitar que aquests funcionaris també puguin gaudir
d’aquesta ajuda que pot venir, i si possiblement surt alguna llei,
per exemple, a nivell estatal,  que alguna de les persones de
l’Estat vulgui, d’aquí de Balears, també afegir-s’hi, idò feim un
conveni amb l’Administració central igual que tenim conveni
amb l’Instituto Nacional de Administraciones Públicas,
evidentment podem establir-lo igual amb l’Estat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. No vol la paraula? Idò passam
al Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula el seu portaveu
Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ens afegirem, en aquest
cas, a allò expressat pel portaveu del Partit Socialista de
Mallorca-Entesa Nacionalista en el sentit que, després de
l’exposició que vostè ens ha fet de les intencions
pressupostàries per al 2004 de la seva conselleria, entenem que
no és moment d’obrir un debat i, per tant, el que farem serà una
sèrie de preguntes a fi d’intentar obtenir una millor i més
informació respecte d’algunes..., o aclarir algunes partides
previstes.

Per començar parlarem d’un dels temes que se suposa que
són nous i estrelles a la seva conselleria, com és la policia
turística, i si no ho he entès malament crec que ha dit que el
pressupost destinat a aquesta policia turística per part del
conselleria és d’1.202.000 euros. El que ens agradaria és que si
d’alguna manera ens pogués detallar les diferents partides en
què es dividirà aquest pressupost d’1.202.000 euros, en la
mesura del possible.

En segon lloc entraríem en dues partides que corresponen
a la Direcció General de Funció Pública, i que totes dues fan
referència a l’apartat d’inversions de caràcter immaterial, i
corresponen al programa 121G, Escola d’Administracions
Públiques, i 121H, gestió de recursos humans. El que voldríem
conèixer, si és possible també, és el desglossament d’aquestes
dues partides.

Seguidament passam a la Direcció General d’Interior i al
programa 121J, de gestió en matèria de joc, la mateixa partida,
també, d’inversió amb caràcter immaterial de 60.101 euros.
També ens interessaria conèixer en la mesura del possible el
desglossament.

Una de les noves funcions que assumeix la seva conselleria,
que ens les ha explicat, és el tema del fons de cooperació
municipal, que ha xifrat en 6.610.000 euros, i també tenim interès
en conèixer fins a quin punt està prevista o si té prevista la
distribució d’aquests 6.610.000 i com està prevista aquesta
distribució.

També quant al tema de joc, del qual hem parlat, també,
tenim interès en conèixer la previsió de quin és el cost previst
per posar en marxa la “Lototrot”, i en aquest cas, coneixent-ne
el cost, a quina partida es troba.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 6 /  5 de novembre del 2003 83

 

I si bé no correspon a la secció 16, que és Conselleria
d’Interior, sinó que segons sembla està a una altra secció que
és la secció 36, que són serveis comuns i despesa de personal,
sembla ser que sí correspon la gestió a la seva conselleria i ens
interessaria conèixer per què s’ha produït una baixada de prop
del 50% d’aquesta partida concreta, secció 36, serveis comuns
i despeses de personal.

No hi ha res més, Sr. President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez i
Barberà):

Sr. Diputat, gràcies per les seves preguntes. En primer lloc
li he de dir que 1.200.000 euros, precisament 200 milions de
pessetes, estan destinats al pagament exclusivament del 75%
que corresponia a la comunitat autònoma per fer front a les 100
places de policia turística previstes per a l’any que ve, que és
el cost que té de sis mesos perquè l’any que ve com que s’han
de formar, encara, enguany, no anirà més enllà de sis mesos la
policia turística de l’any que ve, començaran pel maig i
arribaran a l’octubre o novembre, no arribaran més enllà. Però
a més a això s’ha d’afegir el que és la formació: aquesta policia
s’ha de formar i té un cost que està inclòs dins tota l’EBAP, o
sigui funció pública. Per tant jo el que he dit aquí ha estat el
que afecta exclusivament al pagament del 75%.

Quant a l’EBAP m’ha demanat vostè... No, quant al joc.
Miri, nosaltres el que estam fent ara mateix, si vostè (...) hem
centralitzat també el lloc dins la conselleria, al carrer Antoni
Maura hi ha la conselleria, hem fet una inversió immaterial,
necessitam el procediment de modernitzar el sistema informàtic
i això, i 60.000 euros són 10 milions que és una qüestió
raonable. Pensi vostè que els expedients que es manegen dins
la conselleria del servei de joc són de l’ordre de 20.000
expedients durant l’any; per tant li vull dir que qualsevol cosa
es faci per administrar aquests expedients sempre té un cost,
però s’agilita moltíssim més la funció (...).

El fons de cooperació, sí, miri, efectivament el que s’ha fet
ha estat, diguéssim, assignar el de l’any 2003, que està sense
assignar, i l’any 2003 hi havia el mateix pressupost que hi havia
l’any passat, per tant no hi ha cap variació, hi ha una variació
de 200 o 300 euros, no hi ha molta més variació. Per a l’any que
ve, si vostè em permet, quan tengui això definit jo li faré enviar
una relació del que creim que han fixar els criteris distints dels
que s’han fixat enguany i l’any passat, com són criteris de
disseminació de nuclis urbans, un municipi amb un sol nucli
crec que ha de tenir una ajuda però el que té més d’un nucli ha
de tenir més ajuda, d’augment de població en el municipi, de
terreny protegit..., en fi, hi ha diversos elements que crec que
s’han de millorar, i aprofitant que hi ha un augment de 100
milions d’euros, o 600.000, 100 milions de pessetes, 600.000
euros, és el moment d’anar, diguéssim, cobrint aquestes
necessitats que els municipis ens vénen dient darrerament.

La “Lototrot” en principi no he previst cap despesa, perquè
la “Lototrot” és un impost que haurà de tenir, o sigui, el sistema
que està ja aprovat i anteriorment, no per mi, sinó que estic jo
ara estudiant com està la situació d’adjudicació i com estan tots
els processos judicials que tenim, i com es poden, diguéssim,
fer aquestes coses sense que tengui la incidència que ens
diuen que en algun sector social pugui tenir, el que feim només
és estudiar com es pot concedir. Aleshores el concessionari és
el que corre amb les despeses; la comunitat el que tendrà és un
ingrés, que quasi no es modifica el Decret del joc en aquest
sentit, del 18% dels doblers jugats, però clar, això és una
qüestió que a l’hora de posar-la en marxa mirarem. Es produiria
un ingrés, no una despesa; per això no està en els pressupost
i el que sí hi ha és (...).

I dels serveis generals... S’ha hagut de fer un important pla
d’austeritat per cobrir un dèficit que es preveu a final
d’enguany, i lògicament hem corregit aquesta qüestió perquè
si no no cobririen el pressupost. Jo diria que una de les
qüestions que ens hem trobat en aquests pressuposts
d’enguany és que el pressupost que es va aprovar el desembre
del 2003 no cobria els dotze mesos de l’any, i per tant s’ha
hagut de fer un esforç important i això és a causa que hi ha
hagut aquesta partida en la partida 36, que és l’estalvi general
que la comunitat ha fet en totes les conselleries. Vull dir que
han necessitat una quantitat de doblers cada conselleria per (...)
aquest assumpte.

De l’EBAP, si vostè em vol repetir la pregunta, perquè no he
pres bé la nota i no sé què era.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. Conseller. No, en realitat era la mateixa pregunta tant
pel que fa referència a l’Escola d’Administracions Públiques
com a la gestió de recursos humans. El que interessava era, en
el primer cas, de l’Escola, conèixer la partida d’inversió de
caràcter immaterial, que són 961.647 euros, i de gestió de
recursos humans 90.151, en els dos casos el desglossament
d’aquesta partida d’inversions de caràcter immaterial.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez i
Barberà):

Son estudis, són propostes, són millora de cursos..., en
definitiva no..., hem dit 200.000 i busques d’euros. No obstant
això, si vostè vol jo li faré arribar concretament aquesta qüestió.
És el pla de formació i l’instrument informàtic, per (...) aquesta
qüestió, però sí, jo, tant a vostè com a l’anterior diputat, estic
en disposició d’oferir-los qualsevol aclariment, tant a la
conselleria com si vostè m’ho fa arribar, que jo li faré arribar a
vostè, però vaja, en principi amb l’EBAP el que es fa és una
nova estructura. Ja hem dit que hem de fer cursos via Internet
i via videoconferència, i això és el que s’està estimulant. S’ha
pressupostat per poder fer aquest assumpte.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol la paraula en torn de
rèplica? Sí, té la paraula el Sr. Boned.
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EL SR. BONED I ROIG:

Sí, tan sols és per intentar deixar prou clar un dels temes.
M ’ha dit, quant al fons de cooperació municipal, m’ha semblat
entendre i li deman si em pot confirmar si és així, que la
distribució definitiva d’aquests 6.610.000 està ara mateix
pendent que per part de la conselleria es marquin per al 2004
uns criteris diferents i distints als que es marcaren el 2003. És
així?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez i
Barberà):

Gràcies, Sr. President. No, o sigui, no diferents, sinó sense
perdre part d’aquests criteris sí aportar i incorporar-ne uns
altres que facin més equilibrat aquest tema, i li diré una qüestió
i vostè ho entendrà perfectament: si jo repartesc el 50% -li
posaré un exemple que vostè entendrà perfectament- el 50% en
qüestions de població i el 40% en qüestions de solidaritat
sense fer cap diferenciació, es dóna la paradoxa que Menorca
perquè té vuit municipis rebre més quantitat a pesar de tenir
menys població, que Eivissa i Formentera juntes; és una
paradoxa, perquè com que hi ha un element que és el fons de
compensació que no diferencia en res, (...), i no ha volgut, o
sigui, no (...), és perquè en haver-hi més municipis té una part
d’aquest 40% que li pertoca per vuit quantitats o per nou, i a un
altre li toca per cinc, només. Aquesta és una paradoxa;
aleshores introduirem elements que sense perdre aquests en
lloc de ser 40 sigui el 25, i l’altre 15% sigui en funció de més
protecció, nuclis urbans, que tengui més augment del cens
perquè (...), en definitiva, elements que siguin objectius per a
tots, o sigui, no és que vulgui..., però és una cosa en la qual em
vaig fixar l’altre dia quan vaig mirar el fons de repartiment, que
no entenia com pot ser que Menorca, amb 80.000 persones,
se’n dugui el 14% -ara parl de memòria-, mentre que Eivissa i
Formentera, amb 100.000 persones i escaig se’n duguin el 15,10
o alguna cosa per l’estil. O sigui, no és proporcional; vaig
analitzar per què era i era per aquesta qüestió, que actua com a
discriminació negativa en lloc d’una discriminació positiva,
però vaja, jo estic segur que tal.

Jo pretenc, i li diré la veritat, vista l’experiència de l’anterior
legislatura en què no va poder-se arribar a un acord en el
Parlament, jo pretenc cridar els batles i proposar-los una
fórmula que sigui acceptada, i després jo informaré la cambra
del que passi.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari
Popular volem dir al Sr. Conseller que té tot el nostre suport

perquè dugui endavant aquestes polítiques, polítiques molt
necessàries per als ciutadans i per a la nostra societat, i per tant
li volem donar l’enhorabona i li volem dir que faci la feina que
avui ha dit que faria i segurament les coses aniran molt millor.

Sí que volíem destacar des del Grup Parlamentari Popular
una sèrie de temes. El tema de la política social des de la
Conselleria d’Interior consideram que és un tema molt positiu,
amb aquesta integració de persones amb discapacitat a la
funció pública, que es fan aquestes polítiques socials en
coordinació amb la Conselleria de Presidència. Trobam que és
un tema molt positiu. També el tema de l’objectivitat, que vostè
ha parlat d’aquest tema, a la seva conselleria per accedir a la
funció publica amb aquest criteri del concurs; sempre és molt
més just tenir una sèrie de criteris objectius per poder fer feina
sobre aquest tema. I també el tema de la novetat per la qual ha
apostat la seva conselleria, de la policia turística; jo crec que és
molt encertat donada la nostra realitat econòmica de les Illes
Balears.

Sí que m’agradaria fer-li dues preguntes sobre la seva
intervenció. No hem vist en el pressupost cap partida destinada
al pagament de sancions per incompliment de la normativa
europea pel que fa a la prevenció del risc químic a plantes
industrials. Volem demanar com s’espera solucionar aquesta
contingència en cas que aquestes sancions es fessin efectives
per part de la Unió Europea. I després també volíem demanar si
aquests cursos de formació de la policia turística són cursos
que formació que es donen abans que l’agent o el policia agafi
aquesta responsabilitat, aquesta nova responsabilitat, o si
després continuarà aquesta formació perquè puguin tenir una
formació professional ocupacional i que millori la qualitat de la
seguretat dels ciutadans.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez i
Barberà):

Gràcies, president. Sr. Diputat, efectivament no hi ha cap
previsió, entre altres coses perquè des que hem arribat a la
conselleria hem posat en marxa uns mecanismes que nosaltres
creim que abans de finalitzar l’any 2003 hauran solucionat
aquesta greu deficiència d’incompliment, vull dir que jo esper
que aquest mes de desembre es pugui ja firmar el decret de risc
químics, i nosaltres pensam que la Unió Europea ha fet una
proposta, però que a la vista de l’acció, de l’actuació decidida
d’aquesta conselleria, idò que aquesta proposta decaigui o
almanco sigui una amonestació. Per tant hauré de prendre
mesures en el seu moment. Preveure ara, com deia vostè, una
previsió de 200 milions d’euros per una sanció, comprendrà que
no és possible. El que sí he de dir que la Conselleria d’Interior
(...) ha fet un gran esforç amb tots els sectors implicats, tant
municipis, com consells, com la mateixa conselleria, per donar
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una resposta adequada a aquesta mancança de previsió de risc
químic.

I en segon lloc la policia turística. Què era?

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, dels cursos de formació.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María Rodríguez i
Barberà):

Evidentment nosaltres ara estam ja d’acord amb els
municipis per iniciar la convocatòria de cursos, de selecció de
personal, el mes de novembre, desembre, i confiam que el gener
s’iniciï el curs. El curs el donarà la conselleria pel seu compte i
amb càrrec al pressupost de l’EBAP, i lògicament serà un curs
que jo crec que és important, perquè s’ha afegit a tota la
formació de policies tota aquesta casuística que va en directa
relació amb la qüestió turística, no solament qüestions d’idioma
sinó alguna cosa més que es troba qualsevol persona que surt
del seu domicili, que es troba un lloc que no és el seu habitual
i que té dificultats afegides que s’han de corregir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús del torn de rèplica?
Té la paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Només dir que ens consta tota
aquesta feina i, bé, donar-li l’enhorabona i endavant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò conclòs el debat només em resta donar
les gràcies al Sr. Conseller per la seva compareixença i les
explicacions del seu pressupost, a tots els alts càrrecs que l’han
acompanyat, i a vostès per la seva colAlaboració amb el
desenvolupament d’aquesta sessió. 

No havent-hi res més s’aixeca la sessió. Gràcies.
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