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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en
primer lloc demanaria si se produeixen substitucions?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí Sra. Presidenta, José María Rodríguez substitueix
Francesc Fiol.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Maria Antònia Sureda substitueix Josep Melià.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Biel Barceló.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Marc Pons.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Josep Carretero.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
804/10, del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

L’únic punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en
dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 804/10, del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. S’ha de comunicar que abans de la celebració de la
comissió, el coordinador ha lliurat a la Mesa una proposta
d’acord que s’annexarà a l’acta i consisteix amb el següent.

El Grup Parlamentari Popular retira les esmenes següents,
que pas a detallar: -un poc de silenci per favor-, a l’article 17
RGE núm. 1461/10; a l’article 24 RGE núm. 1477/10; a la
disposició addicional dotzena RGE núm. 1511/10; a la
disposició final primera RGE núm. 1515/10; a la disposició
final tercera RGE núm. 1517/10. 

A continuació, també hem de fer constar que s’accepten les
transaccions que consten en el document lliurat: a l’article 22
RGE núm. 1472/10; a l’article 23 RGE núm. 1475 i 1476/10; a
la disposició addicional setena RGE núm. 1506/10; a la
disposició addicional vuitena RGE núm. 1507/10; a la
disposició addicional novena RGE núm. 1508/10, i a la
disposició addicional desena RGE núm. 1509/10, i, finalment,
a la disposició addicional tretzena RGE núm. 1512/10.

S’aproven en els seus termes les esmenes del Grup
Parlamentari Popular següents: a la disposició final tercera,
RGE núm. 1518/10; a la disposició final setena RGE núm.
1520/10.

I finalment, es mantenen les esmenes següents: a l’article 20,
RGE núm. 1469/10; a l’article 21, RGE núm. 1470 i 1471/10,
i a la disposició final sisena, RGE núm. 1519/10.

Aquests serien els acords, si és correcte. Puc continuar?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Tenía dos pequeñas ..., l’esmena 1476 enlloc de a l’article
22, com figura al text enviat, és a l’article 23, només perquè en
quedi constància. I a l’esmena 1509 s’hi ha d’afegir un paràgraf
que diu “vinculant”, que d’això també n’hem parlat, d’acord?
Només això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez, així consta en acta i així es
farà també constar a aquestes esmenes.

Per altra banda s’ha de fer constar també que la ponència, en
aplicació de l’article 117.5 del Reglament, proposa, per
unanimitat, a la comissió les esmenes següents: a l’exposició de
motius, a conseqüència de la transacció de l’esmena RGE núm.
1449/10, de l’article 2, es proposa l’addició d’un nou paràgraf
després del tercer paràgraf de l’epígraf quart en el text que
figura a l’informe de ponència.

També a conseqüència de la transacció de les esmenes RGE
núm. 1459 i 1460/10 de l’article 15, es proposa modificar el
primer paràgraf de l’epígraf cinquè en el sentit que figura a
l’informe de ponència.

A la disposició transitòria primera, a conseqüència de la
transacció de l’esmena RGE núm. 1447/10, de la nova
disposició addicional, es proposa afegir un segon paràgraf a la
disposició transitòria primera amb la redacció que figura a
l’informe de ponència.

I una volta fetes totes aquestes consideracions, passam ja al
debat de la defensa de les esmenes i, en primer lloc, intervé el
Grup Parlamentari Popular, per tal de defensar les esmenes i,
per un temps de vint minuts, té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Yo
creo que esta ley es un ejemplo de esfuerzo, de transacción, de
asumir posturas y defender también estas mismas posturas. Sólo
hay dos puntos en donde no hay coincidencia y es en la
enmienda 1469, que se refiere al personal de confianza.
Nosotros creemos que se ha acabado el tiempo ya de canongías
para pagar servicios prestados, de personas que tienen
ocupación en entes, que no está justificado, se ha acabado el
tiempo ya de duplicar y triplicar las misiones de las personas
que están en entes porque un gobierno tenga tres, cuatro, cinco,
dos partidos que lo formen, yo creo que hemos de pensar en la
gestión pública, de anteponer la gestión pública a estas
cuestiones.
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Por tanto, nosotros mantenemos estas tres primeras
enmiendas, la 1469, 1470 y 1471, que se refieren
exclusivamente al personal de confianza, al personal directivo,
que nosotros decimos que solamente tiene que haber un ente, un
ente de dirección en cada organismo y que no ha habido forma
de encontrar una solución a este problema.

El otro apartado, que es el 1519, se refiere al profesional de
la administración pública, de los entes. Por un lado queremos
hacer los profesionales con acceso mediante oferta pública y por
méritos y capacidad, pero en esta enmienda se da una prebenda
política, se le da la reserva de puesto en la administración
pública que esté desempeñando. Y esto creemos que no puede
ser, o se es profesional o se es político. No es posible tener
mitad y mitad porque perjudicaría a la administración. También
estamos en contra de esta modificación de la Ley de función
pública y creemos que no se puede llevar así.

Son dos diferencias que nosotros, estoy seguro, y espero y
confío, que antes del pleno de la cámara podamos encontrar
solución, porque sería una pena que por estas dos posturas, que
yo creo que todos comprendemos, aunque algunos tengamos
dificultad para poder asumirlas, no llegásemos a un acuerdo de
que esta ley saliese del Parlamento con el apoyo de toda la
cámara. Creo que no merece la pena, estoy seguro que haremos
esfuerzos y que buscaremos de aquí al pleno las negociaciones
que hagan falta y los esfuerzos que hagan falta para llegar a un
consenso.

Pero vuelvo a decir, el Partido Popular no puede consentir
que los puestos de confianza de gestión en las empresas sean,
como posiblemente haya sido hasta ahora, no en todos, pero hay
muchos casos que son canongías para pagar servicios prestados
y no puede consentir que los profesionales que se dediquen a la
administración pública, en este caso a los entes, tengan también
beneficios de políticos que tienen un riesgo mayor cuando se
dedican a ser políticos si son funcionarios.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per posar de manifest els
torns a favor o en contra per part del Grup Parlamentari Mixt no
intervé. Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, Sr. Riudavets té la paraula per un temps de deu
minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu també en la meva
intervenció. Jo en principi voldria fer una reflexió global quant
a tota la tramitació, com ha fet el portaveu que m’ha precedit en
l’ús de la paraula. I jo crec que m’hauria de referir al que vaig
dir en el debat de l’esmena a la totalitat que va presentar el
Partit Popular, perquè l’argumentació del nostre grup
parlamentari en aquell debat es va centrar en la necessitat d’una
legislació que fixés majors controls en la despesa de les entitats
públiques. Vam demanar també al Partit Popular que enlloc de
l’esmena a la totalitat fes una tasca d’intent de millora de la llei
i jo crec que al final de tot, aquest ha estat el camí que s’ha
escollit.

Així, podem observar que avui en comissió, de les 11
esmenes que el Grup Mixt-Unió Mallorquina va presentar, no
en resta cap de viva, totes o bé han estat retirades,
transaccionades o acceptades. I per acabar, les 73 esmenes del
Partit Popular, l’esforç de tots els grups per arribar a un consens,
com es veu ara molt clarament ha estat igualment molt
important. De forma que el Grup Popular ha vist acceptades en
ponència o posteriorment en aquest acord que la presidenta ens
ha llegit, més d’una tercera part de les seves esmenes, ja sigui
mitjançant transacció o directament. I així mateix el Grup
Popular ha tingut a bé, amb aquest esforç de consens, de retirar-
ne més de 25.

Ara per tant, ens resten per al debat en comissió aquestes
quatre esmenes a què ha fet referència el portaveu popular, de
les 73 esmenes inicials.

Des del nostre punt de vista aquestes quatre esmenes a què
ens ha fet referència, una, és cert, les tres primeres fan
referència a personal de confiança, i jo crec que de moment es
manté en el text inicial, en ares de l’operativitat, la funcionalitat
i el bon desenvolupament de les empreses públiques, i sobretot
perquè no tenen res a veure aquestes esmenes amb les quotes
partidàries, com ens ha volgut venir a dir, jo crec que
equivocadament, encara que amb bona intenció, don per
suposat, del portaveu popular, entre altres coses perquè quan ha
governat aquesta comunitat autònoma un sol partit, és quan més
s’ha incrementat el personal de confiança. I no aniré més enllà
per evitar trencar aquest ambient de consens, ni que sigui
formal, que vivim avui aquí.

Quant a l’esmena RGE núm. 1519, simplement es manté
perquè es pretén no reduir els drets laborals de persones que
poden accedir a un lloc de personal directiu professional. 

Ja no diré res més. Simplement reafirmar-me en què aquesta
és una llei necessària i és necessària no per als grups que donen
suport al Govern, ni tampoc, ni molt manco per al Govern
mateix, sinó que és necessària per a la pròpia salut democràtica
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. I per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També seré breu. Únicament
dins aquesta consideració general que s’ha fet, no repetiré el
discurs que el portaveu del Grup Parlamentari Socialista ja va
fer quan es va veure l’esmena a la totalitat. La Llei del sector
públic, la Llei de la funció pública, a una altra banda, i la Llei
del bon govern són necessàries en aquests moments perquè, no
faré un repàs dels antecedents, però és necessari donar-li
elements de racionalitat al sector públic instrumental.
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Partint d’aquesta reflexió general i amb aquests antecedents,
és evident que és necessari i era necessari mirar d’arribar a un
consens polític en aquesta Llei del sector públic, perquè no està
subjecte als legítims canvis democràtics que hi pogués haver i
que bàsicament hi hagués una solidesa amb una legislació que
reguli el sector públic.

L’altre aspecte que hi havia és que era una llei molt
esmenada, havia tengut moltes vicissituds i costava molt treure-
la endavant, i amb aquesta situació vàrem començar a decidir
tots els portaveus mirar de cercar tots els elements de consens
i que ha donat el resultat que avui veim.

Per tant, jo no faré un esment de tot el que s’ha aconseguit,
jo m’atreviria a dir que no és la llei de ningú, sinó que és una
llei allà on tots hi hem cedit i per tant, probablement no serà la
llei del Partit Socialista, ni del PSM, ni del Partit Popular, sinó
que és una llei que marca un consens entre tots els grups i és bo
que tengui un suport, si és possible, unànime de la cambra.

Per tant, només entraré en els punts de discrepància que no
voldria que desvirtuessin el discurs que he fet, però també tenc
l’obligació de motivar per què es diu que no. Jo pens respecte
de les 1469, 1470 i 1471 que és més fàcil arribar a un acord i no
el descart encara. Per als que no ho han pogut veure, que segur
que no és ningú, però per si a algú se li ha escapat, bàsicament
és evitar que a l’article 20.5 hi pugui haver ens unipersonals de
nova creació, en funció de conjuntures de qualsevol tipus de
govern. I en aquest aspecte es vol limitar, hem mirat d’establir
una sèrie de límits, no ha estat possible, però jo pens que encara
queda tramitació parlamentària suficient per mirar d’arribar a un
acord.

I n’hi ha una que és blanc o negre i el Grup Popular pensa
que nosaltres estam equivocats i nosaltres pensam que hi estan
ells. Per tant, el consens..., no hi ha punt intermedi, i és la
reserva de plaça per a gent que és a la funció pública i que se’n
va de personal directiu. Creim que no és donar privilegis a
ningú, sinó que és únicament dins una mateixa administració,
encara que siguin entitats mercantils o empreses públiques,
etcètera, facilitar que s’hi pugui anar i es marca la reserva de
plaça, però no hi ha una equiparació, i per això en volia fer un
esment, a l’estatus del polític, no tenen consideració de polític,
encara que hi ha la reserva que es fa per a la gent que es dedica
a la política.

Per tant, són les dues diferències que hem deixat i que ha
apuntat el portaveu del Grup Popular, com jo també les he
volgut apuntar, hi ha aquestes dues diferències, però crec que
l’important és ressaltar, és allò altre, és el consens i haver
aconseguir fer una llei que crec que representarà la voluntat
majoritària o unànime d’aquesta cambra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. I en torn de rèplica té la paraula
el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar agradecer las
intervenciones que ha habido, y el tono de ellas, como no puede
ser de otra forma, que ha estado acorde con el debate que ha
habido en ponencia y después de ponencia, antes de llegar a la
comisión, para llegar a acuerdos puntuales que, sin duda, han
mejorado el texto de la ley, a la que pusimos nosotros una
enmienda a la totalidad. Es verdad que hay que reconocer que
las enmiendas que puso el Partido Popular y las que puso el
Grupo Mixto, a través de Unió Mallorquina, han posibilitado
mejorar la ley y llegar a una ley que, no voy a decir que sea
distinta, pero sí que es mucho más correcta, que responde
mucho más a las necesidades que tienen los entes públicos para
poder dar servicio a la sociedad.

Vuelvo a decir que hay dos puntos importantes que para
nosotros todavía tienen dudas y que haremos todos los esfuerzos
para llegar a acuerdos, porque sería bueno que saliese esta ley
por unanimidad del Parlamento. La primera son los entes de
gestión que tienen las personas de confianza que dirigen los
entes, empresas, institutos, fundaciones, lo que haga falta. Yo
creo que hay unos que tienen cierto nivel de necesidad, pero hay
otros que no se responden. Yo no sé a qué obedece, pero la
verdad es que no se entiende que haya tres directivos de primer
nivel en IB3, no se entiende que haya tres directivos de primer
nivel en Servicios Ferroviarios, no se entiende que en mucho
entes haya tres directivos, porque no va bien que haya más que
uno, eso no se entiende. Y como no tiene explicación, yo creo
que los ciudadanos nos piden a todos que seamos más serios en
la gestión de los intereses públicos y de la cosa pública. Y ahí
es donde pedimos nosotros el esfuerzo, que justamente va a ser
el próximo gobierno quien lo va a tener que aplicar porque esta
ley, verdaderamente,  hasta el próximo gobierno, la próxima
legislatura no va a entrar plenamente en vigor, pero la verdad es
que será muy bueno tener un instrumento como este.

Yo creo que es necesario que haya directivos profesionales,
pero auténticos directivos profesionales en los entes públicos,
porque mejorarán la gestión. Es preciso que no fichemos, sino
que sean directivos de acceso a los entes públicos, y que sean
independientes y que, gobierne quien gobierne, los directivos
profesionales sean como los secretarios o como los altos
funcionarios de una fundación local, que esté quien esté, están
ellos para garantizar la administración. Y lógicamente no se
entiende la otra, que si no es una prebenda, o si no es un
privilegio, no sé por qué ese empecinamiento en mantenerla, si
no es nada, pues no sé por qué ese empecinamiento en
mantenerla, ese privilegio de reserva de puesto. Yo creo que ese
cargo de directivo profesional se ha de hacer de otra forma,
posiblemente con remuneración, posiblemente con funciones,
posiblemente dando formación especial, haciendo convocatorias
internas o convocatorias externas, pero creemos que es
necesario crear un cuerpo propio de gestión de entes públicos,
que siempre será bueno para la administración pública. Por eso
nosotros defendemos el tema éste.
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No obstante, vuelvo a decir, alguien sí nos dijo una vez que
nosotros no queríamos Ley instrumental del sector público de
Baleares, hemos demostrado que sí, a través de nuestras
enmiendas ha podido tenerse en cuenta el informe del CES, que,
si no, hubiera sido imposible tenerlo en cuenta; hemos podido
recoger cosas que no estaban recogidas; hemos mejorado;
hemos retirado aquellas que nos han convencido, que tenían
razón y que no podía ser. Creo que hemos demostrado que no
estamos aquí para hacer enmiendas por hacerlas, cuando
tenemos razón hemos insistido, cuando no, pues las hemos
retirado porque evidentemente ha quedado demostrado que era
así como tenía que ser.

Agradezco a todos la postura de todos los grupos, y espero
y confío poder llegar a un acuerdo con ellos, entre todos, para
que esta ley salga del Parlamento por unanimidad. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Molt breument Sra. Presidenta, per fer un parell de
precisions a les paraules anteriors del Grup Parlamentari
Popular. Només per dir que, encara que no s’aprovessin les
esmenes, quatre esmenes vives, el 99,9 de la llei sortiria per
unanimitat, perquè vull recordar que no hi ha una votació final.

Quant als exemples que ha posat d’IB3 o de Serveis
Ferroviaris de Mallorca, al meu entendre no tenen res a veure
amb l’articulat de la llei; és una interpretació que fa el Partit
Popular legítima, però que no compartim ni molt manco; si més
no estam d’acord a intentar cercar, en el que queda d’aquí a
plenari, un redactat que pugui apropar postures. 

Quant a la figura dels directius professionals, crec que
respon al que marca l’Estatut bàsic de l’empleat públic i no és
una invenció que s’hagi fet des d’aquesta comunitat autònoma,
ni molt manco. 

I quant a l’acusació que se li va fer en un moment donat, per
boca meva, de no voler la llei del sector públic instrumental, és
que en definitiva van presentar una esmena a la totalitat que
hagués suposat que no hi hauria llei del sector públic
instrumental, i quan es presenta una esmena a la totalitat la
conclusió lògica és pensar que no es vol aquesta llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. En torn de contrarèplica vol
intervenir, Sr. Costa?

EL SR. COSTA I SERRA:

Sí, molt breument. Bé, jo crec que hi ha una qüestió que és
important. Al final el que es mesura és el resultat, perquè també
dins el debat pareixia que els partits o els grups que donen
suport al Govern no volien aplicar la possibilitat o l’opció d’un
consens polític. Crec que els fets demostren que al final de la
tramitació es pot veure el 99% que deia el portaveu que m’ha
precedit en l’ús de la paraula, i per tant posam en valor
l’exercici de consens que ja vàrem predicar en el seu moment i
que podia facilitar una llei que és necessària per a la comunitat
autònoma.

Per tant jo no dubt que les esmenes plantejades per UM i el
Partit Popular han enriquit la llei, l’han enriquida entre altres
coses perquè passa a ser una llei de major representativitat
democràtica davant la ciutadania de les Illes Balears, i això és
bo ja de per si, i això posa en valor la llei davant la ciutadania.
Per tant evidentment tots hem fet renúncies en diferents
aspectes, i crec que és un exercici bo i el vull reivindicar en un
dia com avui, en què gent com Fèlix Pons feia del diàleg entre
l’adversari i la diferència política una virtut i no un signe de
debilitat política.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Hi ha encara un torn de fixació de
posicions per als grups que no hagin intervingut. Si no n’hi ha,
passam directament idò a les votacions.

En primer lloc, votació de les esmenes proposades per la
ponència per unanimitat, i de les esmenes que es contenen en el
document lliurat a la Mesa en els termes que hem indicat amb
anterioritat. Entenem que, aquestes, les podem donar aprovades
per assentiment, no és així? Molt bé.

En segon lloc, votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular números 1469, 1470, 1471 i 1519. 

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 7; vots en contra, 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara passam a la votació conjunta dels
articles als quals es mantenen esmenes, articles 20, 21 i
disposició final sisena.

Vots a favor?

Els articles als quals es mantenen esmenes, els articles tal
com estan.

Vots a favor?



1430 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 72 / 6 de juliol del 2010 

 

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Finalment votarem la resta de l’articulat on no s’hi mantenen
o no s’hi han presentat esmenes: denominació del títol del
projecte, denominació del títol preliminar, denominació del
capítol primer; articles 1, 2, 3, 4; denominació del capítol II,
article 5, denominació del capítol III, denominació de la secció
primera, article 6, denominació de la secció segona; articles 7,
8, 9 i 10; denominació de la secció tercera; articles 11, 12;
denominació de la secció quarta; articles 13, 14; denominació
de la secció cinquena; articles 15, 16, 17, 18 i 19; denominació
del capítol quart; articles 22, 23; denominació del capítol V;
articles 24, 25; denominació del capítol VI; articles 26, 27;
denominació del títol I, denominació del capítol I, denominació
de la secció primera; articles 28, 29, 30, 31, 32, 33;
denominació de la secció segona; articles 34, 35, 36 i 37;
denominació del capítol II; articles 38, 39, 40, 41; denominació
del capítol III; articles 42, 43, 44, 45, 46; denominació del títol
II, denominació del capítol primer; articles 47, 48, 49, 50;
denominació del capítol II; articles 51, 52, 53, 54; denominació
del capítol III; articles 55, 56, 57; denominació del títol III;
articles 58, 59, 60, 61, 62; disposicions addicionals primera,
segona, tercera, quarta, cinquena, sisena, setena, vuitena,
novena, desena, onzena, dotzena, tretzena, catorzena i quinzena;
disposicions transitòries primera, segona, tercera; disposició
derogatòria única; disposicions finals primera, segona, tercera,
quarta, cinquena, setena, i exposició de motius. 

Vots a favor?

Unanimitat.

En conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 804/10, del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Així mateix es recorda que, d’acord amb l’establert a
l’article 120 del Reglament de la Cambra, i atesa l’aplicació del
procediment d’urgència, els grups parlamentaris, dins les 24
hores següents a la data d’acabament del dictamen, per escrit
adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament, hauran de
comunicar els vots particulars i les esmenes que, havent estat
defensats i votats en comissió i no incorporats al dictamen,
pretenguin de defensar en el ple.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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