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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sr. President, José María Camps substitueix Eulàlia Llufriu.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Bon dia, president. Jaume Fernández substitueix Pere Palau.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

President, Rosamaria Alberdi substitueix Francina
Armengol.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Margalida Duran substitueix Francisco Mercadal.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

I.1) Compareixença RGE núm. 1918/11, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, de l'Hble. Conseller d'Administracions
Públiques, per tal d'informar sobre les línies d'actuació en
matèria d'administracions públiques.

I.2) Compareixença RGE núm. 1942/11, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Conseller
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les àrees de responsabilitat d'acord amb el programa
polític del Govern.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en la
compareixença del conseller d’Administracions Públiques,
solAlicitada mitjançant els escrits RGE núm. 1918/11, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, per tal d’informar de les línies
d’actuació en matèria d’administracions públiques, i RGE núm.
1942/11 presentada pel Govern de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les àrees de responsabilitat, d’acord amb el
programa polític del Govern. 

Hi assisteix el Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, conseller
d’Administracions Públiques, acompanyat pel Sr. Oscar Lladó
i Arrieta, secretari general, per la Sra. Maria Núria Riera
Martos, directora general de Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis, per la Sra. Isabel Febrer
Gelabert, directora general d’Interior, Emergències i Justícia,
per la Sra. Aina Maria Serrano, directora general de Patrimoni,
Contractes i Obres Públiques, de la Sra. Irene Duran Vadell, cap
de Gabinet, de la Sra. Cristina Martínez Fernández, cap de
Premsa, pel Sr. Sergi Torrandell Gornés, gerent de l’EBAP, pel
Sr. Jaume Servera Esteva, gerent de GEIBSAU, pel Sr. Juan

Carlos Domínguez Aguado, assessor tècnic, i pel Sr. Antoni
Juaneda Cabrisas, assessor tècnic, supòs que després
s’incorporarà.

Té la paraula el conseller per tal d’explicar l’exposició oral,
sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies. Senyores i senyors diputats. Gràcies Sr.
President. Comparesc en aquesta comissió per donar compte del
que serà el programa de govern de la Conselleria
d’Administracions Públiques. Aquesta conselleria, com molts
de vostès saben abraça matèries i serveis de les antigues
conselleries d’Interior, Funció Pública, Obres Públiques i
Presidència, refonent, per tant, departaments i serveis, per la
qual cosa s’ha hagut de reestructurar l’organigrama resultant, la
creació de tres direccions generals, la Direcció General de
Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitats dels
Serveis, la Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia
i la Direcció General de Patrimoni, Contractes i Obres
Públiques.

Podem dir que la nostra acció de govern descansa sobre tres
pilars: primer, procurar la simplificació administrativa i la
qualitat dels serveis; segon, complir amb la legalitat donant al
mateix temps la màxima transparència a tots els processos
administratius; i tercer, procurar per tots els mitjans la seguretat
i protecció que demanen els ciutadans. 

Em referiré ara a direcció general per direcció general quant
als continguts i principis generals que guiaran la nostra acció en
els pròxims anys.

Direcció General de Funció Pública. Com saben i no només
és una percepció dels ciutadans, sinó una realitat contrastada en
xifres, molts d’àmbits de l’administració estan
sobredimensionats, sobreestructurats i com a conseqüència és
excessivament costosa. El pitjor pel que fa a resultats és que tot
açò no es tradueix precisament en agilitat i eficiència. En moltes
ocasions l’entramat descrit s’ha demostrat ineficaç ja que genera
confusió administrativa i una certa inseguretat jurídica als
usuaris, als ciutadans en definitiva. I açò és una percepció que
els ciutadans perceben en massa ocasions amb meridiana
claredat. Per tot açò creim que cal racionalitzar l’administració,
no només aprimant, sinó simplificant de manera intelAligent i
racional. Per fer-ho hem planificat actuacions a curt, mig i llarg
termini. 

El primer tram en el que ara ens trobam, la primera acció ha
estat adaptar els recursos humans existents a una nova estructura
simplificada, una vicepresidència i sis conselleries, per la qual
cosa cada secretari general ha rebut l’encàrrec d’analitzar els
llocs base de la seva conselleria, reorganitzant i plasmant-los en
aquesta nova estructura, tasca que ja està finalitzant. Pel que fa
als efectius, s’han recollit les dades de personal interí i s’han
elaborat les propostes de reducció en les plantilles i en els
projectes d’inversió que es poden i s’han de reconduir.
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També, com ja s’ha aprovat per part del Consell de Govern,
ens hem vist obligats a retallar productivitats i hores
extraordinàries, proposant que en aquells casos en què sigui
possible, els treballadors públics no prestin els seus serveis fora
de l’horari laboral habitual. En qualsevol cas, plantejam la
compensació en temps lliure per a aquells serveis que puguin
cenyir-se a aquesta fórmula, tot i les excepcions que poden
afectar altres serveis, especialment els d’emergències, aquells
serveis especials que necessiten fer feina per donar el servei
pertinent fora de l’horari habitual.

Des del punt de vista de l’administració instrumental, s’ha
creat una comissió amb l’Oficina de Control Pressupostari per
analitzar, simplificar i fixar criteris de personal i control en el
sector públic. Està prevista també l’elaboració d’un decret amb
les instruccions pertinents per autoritzar la contractació de
gerents, personal directiu i professional i personal laboral de tot
el sector públic. 

Finalment, entre les actuacions a curt termini de les quals
estic parlant, s’inclou també la revisió del fet sindical amb
l’administració pública, amb la recent anulAlació dels acords
signats el 2006 i sempre amb el referent de la llei a la mà.
Bàsicament ens hem vist obligats a no autoritzar, concedir, o
atorgar res que excedeixi la normativa vigent.

En el mig termini, ja estam fent una auditoria tècnica de
gestió a cada departament que ens permeti comprar el seu
pressupost i les seves funcions amb els recursos humans i
l’estructura administrativa de cada un, per poder realitzar una
simplificació estructural. Açò implicarà el sanejament i la
reducció de la plantilla global de personal, auditant l’eficàcia de
cada conselleria respecte dels seus recursos humans, per
proposar les fórmules de millora pertinents. Ens proposam
ajustar les plantilles de personal, sense perjudicar els
treballadors, mitjançant actuacions com la supressió d’una part
de les places vacants i la reassignació d’efectius a llocs més
productius, també eliminar el mínim indispensable i sempre,
insistesc, amb l’anàlisi de llocs i efectius pertinents, la
convocatòria de noves places amb les ofertes d’ocupació
pública, per redimensionar les administracions públiques i
adequar les plantilles als requeriments d’efectivitat i modernitat.

D’altra banda, volem professionalitzar la provisió de llocs
de treball de la funció pública, generalitzant el concurs i limitant
de forma taxada dels supòsits de places de lliure designació a
aquells llocs que per a les seves característiques necessitin una
especial responsabilitat i confiança.

Finalment i ja a llarg termini, ens hem proposat fer un
seguiment anual de cada conselleria per resumir i valorar els
objectius assolits, podent fer així les propostes oportunes en
matèria de recursos humans.

Tot l’exposat té a veure amb la reorganització de
l’administració des d’un punt de vista operatiu i econòmic, però
és evident que treballam amb persones i per tant, la nostra
aposta pel funcionari públic és decidida. Ningú no té cap dubte
que el funcionari compta amb un gran potencial de treball, molt
valuós, a qui no només hem de motivar en benefici de
l’administració, hem de continuar amb la seva
professionalització i aprofitar-la en benefici dels ciutadans. 

Una primera mesura ha estat emprendre la modificació de la
legislació perquè el català no sigui un requisit en l’accés a
l’administració, donant així compliment en el compromís
electoral del partit, el qual represent i que ha tengut el suport
majoritari dels ciutadans d’aquestes illes. Ens hem proposat
també garantir la seguretat jurídica mitjançant l’actualització de
la normativa de funció pública a l’estatut bàsic del treballador
públic. A més, de modernitzar el pla de formació dels
treballadors públics, oferint una major diversitat de cursos i
utilitzant l’EBAP, l’Escola Balear d’Administració Pública, per
a la formació dels funcionaris. Volem que els ajuntaments
puguin traslladar les seves necessitats i en aquest sentit s’ha
remès ja a les diferents corporacions locals una enquesta perquè
facin les seves propostes i convocar almenys dos cursos
específics locals cada any. No ens oblidam de la igualtat i en
aquest sentit tenim previst aprovar un pla específic amb les
dades actualitzades a finals de l’any 2010.

Pel que fa a la conciliació de la vida familiar i laboral, volem
també potenciar dins aquest capítol de formació els cursos en
línia i en horari laboral, entre les 8 i les 9 o de 14 a 15 hores, en
funció de les necessitats. Amb la vista també posada en el llarg
termini, la nostra intenció és aplicar noves concepcions de
l’estatut bàsic del treballador públic perquè s’introdueixin dins
la nova Llei de funció pública. Rall de qüestions com la
mobilitat interadministrativa, d’emprar l’accés a les places de
cossos específics en el màxim de titulacions possibles, aquesta
com saben vostès és una reivindicació dels colAlegis
professionals, de reduir les places de lliure designació a favor
del concurs o d’impulsar els instruments de modernització del
funcionari que cal posar en marxa, com pot ser la carrera
horitzontal, la valoració de l’acompliment, etc.

Quant a l’EBAP he de dir que en tot aquest procés és
imprescindible aprofitar els recursos ja existents, com aquesta
pròpia escola d’administració pública i que ja està treballant des
del primer moment en la consolidació dels projectes que volem
modernitzar i en la millora d’aquest servei públic. Com he
assenyalat abans, és prioritària la conciliació de la vida familiar
i laboral, de manera que s’apostarà per potenciar la formació en
línia. I també volem establir els procediments de selecció del
professorat per donar més seguretat jurídica, transparència i
control de la capacitació en la designació dels professionals que
han de formar el treballador públic.

Respecte del departament de corporacions locals, volem
sobretot eliminar duplicitats. Si bé l’estat de les autonomies ha
permès descentralitzar competències i apropar les
administracions als ciutadans, no ho és menys que s’han produït
no només les duplicitats esmentades, sinó fins i tot “triplicitats”,
duplicitats, dèficits. Tenim el compromís d’entre tots de decidir
que la competència la gestioni l’organisme que és més eficaç i
eficient de cara als interessos dels ciutadans. En aquesta línia
també seguirem amb els nostres serveis de control, legalitat i
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assessorament jurídic, entre d’altres i acostar-nos a les
administracions de les illes, com ja hem fet fins a data d’avui
amb visites a 42 ajuntaments i a tots els consells insulars. I
oferir el servei de coordinació interadministrativa per dubtes i
el trasllat de temes pendents amb altres conselleries o amb els
mateixos consells insulars.

Volem reprendre també en els pròxims mesos les reunions
de la comissió creada en el seu dia per a l’estudi del pacte local,
intentant garantir el fons de cooperació local i el fons de
capitalitat per a Palma, així com reprendre la comissió del dret
local creada l’any 2005 i paralitzada a l’anterior legislatura. En
altres paraules, volem convocar les reunions periòdiques
pertinents amb els experts de les quatre illes per estudiar i
aportar idees en l’elaboració de la legislació local. 

El departament de Qualitat de Serveis, com saben, és una
altra atribució que té la conselleria que represent, estam
totalment compromesos en desenvolupar aquesta cultura de la
qualitat que ens reclamen els ciutadans, fomentant la seva
participació, informant i adoptant totes les mesures possibles
que puguin vincular-se a la transparència i al bon govern i a la
bona administració. Per complir amb tot açò, plantejam
actuacions com el decret de simplificació administrativa, les
cartes de serveis i la formació de grups de treball per a
l’elaboració de processos, a més del desplegament de la Llei del
bon govern.

Una mica més endavant ens volem ocupar de l’elaboració
d’una base de dades úniques entre totes les administracions
balears, l’objectiu de la qual serà simplificar la documentació
presentada pels particulars i impulsar la finestreta única balear.
Finalment per millorar la informació i la participació ciutadana,
volem també potenciar el telèfon d’atenció i queixes 012 i la
web balearsopina; a més, de la creació de l’Oficina d’Avaluació
de Polítiques Públiques i els fòrums ciutadans que deriven
també del mandat legal de la Llei del bon govern.

Passam a una altra direcció general i començaré pel
Departament d’Emergències. Com tots vostès saben, la població
en conjunt sigui o no usuària de la nostra administració resideixi
a les illes o estigui de pas, és una altra de les principals
preocupacions que té la Conselleria d’Administracions
Públiques que té com a responsabilitat gestionar i coordinar els
serves d’emergències sobre determinades situacions que es
puguin produir a les Balears. No m’estendré molt explicant-los
que es treballa en la previsió, en la prevenció i la detecció i
seguiment d’aquests riscs, així com en la implantació dels plans
territorials especials de la comunitat autònoma, on el suport per
a l’elaboració i la implantació dels que es desenvolupen a
l’àmbit insular, comarcal o municipal. Per fer-ho possible hem
d’actualitzar i completar el desenvolupament normatiu i
reglamentari relatiu a la gestió i a la ordenació de les
emergències. 

Pel que fa al projecte de decret pel qual s’aprova el Pla
territorial de protecció civil a les Illes Balears, el famós Pla
TERBAL, actualment s’ha duit a terme també gairebé tota la
tramitació que ve derivada de mesos anteriors, evidentment, tot
i que falten alguns informes, el dictamen del Consell Consultiu
i l’aprovació pel Consell de Govern. No hem d’oblidar que s’ha
d’homologar per la Comissió Nacional de Protecció Civil. 

També treballam en un projecte de llei de bombers, en
aquest punt estam en una fase molt embrionària, per la qual cosa
ara mateix no els puc avançar massa cosa més al respecte, però
sí que la volem impulsar.

D’altra banda, s’ha de mantenir l’eina de gestió de plans
d’autoprotecció, la xarxa de meteorologia (IBMET), així com
la gestió del sistema de predicció, realitzant simulacres
periòdics, impulsant els programes de comunicació pública, etc.

També treballam en l’avaluació i la coordinació dels riscs
d’accidents múltiples amb víctimes, com puguin ser per
exemple els casos puntuals que s’han donat a la carretera de Sa
Calobra, ho dic com exemple per tal de tenir en compte i en
general, en matèria de transports també. Evidentment hi ha
altres objectius com és l’avaluació del risc per despreniments i
esllavissades de terres a la Serra de Tramuntana, on volem
plantejar la proposta d’un conveni amb l’Institut Geològic i
Miner, que no tengui cost per a la comunitat autònoma, per tal
de poder treballar en aquest sentit. També volem treballar amb
la conselleria competent en matèria de recursos hídrics per tot
allò que faci referència a aquesta qüestió i en la regularització
dels plans d’emergència de les bases de regadiu i
embassaments. 

Ens hem fixat més com a imprescindible el foment dels
plans de formació del personal en matèria d’emergències i en
l’organització de jornades formatives i informatives. I en aquest
sentit també l’EBAP tindrà un paper destacat quant a obrir la
formació en aquest camp.

Una altra prioritat és el disseny de la xarxa de
radiocomunicacions corporatives per a l’adequada prestació de
serveis d’emergència. Estam ara mateix avaluant quin pot ser el
millor servei a partir del qual poder decidir el que més convé a
la particularitat de les nostres illes.

He de fer referència també al departament d’Interior, dins
del qual hi ha l’empresa pública GEIBSAU, Gestió
d’Emergències de les Illes Balears, que té marcats entre els seus
objectius el futur del servei de l’helicòpter de suport i transport
en situacions d’emergència, millorar la gestió de la unitat
operativa així com millorar la qualitat del servei que presten els
voluntaris de Protecció Civil a les Illes Balears.

Per tot açò és necessari dotar de tots els mitjans al personal
que ha de prestar, com dic, el millor servei, optimitzant tots els
recursos. Volem millorar el perfil professional dels treballadors
mitjançant formació contínua i insistir en la difusió del telèfon
112, com a telèfon únic d’emergències i continuar treballant per
aconseguir la integració tecnològica del sistema de gestió
d’incidències de les diferents plataformes que tenen telèfons
d’emergències per tal d’aconseguir-ne una d’única i global.
Sabem que açò és un procés que serà llarg, però hi treballam ja.
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Pel que fa als bombers, firmarem un conveni de
colAlaboració entre l’Administració de la comunitat autònoma
i el Consell de Mallorca, de manera que ja se faci efectiva la
incorporació d’aquest servei de bombers dins el sistema integral
d’emergències de l’112. Açò ho hem aconseguit de forma
pràcticament immediata.

D’altres actuacions previstes passen per la firma de convenis
de colAlaboració i la revisió d’alguns protocols d’actuació.  En
són exemples el projecte Iris, sobre la violència de gènere,
concretament per a l’autoprotecció de les dones afectades, que
ha d’ampliar la seva cobertura a totes les illes amb la
colAlaboració de l’Institut de la Dona, ajuntaments, policies
locals i cossos de seguretat de l’Estat, a més dels centres de
salut.

També volem impulsar la utilització de les 34 PDA que es
varen lliurar a les policies locals fa uns mesos, volem ampliar
els convenis amb consolats i altres organismes d’emergències
per tal que la informació quan afecti a ciutadans estrangers
pugui fluir amb la màxima rapidesa i també, evidentment,
fomentar totes les relacions amb les agrupacions de voluntaris
de Protecció Civil perquè entenem que tenen un potencial molt
elevat i... bé, volem continuar tutelant aquesta feina cap a ells,
així com treballar per a la integració del telèfon d’ajuda a la
infància també dins el telèfon d’emergències 112.

Respecte del Servei de Relacions amb l’Administració de
Justícia, per saber en quin punt exacte, com a qüestió principal,
es van deixar les negociacions per a la transferència de la
competència de Justícia, idò, avaluam en quin punt es varen
deixar aquestes converses, aquestes negociacions, però ara
mateix estam -com tots vostès saben- en un impasse per dues
raons: el marc de la convocatòria d’eleccions generals fa que
haguem d’esperar la constitució d’un govern i en segon terme
la situació econòmica com a segon factor que incideix
directament en tot aquest procés, ja que el context no és
favorable en absolut. 

La nostra intenció és avaluar quina és la situació que ens
hem trobat, però ja els avanç que ara mateix no forma part de
les prioritat d’aquest equip de govern procedir al traspàs de
competències de Justícia a les Illes Balears. 

No obstant això, vetllarem pel seguiment de totes aquelles
inversions del ministeri a Balears i mantindrem la colAlaboració
amb els òrgans judicials i fomentarem les relacions amb
l’Administració de Justícia en el seu conjunt donant suport, per
exemple, a l’execució de l’acord entre el ministeri i l’EBAP per
a la celebració de macrojudicis a la sala magna d’aquesta escola
i colAlaborarem en accions formatives dirigides a jutges i a
magistrats. També esperam garantir una atenció adequada a les
víctimes de delicte potenciant la coordinació i la colAlaboració
entre les institucions implicades. 

Un altre servei, també dins aquesta direcció general, és el
Servei d’Activitats Classificades. Pel que fa a activitats
classificades volem destacar objectius tan interessants com la
tramitació i aprovació d’una nova llei en matèria d’activitats
classificades per a la instalAlació, l’accés i l’exercici de les
esmentades activitats a les Illes Balears, així com el projecte de
decret pel qual s’estableixen els criteris generals de la regulació
d’horaris d’obertura i tancament d’espectacles públics, activitats
recreatives i establiments de restauració, així com també la
implantació del Decret 41/2001, regulador dels serveis
d’admissió i control de l’ambient intern en les activitats
classificades i els espectacles públics. 

Aquesta llei primera a la qual feia esment, aquests canvis
que necessàriament s’hauran d’implantar, deriva de la necessitat
d’adaptar-nos a la directiva de serveis, a la modificació de
l’Estatut d’Autonomia i a corregir tots aquells defectes de la
Llei 16/2006, després de la informació rebuda i treballada per
la Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears. El seu
objectiu serà, és, regular la intervenció administrativa perquè les
activitats compleixin les condicions de seguretat, salubritat i
mediambientals. 

Els punts bàsics sobre els que treballarem seran la fusió en
un expedient únic d’obres i d’activitats, la creació del projecte
d’infraestructures comunes, la posada en funcionament
d’activitats permanents amb la declaració responsable o
l’assegurança professional. Tots aquests temes vénen derivats
-com saben alguns de vostès perfectament- de l’experiència
acumulada i de la constant participació dels professionals... on
s’han fet arribar a la conselleria l’experiència prèvia de
l’aplicació d’aquestes normatives anteriors.

Volem a més millorar la qualitat del servei desenvolupant
aplicacions informàtiques i didàctiques, implantar i difondre a
la web de la Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears
i està previst procedir al canvi de denominació i funcions del
servei en si també.

Un altre servei que també està integrat dins aquesta direcció
general és el Servei de Seguretat de les Illes Balears. Està
previst elaborar un protocol amb les inspeccions de seguretat als
edificis connectats amb la central receptora d’alarmes, que està
ubicada a la mateixa conselleria d’Administracions Públiques
al Pont d’Inca, un sistema d’alarmes que està obsolet i que hem
de renovar ja. 

Procuram també la dotació dels mitjans personals i materials
imprescindibles per a l’adequada prestació d’aquest servei i
invertir per garantir la seguretat dels edificis i instalAlacions de
la comunitat autònoma via adquisició d’equips, d’inspecció de
raig X per a les conselleries que així ho hagin de menester, de
detectors de metalls i substitució de les càmeres de captació
d’imatges algunes de les quals -com dic- estan obsoletes i
irreparables.

També dins aquesta direcció general gestionam l’Institut de
Seguretat Pública de les Illes Balears, l’ISPIB. Quant a aquest
institut entenem que és imprescindible millorar la seva gestió i
orientació cap als usuaris. Els objectius marcats passen per
impulsar les accions necessàries perquè els ajuntaments amb
dificultats econòmiques puguin prestar serveis de policia local
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amb els mínims requerits i a més es puguin associar per
mancomunar aquests serveis.

També s’ha de completar la creació dels consells de
coordinació de les policies locals per potenciar
l’homogeneïtzació de les actuacions; promoure la figura del
policia tutor i impulsar la utilització de les noves tecnologies
com a eines bàsiques de coordinació i de gestió, continuant
endavant amb l’avantprojecte de llei de coordinació de policies
locals que també saben vostès que està en tramitació, es va fer
un informe d’alAlegacions i bé, està en procés d’estudi per
aquest nou equips de govern... com enfocam aquesta
modificació.

Pel que fa a les millores en la Llei de coordinació de policies
locals, es tracta entre altres coses de canviar el sistema d’accés
a la policia local, actualment és per concurs i creim que s’hauria
de plantejar que fos per concurs oposició harmonitzant la
normativa autonòmica amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic;
és cert que també incorporar els consells de coordinació com a
òrgans necessaris per a la coordinació dels policies i impulsar la
participació en els processos selectius de cada ajuntament
mitjançant l’avaluació de policies en pràctiques. És indubtable
que un període de sis mesos de pràctiques permet conèixer si el
futur policia té el perfil esperat o no, això també és fruit de
l’experiència acumulada dels professionals que ens ho han fet
arribar.

Finalment, per acabar amb els projectes de la Direcció
General d’Interior, Emergències i Justícia i pel que fa a la
societat mercantil de titularitat pública adscrita a la nostra
conselleria, el GEIBSAU, ja ho he avançat abans és millorar la
qualitat del servei SEIB112 fomentant la integració d’altres
organismes en aquest i fomentar les relacions amb les
agrupacions de voluntaris de Protecció Civil.

Passam finalment a la tercera direcció general competència
de la nostra conselleria i començarem pel departament de
Patrimoni. L’àrea de Patrimoni s’ha marcat entre les seves
principals línies d’actuació la integració en el mòdul SAP de
l’Inventari General de Béns i Drets de la CAIB, les
assegurances centralitzades dels immobles de titularitat
d’aquesta o l’edició d’un manual de legislació en matèria de
patrimoni per tal d’unificar la normativa.

També anam a millorar el Manual de Procediments
Administratius en matèria de patrimoni, a depurar la situació
jurídica dels béns immobles de la CAIB, unificar i centralitzar
la gestió de riscos d’aquests i a impulsar l’adquisició
centralitzada dels béns de la comunitat autònoma mitjançant la
central de compra de béns i serveis.

Aquesta iniciativa té com a objectius prioritari racionalitzar
i optimitzar els processos d’aprovisionament de productes i
serveis per a tots els centres dependents del Govern. El que es
pretén és crear i regular l’organització i funcionament d’aquesta
central per beneficiar-se del sistema d’adquisició de tots els
organismes adherits, societats, fundacions, ens, etc., sempre que
subscriguin un acord en aquest sentit. 

Cal destacar que el contractes de la central de compres seran
els previstos en la legislació de contractació pública, que els
expedients de contractació centralitzada tendran com a
destinació tots els centres dependents del Govern en tramitació
única i comuna per a tots els centres amb clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques comunes o
que les previsions de consum es faran d’acord amb les
necessitats dels centres receptors i en càrrec als seus respectius
pressupostos.

També dins aquest departament disposam de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa, pel que fa a aquesta
junta, que com saben és el màxim òrgan consultiu i
d’assessorament en matèria de contractació, hi ha a més de les
seves competències ordinàries, sí que vull destacar per al
futur..., he de destacar com a objectius el manteniment i la
millora de l’aplicació del registre de contractes i de classificació
empresarial així com mantenir l’aplicació dels perfils de
contractants dels òrgans de contractació de la CAIB i la
plataforma de contractació d’aquesta adaptant-la als nous
requisits. 

També ens hem proposat impulsar la revisió de la normativa
reguladora de la contractació en l’àmbit autonòmic per adaptar-
la a la Llei de contractes del sector públic, homogeneïtzar la
documentació administrativa en matèria de contractació i
organitzar jornades i seminaris en aquesta matèria. 

Volem també promoure activitats de formació en
contractació administrativa del personal al servei de
l’Administració autonòmica, les empreses públiques i les
entitats autònomes i elaborar la memòria anual d’aquesta junta
consultiva.

No cal dir que tot açò està orientat a la millor organització
de la contractació pública a la nostra comunitat i oferir així un
servei als empresaris interessats a participar de les licitacions
públiques. Creim per tant que les funcions de la junta tenen
efectes molt positius per a les conselleries i entitats que integren
aquest sector públic.

Finalment, ja per acabar, el departament d’Obres Públiques.
En aquest departament ens hem d’encarregar entre moltes altres
coses de la gestió de les concessions administratives de les
carreteres a Eivissa, en concret, de la millora i control de les
obres ja executades, del control del tràfic que hi discorre, de
vigilar l’explotació i d’informar sobre les autoritzacions i
sancions al domini públic d’aquestes.

És prioritari en aquest sentit impulsar el finançament estatal
mitjançant els convenis en vigor, que més enllà del firmat a
Madrid el 30 de desembre del 2010 són, com acaba d’avalar el
Tribunal Suprem, els subscrits amb el Ministeri de Foment i el
Govern al gener del 98 i març del 2004 respectivament. Amb la
llei a la mà entenem que es poden recuperar aquests 333 milions
d’euros que Foment va deixar de pagar a la comunitat autònoma
de les Illes Balears. 
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 També realitzarem estudis de viabilitat i d’anàlisi
econòmica financera per a les inversions, les passades i les
futures de la CAIB i d’altres administracions i en
infraestructures de transport, hidràuliques, portuàries, etc.

Ja per acabar el Gabinet Tècnic de Supervisió de Projectes
continuarà amb la revisió de la normativa prevista en els
projectes contractats per la comunitat autònoma amb el suport
de la tramitació d’aquests, amb la informació dels expedients
d’expropiacions i d’afeccions de domini públic i amb la
redacció d’informes de supervisió.

Fins aquí, acaba la meva primera exposició i quedo a
disposició dels diputats i diputades que vulguin plantejar
preguntes, qüestions, intentaré atendre-les el millor possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar. Podem
continuar. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de major a
menor, tret del grup al qual pertany el president del Govern, el
qual intervendrà en darrer lloc segons l’article 80 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.

Sr. Conseller, pot contestar globalment totes les preguntes
o observacions formulades o bé contestar individualment
després de la intervenció de cada portaveu.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Sra. Pilar Costa per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies al Sr. Conseller per la
seva compareixença i les seves explicacions, així com als
directors generals i als alts càrrecs que l’acompanyen.

Efectivament, intentaré seguir una mica l’exposició,
l’esquema que vostè ha fet per direccions generals i
començarem amb el que ha suposat, jo diria un tsunami dins la
funció pública en aquests darrers dies que vostès, Sr. Conseller,
desgraciadament han provocat sense el més mínim diàleg i
consens.

La primera mesura que va prendre la seva conselleria
relacionada amb funció pública és un avantprojecte de llei per
modificar la Llei de funció pública del 2007 en principi només
per eliminar el català com a un requisit. Independentment que,
ideològicament, hi estam absolutament en contra i vostès, com
està clar, hi estan a favor, vostè mateix ha dit que ho portaven
al programa electoral, hi ha un tema formal que ningú no pot
obviar i vostès no es poden saltar la llei ni poden anar en contra
de la normativa vigent que sembla ser que és el que han fet.

És una llàstima que prenguin aquestes decisions sense
intentar el més mínim consens necessari en un tema que fins
ara, fins a dia d’avui, no havia suscitat cap tipus de polèmica ni
dins l’Administració ni en la societat. Tenim una llei de
normalització lingüística, consensuada per tots els grups,
aprovada fa molts d’anys, de l’any 86 quan governava el Partit
Popular i vostès a dia d’avui si no fan marxa enrere trenquen
aquest consens tan sagrat.

Per altra banda, a pesar que ja li he demanat per escrit totes
les alAlegacions que s’han presentat a l’avantprojecte de llei de
funció pública ha fet vostè menció en la seva intervenció, si ho
he entès bé, que adaptarien la Llei de funció pública a l’actual
EBEP, a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, perquè
efectivament hi ha contradiccions, però això suposa fer una
nova llei de funció pública i vostès de moment només ens posen
un pegat per eliminar el requisit del català.

Per altra banda, no han reunit, no varen reunir al seu dia la
Mesa de Negociació per a qualsevol tipus de modificació i
l’únic que han fet és informar les organitzacions sindicals a
posteriori. Això creim que va en contra de qualsevol formalitat.

Per altra banda, dins aquestes alAlegacions que se’ls ha
presentat, em consta que ja hi ha ajuntaments que han presentat
el seu informe a requeriment de la seva conselleria, ajuntaments
de tots els colors polítics, inclòs el seu, que han formulat
informes jurídics en què deien que aquesta reforma de la funció
pública per eliminar el requisit del català contravé la normativa
vigent.

Li diré, l’Ajuntament, concretament, de Sant Josep, ha fet un
informe demolidor en què deien que la reforma que vostè ha
previst en què elimina el català contravé la Constitució
Espanyola, l’Estatut d’Autonomia, l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, la Llei de normalització lingüística i també la Llei de
règim jurídic de les Illes Balears. 

Tal vegada, no ho sé, li ho pregunto, Sr. Conseller, arran
d’algunes d’aquestes alAlegacions se’ls ha encès alguna llum i
han dit “bé, idò si contravé algunes d’aquestes normes, també
les modificarem” i, efectivament, a posteriori han dit que
modificaran la Llei de normalització lingüística, no he sentit a
dir que modifiquin la Llei de règim jurídic de l’Administració
de la comunitat autònoma, li pregunto també si modificaran
aquesta llei només per llevar -només, entre cometes- el català
com a requisit a l’Administració. 

Com deia l’informe de l’Ajuntament de Sant Josep,
demolidor, no pot dir més un ajuntament progressista, ho han fet
venir bé, però ara li posaré un altre exemple: Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany, governat pel Partit Popular amb
majoria absoluta, demolidor informe tècnic i lingüístic sobre la
proposta de l’avantprojecte de llei per modificar la Llei de
funció pública i eliminar el requisit del català. 
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Comença dient aquest informe, amb un govern de... un
ajuntament del Partit Popular, que les modificacions que
introdueix aquest avantprojecte “vulneren, invaliden de facto els
drets del ciutadà, la disponibilitat lingüística dels empleats
públics, dret establert a l’article 14.3 de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears, a més de contravenir l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears vulnera l’article 56.2 de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, normativa bàsica i estatal”.

Continua dient l’informe “perquè, com es pot garantir el dret
dels ciutadans de ser atesos en qualsevol de les dues llengües
oficials si s’elimina en general el requisit de coneixement d’una
d’elles, en aquest cas la catalana”.

Per tant, Sr. Conseller, li demanam que retiri aquesta
proposta de modificació de la Llei de funció pública per
eliminar el requisit del català, perquè a més es poden donar
també situacions absolutament kafkianes: què passarà en aquells
casos en què hi hagi una oposició pura i dura i per tant el català
no és un requisit, però com que tampoc no es comptabilitzen els
mèrits tampoc no serà un mèrit. Podrà accedir a l’administració
pública algú que no tengui ni idea ni de parlar ni entengui
absolutament res del català, i això passarà a la pràctica si vostès
continuen endavant amb aquesta reforma.

Una altra pregunta que li faig: com ja ha anunciat que
modificar la Llei de normalització lingüística, m’agradaria saber
quin abast concret tendrà aquesta modificació de la Llei de
normalització lingüística. I una altra pregunta és: té previst fer
oposicions després que ja s’hagi aprovat, si s’arriba a aprovar,
aquesta modificació de la Llei de funció pública per eliminar el
requisit del català? Proposarà, Sr. Conseller, que s’arribi a
modificar l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears si això
suposa un impediment per portar endavant aquesta modificació
de la Llei de funció pública?

Per altra banda, Sr. Conseller, creim també molt greu el
fons, però també les formes de com s’han portat a terme acords
d’un calat importantíssim com és la suspensió de l’acord
sindical de l’any 2006, al qual vostè també ha fet menció. No
tornaré a reiterar tots els arguments, que ho vaig fer ja en ple
encara que va ser a un altre conseller, que em va contestar, però
sí que m’agradaria saber, Sr. Conseller, que la compareixença
d’avui aclarís per a tranquilAlitat de la gent, si en aquests
moments hi pot haver alguna tranquilAlitat, quin cost i quin
estalvi econòmic està suposant al Govern, i de forma concreta,
cadascuna de les mesures que vostès han anunciat: l’eliminació
d’aquest acord sindical, i ara entrarem a la següent mesura que,
com deia, aquests darrers dies ha causat un tsunami a la funció
pública, sobretot per la manca de consens i diàleg. Però com es
poden prendre aquests acords sense convocar la mesa de
negociació?, és que els portaran als tribunals només per això, ho
perdran per la part més dèbil, ho perdran per no haver ni
convocat la mesa de negociació. Prenen les mesures de forma
absolutament improvisada, a comptagotes, sense informar, i el
súmmum ja del cinisme és que aquest divendres passat es
reuneixen vostès amb els sindicats per parlar encara de la
suspensió de l’acord sindical de l’any 2006 quan uns minuts
després havien de prendre altres mesures de molt més calat, que
són les que es varen publicar ahir al BOIB, com les de suprimir,
o no contractar, o eliminar personal interí, funcionaris interins,
que n’hi ha més de 4.000 a la nostra comunitat autònoma. En
aquells moments es reuneixen vostès amb els sindicats i ni tan

sols no els informen d’aquesta mesura que prendran minuts
després.

Deixen enlaire la feina, a pesar que vostès han intentat ara
una mica matisar -“no, no és que es tiri a fora de cop els
interins”-, no, potser no es produiran de cop en el mes de
setembre, però quan es vagin acabant els contractes han dit
vostès que no els reposaran. Fent aquestes declaracions de
forma genèrica, Sr. Conseller, estan creant alarmisme social,
vostès estan creant alarma social. Ahir tenien colAlapsats
telèfons de la seva conselleria, colAlapsats els telèfons de
diferents sindicats, gent que demanava informació per saber què
passarà. Si vostès tenen clar..., és que el problema és que no
saben cap a on van, prenen mesures de forma improvisada però
no tenen un objectiu clar de quina és l’administració que volen
i de cap a on va la funció pública.

M’agradaria també, Sr. Conseller, si em pot informar dins
aquestes mesures de contenció, d’estalvi, a més del cas de
deixar enlaire la feina de milers i milers d’interins, per què
prenen la decisió d’eliminar hores extres, productivitats; també
ho anuncien de forma general però després a la resolució diuen
que sempre hi podrà haver excepcions. No sabem si l’excepció
acabarà essent la norma general, perquè s’omplin la boca de dir
“no, tranquils, que en salut i en educació això es mantindrà”; bé,
ahir ja varen dir que en educació, efectivament, no reposaran
professors interins, que n’hi ha més de 2.000, Sr. Conseller.
Estan creant un caos dins l’administració i un alarmisme, un
caos si això s’arriba a portar a la pràctica, sobretot per la seva
improvisació. Destrueixen llocs de feina i a més, com deia
abans, causen alarma social.

M’agradaria saber, i també li deia abans que prenen
decisions com la d’eliminar hores extres, que segurament en
molts de casos es pot fer, està justificat i ho podran compensar
en dies lliures, segur; productivitats que segur que també se’n
poden llevar, però el que no em sembla ni ètic ni estètic és que
pregonin austeritat i després no prediquin amb l’exemple posant
excepcions, és a dir, llevam la productivitat i les hores extres, a
no ser que vostè treballi en el gabinet del president o a
Marivent. Això, com pot entendre, dins el funcionariat i
l’administració pública, no s’entén. Segurament hi ha moltes
hores extres de les quals es poden prescindir, però moltes altres
els serà molt difícil prescindir-ne. I li pregunt concretament,
encara que en el cas de salut i educació sé que són dos casos a
part que porten cadascuna de les conselleries, però què passarà
amb sanitat si eliminen vostès el que ara se’n diuen les
peonades, és a dir, les hores extres d’especialistes que atenen el
públic l’horabaixa? En educació què passarà si vostès no
cobreixen les baixes dels mestres?

I m’agradaria saber, en aquest cas concret, Sr. Conseller, que
em concreti quin estalvi suposarà al Govern aquestes mesures
a què ara he fet referència: l’eliminació d’interins, pagues
extres, perdó, hores extres i productivitats.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa, vagi acabant, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí. Molt breument, Sr. Conseller, he de dir i desmentir
l’afirmació que ha fet -no aquí, però sí ahir en seu
parlamentària, quant al fons de cooperació local- que ja em
sembla molt greu que a través d’un SMS enviïn als ajuntaments
que només els pagaran el 25%, perquè nosaltres vàrem deixar,
l’anterior govern progressista, les arques buides i ara vostès no
poden pagar. Deixin ja de lamentar-se perquè vostès han de
governar. Que es pensen que nosaltres les teníem molt plenes,
les arques? Vostè es pensa, Sr. Conseller, que el Sr. Matas ens
va deixar les arques sortades? No, i en el cas de cooperació local
es va pagar religiosament cada any el fons de cooperació local
a tots i cadascun dels ajuntaments. Li deman, Sr. Conseller, que
faci vostè el mateix i no s’escudi en excuses que no hi ha diners.
Els mateixos que hi havia fa pocs mesos.

Per altra banda també m’agradaria saber com desenvoluparà
o quines mesures prendrà per desenvolupar la Llei del bon
govern, perquè vostè ha fet aquesta afirmació genèrica, però no
m’ha dit com desenvoluparà o quines mesures prendrà ja per
desenvolupar la Llei del bon govern.

I passant a la segona direcció general...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa, ja se li ha acabat el temps.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, només dues línies, Sr. President. M’agradaria que em
digués alguna cosa sobre la policia turística, perquè no n’ha dit
paraula. Cada any el Govern donava suport econòmic a tots els
ajuntaments que demanaven policia turística. Vull saber si això
ho continuarà mantenint.

I, en segon lloc, Sr. Conseller, vull saber si executarà a la
seva conselleria, perquè sí hi havia la partida econòmica, el
centre d’emergències de l’112 d’Eivissa. I ja per acabar, Sr.
Conseller, com que sé que em dirà que el Consell d’Eivissa va
deixar perdre el conveni, com que vostè té la partida econòmica,
executi vostè el centre de l’112 a Eivissa.

I per últim: ja ha dit vostè que no és una prioritat el traspàs
de competències en justícia, però sí li deman que no deixi
perdre les infraestructures que Madrid té pressupostades i que
es va fer molta feina l’anterior legislatura juntament amb els
ajuntaments afectats, com són els nous jutjats d’Eivissa, uns
nous jutjats a Manacor, que l’ajuntament va cedir un terreny, i
també uns nous jutjats per a Ciutadella. 

I abans que avui ens assabentem per la premsa, ja que el
president Bauzá ha de fer, o ja l’haurà fet, no ho sé, en aquestes
hores, una compareixença pública per dir com quedarà el sector
públic, m’agradaria saber, de les empreses que depenen de la
seva conselleria, quina estructura, si reestructurarà el tema
d’emergències, de l’empresa d’emergències, de GEIBSA, i
l’altra empresa que depèn de la seva conselleria, Promocions
CAIB SA.

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputat Nel Martí per un temps de deu minuts. Gràcies.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, Sr. President, i gràcies, Sr. Conseller, per ser avui
aquí, en aquesta compareixença.

Jo el primer tema sense cap dubte que voldria abordar és el
fons de cooperació municipal respecte de la decisió de només
transferir el 25% d’aquest fons durant l’any 2011 i el 75%
restant durant el 2012. Jo li vull recordar que els ajuntaments,
com a administració més propera al ciutadà, i dic més propera
al ciutadà perquè vostè també s’hi ha referit, juguen avui més
que mai un paper fonamental per detectar i donar resposta a les
múltiples i variades necessitats socials d’aquest temps que
vivim de crisi. Un ajuntament és sense cap dubte també la baula
essencial d’un estat de benestar, i amb aquesta decisió que
vostès han pres de retardar o retallar la capacitat dels
ajuntaments, el que fan és també és retardar la prestació de
serveis que generen benestar. Amb aquest retard en la
transferència el que vostès fan és agreujar la situació dels petits
empresaris i proveïdors, que tenien factures pendents amb els
ajuntaments, i açò no crec que ningú no pugui afirmar que és
una mesura anticrisi. Al contrari, és una mesura que incrementa
la inestabilitat, la desconfiança i la inseguretat, tot el contrari del
que ha vingut predicant fins ara el Partit Popular.

Per altra banda li he de dir que les formes del Govern són en
aquest sentit sorprenents, si més no sectàries. Com pot ser que
es comuniquin les seves decisions per e-mail i amb preferència
als ajuntaments governats pel seu partit? Els batles, tots els
batles, no es poden assabentar d’una notícia tan important com
aquesta a través d’un missatge de mòbil o a través de la premsa.
El respecte institucional no pot estar reservat a les institucions
governades pel mateix partit que el Govern de les Illes Balears.
Amb aquesta actuació el Govern ha demostrat una manca
absoluta de sensibilitat als municipis, tant pel contingut com per
la forma. La seva decisió és un atac directe al municipalisme i
açò suposa un retrocés històric de les relacions entre municipis
i govern. A mi m’agradaria que avui aquí vostè pogués donar
més explicacions de les que ha donat pels mitjans de
comunicació, que en alguns casos són contradictòries, però
també li acabaria dient allò que diu la Sra. Rita Barberà respecte
del deute que tenen els ajuntaments amb l’Estat: aquest govern
s’ha proposat descarregar la crisi sobre els ajuntaments. Açò
deia ella, açò dic jo també avui aquí.
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Un segon aspecte que m’agradaria abordar és la Llei de
funció pública, per una banda respecte a l’adequació de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic. Efectivament la llei balear es va
aprovar uns mesos abans que l’Estatut, diguem que per una
caparrotada del llavors conseller d’Interior i ara senador José
María Rodríguez, que va obviar premeditadament el fet que en
aquell moment es tramitava un nou estatut per a l’empleat
públic que marcaria les pautes de la futura llei balear. Per
resoldre açò l’anterior govern ja va redactar aquesta adaptació
a punt de tramitar. A mi m’agradaria que ens expliqués quins
són els terminis que s’ha marcat el Govern per resoldre l’actual
situació i aprovar l’actualització de la Llei de funció pública. I
també m’agradaria que expliqués per què inicia la tramitació
d’un canvi puntual d’aquesta llei i no del seu conjunt, i ho fa en
un tema tan puntual com el català, com si el Govern cregués que
amb aquesta resolució, amb aquesta modificació, resoldrà la
situació, allò que diu que és la prioritat d’aquest govern, que és
abordar la crisi i crear llocs de feina.

Respecte, per tant, també de la funció pública li he de dir, li
he de demanar per aquesta obsessió en el tema lingüístic. Miri,
respecte de la modificació que vostès volen fer de la Llei de
funció pública per eliminar el català com a requisit, jo no li
parlaré ni de sentències ni de sociolingüística; tenc molt clar que
vostès estan disposats a modificar el que calgui, el que sigui, per
minimitzar el català, el seu ús i el seu coneixement, i ho faran
unilateralment i, si cal, per decret llei, molt enfora d’aquell
esperit de consens que inspirava les grans lleis, que és com es
va redactar, com es va aprovar la Llei de normalització
lingüística quan vostès la van també promoure i aprovar. És
evident que dins aquest govern es respira un odi visceral al
català, a la llengua dels menorquins, eivissencs, formenterers i
mallorquins, el qual voldrien reduït a una peça de museu o, si
més no, a un ball folklòric que es mostra cada diumenge a la
Plaça Major. Vostès li diuen llibertat de llengua, i el que volen
dir, però, és llibertat per acabar amb una llengua. Clar, pensen
vostès: “Si aconseguim que la gent, lliurement, açò sí, no empri
el català perquè el castellà és més útil per adreçar-se a
l’administració, perquè és més útil per veure cine, és més útil
per defensar-se davant la justícia, aleshores el català assolirà
l’estatus de llengua moribunda”. 

Bé, açò ho tenc clar, li deia; el que volia saber és fins a on
estan disposats a arribar. Ja ham dit que estan disposats a
modificar la Llei de normalització lingüística; estan disposats
també a modificar l’Estatut d’Autonomia perquè la nostra
llengua deixi de tenir el rang de llengua pròpia, que sembla,
aquest terme, que tant els molesta?

Un altre aspecte que també em sembla important i que
m’agradaria que desenvolupés amb més detall és el de la Llei de
policia autonòmica. Vostè sap que el 2010 el Govern tenia en
les seves mans un avantprojecte de llei de policia autonòmica
pendent de tramitar, i en aquest sentit m’agradaria saber quins
són els terminis i les previsions del Govern en aquest sentit. 

I finalment un darrer aspecte que jo crec que queda molt ben
explicat, explicitat en el butlletí, al BOIB d’ahir, amb els decrets
i nomenaments que es produïen en el butlletí, on s’afegeixen
retalls, que s’hi afegeixen en els retalls ja, o retards, però que
tenen una traducció en retall als ajuntaments, que tenen també
un efecte en educació, aquests retalls, dèiem, al costat del
discurs de l’austeritat i al costat de nomenaments d’assessors,
assessors que ens diuen que són assessors tècnics però que tots
coneixem -i avui els mitjans de comunicació, almenys els
menorquins, en donaven un ampli ressò- que són assessors
tècnics, com deia, però amb una trajectòria política clara: un per
assessorar en obra pública, es diu, i l’altre per a empreses
públiques, quan segurament, com també deien els mitjans de
comunicació -jo ho dic perquè la resposta és immediata-, doncs
ni obra pública ni empreses públiques serà la tasca on hi hagi
més a assessorar, i em sembla que vostès ja ho han dit i a més
em sembla que ja tenen la feina feta. Per tant m’agradaria que
expliqués avui en detall, no dient obra pública, no dient empresa
pública, què faran aquests assessors tècnics a la seva conselleria,
i a més quan açò es publica el mateix dia que es publica un més
dels retalls de les seves actuacions i que jo crec que els
ciutadans no ho poden entendre. No s’entén una austeritat que
suposa retallar i reduir sous, reduir recursos a l’educació, reduir
recursos als ajuntaments, i en canvi omplir-se d’assessors que
m’agradaria que m’expliqués on és la seva necessitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Fernando Rubio per un
temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltíssimes gràcies, Sr.
Conseller d’Administracions Públiques, a vostè i a tot el seu
equip per haver vengut avui en seu parlamentària a donar
explicacions de quina és la seva gestió i quins són els seus
objectius de cara a aquesta legislatura, i hem de dir que estam
satisfets perquè consideram que han estat uns criteris i uns
objectius molt clars, molt definits, i que demostren que vostès
des del Govern de les Illes Balears tenen molt clar quina és
l’administració pública que volen per a les Illes Balears, per al
Govern de les Illes Balears, però també la relació que ha de tenir
el Govern de les Illes Balears amb la resta de les
administracions públiques.

És evident que ens trobam davant una situació econòmica,
política i financera molt complicada; és evident que aquesta
situació complicada es deu en gran part a la crisi econòmica que
patim, però també és ben cert que aquesta situació complicada
és també motivada per una gestió nefasta dels interessos
generals i dels interessos públics per part de l’anterior equip de
govern. Per tant això també s’ha de dir, perquè ara resulta que
pareix que a vostè el fan culpable de tota una sèrie de qüestions,
que vostè no n’és culpable ni molt manco perquè acaba
d’arribar i ha de posar ordre a tot un desgavell que efectivament
ja s’estan assabentant tots els ciutadans de les Illes Balears.
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I aquestes dificultats fan que vostès hagin de prendre tota
una sèrie de mesures, que són unes mesures que no són fàcils de
prendre però que són unes mesures que entén tothom. És a dir,
quan ens trobam en una situació en la qual el deute públic de la
comunitat autònoma supera els 5.700 milions d’euros, quan
parlam de 1.104 milions d’euros que es deu a proveïdors, a
administracions públiques, a institucions, entre elles els consells
insulars, la Universitat de les Illes Balears, ... quan arribam a un
dèficit del 2,1% del producte interior brut evidentment el
Govern de les Illes Balears té l’obligació i la responsabilitat de
limitar la despesa pública que és el que fan vostès i que és el
que vostè avui ha esmentat en la seva exposició.

Per tant, jo sí que vull contestar un poc a altres intervencions
que s’han dit dient que no estic gens d’acord que no se sàpiga
quina és, aquesta és la meva opinió, no contest, la meva opinió
és que no és cert que vostè no sàpiga quin és el rumb d’aquesta
comunitat autònoma sinó tot el contrari, tenen molt clar per on
han d’anar les administracions públiques de les Illes Balears. I,
per això, insistim que nosaltres valoram positivament,
maldament no siguin agradables, els retalls importants que ha
anunciat i que es produiran per a aquesta contenció de la
despesa i que afecten lloguers que no són prioritaris,
subvencions, també s’ha parlat dels alliberats sindicals i de les
hores extres que això si se suma a altres retalls que també faran
altres conselleries aconseguirem aquest objectiu que és frenar
aquesta despesa incontrolable per la qual l’anterior equip de
govern no va fer absolutament res.

També valoram positivament les auditories que vostè ha
anunciat que es fan en els diferents departaments per tal de
simplificar les estructures globals i reduir també costs i també
estam molt satisfets per les mesures que han anunciat, que són
mesures positives, per als funcionaris públics de la nostra
comunitat autònoma. Amb això estam totalment d’acord. És a
dir, els funcionaris són persones i, efectivament, se’ls ha de
primar, se’ls ha de motivar, s’ha de vetllar perquè el treballador
públic sigui el professional millor que pugui donar un servei de
qualitat, un servei d’excelAlència a través de l’administració
pública a tots els ciutadans de les Illes Balears.

La veritat és que és previsible que altres formacions
polítiques critiquin una cosa que jo no li criticaré sinó que li
donaré l’enhorabona perquè efectivament era una de les
propostes que nosaltres duien en el nostre programa electoral i
és que el requisit del català no sigui un requisit sinó que sigui un
mèrit. És a dir, nosaltres valoram que el professional sigui un
treballador públic per la seva preparació, per la seva titulació i
pel servei que donarà des de l’administració pública i no tant
que estigui allà pel coneixement més d’una llengua que d’una
altra. 

Per tant, això no significa que nosaltres tinguem fòbia al
català. Això és mentida. Això és rotundament fals. Això
significa que nosaltres volem primar aquelles persones que
tenen una qualificació, que tenen una titulació i que, per tant,
poden donar el major servei dins l’administració pública, i això
significa que aquelles persones que han estudiat i que s’han
preparat un nivell superior de català tenguin més punts i, per
tant, tenguin aquest reconeixement per part del Govern de les
Illes Balears perquè efectivament el saber no ocupa lugar i tot
això s’ha de premiar. Per tant, nosaltres li donam l’enhorabona.
A més, va ser un compromís clar i evidentment va tenir el

suport de la ciutadania després de les passades eleccions, per
tant, seria un frau democràtic si el Govern de les Illes Balears no
compleix amb aquest acord.

També valoram positivament totes les polítiques de
formació que es volen fer a l’empleat públic també la
conciliació de la vida laboral, el problema que encara pateixen
les dones de la nostra comunitat autònoma i en general per tot,
pel tema dels fills i pel tema de conciliar la seva vida laboral
amb la seva vida familiar.

En tema de cooperació local també volem destacar molt
positivament aquest objectiu que vostè té d’acabar amb les
duplicitats, superposicions i “triplicitats”, perquè, efectivament,
això significa que l’administració actua d’una manera no tan
eficaç i, a més, significa que es dupliquen o es tripliquen els
costos del que això significa. És a dir, que tres administracions
facin el mateix servei públic consideram que no és necessari,
basta que el faci un, basta que el faci bé i d’aquesta manera es
pugui redimensionar l’administració pública.

Ens preocupa i va sortir en els diferents mitjans de
comunicació el tema de la cooperació local, el tema del Fons de
cooperació local que deu el Govern de les Illes Balears a les
distintes entitats locals i també aquí parlam del finançament per
la capitalitat de Palma, ens preocupa aquesta desviació de crèdit
que el govern anterior no tenia intenció de pagar. Parlam d’unes
xifres importants, que són quasi 34 milions d’euros, que no
estava previst, que no hi havia aquesta partida econòmica i, per
tant, és una dificultat més que vostè s’ha trobat quan ha entrat
a la seva conselleria. Per tant -insistesc- són molts els esforços
que vostè ha de fer des del seu departament com perquè ara li
venguin a donar lliçons, a més, els que manco lliçons li han de
donar i tal vegada sí li haurien de donar qualque explicació.

Després també consideram molt important i
extraordinàriament necessari el decret de simplificació
administrativa que vostès preparen i amb el qual fan feina
perquè, sens dubte, això significarà donar llibertat al ciutadà de
cara a la seva relació amb l’administració pública. És evident
que avui és un calvari per al ciutadà tota la burocràcia, tots els
tràmits administratius que han de fer, les passes que han de
donar en l’administració doncs es dilaten en el temps d’una
manera exponencial i consideram que és un objectiu
extraordinari per part de la seva conselleria i per part de la seva
gestió. Sr. Conseller, li hem de donar l’enhorabona i el volem,
a més, encoratjar a fer feina en aquesta línia.

I també li vull donar l’enhorabona molt especialment en
nom del Grup Parlamentari Popular per la coordinació que han
fet amb els serveis d’emergències aquest estiu. Consideram que
la seva conselleria ha tengut una capacitat de resposta
extraordinària i magnífica davant dels incendis que han patit
totes les Illes Balears, molt especialment l’illa d’Eivissa, que
desgraciadament al començament de l’estiu i al final també de
l’estiu ha estat castigada amb uns incendis devastadors, però sí
hi ha hagut una actuació coordinada i exemplar per part dels
serveis d’emergències. Per tant, la direcció que vostè ha fet i ha
coordinat, des del Govern de les Illes Balears, en aquest sentit
ha estat impecable. Per tant, li volem donar l’enhorabona.
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També li volem donar l’enhorabona, Sr. Conseller, parlant
des del departament de Patrimoni, a aquella proposta que va fer
pública diumenge passat de la creació de la central de compres
de béns i serveis. D’aquesta manera se centralitzat, i vostè ho ha
explicat molt bé, des del Govern de les Illes Balears tot el que
serien les compres, les contractacions públiques i consideram
que això és absolutament positiu per a la transparència, per al
control, perquè hi hagi una major seguretat econòmica,
financera, un major control pressupostari, i un seguiment molt
més estricte des del Govern de tot el que serien les compres que
faci o la contractació dels diferents serveis. També creim que
això és una manera d’unificar criteris i d’acabar amb aquesta, jo
crec, aquesta lacra que hem patit sobretot, molt especialment,
quan hem estat governats per partits de diferents ideologies que
el que han fet és que cadascú tenia el seu departament, cadascú
tenia el seu compartiment estanc i cadascú feia els serveis, les
contractacions que considerava i al final no hi havia una unitat
de criteri i era un desgavell. Ara hi ha aquesta possibilitat i, per
tant, jo crec que aquesta intenció és molt bona. 

I ja per acabar, Sr. President, el tema d’obra pública i
carreteres, crec que ha estat una molt bona notícia la sentència
del Tribunal Suprem de l’Estat. Ahir vaig tenir l’oportunitat de
fer-li una pregunta a un anterior ple, això significa que la nostra
comunitat autònoma podrà percebre els 333 milions d’euros que
corresponen a la nostra comunitat autònoma per tal de fer les
obres públiques, les infraestructures i per tal d’invertir amb allò
que aquells convenis tenien prevists, dos convenis, un de l’any
98 i un altre de l’any 2004, que el govern del Sr. Rodríguez
Zapatero va eliminar de manera unilateral amb molta insistència
per part, sobretot, del Partit Socialista d’aquí, de les Illes
Balears, que deia que aquests convenis eren ilAlegals i que, per
tant, s’havien de rescindir, és a dir, no estaven d’acord que
venguessin 333 milions d’euros per fer obra pública. I per això,
volem manifestar la nostra satisfacció per aquesta sentència i
perquè el Tribunal Suprem, al final, va donar la raó a qui la
tenia, en aquest cas al Partit Popular que sempre ha vetllat pels
interessos generals.

Després continuarem amb la intervenció, simplement agrair
la seva primera intervenció i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara té la paraula el Sr.
Conseller, sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies als portaveus
que han intervengut aportant les seves reflexions i comentaris
en aquesta comissió i especialment al portaveu del Grup
Parlamentari Popular pel seu suport. 

Jo intent sempre agafar la part positiva de les coses i en
aquest sentit crec que les intervencions dels diferents portaveus
van en aquest sentit. La veritat és que hi ha una part
enormement positiva en les intervencions de tots vostè respecte
del programa de Govern de la nostra conselleria, més que res
perquè les seves intervencions s’han centrat en tres aspectes
bàsics: un, el tema del català, és una qüestió de fons sobre la
qual evidentment no ens posarem d’acord per distintes raons
que ara intentaré explicar; després sobre la qüestió dels
sindicats, per una qüestió de forma; i, finalment, l’assumpte de
la cooperació local, aquesta no és una qüestió ni de fons ni de
forma sinó que és una qüestió absolutament empírica,
demostrable, sobre el que hem fet nosaltres i sobre el que varen
fer vostès. En aquest sentit els donaré també les explicacions.

Per tant, de tota la resta de la nostra exposició com a equip
de Govern evidentment entenc que vostès veuen la part positiva
d’aquest programa amb la qual cosa els estic sincerament agraït
pel seu suport.

Entrant a contestar ja algunes de les qüestions que s’han
plantejat aquí, deia la portaveu socialista, la meva antecessora
en el càrrec per cert, que havíem creat nosaltres un tsunami en
algunes decisions que havíem pres. Tal vegada sí, tal vegada sí,
Sra. Consellera. Aquest govern ha hagut de prendre decisions
ràpides i -ho compartesc- molt dures per tal de fer front a la greu
situació que en gran part hem heredat gràcies o per culpa de la
seva gestió anterior que no va saber o no va voler veure la
situació, la greu situació econòmica en què la comunitat
autònoma es trobava i que no va ser capaç o no va voler, no va
voler, això també es pot demostrar empíricament, si van voler
o no van poder, prendre decisions per aturar el desastre que ens
hem trobat. Per tant, si parlam de tsunamis jo no sé en quina
escala vostè posa el suposat tsunami que nosaltres hem
provocat, però, segur que no és ni molt manco de la mateixa
escala que el tsunami que el Partit Socialista va provocar amb
la retallada del 5% dels sous als diferents funcionaris. Segur que
el seu tsunami és d’escala 10 respecte del nostre.

Vostès diuen que hem romput el consens respecte d’algunes
polítiques referents a la llengua. No, Sra. Diputada, nosaltres no
hem romput el consens, el consens el varen rompre vostès en
l’anterior legislatura aplicant mesures coercitives, mesures
absolutament impositives respecte del català. I nosaltres vàrem
ser molt clars durant la campanya electoral, vàrem presentar una
sèrie d’idees base, principals, sobre les quals hi havia llevar el
català com a requisit per a l’accés a la funció pública i els
electors ens han donat un suport aclaparador al respecte, amb la
qual cosa, a nosaltres el consens que ens interessa, evidentment
on pugui haver-hi diàleg i arribar a punts d’acord evidentment
que els fomentarem, però, el consens que ens interessa a
nosaltres és amb aquells que ens varen donar  suport
principalment i que varen estalonar una determinada forma de
fer política davant accions que, per cert, li vull recordar el famós
Pla de normalització lingüística amb aquelles 900 mesures,
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perfectament consensuades amb tots els grups de l’oposició, on
vostès trepitjaven més d’un call i, clar, aquests tipus de
polítiques produeix després segons quins tipus de reaccions.

Per tant, en aquest sentit em vull afegir també a les paraules
del portaveu del Grup Parlamentari Popular, el Partit Popular no
té absolutament cap dèria contra la nostra pròpia llengua,
faltaria més, impulsarem tot allò que faci falta per tal que la
conscienciació i el reconeixement social cap a la nostra llengua
siguin els que pertoquen, sigui allò que faci falta fer per tal que
la gent l’apreciï i l’estimi més, però allò que no farem, senyores
i senyors diputats, és aplicar polítiques de coerció i d’imposició
en cap moment ni en cap sentit.

Respecte de si modificarem o no la Llei de funció pública,
sí, estam treballant en una nova llei, en un nou projecte de llei
de funció pública, els terminis, els calendaris de la qual doncs
evidentment no els puc avançar perquè aquí tot allò que un diu
queda escrit i, evidentment, no vull que d’aquí uns mesos em
diguin vostès que ja vaig incomplint terminis per tant em
permetran que sigui prudent en aquest sentit i respectuós cap a
la cambra i, bé, complirem amb els terminis pertinents i farem
les passes administratives pertinents per tal de complir amb tots
els requisits legals i de comunicació pública per tal de tirar
endavant aquesta llei.

Estam ara mateix en procés d’estudi de totes les alAlegacions
que s’han presentat a la modificació puntual de la Llei de funció
pública quant a la qüestió del català. En funció del contingut
d’aquestes alAlegacions, en funció d’aquesta percepció que
nosaltres tenguem de les alAlegacions, una vegada exhaurit el
termini d’informació pública continuarem amb la tramitació per
tal de, com he dit, donar compliment al nostre programa
electoral. I no, no modificarem l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears per tal de donar compliment al nostre programa
electoral en aquest sentit.

Respecte de la part de les mesures que hem hagut de prendre
respecte de la retallada de plus, de la suspensió de cobrir places
d’interins, etc., jo aquí vull que quedi molt clar, perquè clar,
se’ns acusa de fer alarmisme quan nosaltres no hem dit en cap
moment que traguem al carrer els ics mil funcionaris interins
que hi pugui haver a les nostres illes, és que això és un disbarat
com una casa. En aquella banda d’allà sí que he sentit o m’ha
sembla sentir, tal vegada segurament ha estat un error meu de
percepció, que nosaltres farem fora 4.500 interins. Això és una,
en el cas que ho hagi dit, això és una falsedat com un piano. La
veritat és que l’únic que nosaltres hem dit és que no es
renovaran els programes que impliquin substitucions d’interins
i que no entraran nous interins per cobrir les places que quedin
vacants. Una norma, per cert, Sra. Diputada, que vostès ja
aplicaven de qualque manera l’anterior legislatura. Ara no sé
per què es rompen les vestidures al respecte quan vostès
mateixos ja l’aplicaven en el cas concret d’educació on no hi
havia substitucions de professors que impliquessin una durada
de menys d’un mes. 

Nosaltres hem hagut de prendre aquestes decisions
doloroses, li assegur que són doloroses, i que no són de bon gust
per a ningú, però davant la situació que ens hem trobat a nivell
econòmic hem de prendre decisions valentes i ràpides per tal
d’aturar el marasme en què estam immersos actualment. I sí, hi
haurà excepcions i aquestes excepcions doncs cada conselleria
haurà de valorar si un determinat lloc de feina s’ha de cobrir
amb un interí en funció del paper, de la importància laboral que
hagi de desenvolupar aquella plaça. Evidentment, clar que sí, i
les excepcions es faran amb els estudis i les anàlisis pertinents
i amb l’informe vinculant de la Direcció General de Funció
Pública. Per tant, no hi aquí cap mala interpretació, no hi ha cap
cosa estranya, sinó que es farà de la forma que està reglada, de
la forma correcta.

Respecte de l’estalvi que vostè em demanava, del que
suposen les mesures que nosaltres estam aprovant actualment,
la directora general em passa unes dades..., haurà d’entendre
que són dades provisionals perquè ens han passat la informació
ràpidament per escrit, però si li interessa faci la pregunta per
escrit pertinent i amb molt de gust li farem arribar aquesta
informació. Estam parlant quant a interins de la no renovació de
nous interins, entorn a uns 6 milions d’euros, als laborals
temporals entorn a 1 milió d’euros, les jubilacions que no es
prorrogaran entorn a uns 7 milions d’euros. És a dir, no són
dades insubstancials, no són dades menors, sinó que són dades
importants i que tenen una incidència real per tal de minvar el
dèficit que ens hem trobat.

Finalment, l’altre bloc important de desencontre és respecte
del Fons de cooperació local. Bé, vostè critica que haguem
enviat un sms informant els ajuntaments. Bé, primer de tot el
procediment de comunicació a les diferents corporacions locals
s’ha fet en tres sentits, via sms, s’ha fet via correu electrònic i
evidentment s’ha de fet via paper, comunicació o bé per fax en
alguns casos i amb el procediment reglamentari que pertoca, per
tal que tothom rebi amb el mateix temps i forma..., els podem
passar les còpies amb els segells de sortida de la nostra
conselleria al respecte dirigits a tots els ajuntaments. És a dir,
que només ho haguem fet per sms és una altra percepció
errònia, per no dir una paraula més forta. I bé, si volem
potenciar les noves tecnologies, crec que és un avanç positiu
que el batle rebi prèviament a la comunicació per escrit, amb la
rapidesa que açò implica que rebi un missatge per de qualque
manera avançar aquesta disposició. És a dir, el procediment des
del punt de vista administratiu ha estat impecable, Sr. Diputada.

Respecte del Fons..., clar, és molt bo de dir des de
l’oposició, quan un ha deixat la responsabilitat de govern, supòs
que amb un bon alè, dir allá va eso. Bé, Sra. Diputada, jo li he
de dir que quan aquest equip de govern va entrar es va trobar
aquesta situació: el crèdit inicial del 2011, prorrogat per cert de
l’any passat, per la Llei de capitalitat era de 25.500.000 euros i
pel Fons de cooperació local de 16.790.000 euros; d’aquests
imports, 18.794.000 es varen emprar per fer una modificació de
crèdit que es va destinar a pagar amortització de deute. Aquesta
maniobra -entre cometes- va tenir lloc dia 15 de març del 2011.
Vàrem trobar bloquejats 10.377.000 euros per part d’aquest
govern que els parla, una maniobra que es va iniciar també dia
5 de maig i va acabar dia 13 de maig, bloquejats perquè aquesta
partida no es pogués emprar. Per aquest motiu, aproximadament
42.300.000 euros inicials, per cert quantia insuficient d’inici per
pagar els compromisos legals a què vostès estaven obligats a
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complir com nosaltres, és a dir, de partida d’inici ja hi faltaven
4.500.000 euros, únicament hem trobat en arribar 13.129.000
euros. Per tant, l’import necessari d’aquests 46 milions d’euros,
només n’hem trobat 13 i per la qual cosa en falten 33 més, més
de 33.000 euros. 

Farem tot el necessari, tot el que estigui a la nostra mà per
tal d’atendre les necessitats dels ajuntaments. Entenem que el
Fons de cooperació local és un fons absolutament necessari,
però, Sra. Diputada, vostè ha d’entendre que d’on no n’hi ha, no
en podem treure. I aquest govern ja ha fet un esforç enorme per
pagar aquest 25% d’aquí a finals d’any i el compromís de pagar
la resta progressivament dins l’any que ve.

Respecte del Centre d’Emergències 112 de Sa Coma que ha
esmentat vostè, bé, també em sorprèn moltíssim que vostè toqui
aquesta tecla del piano, perquè vostè sap perfectament què va
passar. El consell insular es va oblidar, es va adormir, no sé com
qualificar-ho, no va demanar a temps i formalment el tràmit
legal pertinent de la pròrroga i aquests doblers ara mateix són
absolutament indisponibles per part del consell insular. El
nostre compromís és intentar trobar una solució amb el consell
insular de cara a l’any que ve, en funció de les disponibilitats
pressupostàries, també, li he de dir aquí, ben igual que ho he dit
al president del Consell d’Eivissa i als consellers eivissencs del
Govern.

Respecte de les reflexions que ha fet l’altre portaveu en
representació del PSM, no vull entrar en reiteracions sobre
algunes de les qüestions que ja he dit respecte de la llengua,
però sí hi ha hagut una cosa que m’ha preocupat i que de
qualque manera denota una diferència d’estil, d’enfocar les
coses i de veure la percepció política. Quan ha criticat vostè els
dos assessors que han entrat a formar part per completar l’equip
de la nostra conselleria, assessors que no vaig nomenar fa tres
mesos perquè estava cercant els perfils adequats per tal de
cobrir aquestes places, vostè ha fet un comentari que em
preocupa pel sectarisme que hi ha al darrera. Que una persona
hagi tengut un passat -o present, m’és igual- militant a un partit
polític, que no pugui tenir aquest vessant tècnic respecte de la
funció que pugui complir a partir d’ara, que vostè encaselli
d’aquesta manera les persones em preocupa i diu poc de la seva
forma d’entendre la política. Segurament ha estat una mala
percepció meva i segurament vostè ho podrà aclarir al respecte.

Respecte dels terminis de la Llei de funció pública, ja ho he
dit abans a la seva companya, durem endavant aquesta
tramitació de la llei dins els terminis que legalment
s’estableixin.

La qüestió de la policia autonòmica, és cert que durant
l’anterior legislatura es va començar a elaborar un projecte de
llei, però com vostè sap també, o si no jo li ho explic, les
dificultats econòmiques que també va sofrir l’anterior govern va
fer que aquest projecte acabés en stand by. Nosaltres estam
disposats a estudiar i a valorar absolutament qualsevol proposta
que vagi en benefici dels ciutadans de les Illes Balears. La
qüestió de la seguretat és un eix important dins el nostre
programa electoral i no passi pena que farem tots els esforços
per tal de millorar la percepció ciutadana de la seguretat i els
mitjans que puguem posar a l’abast de les corporacions locals
i dels organismes que tenguin algun tipus d’incidència en aquest
termini. He de dir que dins el nostre programa electoral no hi ha

com a prioritat el desenvolupament de la policia autonòmica, a
tot açò, si hi afegim que la situació econòmica és la que és, fa
que ens haguem de centrar i prioritzar aquells programes,
aquells serveis essencials. Ara mateix, puntualment i en aquest
moment, ni la creació del cos de policia autonòmica és una
prioritat, entenem que és més important o més interessant fer
feina a nivell de mancomunar serveis, d’ajudar les corporacions
locals per tal que puguin tenir policies locals les 24 hores en
aquells municipis que no en tenguin, per exemple; com tampoc
no serà una prioritat el fet que arribi la competència de justícia,
a no ser que vengui molt ben dotada i en els pròxims mesos
estic segur que açò tampoc serà possible.

Per tant i ja per acabar, vull agrair sincerament les paraules
de suport del Grup Parlamentari Popular, també les paraules
dels altres portaveus en aquest sentit sobre l’exposició del
programa del nostre govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Pilar Costa per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller per les seves
explicacions. De totes formes li reiteraré algun tema que supòs
que se li ha oblidat o no ha tengut temps..., bé, temps sí, perquè
vostè el té ilAlimitat, però m’agradaria que em contestés perquè
crec que és important per als ajuntaments, no només el tema del
Fons de cooperació local, sinó també el tema de suport a les
policies turístiques que contracten els ajuntaments. 

Continuarà, Sr. Conseller, aquest govern donant el mateix
suport que s’ha donat fins ara perquè els ajuntaments puguin
contractar nou mesos aquesta policia turística? En segon lloc, i
ja que parlam de policia, vostè ha dit que no és una prioritat la
policia autonòmica, és el que té haver estat diputat abans, Sr.
Conseller, al final de la passada legislatura vostè i el seu grup va
votar un projecte de llei d’Unió Mallorquina de creació de
policia autonòmica, en substitució de les forces i cossos de
seguretat de l’Estat, és a dir, de la Guàrdia Civil i de la Policia
Nacional, de la qual cosa el meu grup n’estava absolutament en
contra perquè no plantejàvem una policia autonòmica de
substitució. Vostè, Sr. Conseller, va donar suport i
probablement ja tenien el programa electoral fet, perquè va ser
al final de la passada legislatura que al Parlament va donar
suport al projecte de llei de policia autonòmica de substitució.
Però bé, ara no és una prioritat, com a mínim ens alegram que
hagin modificat el seu criteri de no voler canviar o eliminar la
Guàrdia Civil i Policia Nacional sense tenir encara ni el projecte
de policia autonòmica.
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Una altra qüestió, el tema del Fons de cooperació local. No
ens posarem d’acord si hi havia..., aquí tenc l’informe tècnic del
que quedava de la partida econòmica del Fons de cooperació
local i vostè va trobar en caixa més de 10 milions d’euros
disponibles. Diu l’informe, tenim disponibles per repartir per a
fons de cooperació local 10.375.594 euros, un cop restats
diferents convenis, és a dir, per als convenis també hi havia
partida. Que aquesta partida per cobrir el cent per cent és
insuficient i què es pensa que ens passava quan ho gestionàvem
a l’anterior legislatura?, que vostès varen deixar unes arques
amb sacs plens de diners per executar-ho tot? No, els sacs
desgraciadament varen anar a una altra banda, Sr. Conseller,
allà també hauríem de demanar responsabilitats i sobretot tenir
una actuació més activa en els jutjats de la que tenen ara. Amb
això vull dir, Sr. Conseller, que a l’anterior legislatura -repetesc-
es va pagar religiosament el fons de cooperació local cada any,
i vostè la mesura que ha pres ha estat pagar només el 25%. No
doni la culpa als altres, jo no dic que vostè tengui la culpa de
tot, però del que sí té la culpa és de les decisions que pren.

Quant al tema de la funció pública i del català. Jo no vull ser
reiterativa, simplement m’entristeix sentir aquí que ara saber
català és una mesura coercitiva, és a dir, hi ha una coacció, on
arribarem, Sr. Conseller? A mi em costa creure, li ho dic
sincerament, no em puc creure que vostè pensi això, una
persona nascuda en aquestes illes, de parla catalana. A mi això
no m’entra al cap. Em recorda una mica els debats de la igualtat,
ara tots defensam la igualtat, però fa uns anys no tant, les dones
que arribin a determinats llocs serà perquè valen no per mesures
de discriminació positiva, aquest discurs tan recurrent. Ara
vostès estan fent el mateix amb el català, el que sigui bon
professional, independentment de la seva llengua, arribarà a la
funció pública i punt. Què passa, si un metge parla català ja
sospitarem que no és prou bon metge, que el mèrit de saber
català l’ha portat allà on és, estan entrant en un terreny molt
perillós, Sr. Conseller, i ara encara hi són a temps de corregir-lo.
El meu grup li demana que s’ho repensi, que ho retirin, estenem
la nostra mà, estenguin la mà als sindicats que els ho estan
demanant. Vostès han trencat el diàleg social, amb menys de
tres mesos han trencat el diàleg social en aquestes illes. Jo li
deman, Sr. Conseller, que rectifiquin.

Un altre tema. Diu vostè per què ens esglaiam ara o per què
nos rasgamos las vestiduras amb les mesures que han pres si
nosaltres ja les havíem pres. Miri, Sr. Conseller, com quedam?
Això és una contradicció, han estat vostès molt valents i a més
treu pit d’haver provocat aquest tsunami i han hagut de prendre
aquestes mesures perquè l’anterior govern ho va gestionar tot
fatal? Són noves o no són noves les mesures? L’anterior govern
no va dictar cap resolució, que hi ha una part que efectivament
les jubilacions ja no es reposaven a determinats efectius perquè
no feien falta, això és així. Però alguna cosa està fallant ara, Sr.
Conseller, perquè se li han aixecat tots els sindicats i vostè està
provocant una revolució en negatiu, que no sempre són
negatives, dins la funció pública, sense el més mínim diàleg ni
el més mínim consens. Jo crec que això encara és a temps de
corregir-ho i seria bo que com a mínim convocàs partits polítics,
sindicats per parlar-ho.

Sobre el tema de l’administració de justícia ja ha dit que no
era una prioritat, però no m’ha dit res, si continuarà fent feina
perquè les infraestructures que estaven a punt de poder-se
executar, el Govern continuarà donant impuls i suport perquè
això es pugui fer. Clar, el problema és que com que vostè ha
deixat una direcció general mesclant emergències amb justícia,
perquè no han volgut eliminar la paraula “justícia”, però la
realitat ens ha portat a veure que han desmantellat la Direcció
General de Justícia, vostès l’han unit amb aquesta altra i és la
seva competència, però han desmantellat la gent que hi feia
feina i per tant, ara no fan absolutament res en el tema de
justícia, i ens preocupa, perquè si no donen suport a aquestes
infraestructures, el govern que surti de les properes eleccions
del 20 de novembre, perillaran les partides econòmiques que ara
sí estan en el pressupost i no les posaran desgraciadament en el
proper pressupost de l’any 2012.

I per últim, tema del Centre d’Emergències 112 d’Eivissa.
Vostè em diu que jo sé què va passar, i tant que ho sé!
L’anterior govern progressista va deixar firmat amb el Consell
Insular d’Eivissa un conveni firmat per 1 milió d’euros per al
centre de l’112 i per a l’EBAP d’Eivissa perquè és l’única illa
allà on no hi ha aquests centres. I vostè per un formalisme,
perquè en el Consell d’Eivissa li varen passar deu dies per
demanar la pròrroga, quan ja tenen el projecte fet, és al
departament de contractació del Consell Insular d’Eivissa, vostè
d’una plomada deixa sense un centre d’emergències a Eivissa.
Això no és de rebut! El que passa desgraciadament, Sr.
Conseller, és que aquest govern a la seva conselleria no se l’ha
presa seriosament. Han començat a replegar partides
econòmiques així com han pogut i els han destinat a altres
prioritats, perquè si el Consell d’Eivissa no ha executat el
projecte, jo li he demanat a vostè, Sr. Conseller, que l’executi
directament la seva conselleria. Tenen la partida econòmica...,
és que aquí no en tenen cap d’excusa.

Per últim...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, ja acab. Per últim, Sr. Conseller, ara vostès seran els
responsables de fer un nou pressupost de cara a l’any 2012, allà
veurem clarament quines són les seves prioritats i per fi ja no es
podran escudar en la mala gestió de l’anterior govern, perquè jo
li he de dir que aquest argument, a part de ser fals, és ja cansat,
perquè el deute que ara estam pagant, el deute d’aquesta
comunitat, més del 50% ve provocat per la gestió, vostè
qualifiqui-la com vulgui, del Govern Matas, Govern del qual per
cert, Sr. Conseller, vostè n’era diputat i donava suport a aquell
govern. Supòs que degué pensar que va fer una molt bona
gestió.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputat Nel Martí per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, Sr. President. Jo, Sr. Conseller, també m’agradaria
ser positiu, vostè quan parlava de les nostres intervencions, que
vol ser positiu i les vol entendre perquè tenen algun aspecte en
sentit positiu. A mi també m’agradaria, però jo el que voldria és
que aquest govern doni motius per poder ser positius i la nostra
obligació és exposar-li totes aquelles qüestions que no duen a
l’optimisme.

A mi em preocupa el tema lingüístic, per cert m’agrada
poquíssim parlar del tema lingüístic, però em preocupa que
vostè parli de consens lligat al programa del Partit Popular. No,
no, perdoni, consens no és executar un programa del Partit
Popular, el programa del Partit Popular va obtenir la majoria,
efectivament, però consens vol dir dialogar amb els que no
varen votar també el programa del Partit Popular, vol dir arribar
a amples acords. Consens no és pactar amb els teus; consens és
pactar amb els que tenen una altra opinió. I en el tema lingüístic
n’hi ha que tenen una altra opinió, entre altres coses n’hi ha que
van donar suport a una llei, que vostè jo crec que ha d’assumir
que és una llei de consens, que és la Llei de normalització
lingüística, i alguns la continuam defensant, continuam
defensant aquell consens.

És un frau no complir el programa del Partit Popular
respecte de la llengua. Ho és respecte de les transferències de
competències? Serà un frau no transferir la competència de
promoció turística que el Partit Popular, dia rere dia durant la
campanya i en el seu programa, deia que transferiria i ara diu
que no? Açò és un frau? Evidentment en el tema lingüístic no
ens posarem d’acord, però jo li demanaria més diàleg, i més
diàleg amb qui -i l’Estatut ho diu- qui és la institució de
referència en tema lingüístic, la Universitat de les Illes Balears.
A mi m’agradaria saber quantes consultes, quantes reunions
s’han tingut per parlar de la incidència que tindran les mesures
que vostès estan proposant en tema lingüístic.

Quant al fons de cooperació municipal, sembla que només
s’ha de recordar allò que interessa. No, no, jo crec que amb el
fons de cooperació municipal també hauríem de ser positius i
recordar que fins ara s’havia pagat el cent per cent d’aquell
fons. També hauríem d’estar d’acord que els ajuntaments són
essencials, i no només hauríem de parlar del fons de cooperació
sinó de tot allò altre que el Govern deu, via conveni, via altres
fórmules, als ajuntaments i que és essencial perquè aquests
ajuntaments puguin no només prestar serveis sinó fer allò que
vostès tant es pregonen de dir: donar resposta als proveïdors.
D’acord, el Govern tal vegada podrà donar resposta als
proveïdors amb les seves mesures, però els ajuntaments li
assegur que no.

Crèdit. Jo crec que vostè sap també que si el crèdit no és
suficient s’han de prendre mesures, és possible modificar crèdit
per obtenir el fons suficient i poder fer efectiu allò que marca el
pressupost o allò que està previst. Jo crec que no pot ser
l’excusa; jo entenc les dificultats econòmiques que té el Govern
en aquest moment i entenc els esforços que ha de fer, però
també entenc que el tema dels municipis, dins el conjunt del
pressupost i a l’hora de repartir crèdit, havia de ser una prioritat.
A mi m’agradaria saber si efectivament aquest 25% és el
resultat d’aquesta prioritat.

Quant als assessor, no es preocupi, no tinc cap problema
amb la militància que hagin tingut els assessors tècnics en els
seus anys anteriors, entre altres coses perquè li assegur que
consider que la política és una activitat molt noble. Per tant res
més lluny de la meva intenció. El que jo li he dit és que el
mateix dia, com a fet simbòlic, que es publiquen algunes de les
mesures que suposen retall, que suposen allò d’aplicar el
principi d’austeritat que el Partit Popular tant ha pregonat i que
els ciutadans han hagut d’escoltar tantes vegades, el mateix dia
es nomenen dos assessors tècnics, i que aquests assessors
tècnics són persones que tenen una trajectòria política, i no els
retrec la trajectòria política, encantat de la vida de la seva
trajectòria, però entendrà que el ciutadà està llegint al mateix
BOIB dues persones d’una trajectòria política que ara estan
colAlocades com a assessors tècnics i, alhora, al costat llegeix
l’altra mesura de retall. Açò és el que li estic dient; la imatge
que dóna el Govern en aquest moment no és de coherència ni de
credibilitat amb aquestes mesures. Per què no ha aplicat també
els retalls en el nombre d’assessors? Em dirà “ho hem fet amb
un”; bé, es vol dir que els dos assessors amb aquestes dues
funcions que se’ls han atorgat eren necessaris?, vol dir que en
empresa pública i en obra pública...?, obra pública, vol dir que
era necessari un assessor en obra pública en aquests moments?
I d’empresa pública? Jo no he sentit la compareixença, però la
sabrem, la llegirem, avui o demà llegirem el resultat de quines
han estat les seves decisions per a l’empresa pública; què farà
l’assessor? Açò és el que li estic dient, i no em digui de
trajectòria perquè sap perfectament que la respecte i seguesc
valorant que la trajectòria política, l’activitat política és una
activitat noble, necessària i que a més a més aquesta comunitat
necessita i de valent.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, ja per concloure aquest torn d’intervenció m’agradaria
matisar que des de la nostra formació política consideram que
el funcionari públic, consideram que aquella persona que fa
feina i que presta el seu servei dins l’administració pública ha
de ser triada per un criteri de professionalitat, ha de ser triada
per un criteri de tenir la major qualificació possible i la major
preparació possible per tal de desenvolupar la tasca a què ha de
fer front dins l’administració pública, i per això hem considerat
que és important llevar que el català sigui un requisit, però això
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no significa que nosaltres facem una política coercitiva contrària
al català. Tot al contrari, nosaltres creim que el català s’ha de
fomentar, ho ha explicat el conseller; nosaltres pensam que el
català s’ha d’incentivar; nosaltres pensam que el català, que és
la nostra llengua, s’ha de promocionar; i creim que s’ha de fer
d’una altra manera. No estam d’acord amb les maneres que
vostès varen aplicar quan varen governar la legislatura passada
i consideram que varen ser vostès els responsables de trencar un
consens que efectivament, si vostès avui pregonen que hi ha
hagut sempre en aquesta qüestió aquí a les Illes Balears,
nosaltres consideram que aquest consens no es va produir.

També volem dir que el català és una llengua que té garantit
el seu coneixement per la nostra ensenyança, el nostre sistema
educatiu, i per tant creim que els ciutadans de les Illes Balears
aprenen des de petits les llengües oficials aquí, a les Illes
Balears, i per tant amb total normalitat jo crec que és el que s’ha
de cercar, la finalitat que s’ha de perseguir, que hi hagi
normalitat lingüística, i per tant un nin, una nina que ha estudiat
aquí a les Illes Balears i que accedeix a la funció pública jo crec
que no ha de tenir cap problema ni se li ha d’exigir cap requisit
per tal de poder accedir en igualtat de condicions a una feina
pública o a la funció pública. Per tant, ja dic que com que són
coses de sentit comú que, a més, agrada a la gent del carrer
perquè jo crec que és una petició que ens va arribar a nosaltres
i que és una sensibilitat majoritària, és una línia que està dins el
criteri del sentit comú i per tant és raonable que s’apliqui.

Després també voldria demanar al conseller
d’Administracions Públiques, quan parlam de carreteres i quan
parlam d’obra pública, a nosaltres ens preocupen molt qüestions
que queden pendents i que efectivament poden ser problemes
per als ciutadans, noms i cognoms de ciutadans que pateixen els
problemes de la crisi i que efectivament en aquests moments es
troben amb un forat econòmic i pressupostari i són víctimes
d’ell mateix. El tema de les expropiacions és un tema que ens
preocupa: en quina situació es troba la Conselleria
d’Administracions Públiques?, i si hi ha crèdit, si es va trobar
amb aquestes partides. També volem saber si els interessos de
demora que s’han imposat per diferents sentències de diferents
tribunals també suposen un increment del deute de la comunitat
autònoma en termes de pagament d’expropiacions.

També ens agradaria saber com es troba, des d’un punt de
vista pressupostari..., hi ha una sèrie d’obres que estan pendents
de fer per tal que les carreteres es puguin transferir als consells
insulars, i voldríem saber si hi ha partida perquè aquestes
carreteres es puguin fer i es puguin transferir als diferents
consells insulars.

I també ens agradaria saber en quina situació es troben en
aquests moments les concessions de carreteres a Eivissa, quina
seria la situació en la qual ens trobam davant totes aquestes
problemàtiques que preocupen als ciutadans i que es gestionen
des del Departament de Carreteres.

I per acabar li he de dir que estic absolutament convençut
que vostè farà tot el possible per donar una solució al servei 112
d’Eivissa i estic convençut que ho farà amb criteri i rigor, no
com ho va fer la gestió anterior, la qual no podem dir que hagi
estat una gestió molt eficaç, des del moment en el qual no es
compleix un conveni que tenien signat, que era un conveni per
un any, al qual la conselleria va avançar en el seu moment
400.000 euros, i es va deixar al consell insular la resta, els
600.000 euros restants que havia de justificar, que no ho va
poder fer, i per això ens trobam amb aquesta situació. Estic
convençut que vostè tendrà molt més sentit de la responsabilitat
i farà feina per arreglar aquesta situació.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula l’Hble. Conseller
d’Administracions Públiques.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sr. President, ja per acabar de donar resposta
a algunes de les qüestions que se m’han formulat a la
contrarèplica.

En tema de policia turística la nostra intenció és continuar
donant suport en funció de la disponibilitat pressupostària dins
l’any que ve a les diferents corporacions locals, perquè entenem
que és un servei important per a elles, amb la qual cosa aquesta
és la nostra intenció.

Respecte de la policia autonòmica jo he dit que ara no era
una prioritat. Prioritzar vol dir posar primer davant una cosa
respecte d’una altra. Açò no vol dir que en funció de la situació
d’aquí a un temps es pugui replantejar aquesta qüestió, però ara
mateix no és una prioritat.

Respecte de..., bé, ja, clar, la qüestió del català..., hi haurà
coses sobre les quals no ens podem posar d’acord vostès i
nosaltres. Nosaltres hem recollit un sentiment general respecte
d’un estat, d’una percepció que té la ciutadania, l’hem recollida
en el nostre programa electoral i el duim a terme, així de clar i
així de senzill. I quan parlava de coerció ho dic amb
coneixement de causa, no ho dic perquè sí, no és un caprici
meu; tant de bo no haguéssim de parlar de coerció, però quan
parl de coerció pens, per exemple, en aquella disposició que
vostès van aprovar en què s’amenaçava directament, per
exemple, els clubs esportius que no escriguessin les actes en
català a no rebre la subvenció, a retirar-los la subvenció. Quan
parl de coerció record aquell cartell al pati d’un determinat
colAlegi que deia “al pati juguem i parlam en català”. Açò és la
coerció que em preocupa, i la radicalitat que hi ha darrere, açò
és al que faig referència quan parl de coerció.



42 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 3 / 28 de setembre del 2011 

 

Respecte de la qüestió sindical és cert que, bé, nosaltres
intentarem restaurar, intentarem mantenir tots els ponts de
diàleg amb els sindicats. Crec jo que hem donat compliment al
que estableix la norma respecte d’aquesta qüestió, i de qualque
manera una de les primeres -més que res perquè sàpiguen vostès
un poc la situació que nosaltres ens vàrem trobar- una de les
primeres qüestions que es van plantejar a la primera reunió que
vam tenir amb els sindicats és que alguns sindicats em van dir
que feia dos anys que estaven trencats tots els ponts i el diàleg
amb l’anterior consellera. Supòs que aquest tsunami només ens
afecta quan hi ha governs del Partit Popular i quan hi ha governs
anterior açò s’oblida dins un calaix.

Respecte de les mesures que estam adoptant, sí, Sra.
Diputada, són noves, són noves perquè les hem publicades al
BOIB. El problema és que vostès aplicaven normes sense
publicar-les al BOIB. Garantim per tant una seguretat jurídica
total i absoluta, com és el cas que li he esmentat abans del tema
dels interins d’educació. Per tant nosaltres intentam fer les coses
com toca.

Respecte de les infraestructures li recordaré el que he llegit
a la primera intervenció. “No obstant açò, vetllarem pel
seguiment de totes aquelles inversions del Ministeri de Justícia
a Balears i mantindrem la colAlaboració amb els òrgans judicials
i fomentarem les relacions amb l’Administració de justícia”. És
a dir, Sra. Diputada, no es preocupi que vetllarem, continuarem,
supervisarem tot allò que sigui de la nostra competència i tot
allò que puguem ajudar el Ministeri de Justícia per tal que
aquest servei sigui de qualitat i el millor possible a les nostres
illes.

Vostè em parla del tema de Sa Coma com un simple
formalisme. Bé, és que és un formalisme que ve ancorat per una
disposició legal, m’entén? Jo no puc prorrogar aquest conveni
perquè em sembli molt interessant; m’he d’atendre a unes
normes i he de seguir un procediment, i ja li he dit abans que
intentarem fer tot el possible per tal que el Consell d’Eivissa
pugui mantenir aquesta infraestructura i no la perdi. Xoca de
qualque manera que en tot aquest temps des que es va firmar el
conveni l’anterior Consell Insular d’Eivissa només pogués
justificar 40.000 euros d’aquest milió d’euros que hi havia en
partida; és una llàstima que la diligència no hagués estat un poc
més..., un poc més a fons.

També tornam a incidir en..., rodam damunt els grans temes
que jo els havia dit abans. El fons de cooperació, si tan
important era, si aquests doblers hi eren, m’estranya que vostès
no iniciessin l’expedient abans de sortir, abans de les eleccions;
s’hagueren apuntat vostès un punt importantíssim amb açò que
diuen vostès del respecte i la importància de les corporacions
locals. Si hi ha els doblers, per què no inicien vostès
l’expedient? És que són coses bastant incomprensibles. 

I, bé, respecte de la qüestió dels assessors, si suposen un
retall, si no... Mirin, jo l’únic que sé és que nosaltres tenim sis
assessors menys del que l’anterior govern tenia, i que
evidentment els assessors estan per fer feina, no com altres que
ni tan sols no sabien on era el despatx, per posar el cas de
l’EBAP, ni tan sols no sabien on era el despatx. És a dir, Sr.
Diputat, no passi pena que la gent que està amb mi fa feina i
està per fer feina i per estar al servei dels ciutadans de les Illes
Balears.

I finalment només vull agrair sincerament una altra vegada
les paraules del Sr. Rubio. Respecte d’una de les qüestions que
m’ha plantejat de carreteres, la situació, segons em passen ara
mateix, és que quant a expropiacions tenim uns 31 milions
d’euros pendents de pagar, dels quals 6,7 corresponen a
interessos de demora; el 2010 ni el 2011 no s’ha pagat ni una
sola expropiació. Es deu el plurianual d’enguany, d’uns 9
milions d’euros, i per a l’any que ve necessitarem 11 més 7
milions d’euros per tal de pagar aquestes concessions, amb la
qual cosa, bé, és un afegit més a aquesta situació complicada i
difícil que tenim ara mateix a les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

II. Votació de l'escrit RGE núm. 1914/11, presentat pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, mitjançant el qual se solAlicita que el president del
Parlament recapti la presència del conseller
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre les
prioritats que s'ha marcat la seva conselleria per aquest
nou govern.

El segon punt queda retirat per part del PSM, i volíem agrair
la presència del conseller d’Administracions Públiques i dels
seus membres de gabinet.

Sense haver més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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