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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Marc Pons.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Carlos Veramendi, sustituyo a Gabriel Martí.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Antonia Vallés.

EL SR. BONED I ROIG:

Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE 8061/12, 9619/12 i 253/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8061/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis
especials per als funcionaris interins.

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8061/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a serveis especials per als funcionaris interins. Per defensar-la
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Lourdes Aguiló, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Tal com es diu en el text de la
PNL que avui és objecte de debat, tant a la legislació
autonòmica vigent, que es conté en els articles 97 i 99 de la Llei
de funció pública autonòmica, com també a l’estatal, que es
conté en els articles 85 i 87 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, la situació de serveis especials es preveu únicament i
exclusivament per als funcionaris de carrera. 

Això és així per la naturalesa especial d’aquesta relació
funcionarial, la dels funcionaris de carrera, que ambdues
legislacions, la bàsica i l’estatal, la bàsica estatal i l’autonòmica,
configuren com una relació de caràcter permanent que no
finalitza si no és per alguna de les causes previstes legalment,
com són la renúncia, la pèrdua de la nacionalitat, la jubilació o
la sanció disciplinària o pena imposada per sentència.
Mentrestant qualsevol interrupció de la relació funcionarial
entre el personal funcionari i l’administració a la qual serveix
s’instrumenta a partir d’allò que es denomina una situació

administrativa distinta de la de servei actiu, per exemple
l’excedència o per exemple els serveis especials. 

En aquestes situacions administratives només hi poden estar
els funcionaris de carrera, perquè la relació funcionarial interina
o amb caràcter d’interinitat està configurada tant a la llei bàsica
estatal com a la llei autonòmica com una relació temporal
vinculada a l’ocupació efectiva d’un lloc de feina funcionarial,
mentre aquest està vacant o mentre el seu titular està en alguna
de les situacions administratives que determinen que no estigui
en servei actiu, ocupant el funcionari interí el lloc vacant o
reservat a l’espera que torni el seu titular o l’ocupi un funcionari
de carrera. Així, per exemple, la situació de serveis especials
d’un funcionari de carrera dóna lloc o pot donar lloc que la
plaça sigui ocupada per un funcionari interí, atès que el lloc
queda reservat a l’espera que el titular del lloc de feina es
reincorpori.

La llei no preveu la possibilitat que els funcionaris interins
puguin passar també a gaudir de la situació de serveis especials,
no es preveu la situació d’interí de l’interí, precisament perquè
la seva relació de servei té caràcter de temporalitat, vinculada
únicament a un lloc de treball concret; no és una relació
permanent amb l’administració, sinó una ocupació temporal
d’un lloc concret mentre aquest no és ocupat per un funcionari
de carrera. I no són titulars del lloc, de manera que no tenen dret
al fet que aquest quedi reservat, com ocorre en el cas dels
funcionaris de carrera. Així és i ha estat sempre. 

D’acord amb aquesta regulació legal els funcionaris interins
que accedeixen a un càrrec públic perden el lloc de treball que
ocupaven interinament perquè no n’eren titulars, i per tant
perden la relació amb l’administració d’origen, a la qual només
poden tornar si tornen passar per un procés selectiu que els
permet assolir la condició de funcionaris de carrera o a la
d’interins. Així és i així ha estat fins ara, durant tota la història
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El mateix conseller d’Administracions Públiques va
contestar en aquest sentit a preguntes que el meu grup li ha fet
solAlicitant resposta escrita. Mai cap interí no ha assolit la
situació de serveis especials quan ha ocupat un càrrec públic a
la comunitat autònoma de les Illes Balears; sempre ha perdut la
seva vinculació interina amb l’administració, i quan ha finalitzat
el seu mandat en el càrrec públic idò ha hagut de tornar a cercar-
se la vida com qualsevol altre ciutadà.

El cas de la consellera d’Afers Socials, la Sra. Nanda Caro,
a la legislatura 99-2003, la del primer pacte, va ser especialment
sonat. La Sra. Caro, aleshores funcionària interina del Consell
de Mallorca, va solAlicitar de bona fe els serveis especials; el
Consell de Mallorca, que es trobava per primera vegada davant
una petició com aquella, li va reconèixer aquella situació no
prevista a la llei per als funcionaris interins, tal com ha fet el
Consell de Menorca en relació amb el Sr. Gornés. Haurien
d’haver escoltat la reacció parlamentària del Grup Popular; és
a tots els Diaris de Sessions, no la repetiré, tant en els del
Plenari com els d’aquesta mateixa comissió, una veritable
campanya d’acoso y derribo. La Sra. Cabrer, el Sr. Flaquer...,
tot el Partit Popular es va horroritzar: preguntes parlamentàries,
compareixences del conseller autonòmic de Funció Pública, que
no tenia res a veure amb el Consell de Mallorca... La campanya
contra la Sra. Caro va passar als mitjans de comunicació i no va
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acabar fins que la mateixa afectada va solAlicitar del Consell de
Mallorca la revocació d’aquella situació a la qual el Partit
Popular entenia que no tenia dret. Altres funcionaris interins han
tengut càrrecs polítics des d’aleshores, i tots han perdut el seu
lloc de feina perquè la llei no preveu el dret a la situació de
serveis especials per als funcionaris interins.

I arribam a la vuitena legislatura, en què novament governa
el Partit Popular. Durant aquesta legislatura ens trobam que el
Sr. Simó Gornés, conseller d’Administracions Públiques i, com
a tal, conseller competent en matèria de funció pública, que
decideix i determina les polítiques funcionarials d’aquest
govern, el conseller que decideix i determina la política pública
referida als funcionaris interins, el conseller a qui correspon el
reconeixement o la denegació dels drets funcionarials, i també
el conseller a qui correspondria denegar el reconeixement del
dret d’estar en situació de serveis especials si un funcionari
interí o si una funcionària interina de l’administració
autonòmica la solAlicitàs, té aquest dret reconegut mitjançant un
acte dictat pel Consell Insular de Menorca, a parer nostre viciat
de nulAlitat per manca del requisit essencial del destinatari de
l’acte que és el de ser funcionari de carrera.

Però això no horroritza el Partit Popular ni els diputats del
Partit Popular, i molt menys afecta el més mínim el conseller
d’Administracions Públiques, actual beneficiari d’una situació
de serveis especials que creu correcta per a ell, però no per a la
resta de funcionaris interins. Un conseller que ha dit aquí, en seu
parlamentària, que depèn; que sap que a la comunitat autònoma,
a l’administració que és de la seva dependència, aquest dret no
s’ha donat mai, i que els seus serveis jurídics creuen que els
funcionaris interins autonòmics no el tenen, però com que ell és
d’una altra administració, ah!, ell troba normal gaudir d’aquest
dret. És igual el que digui la llei, no tothom és igual, ens ha dit,
en relació amb un dret que el seu partit va denegar a la
consellera Caro. Tot això en un moment en què la política del
Govern de les Illes Balears envers el personal funcionari interí
al servei de l’administració autonòmica que el mateix conseller
Gornés ha aplicat ha provocat i provoca situacions d’incertesa,
de preocupació, de desprotecció i, el que és pitjor, d’atur; en un
moment en què són molts els que han perdut la seva feina, que
han vist que no són cridats a ocupar llocs vacants que es
produeixen i que veuen també que s’han congelat les ofertes
d’ocupació, amb la qual cosa tampoc no tenen expectatives de
poder accedir novament a la funció pública en un termini
raonable de temps. Tot això, que afecta moltes persones i
famílies, no li afecta, a ell.

En aquest context el conseller d’Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears gaudeix d’una situació de
privilegi que la llei no contempla i que cap altre funcionari
interí no ha pogut gaudir mai, tot i haver ocupat un càrrec
polític, i això no fa més que evidenciar la nulAla aplicació del
principi d’igualtat davant la llei que consagra l’article 14 de la
Constitució, quan els termes equiparables són els d’un membre
del Govern del Partit Popular respecte d’aquells que són..., quan
el membre del Govern és d’una altra formació política. Si el
conseller que solAlicita serveis especials és del Partit Popular,
ah!, la llei es pot interpretar al seu favor; si és d’un altre partit,
en contra. Si el membre del Govern que és titular d’una
farmàcia és del Partit Popular, es pot considerar compatible; si
és d’un altre partit, no. I així en tot.

I això, senyores i senyors diputats, no és acceptable des de
cap punt de vista. L’article 14 de la Constitució Espanyola és
molt clar. Diu que els espanyols són iguals davant la llei, sense
que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement,
raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social, i ha de ser així. Aquest article,
el de la igualtat davant la llei, vincula tots els poders públics,
ens vincula a nosaltres, vincula aquesta cambra, i per això, a
parer nostre, no queda altra que acceptar aquesta proposició no
de llei, perquè no es pot consentir ni un minut més el gaudi d’un
privilegi no reconegut a la llei a tots els funcionaris interins a un
conseller del Partit Popular. Si ell ha de tenir aquest dret s’ha de
reconèixer per a tothom, o tothom o ningú. 

Facem un debat seriós sobre aquest dret que la llei actual no
reconeix als funcionaris interins. Estudiem si és un dret que s’ha
de reconèixer o no als funcionaris interins i en quins termes.
Mentrestant és imprescindible per a la credibilitat de tots, per a
la credibilitat d’aquesta cambra, instar el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les actuacions necessàries per acabar amb
la situació de privilegi del conseller d’Administracions
Públiques envers el personal funcionari interí al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de la resta d’administracions públiques radicades a les nostres
illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. No seré molt extens per no
reiterar el que ja ha exposat la diputada proposant.

Efectivament l’actual conseller d’Administracions
Públiques, el Sr. Simón Gornés, ocupava en el seu moment la
plaça d’interí, a la qual va accedir a través d’un concurs
oposició, en el Consell de Menorca com a arqueòleg. Quan va
ser nomenat conseller va demanar l’excedència per serveis
especials i se li va concedir, i qui li va concedir va ser el govern
del consell, aleshores en funcions, després de guanyar les
eleccions el Partit Popular. El govern en aquell moment no era
del Partit Popular, el que li va concedir, era un govern del Partit
Socialista Espanyol i del PSM; per tant no es tracta aquí de qui
governava en aquell moment, la qüestió és que se li va concedir,
i se li va concedir nosaltres creim que de forma absolutament
errònia.
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I allò cert és que aquesta circumstància, com ja s’ha
explicat, només està prevista per als funcionaris de carrera. Açò
pot canviar, potser fins i tot hauríem de dir que hauria de
canviar, però allò cert és que la legalitat, la legislació avui és la
que és, i per tant tots hem de ser tractats amb relació a aquesta
situació jurídica, en aquest situació, amb unes condicions
d’igualtat. Aquí a més a més es dóna la circumstància que el Sr.
Gornés és avui conseller responsable en funció pública; per tant
és lògic que se li demani coherència, que se li demani que sigui
com a mínim exemple de com ha d’actuar l’administració
pública, és a dir, respectant la llei. 

També he de dir, i crec que d’alguna manera s’ha de posar
de manifest, que la decisió que va prendre en aquell moment el
Consell Insular de Menorca rompia qualsevol antecedent dins
el Consell Insular de Menorca, per si pot servir d’alguna cosa;
era la primera vegada que, a una persona que ocupava una plaça
de forma interina, se li concedia una excedència per serveis
especials, és a dir, no hi havia precedent dins aquella institució,
encara que, efectivament, encara que hi hagués hagut
antecedents també s’hagués pogut qüestionar per una qüestió de
legalitat. 

Per tant avui és la que és, hem de tractar tots els ciutadans
per igual, i lògicament el conseller d’Administracions Públiques
ha de ser tractat com qualsevol altre ciutadà que demana una
excedència per serveis especials, i fins ara aquesta, en una
situació d’interinitat, no havia estat mai reconeguda, no havia
estat mai acceptada. Per tant allò lògic és pensar que el conseller
d’Administracions Públiques fos coherent i posés de manifest
que aquesta situació a la qual ell es va acollir, la va solAlicitar i
se li va concedir, doncs no té sentit, està fora de llei, i en tot cas
si creu que realment aquesta circumstància o aquesta situació
s’hauria de contemplar, doncs que faci el que ha de fer, intentar
que la legislació canviï i es reconegui la situació.

En aquest sentit donam total suport a la iniciativa que s’ha
presentat i creim que no pot ser de cap altra manera. Jo crec que
no és justificable cap altra circumstància. És la legalitat i és la
que hem de demanar que es compleixi, també al conseller
d’Administracions Públiques. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. És increïble perquè, Sra.
Aguiló, vostè precisament hauria de saber que ni la legislació
estatal ni la legislació autonòmica no eren les mateixes en el
moment en què estava la Sra. Caro. Li hem de recordar que
l’EBEP, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, és de l’any 2007;
igualment les lleis de funció pública d’aquí, de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i en aquest sentit vull dir que a
l’article 10.5 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic es regula
que als funcionaris interins els serà aplicable, quan sigui
adequat a la naturalesa de la seva condició, el règim general dels
funcionaris de carrera. Així mateix a l’article 87.4 de l’EBEP es
regula que la declaració de serveis especials procedirà en tot cas

en els supòsits que es determinin a l’EBEP i a les lleis de funció
pública que es dictin en el seu desenvolupament.

Per tant no hi ha perquè fer una interpretació restrictiva, com
planteja el PSIB-PSOE a la proposició no de llei que vostès
plantegen avui, i que si bé és cert va en la línia d’un informe de
la Secretaria General per a l’administració pública sobre la
interpretació i l’aplicació de l’article 87 i de la disposició
onzena de l’EBEP, cal destacar que a l’article 16 de la Llei de
funció pública de les Illes Balears de l’any 2007 figuren les
causes relatives del cessament del personal funcionari interí, i
entre elles no hi figura expressament la relativa a ocupar càrrec
públic, ja que es vulneraria la mateixa Constitució en allò relatiu
a l’elegibilitat.

Però, a més a més, si analitzam el dret comparat de les
diferents comunitats autònomes, a la comunitat autònoma de
Castella-La Manxa la llei de funció pública aprovada pel Partit
Socialista, és a dir, el seu partit, regula una equiparació total del
funcionari de carrera al funcionari interí en allò relatiu a
l’obtenció dels serveis especials. Per tant, si expressament una
llei autonòmica que desenvolupa l’EBEP regula aquesta qüestió
en aquest sentit, significa que la legislació bàsica estatal, pel fet
de no regular expressament la comissió de serveis de
funcionaris interins, no té perquè prohibir-ho. Per tant, insistesc,
no hi ha el perquè fer una interpretació restrictiva donant
únicament la possibilitat dels serveis especials als funcionaris de
carrera.

Insistesc que a tenor del que es regula als articles 10.5 i 87.4
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i donat que a l’article 16
de la Llei de funció pública de les Illes Balears no consta com
a causa del cessament del personal interí per ocupar càrrec
públic, no entenem per què s’ha d’insistir tant en aquesta
qüestió darrere la qual no hi ha més que una intencionalitat
clarament política i partidista, per fer mal a la imatge pública
del conseller d’Administracions Públiques.

Si vostès pensaven que el tema de la comissió de serveis de
funcionari interí s’havia de resoldre, per què no el regularen
expressament quan governaven a l’Estat?, hagués estat una
possibilitat i no ho varen fer. O aquí a les Illes Balears; per què
no introduïren a la Llei de funció pública...?, que per cert, Sra.
Aguiló, a la proposició de llei que vàrem debatre ahir relativa a
la funció pública de les Illes Balears no vaig veure enlloc
aquesta qüestió regulada. Per tant és un tema d’oportunisme
perquè no tenien cap interès ni cap intenció d’arreglar aquesta
qüestió. No ho varen fer ahir, no consta a la proposició de llei
de la Llei de funció pública, i això significa que no tenien cap
interès. Per tant, com és possible que per una banda vostè
estigui tan preocupada, mentre que el seu grup parlamentari no
va fer menció ahir, com deia, ni surt enlloc regulat? 
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Cal mencionar també la sentència de la Unió Europea per la
qual es prohibeix la discriminació dels interins per durada de
temps de feina d’aplicació als funcionaris espanyols. Aquesta
determina la ilAlegitimitat de tota diferència, excepte aquella que
estigui acreditada de manera raonable, raonada i objectiva, i el
Tribunal Constitucional així mateix reconeix dret dels interins
de més de cinc anys d’antiguitat a gaudir d’excedència per cura
de fills, i per tant deixa oberta la porta a demés excedències.
Igualment nosaltres també apelAlam a l’article 14 de la
Constitució Espanyola, en el qual es recull el principi d’igualtat
formal de tots els ciutadans, és a dir, dels funcionaris de carrera
i també dels funcionaris interins. I també apelAlam a l’article 23
de la Constitució Espanyola, on es regula el dret a la
participació; si no es reconeix aquest dret als funcionaris
interins perquè són nomenats consellers d’administració pública
o qualsevol càrrec al Govern de les Illes Balears, estam
vulnerant en tota regla l’article 23, que reconeix aquest dret, que
és un dret fonamental dels ciutadans.

En base a tot això que acab d’exposar, el passat 20 de juny
de 2011 el conseller executiu en funcions del departament de
Serveis Generals i Treball del Consell de Menorca, PSOE-PSM,
firma la Resolució 2011/145, per la qual es concedeix al
funcionari interí José Simón Gornés Hachero el pas a la situació
de serveis especials, en el benentès que ha de presentar la
documentació que acrediti el seu nomenament com a conseller
d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears. I
cal dir que el 12 d’abril de 2012 el departament de Gestió de
Persones del Consell Insular de Menorca es va tornar a
pronunciar i es ratificà en el seu posicionament en base a
l’article 87 de l’EBEP i a l’article 99 de la Llei de funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, on no
s’especifica que la situació de serveis especials siguin exclusiva
per a funcionaris de carrera; i a l’article 10.5, que diu que als
interins els serà aplicable el mateix règim que als funcionaris de
carrera. Per tant... 

També vull fer menció, miri, vostè ha dit que la Sra. Caro
tenia autorització expressa del Consell de Mallorca. Això no és
cert, la Sra. Caro no tenia l’autorització expressa que té el Sr.
Simón Gornés del Consell Insular de Menorca. Per tant, un
motiu més. I a més la Sra. Caro estava regulada i afectada per
una altra normativa anterior que no és la normativa que es va fer
l’any 2007. Insistesc que després del que han fet comunitats
autònomes com Castella-La Manxa, el que ha fet el consell
insular que expressament ha reconegut a un informe la
compatibilitat del Sr. Simó Gornés i per tant li ha concedit la
comissió de serveis i la reserva de plaça i el posicionament
posterior que va fer el mateix consell insular, que es va ratificar
fonamentant en dret perquè li va concedir aquesta comissió de
serveis, nosaltres pensam que darrere tot això hi ha una
maniobra política d’atacar, com sempre, el Partit Popular.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions. 

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Rubio, com sempre no ha
entès res, vostè no escolta. Miri, no hi ha cap intencionalitat
política, allò que volem és assegurar que la interpretació
d’aquest article es faci igual per a tothom a tot l’àmbit
d’aplicació de la Llei de funció pública autonòmica. 

Vostè em diu que la regulació de l’època de la Sra. Caro era
una altra, efectivament, Llei del 1984 estatal i Llei del 1989
autonòmica, però deien el mateix, el mateix, en el que afecta a
aquest punt la regulació era idèntica. Però és que, a més, a la
legislatura passada, ja amb la nova llei, amb la llei actual, a una
funcionària interina del Consell Insular d’Eivissa no se li varen
atorgar els serveis especial per poder ser alt càrrec d’aquesta
comunitat autònoma, amb la llei actual. I això és el que no pot
ser, la llei no s’ha d’interpretar, ha de ser clara, i el que no pot
ser és que uns la interpretin a favor del conseller Gornés i la
resta del món mundial l’apliqui en contra d’aquest senyor o en
contra dels altres interins, en contra dels altres funcionaris
interins que volen accedir o que han de poder accedir a aquest
dret, i això és el que deim.

I vostè ahir mateix ens deia que les modificacions de la Llei
de funció pública les havia de liderar el Govern, liderin aquesta,
que els correspon i els afecta, liderin aquesta! Nosaltres no
negam que hi hagi una llei autonòmica que efectivament ha
reconegut aquest dret i ha estat a més una llei socialista.
Nosaltres podem estar d’acord amb aquest dret, però la llei
autonòmica vigent ara mateix no el reconeix i, a més, la llei
autonòmica vigent fa una única excepció i la fa, i quan la llei
explica quina és l’excepció significa que totes les altres no ho
són, per als funcionaris interins, perquè efectivament la nostra
llei autonòmica -vostè no hi ha arribat, es veu en aquest article-
preveu la situació d’excedència per a cura de fills per als
funcionaris interins, sense aquest límit de cinc anys, -vostè ha
fet referència a una altra llei distinta-, aquí, encara que no
duguin cinc anys, un funcionari interí que demana la baixa per
maternitat perquè es dóna el cas pot estar en excedència, pot
estar en excedència per maternitat, i la llei l’ha prevista com a
l’única excepció i quan la llei només distingeix una excepció
significa que per a la resta no n’hi ha; perquè, per a la situació
de serveis especials dels funcionaris interins, s’ha de regular el
com i de quina manera, en quines condicions queda la reserva
del lloc de feina, com es fa per a l’excedència dels interins, que
es diu: els funcionaris interins podran estar en excedència per
maternitat, el lloc els quedarà reservat mentre es mantengui
aquella situació d’interinitat, però la reserva acabarà quan el lloc
sigui ocupat per un funcionari de carrera. Totes aquestes
previsions s’han d’establir també per als serveis especials.

I nosaltres, i el PSM també li ho ha dit, és que hi som per a
aquest debat, facem-ho, no anam en contra del Partit Popular ni
en contra del Sr. Gornés, anam en contra que la regulació no
sigui a bastament clara perquè tothom sàpiga com l’ha d’aplicar
i s’apliqui per igual a tots els ciutadans de les Illes Balears, no
de manera privilegiada per a un, quan s’ha dit que no a tots els
altres, fins i tot amb la mateixa legislació vigent, i això és el que
no pot ser, això és el que repugna als socialistes. 
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El principi d’igualtat per a nosaltres és fonamental, no es pot
tractar de manera desigual les persones i la llei ha de facilitar
aquest principi d’igualtat. No, no, no...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... no, no, no, no... 

(Se sent novament una veu de fons inintelAligible)

...no, no, no, jo no neg... no li neg que pugui estar en la
condició de serveis especials, dic que no està regulat i que s’ha
d’acabar amb aquesta manca de regulació. Regulin-ho, regulin-
ho!, que vostès tenen la majoria per fer-ho, nosaltres no.
Regulin-ho, acceptin aquesta proposició de llei i facin-ho!

Instin al Govern perquè dugui aquí una regulació d’aquest
tema perquè sigui per a tothom igual. Perquè el que no pot ser
és que s’hagi d’aplicar, en base a l’article 10, que diu que als
funcionaris interins en allò que els afecta se’ls aplicaran les
mateixes normes que als funcionaris de carrera perquè no es
refereix justament a aquells als quals no els afecta, perquè
l’article 99 de la Llei de funció pública i l’article vuitanta...
noranta... -no record quin era-, l’article 85 de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic diuen molt clarament “els funcionaris de
carrera estan en aquestes situacions”, ho diuen així. I és veritat
que les lleis autonòmiques poden establir, poden establir, però
ho han de fer, facin-ho, facin-ho!

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Com que no? Miri, no podem fer més debat jurídic,
evidentment l’única opció política per deixar aquest tema resolt
és que es resolgui per a tothom i això és l’objecte d’aquesta
proposició no de llei, feta amb l’esperança que, si tots hi estam
d’acord, es pugui resoldre d’una vegada per sempre i per a tots
els funcionaris autonòmics i locals de les Illes Balears, no
només per als del Partit Popular. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 8061/12.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 8061/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9619/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxes judicials.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 9619/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a taxes judicials. Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Sra.
Lourdes Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. En passat dia 20 de novembre
es va aprovar la Llei 10/2012, per la qual es regulen
determinades taxes a l’àmbit de l’Administració de Justícia i de
l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. 

La nova llei va començar a vigir l’endemà de la publicació,
el dia 21 de novembre, excepte en un punt, l’article 11, que va
començar a vigir l’1 de gener d’enguany. Tot i així, per
problemes administratius la llei va trigar un temps a produir tots
els seus defectes, efectes, però actualment a dia d’avui els
produeix, produeix efectes d’acord amb els seus defectes.

Ja a dia d’avui, s’ha fet més que palès que aquesta llei afecta
directament els drets dels ciutadans a l’accés a la justícia en
condicions d’igualtat i n’impedeix l’accés dels més febles
afectant de manera directa, un cop més, les classes populars i
mitjanes, les esquenes de les quals ja no poden suportar més les
polítiques econòmiques del Govern del Partit Popular que
protegeixen amb amnisties fiscals els defraudadors, els més
riscs, els que tenen doblers negres amagats qui sap on i
obtinguts qui sap com, però que perjudiquen directament els que
menys tenen.

La tramitació, l’aprovació i la vigència d’aquesta llei des del
primer moment en què es va conèixer l’avantprojecte ja va ser
fortament controvertida, contestada i rebutjada per tots els
actors vinculats d’una o altra manera a la justícia, primer, per la
tramitació, de vertigen, duta a terme durant l’estiu del 2012, que
va induir a pensar en un evident intent d’ocultació als ciutadans,
es va tramitar amb nocturnitat i traïdoria; després, pel seu
contingut, que va ser rebutjat per la pràctica totalitat
d’operadors jurídics i que va ser considerat com a una mostra
més de la voluntat del Govern central de dur a terme un
buidatge dels serveis públics essencials, en aquest cas, els de
l’Administració de Justícia que s’allunya cada cop més dels
ciutadans.

Senyores diputades i senyors diputats, si s’ha de fer alguna
reforma de la justícia ha de ser per fer-la més assequible, més
propera als ciutadans, no per allunyar-la definitivament com fa
el Govern del Partit Popular.

La justícia no únicament la garanteix la Constitució com un
dels principis generals del dret, que es recullen a l’article 9.3,
sinó que es configura com un dels valors superiors en què es
fonamenta la mateixa Constitució Espanyola, tal com es recull
al punt 1 de l’article 1 de la nostra norma fonamental i això
obliga tots els poders públics, també els d’aquesta cambra, a
garantir-la.

La supressió de les taxes judicials que vigien durant la
dictadura va ser una conquesta dels ciutadans que es va assolir
l’any 1986 -l’any 1986. La Llei 25/1986, de 24 de desembre, de
supressió de les taxes jurídiques, va eradicar del nostre
ordenament jurídic la figura de la taxa judicial per propiciar que
tots els ciutadans poguessin obtenir la justícia qualsevol que fos
la seva situació econòmica o posició social.
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La nova llei aprovada el 2012 per les Corts, amb la majoria
absoluta del Grup Popular, sense acceptar cap esmena ni cap
proposta dels grups parlamentaris, sense consensuar cap dels
seus punts, sense escoltar ningú, amb informes contraris al seu
contingut, aquesta nova llei s’ha de considerar com a una
vertadera contra reforma de la Llei del 1986 perquè estén,
contra el criteri del Grup Socialista, contra el criteri de tota la
resta de grups parlamentaris i de tots els actors jurídics, el
pagament de taxes judicials a tota persona natural o jurídica i als
ordres jurisdiccionals civils, contenciós administratiu i social.

Tot això s’ha fet sense tenir present la doctrina del Tribunal
Constitucional que en una sentència de 2012 va considerar
constitucional que s’introduís una taxa feta només per a
persones jurídiques, mitjançant una llei de 2002, però en la qual
va afirmar també: “Esta conclusión general sólo podría verse
modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas son tan
elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción
o lo obstaculizan en un caso concreto en términos
irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia
expuestos en el fundamento jurídico 7. Sin embargo, la cuantía
de las tasas no debe ser excesiva a la luz de las circunstancias
propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el
contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la
justícia”. 

En definitiva, allò que diu el Tribunal Constitucional és que
la quantia de les taxes no ha d’impedir ni obstaculitzar de
manera desproporcionada l’accés a la jurisdicció, l’accés a la
justícia. I resulta que la llei aprovada el 2012 a instàncies del
Grup Popular i del Govern del Partit Popular, a instàncies del
ministre Gallardón, fa precisament això: impedir i obstaculitzar
de manera desproporcionada l’accés dels ciutadans a la justícia,
tal com s’ha pogut constatar ja a dia d’avui en aquests mesos en
què ha vigit.

És per tant una llei inconstitucional. Mai no m’hauria
imaginat que dins el món de la justícia es viurien moments com
els que hem viscut des que governa el Partit Popular, des que el
ministre Gallardón és ministre de Justícia. Jutges, fiscals,
advocats, funcionaris en general de l’Administració de Justícia,
graduats socials, sindicats, ciutadans, associacions de
consumidors, associacions de jutges i fiscals, totes, amb
independència de la tendència més conservadora o més
progressista, totes, d’acord. Jutges i fiscals i altres operadors
jurídics drets a les portes del Tribunal Superior de Justícia en
demanda d’atenció del Govern, en defensa de la justícia,
malmesa com mai per aquest govern que avui patim tots els
ciutadans d’aquest país.

L’objectiu recaptador que persegueix aquesta llei és
desproporcionat perquè limita i obstaculitza el dret d’accés a la
justícia i s’ha convertit ja a dia d’avui en un obstacle impeditiu
per a l’obtenció de la tutela judicial efectiva que garanteix la
Constitució. 

En això, hi estam tots d’acord, vostès també, ho saben, però
no forma part del seu full de ruta, que és el de la destrucció
sistemàtica de l’estat del benestar que ens ha costat més de
trenta anys construir i que és contrari a l’estat neoliberal que
vostès volen imposar. Aprofiten la crisi econòmica per imposar-
nos a tots el seu model, que és el model de la injustícia, el
model del capitalisme ferotge que assegura i permet

l’acumulació de capital dels poderosos i que s’allunya tan com
pot de la justícia social, de la igualtat, de la redistribució de la
riquesa que permet o ha permès l’estat social que la nostra
Constitució promulga, però que vostès rebutgen i debiliten cada
dia més.

Mirin, aquesta PNL ha cobrat actualitat tot i que va ser
presentada l’any passat, les mobilitzacions socials i les
mobilitzacions dels operadors jurídics, dels jutges i dels fiscals,
el recurs d’inconstitucionalitat que ha formalitzat el Grup
Socialista al Congrés contra la llei, com també altres vergonyes
que afecten directament el Partit Popular, com són els caos
Gürtel i Bárcenas, han duit al Govern central a donar una passa
enrere i fer una minsa revisió de la llei aprovant un projecte de
llei divendres passat per rentar la cara a la llei de taxes de 2012,
una minsa rectificació que el mateix govern ha quantificat en un
5% menys de recaptació, una minsa rectificació del tot
insuficient. Amb l’aprovació del nou projecte de llei que
modifica la llei de taxes de 2012 no basta, no ho deim nosaltres,
ahir mateix ho deia el ColAlegi d’Advocats de les Illes Balears.

Ara el nou projecte de llei s’ha de debatre a les Corts
Generals, per tant, és un bon moment per aprovar aquesta PNL.

Els demanam suport, senyores diputades i senyors diputats
del Grup Parlamentari Popular, demanam el suport de tots els
grups i també dels diputats no adscrits. Deman el suport a tots
perquè el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de
l’Estat i les Corts General també a adoptar urgentment les
mesures necessàries per excloure les persones físiques com a
subjectes obligats del pagament de taxes judicials i garantir que
ningú vegi limitat el seu dret d’accés a la justícia per no poder
fer front al pagament de la taxa judicial.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. La Llei 10/2012, de dia 20 de
novembre, per la qual es regulen determinades taxes dins
l’àmbit de l’Administració de Justícia, va ser aprovada en el
Congrés dels Diputats només amb els vots del Partit Popular,
cap altre grup polític va donar suport a la iniciativa i ara s’ha
vist obligat a modificar-la sense assumir ni tan sols el conjunt
de recomanacions que feia l’oficina del Defensor del Poble. 

Aquesta manca d’unanimitat, de consens o d’acord entre les
diferents formacions polítiques mostrades en el Congrés és
extrapolable a la societat civil i a les institucions de justícia. Les
noves taxes judicials neixen amb l’oposició de tota la societat,
però especialment del sector dels professionals de justícia,
jutges, fiscals, secretaris judicials i advocats, que denuncien la
seva desproporcionalitat. 
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Ara, tal com preveu la Llei 10/2012, recórrer una decisió
judicial i apelAlar a l’Audiència costarà, costa, 800 euros, abans
300 i demanar-ho al Suprem, 1.200, abans 600. Però el més
rellevant de la llei, la desproporció de la qual parlen els
professionals de la justícia, té a veure sobretot amb el fet que
per primer cop les persones físiques haurem de pagar les taxes
que fins llavors, abans de la llei, només pagaven les persones
jurídiques, les empreses.

Aquesta pujada i ampliació s’aplicarà a les jurisdiccions
civil i contenciosa administrativa, però també a la social, és a
dir, que per presentar un recurs per un tema laboral s’haurà de
pagar, només en queden absents els temes penals i la justícia
gratuïta, però el torn d’ofici desgraciadament no és un
mecanisme suficient avui per garantir un accés igual a la
justícia. Avui una família amb diversos membres que subsisteix
amb 1.000, 1.200 euros, no pot recórrer a la justícia gratuïta. En
definitiva, que només aquells que tenen recursos tenen els seus
drets garantits i deixam de tenir una justícia igual per a tothom
com consagra la Constitució i per açò no és estrany que alguns
qüestionem la seva constitucionalitat.

Amb la nova llei recórrer contra una sentència
d’acomiadament val 500 euros o una demanda per una multa de
trànsit de 100 euros pot arribar a costar-ne 200. Aquesta llei
crea indefensió al ciutadà quan ha de pledejar contra els abusos
dels bancs, empreses o contra l’Estat central, l’Administració
autonòmica o la local. 

La justificació del Partit Popular a tal decisió, avui crec que
alhora reconeix que equivocada, no de forma completa, però
equivocada, és que els tribunals estan colAlapsats i que les taxes
han de servir per dissuadir a qui fa mal ús de la justícia. És com
si per reduir les llistes d’espera en intervencions quirúrgiques
s’eliminàs el dret dels malalts a ser intervinguts.

La llei de les taxes judicials el que fa és impedir que els més
dèbils tenguin la protecció dels seus drets a través de l’única
forma acceptable en un estat civilitzat: els tribunals de justícia.
A més, si l’objectiu fos realment descongestionar la justícia, no
seria més lògic dotar-la de més mitjans o de modernitzar-la,
modernitzar la seva gestió?

Aquesta és una nova reculada del Partit Popular neocon en
la igualtat d’oportunitats que el nostre grup rebutja i denuncia.
És per açò que ja dia 12 de desembre del 2012 també va
presentar una proposició no de llei en el mateix sentit de la que
avui debatem en la qual rebutjàvem la Llei 10/2012 i instàvem
el Govern de l’Estat a recuperar el diàleg per agilitar els
processos judicials i garantir en tot moment el dret universal i
constitucional a la justícia.

Per tant, donarem suport a la iniciativa que ara debatem i
esperam que el Partit Popular en aquest cas se sumi a la petició
d’aquesta proposició perquè crec que el Partit Popular necessita
a Madrid escoltar les institucions de la resta de l’Estat en el
sentit d’allò, fins i tot, que recomana l’oficina del Defensor del
Poble, que aquesta llei sigui una llei que ens faci a tots iguals i
que tots puguem accedir en igualtat de condicions a la defensa
dels nostres drets a través dels tribunals de justícia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, prenc la
paraula en nom del meu grup parlamentari per defensar aquesta
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Socialista i dir que, efectivament, dia 20 de novembre passat el
Butlletí Oficial de l’Estat publicava la Llei 12/2012, de taxes a
l’administració de justícia, i certament també l’aprovació
d’aquesta llei ha provocat certa reacció contrària, especialment
a l’àmbit jurídic i a l’àmbit judicial. No obstant això, s’ha dit
aquí, crec que interessa recordar que les taxes judicials no són
un invent a la Llei 10/2012, no són un invent del Partit Popular,
ni molt manco del Govern de l’Estat. A Espanya hi va haver
taxes judicials fins l’any 1987, es varen eliminar i el que no s’ha
dit és que la Llei 53/2012 les torna recuperar per a determinats
àmbits judicials. 

I no s’ha dit que aquest és també un dels principals sistemes
de finançament de la justícia. De la mateixa manera que ho és
a distints països propers de l’àmbit europeu més immediat.
Volia fer especial menció a això perquè crec que és una dada
interessant. L’existència de taxes judicials no és insòlita en el
panorama internacional. Gairebé tots els països del nostre entorn
tenen una forma de taxa judicial, tal com acredita un informe de
la Comissió Europea per a l’eficiència de la justícia, una agència
del Consell d’Europa. Encara que no tenim dades comparables
sobre imports de taxes per a cada tipus de procediments i
supòsits, sí sabem que en molts de casos l’import de les taxes en
aquests àmbits en aquests països és elevat, com mostren les
dades de proporció del seu volum sobre la despesa pública en
justícia. 

I per donar-los un exemple en relació a aquesta qüestió. Dir-
li que en dades de l’any 2010, les darreres dades que publica
aquest organisme, a Anglaterra representen un 33,4% de la
despesa pública en l’administració de justícia. A Holanda
representen un 19,3% de la despesa en l’àmbit de la justícia. A
Itàlia representen un 10,7% a l’àmbit de despesa de
l’administració de justícia i a l’Europa occidental és molt
oscilAlant, va d’un 0,8% a Suècia fins a un 44,3% a Dinamarca.
La mitjana de tots els països del Consell d’Europa està situada
en el 28,3%. I a Espanya les taxes de la Llei 53/2002, a què he
fet abans referència, representen, senyores i senyors diputats, un
4,38% de la despesa de l’administració de justícia. I abans
d’aquesta revisió que el Sr. Gallardón ha proposat, la recaptació
que es tenia prevista en aquell moment per fer front a la despesa
i al finançament de l’administració de justícia, oscilAlava entre
el 10 i l’11% del finançament, 10 i 11% del finançament. 
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Per tant, les taxes judicials són un element present gairebé
a tots els països del nostre entorn i des d’aquest punt de vista no
les podem desqualificar per si mateixes com una mesura que
atempta contra el dret a l’accés de la justícia, perquè en aquest
cas, tota Europa estaria negant precisament aquest dret
fonamental. 

I dit això coma introducció, faria menció a allò que entenem
que ha estat veritablement el punt d’inflexió entorn a aquesta
qüestió. Dia 12 de desembre es reuneix la defensora del Poble,
la Sra. Soledad Becerril amb el ministre de Justícia Sr.
Gallardón. No fa falta que les digui que la defensora del Poble,
defensa amb el màxim criteri i amb la màxima responsabilitat
els drets fonamentals de les persones i les llibertats públiques.
Idò des d’aquesta precisa responsabilitat es va reunir amb el
ministre Gallardón i li va lliurar un escrit on li formulava unes
recomanacions per modificar precisament aquesta llei, els
aspectes substancials de la Llei 10/2012. I li demanava el
següent: modular la quantia de les taxes en funció de la
capacitat econòmica, li demanava moderar la quantia de les
taxes per facilitar l’accés als recursos en els distints processos,
li demanava la supressió de taxes sobre procediments
sancionadors, li demanava la supressió de taxes en procediments
d’execució hipotecària, li demanava la reducció de les taxes en
recursos de suplicació i cassació a l’ordre social i les d’execució
de resolucions arbitrals de consum. 

Davant d’aquestes recomanacions de la defensora del Poble,
de l’encarregada de vetllar per les llibertats públiques i pels
drets fonamentals, el Sr. Gallardón anuncia una revisió i anuncia
una modificació d’aquesta llei de taxes judicials, la 10/2012. I
proposa el següent, cosa que avui aquí els distints portaveus no
n’han fet menció perquè precisament no els interessa fer-ne
menció d’aquesta qüestió, reduir ni més ni manco en un 80% les
taxes variables de persones físiques en primera instància en els
ordres jurisdiccionals, civils i contenciosos administratius. Què
significa això? Que passen del 0,50%del valor del litigi al
0,10% del valor del litigi amb un màxim de 2.000 euros. Reduir
en un 80% les taxes variables de les persones físiques en els
recursos dels processos civils, contenciosos administratius i
socials, reduint-ho precisament també en les mateixes quanties
i en els mateixos percentatges. Eliminar per complet les taxes
per a un major nombre de persones en relació amb els llindars
de renda, per tal de ser beneficiaris de l’accés a la justícia i
també s’aplica en els casos de violència de gènere, terrorisme,
tracte d’éssers humans, accidents de trànsit, menors, o
discapacitats víctimes d’abusos o víctimes de maltractaments.
S’elimina per complet la possibilitat que l’executant hipotecari,
sigui ell, o sigui el seu avalista, pagui les taxes abonades pel
banc executant. S’eliminen per complet les taxes en l’execució
del laudes arbitrals de consum, en els processos contenciosos
relatius a multes i altres accions administratives també; i es
retorna als nous beneficiaris de justícia gratuïta les taxes que
han pagat des del passat 17 de desembre, fins a la immediata
entrada en vigor de la reforma que precisament s’ha anunciat.

Què produeix aquest anunci? Què significa això? Això
significa que la defensora del Poble, com he dit és l’encarregada
de vetllar pels drets fonamentals i les llibertats públiques de tots
els ciutadans, renunciï, a què?, a presentar precisament un
recurs d’inconstitucionalitat. I què vull dir amb això? Que
precisament aquesta persona, la defensora del Poble, entén que
precisament això sí que facilita, o habilita, o possibilita a les
persones un major ventall d’accés a la justícia.

Per tant, crec que és d’obligat compliment posar damunt la
taula aquest punt d’inflexió que es produeix dia 12 de febrer
amb una reunió de la Defensora del Poble i el ministre
Gallardón. I clar, què passa?, passa el següent, que vostès
registren això fa tres mesos i que aquesta reunió es va produir
fa tres setmanes i vostès mantenen el mateix discurs que fa tres
mesos. Sense canviar el discurs en funció de fa tres setmanes.
Per tant, vostès perden rèdit, credibilitat i perden tota la força
per la boca. Permetin-me que els digui això, perquè vostès no
poden mantenir avui el mateix criteri que mantenien fa tres
mesos, quan en relació a l’accés a la justícia de les persones
físiques, es redueix la taxa ni més ni manco que en un 80%.

A vostès avui no els interessa reproduir aquest debat. No els
interessa precisament allò que la defensora del Poble diu i allò
a què precisament la defensora del Poble renuncia. I avui
m’agradaria escoltar, efectivament, un pronunciament del
Tribunal Constitucional en funció d’aquesta possible reforma.
La Sra. Aguiló ha fet un esment a una sentència, una resolució
judicial del Tribunal Constitucional, en funció d’uns criteris ...,
d’una llei que és la Llei 10/2012. M’agradaria sentir del
Tribunal Constitucional si es reafirma precisament en el mateix,
una vegada practicada aquesta reforma.

Per tant, nosaltres no podem donar suport a aquesta
iniciativa parlamentària que avui ens presenten aquí, perquè
entenem que aquesta reforma va encaminada no només al
finançament de l’administració de justícia, que és una de les
seves (...) i vocacions, sinó per acabar precisament amb l’abús
de l’ús, del mal ús de l’administració de justícia i per acabar
amb pràctiques dilatòries en els procediments.

Dit això, crec que és interessant aprofitar l’oportunitat per
fer una reflexió. Jo crec que si bé és important aquesta llei per
a nosaltres, crec que els partits polítics i el sistema en general
haurien de fer esforços encaminats a intentar fomentar i
promoure altres tipus i mecanismes alternatius de resolució de
conflictes que no siguin precisament els judicials, que també,
només faltaria. Crec que potenciar l’arbitratge i potenciar
precisament la mediació, crec que reduiria tot aquest volum de
gestió dels jutjats i estic absolutament convençut de què
optimitzaríem molt més la pròpia administració de justícia.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions.



710 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 42 / 27 de febrer del 2013 

 

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies al Grup MÉS
per donar suport a la nostra iniciativa i lamentar una vegada més
que el Partit Popular no se sumi a aquest consens.

Miri, l’article 9.2 de la Constitució diu que “els poders
públics han de vetllar perquè la llibertat i la igualtat dels
individus i dels grups en què s’integren, siguin reals i efectives”.
I els obliga a remoure els obstacles que impedeixen o dificultin
la seva plenitud. Tots els poders públics, també els d’aquesta
cambra, tenen aquesta obligació. Aquesta és per tant, la nostra
obligació. També tenim l’article 14 que parla de la igualtat
davant la llei. Però sobretot tenim l’article 9.2, que és el de la
igualtat efectiva, de l’obligació de llevar obstacles que tenim
tots els poders públics, no només la defensora del Poble, tots,
que impedeixen o dificulten que la igualtat sigui real i efectiva.

A parer nostre justament aquest és un bon moment
d’actualitat. És veritat que vàrem presentar aquesta PNL fa tres
mesos i és veritat que tenim una reforma. Però també és veritat
que ahir mateix el ColAlegi d’Advocats de les Illes Balears es va
pronunciar respecte d’aquesta reforma, mantenint la
consideració de taxes desproporcionades i considerant
insuficient i una simple operació de maquillatge, aquesta
reforma tal com ara mateix sortirà del Govern i arribarà al
Congrés dels Diputats. És un bon moment perquè aquesta
cambra es pronunciï sobre aquest tema, perquè arribi al Govern
i al Congrés dels Diputats la nostra posició, perquè, Srs.
Diputats, reduir les taxes en primera instància no basta, no
basta, hi ha la segona instància també, les persones també han
de tenir dret a una segona instància, quan es juguen coses
importants de la seva vida. I a la segona instància no l’han
tocada. Som molt conscients que hi ha hagut aquestes reunions
amb la defensora del Poble. A veure, estam molt contents que
es rebaixin com a mínim, però trobam que és insuficient.
Coincidim en això amb el ColAlegi d’Advocats i amb tots els
operadors jurídics que continuen mantenint la insuficiència
d’aquesta reforma.

Per tant, allò que demanam a aquesta cambra és que ens
pronunciem en aquest sentit perquè els arribi aquesta
preocupació també als que han de tramitar i elaborar la llei, la
nova llei que modifiqui l’anterior i ho facin assegurant el
compliment de l’article 9.2 de la Constitució, assegurant i
vetllant perquè la igualtat dels individus sigui real i efectiva i es
remoguin els obstacles que impedeixi, que impedeixen ja en
aquest moment l’accés a la justícia dels ciutadans de les Illes
Balears i de tot l’Estat espanyol.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 9619/12.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 9619/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 253/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a paga
extraordinària de desembre del 2012.

Finalment passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 253/13 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a paga
extraordinària de desembre de 2012. Per defensar-la té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, després d’escoltar la
lògica que ha fet el diputat del Partit Popular a la tasca de
l’Oficina del Defensor del Poble i a la voluntat del Govern de
recollir algunes de les recomanacions que fa l’Oficina del
Defensor del Poble, no tenc cap dubte que aquesta proposició no
de llei també serà igualment valorada, perquè no fa res més que
recollir les recomanacions del defensor del Poble.

En aquest sentit facem però un poc el relat de la situació. El
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, suprimeix la paga extraordinària, així com la
paga addicional del complement específic o pagues addicionals
equivalents del mes de desembre del 2012. 

L’aplicació del reial decret ha generat milers d’escrits a
l’Oficina del Defensor del Poble , recomanant medicació,
empara, davant d’una decisió que consideren que s’han
conculcat els seus drets. La institució del Defensor del Poble,
després de solAlicitar varis informes jurídics, emet unes
recomanacions, prenent en consideració la doctrina del Tribunal
Constitucional, i la primera d’aquestes recomanacions diu
textualment: “que se interpreten las previsiones del real
decreto ley en lo referido a la supresión de la paga
extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del 2012, de
acuerdo con la doctrina constitucional a que antes se ha hecho
referencia, restringiendo su aplicación a la cuantía no
devengada de la misma, referida al momento en que se publicó
la medida”. És a dir, considera que la supressió de la paga
extraordinària del mes de desembre als funcionaris ha de ser
proporcional, és a dir, no es pot aplicar en el temps ja treballat,
sinó al temps de treball a partir de l’aprovació de la norma, açò
és el 15 de juliol de 2012.

És per açò que en el seu moment ja vàrem presentar una
esmena a la Llei de pressuposts de la comunitat autònoma, que
el Partit Popular va rebutjar i que presentam avui aquesta
proposició no de llei, instant el Govern de les Illes a pagar, a
retornar la part corresponent de la paga extraordinària que
correspon al temps treballat el 2012, abans que s’aprovés el
Reial Decret Llei 20/2012.
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Posteriorment, a més de les recomanacions del Defensor del
Poble, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha emès una
sentència favorable a pagar la part de la paga extra de 2012,
suprimida pel Govern espanyol, corresponent als mesos
treballats anteriors a l’entrada en vigor del decret que aplica
aquesta retallada. La doctrina d’aquesta sentència és plenament
aplicable a les Illes Balears. És cert que l’esmentada sentència
es pronuncia sobre el personal laboral, sobre el qual hi ha un
ampli acord en la doctrina. Açò no obstant, el reconeixement al
personal laboral, fa encara més evident el greuge de cara als
funcionaris i justifica que més que mai, aquesta iniciativa que
vol fer extensiva la mateixa lògica, tot i que les pagues d’uns i
altres, és cert, no tenguin la mateixa mecànica.

Des del nostre punt de vista, no s’ajusta a dret la supressió
íntegra de la paga extraordinària i de la paga addicional del
complement específic o pagues equivalents. I aquesta hauria de
tenir en compte el període d’entre 1 de juny i 14 de juliol de
2012. Creim que l’aplicació del reial decret vulnera l’article 9.3
de la Constitució espanyola, quan prohibeix la retroactivitat de
les disposicions restrictives dels drets individuals i romp amb el
principi de seguretat jurídica i confiança legítima.

Deu ser així a més, quan diverses institucions governades
pel Partit popular i deixi’m que em refereixi a la que tenc més
a prop, l’Ajuntament d’Alaior, amb una alcaldessa del Partit
Popular, també diputada d’aquesta cambra, s’ha emparat en
aquest pronunciament, amb això que acab de relatar,
especialment fent referència al pronunciament de la institució
del Defensor del Poble per pagar el 25% de la paga extra als
seus funcionaris, corresponent al mes i mig treballats anteriors
al reial decret. 

És per tant, que consideram que vists tots aquests
antecedents i, a més a més, la consideració que s’ha posat avui
de manifest en relació a les recomanacions de l’Oficina del
Defensor del Poble, hem de deduir o intuir que el suport serà
unànime i creim que seria bo que fos així, perquè jo crec que
avui els nostres treballadors públics, els nostres funcionaris
necessiten el suport i el reconeixement de totes les institucions,
perquè d’ells depèn no només la tasca laboral pròpia, sinó també
el manteniment de prestacions i serveis públics que té aquesta
comunitat autònoma i de la qual els ciutadans avui més que mai
necessiten i necessiten que siguin ben prestats, amb treballadors
motivats i amb treballadors, lògicament, ben recompensats.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Lourdes Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Martí, el meu grup donarà
suport a la seva proposició no de llei.

No entrarem aquí a analitzar la correcció de la mesura de
supressió de la paga extra de Nadal dels empleats públics
adoptada mitjançant el Reial Decret Llei 20/2012; no discutirem
la discutible mesura de suprimir la paga extra dels empleats
públics, que nosaltres valoram com una mesura absolutament
contrària a la finalitat pretesa, perquè allò que va provocar no

només va ser un empobriment dels empleats públics sinó que
també va ser un gerro d’aigua freda vessada damunt la malmesa
economia i en consum, que va afectar negativament la
recuperació econòmica i la sortida de la crisi. No és aquesta la
nostra intenció avui i per això no hem presentat esmenes a
aquesta PNL, atès que consideram que el text que s’hi conté
podria ser acceptat per tots els grups parlamentaris i significaria
un reconeixement de l’aplicació de la legalitat vigent en la
mesura que asseguraria que fos igualitària i conforme a dret.

Intentarem, doncs, contribuir al consens i donarem suport a
aquesta PNL, perquè allò que diu la Defensora del Poble, la cita
que s’hi recull, és del tot conforme a dret i als principis
constitucionals, al compliment dels quals estam obligats tots els
poders públics, també aquesta cambra, també el Govern de les
Illes Balears.

L’aplicació que ha demanat la Defensora del Poble serà
l’aplicació que ben segur establiran els tribunals de justícia, i
fins i tot el Tribunal Constitucional, quan es trobin davant els
recursos que sobre aquesta qüestió s’han interposat davant els
jutjats contenciosos administratius i davant els jutjats socials. I
quan el tema arribi al més alt tribunal, el Tribunal
Constitucional, que es veurà obligat a pronunciar-se sobre
aquesta qüestió, quan els jutges que hagin de resoldre els
recursos formulats qüestionin la constitucionalitat no tant de la
mesura com de l’aplicació que se li ha donat, ben segur que
arribarà i que la jurisprudència i la doctrina del Tribuna
Constitucional determinaran la inconstitucionalitat de
l’aplicació perquè la doctrina és prou clara, i creim que podem
fer aquesta afirmació sense equivocar-nos.

El principi d’irretroactivitat de les normes sancionadores, de
les normes no favorables o de les restrictives de dret és un
principi constitucional que garanteix l’article 9.3 de la
Constitució, i significa que les normes desfavorables o
restrictives de drets, i la norma que suprimeix una paga extra
dels empleats públics és desfavorable i restrictiva de drets, no
pot de cap manera, d’acord amb la Constitució vigent, tenir
efectes retroactius. No és conforme a la Constitució la
retroactivitat que s’ha donat a la mesura de supressió de la paga
extra de Nadal de 2012 respecte dels empleats públics, atès que
s’ha suprimit la paga extra fins i tot respecte dels mesos en què
ja s’havia meritat el dret, i m’explicaré.

El Reial Decret Llei 2012, de 13 de juliol, s’aprova dia 13,
es publica dia 14 i comença a vigir dia 15, tal com diu la seva
disposició final, l’endemà de la seva publicació. D’acord amb
la normativa reguladora de la paga extra del personal funcionari
de carrera, aquesta es merita de la manera següent: els serveis
efectius que van de dia 1 de desembre a 31 de maig de cada any
donen dret a la percepció sencera de la paga extra en el mes de
juny, i els serveis efectius que van de dia 1 de juny a dia 30 de
novembre de cada any donen dret a la percepció de la paga extra
sencera el mes de desembre. Els serveis efectius d’una part
d’aquests mesos dóna dret a la part proporcional corresponent.
Aquesta és la meritació que es determina a la regulació legal
tant per al personal funcionari de l’administració general, com
per al personal funcionari docent, com per al personal estatutari
al servei de l’administració sanitària pública de les Illes Balears.
No és exactament així per al personal laboral, que merita la
paga extra de manera diferent, i després ho explicaré.
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Tornant als funcionaris, aquesta regulació legal de la
meritació del dret a la percepció de la paga extra ha determinat,
i així ho ha vist i dit la Defensora del Poble, que el personal
funcionari havia meritat fins a dia 15 de juliol de 2012 el dret a
la percepció de la paga extra de Nadal corresponent al mes de
juny sencer, i per tant una sisena part de la paga, i de la meitat
de juliol, els primers quinze dies en què encara no vigia el
decret llei, per tant la meitat de la sisena part d’aquesta paga; 45
dies, o 44, si podem considerar que el dia 15 podia ser que no
correspongués. 

En qualsevol cas això fa evident que el dret a la percepció
d’una part i mitja de la paga extraordinària de desembre, o de
Nadal, per al personal funcionari de carrera, també l’estatutari
i el docent, ja s’havia produït el dia en què va començar a vigir
la norma que suprimeix la paga extra, i aquesta norma no pot,
no podia, per imperatiu constitucional, afectar la part meritada
abans de la vigència del decret llei, perquè acceptar el contrari
significa acceptar uns efectes retroactius d’una norma
desfavorable i restrictiva de drets, i això no és possible per
imperatiu constitucional. 

Un exemple perquè s’entengui. El personal funcionari, el
personal docent i l’estatutari que es va jubilar, per exemple, dia
30 de juny, que n’hi va haver, va tenir dret a percebre, i jo
asseguraria que va percebre a la nòmina de juny, com a
finiquito, que es diu, la part proporcional de la paga extra de
desembre meritada en aquell mes de juny treballat. Segur. Així
tot el personal funcionari, també els interins, per cert, que per
una causa o una altra varen finalitzar els seus serveis abans de
dia 15 de juliol de 2012, data en què va començar a vigir el reial
decret. El greuge és evident: uns varen percebre la paga
meritada per aquells 45 dies i els altres no, tot i haver-la
meritada igualment, tot i que la Constitució és ben clara quan
prohibeix la retroactivitat en les normes desfavorables o
restrictives de dret.

Quant al personal laboral afectat, aquest també havia meritat
el dia 15 de juliol el dret a percebre una part de la paga extra de
Nadal, encara que una part més petita que el personal
funcionari; per això la sentència del Tribunal de Madrid. El
personal laboral merita el dret a la percepció de manera diferent
al personal funcionari; la meritació és de dia 1 de gener a dia 30
de juny de cada any, donen dret a la percepció de la paga extra
sencera el mes de juny, i els serveis efectius d’1 de juliol a 31
de desembre de cada any donen dret a la percepció de la paga
extra sencera del mes de desembre. Igualment els serveis
efectius d’una part d’aquests mesos dóna dret a la part
proporcional corresponent. 

Així les coses, hem de concloure que el personal funcionari,
inclosos el personal docent i l’estatutari al servei de la sanitat
pública de les Illes Balears, havien meritat en el moment en què
va començar a vigir el Decret Llei 20/2012, 45 dies de serveis
efectius de la paga de Nadal, i el personal laboral 15 dies. I això
són fets, i són fonaments de dret incontestables, i davant aquests
només cal, a parer del meu grup, donar suport a la PNL
formulada pel Grup Parlamentari MÉS, i demanar també el
suport del Partit Popular, del Grup Popular, perquè el Parlament
de les Illes Balears hauria d’instar el Govern a fer efectiva la
part corresponent a la paga extraordinària que es correspon a
aquest període per assegurar l’aplicació del principi d’igualtat
que també consagra la Constitució a l’article 14.

Les evidències d’inconstitucionalitat de la retroactivitat de
la norma s’han fet paleses, i no ho diu només la Defensora del
Poble, ho han començat a dir els tribunals. Ja hi ha una
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid referida
als laborals; vendrà un rosari de sentències favorables a aquells
que han interposat recursos. No seria just ni igualitari que la llei
i que la Constitució no s’apliquin igual per a tothom. Cal
demanar al Govern que apliqui el dret meritat per la totalitat
dels empleats públics, uns, 45 dies i, els altres, el personal
laboral, 15 dies, de manera igualitària per a tothom, hagin o no
hagin interposat recursos davant les jurisdiccions corresponents,
contencioses o socials. Cal també, en aquest punt, assegurar el
principi d’igualtat davant la llei, i per això donarem suport a la
PNL i demanam al Grup Parlamentari Popular que se sumi al
consens.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. José María Camps, per
un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, president. Bé, tenim dues parts ben clares, una que
vol que retornin la part proporcional i l’altra que vol complir la
llei, i especialment la marcada pel Decret 20 de 2012.

He de dir que no estic d’acord amb el que han exposats els
portaveus del PSM i del PSOE, i vull fer referència un poc a
l’article 2 del Reial Decret Llei 20 del 2012, de 13 de juliol, que
comentaven, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària
i de foment de la competitivitat establert. És evident que la paga
extraordinària és un dret fonamental dels treballadors, però
també ho és complir un reial decret posterior. Aquesta paga
extraordinària, diu l’article 2, del mes de desembre, ho llegiré:
“Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del
personal del sector público. El año 2012 el personal del sector
público definido en el artículo 22.1 de la Ley 20/2012, de 29 de
junio, de presupuestos generales del Estado, verá reducida su
retribución y las cuantías que le corresponden percibir en el
mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de
la paga extraordinaria como de la paga general de
complemento específico (...) equivalentes de dicho mes”.
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Bé, podríem llegir tot l’article emperò realment sempre diu:
“El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto
de gratificación extraordinaria con ocasión de la fiesta de
Navidad o paga extraordinaria o equivalente el mes de
diciembre del año 2012. Esta reducción comprenderá la de los
conceptos retroactivos que forman parte de dicha paga de
acuerdo con los convenios colectivos que resulten de
aplicación”. Vull dir que parlen poc en general de tot açò.

D’acord amb el Reial Decret 20/2012 s’ha dictat el Decret
Llei 10/2012, de 31 d’agost, pel qual es modifica el Decret Llei
5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal
i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i altres
institucions autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals
per garantir estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat. Està publicat en el BOIB núm. 129, d’1 de
setembre de 2012. Diu l’article 11 d’aquest decret llei, disposa
la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de
2012 del personal del sector públic. No m’estendré més en el
que diu, però diu: “L’aplicació directa d’aquesta mesura s’ha fet
a la nòmina del mes de desembre del 2012, sens perjudici que
es pugui alterar la distribució definitiva de la reducció i els
àmbits corresponents mitjançant la negociació colAlectiva, cas
en el qual es pot acordar que aquesta reducció d’executi de
manera prorratejada entre les nòmines pendents de percebre
l’any 2012 a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret llei”.

A nivell reglamentari l’article 1.3 del Decret 85/1990, de 20
de setembre, pel qual es regula el règim retributiu de funcionaris
i serveis de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
disposa..., diu: “Pagues extraordinàries. Se’n meriten dues a
l’any el dia primer dels mesos de juny i de desembre -diu ‘el dia
primer dels mesos de juny i de desembre’- cada una per import
d’una mensualitat de sou i dels triennis en referència a la
situació i al dret del funcionari en aquestes dates”. 

La redacció d’aquest article és, en línies generals, una
reproducció del que estableix l’article 33 de la Llei 33 de 1987,
de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al
1988, que segueix vigent per a l’Administració general de
l’Estat. Per tant el supòsit general de les pagues extraordinaris
es meriten el dia primer dels mesos de juny i desembre. En
aquest punt s’ha de tenir en compte que el moment de la
meritació és el moment en què neix en el treballador el dret de
cobrament de la paga extraordinària i, en contrapartida, el
moment en què neix l’obligació del pagament per
l’administració. 

Continuu. Pel que fa al personal laboral, l’article 75 del
conveni colAlectiu per al personal laboral al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
diu: “Les pagues extraordinàries són dues a l’any per import
cada una d’una mensualitat del salari bàsic més un complement
d’antiguitat, i meriten a la nòmina dels mesos de juny i
desembre. Així mateix a aquestes pagues extraordinàries s’han
d’incloure els increments que la Llei de pressupostos generals
de l’Estat determina amb caràcter bàsic per a tots els empleats
públics. Quan es produeix l’ingrés o el cessament d’un
treballador, se li ha d’abonar la part proporcional de les pagues
extraordinàries corresponents al temps de servei prestat,
prorratejades per dies treballats. Al personal que presta serveis
per hores o la jornada reduïda, se li han d’abonar les pagues en

proporció al salari percebut. A l’efecte de percebre pagues
extraordinàries les situacions d’incapacitat laboral temporal
s’han de computar com a temps efectivament treballat”.

Bé, per això durant el període que va des de l’1 de juny fins
al dia 14 de juliol del 2012, atès que el 15 de juliol de 2012 va
entrar en vigor el Reial Decret Llei 20/2012, del 13 de juliol, no
havia nascut encara el dret de cobrament de la paga
extraordinària per al mes de desembre del 2012 per al
treballador, i correlativament no ha d’existir mai l’obligació del
pagament d’una paga extraordinària per al mes de desembre de
2012 per part de l’administració. La paga extraordinària no és
un concepte retributiu que s’hagi anat meritant dia a dia, la qual
cosa portaria com a conseqüència que obtindria un suposat dret
a percebre en qualsevol moment en funció del temps de serveis
prestats, sinó que es merita un dia concret, i en el cas que ens
ocupa aquest dia és el primer de desembre de cada any. 

Una altra qüestió és que per al càlcul de la quantia que
eventualment es tengués dret a percebre s’hagi de distingir si es
tracta d’un empleat públic que presta serveis el dia efectiu de la
meritació de la paga extraordinària de desembre, el primer dia
de desembre de cada any, o si bé es tracta d’un empleat públic
que ha prestat serveis i ha cessat abans del dia de meritació de
la paga extraordinària de desembre. Així, pel que fa al primer
supòsit, resulta que el moment en què es produiria la meritació
de la paga extraordinària de desembre, 1 de desembre de 2012,
aquesta es trobarà suspesa per a l’any 2012 en virtut de l’article
2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. En
conseqüència els empleats públics inclosos en aquests supòsits
no tindrien dret a la percepció perquè la norma que la recull ha
quedat suspesa.

Pel que fa al personal que cessi abans de la data de meritació
de la lletra c) de l’article 1.3 del Decret 85/1990, de 20 de
setembre, ja preveu que en aquests casos la darrera paga
extraordinària s’acreditarà el dia de cessament, i en referència
a la situació dels drets en aquesta data per la quantia
proporcional al temps de serveis efectivament prestats. Això són
clarament dues coses diferents. Per tant, per als supòsits de
cessament anteriors a la data general de meritació, que es
produeix a dia primer de desembre, aquest té lloc el mateix dia
del cessament. Així, si han tingut dret a percebre la quantia
proporcional de la paga extraordinària aquells que varen cessar
abans de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012, de 13
de juliol, per contra no tindrien dret a percebre-la aquells que
cessin amb posterioritat a dita entrada en vigor, atès que de
conformitat amb aquest reial decret llei, un cop aquest ha entrat
en vigor ja no es podrà meritar la paga extraordinària
corresponent a desembre de 2012 ni cap paga addicional de
complement específica o pagues addicionals equivalents al mes
de setembre del 2012, desembre -perdó- del 2012.

Bé, aquest és el criteri que ha seguit la Direcció General de
Funció Pública del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, i que està recollit en el punt quart del document
Criterios para la aplicación del título I del Real Decreto Ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
en el ámbito de comunidades autónomas y de entidades
locales, relatiu a criteris aplicables a la meritació de la paga
extraordinària i addicional o equivalent del mes de desembre de
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2012 com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial Decret
Llei 20/2012.

En concret, pel que fa a les circumstàncies produïdes a partir
del 15 de juliol del 2012, diu que “la paga extraordinaria o
adicional del mes de diciembre se devenga el primer día hábil
de dicho mes, y con referencia a la situación y el derecho del
funcionario en dicho mes, y como quiera que las referidas
pagas extraordinaria y adicional han sido suprimidas desde la
entrada en vigor del real decreto ley, no procede liquidación
de las mismas por inexistentes. Por tanto todos los supuestos
de cese y demás circunstancias contemplados en las
disposiciones citadas que se produzcan a partir del 15 de julio
del 2012 no conllevan liquidación de parte alguna de la paga
extraordinaria de diciembre o paga adicional de complemento
específico como consecuencia de la supresión de las mismas y
consiguiente derogación de las normas sobre su devengo. Por
tanto procederá el reintegro de las cantidades en concepto de
paga extraordinaria y paga adicional en complemento
específico que pudieran haberse acreditado en las nóminas de
julio”.

Bé, continuu. En data 15 d’octubre de 2012 la Defensora del
Poble va dictar una resolució amb motiu de la solAlicitud
interposada en recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,
mitjançant la qual (...) no interposar un recurs
d’inconstitucionalitat contra el Reial Decret 20/2012. En el
fonament jurídic cinquè d’aquesta resolució, i en relació amb
l’assumpte de la paga extraordinària de desembre, es diu que
“en razón de ello se ha considerado procedente el dar traslado
de cuanto antecede a la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas y recomendado la...,
Administraciones Públicas y interpretación de las previsiones
del real decreto ley de manera que se restrinja su aplicación a
la cuantía no devengada de la paga extraordinaria, referida al
momento de su publicación, estando asimismo a la concreción
del destino de las cantidades y la habilitación de las (...) de las
previstas de manera que pueda beneficiarse de ellas la
totalidad de los empleados públicos afectados por la supresión
de la paga. Estas recomendaciones se formulan sin perjuicio
de la posibilidad...”

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vagi acabant, per favor.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, vaig acabant. Bé, diu, i després de les recomanacions
fetes per la Defensora del Poble al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, que no ha variat el criteri aplicable
a la meritació de la paga extraordinària.

En conclusió no acceptam la proposició no de llei perquè els
criteris aplicables a la meritació de la paga extraordinària o la
meritació de la paga extraordinària i addicional o equivalent del
mes de desembre del 2012 com a conseqüència de l’entrada en
vigor del reial decret no ha variat i en concret pel que fa a les
circumstàncies podria ser a partir del 15 de juliol del 2012.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. El que diu la Direcció
General de Funció Pública, ho sabem, l’únic que em qüestiono
és què passarà ara amb la diputada Sugrañes perquè no sé si és
que el Grup Parlamentari Popular avui està deslegitimant i
qüestionant la tasca de la diputada del Partit Popular, alcaldessa
de l’Ajuntament d’Alaior, que precisament ha utilitzat tots els
arguments abans exposats per fer efectiva la paga proporcional,
com recomana la defensora del poble, la paga proporcional al
temps treballat de la paga extra de desembre.

Crec que tan clar no ho deu tenir el Partit Popular quan no
només ella, l’alcaldessa d’Alaior, sinó altres càrrecs públics del
Partit Popular doncs han aplicat i han fet cas a les
recomanacions de la defensora del poble. Tan mal encaminada
no deu anar.

En qualsevol cas, sí que vull deixar molt clar, perquè
aquesta proposició no de llei hagués pogut ser molt més
ambiciosa, no posa en dubte... bé, no posa en dubte?, no
qüestiona, perquè no és el tema que posa a debat, la injustícia
d’eliminar la paga extra, cosa que haguéssim pogut posar a
debat perquè no hi estam d’acord, perquè creim que és un error
greu amb conseqüències socials que no ha mesurat i a més a
més que s’ajunta o s’afegeix a l’espiral d’encongiment de
l’economia en el qual vivim. 

Tampoc no hem entrat, fins i tot podria dir, al text de la llei,
de la mesura, sinó en l’aplicació, en com apliquen aquesta
mesura i és allà on precisament ens acollim a les sentències del
tribunal de Madrid i també a la de la defensora del poble i creim
que és d’absoluta coherència demanar que la paga extra es
consideri pel temps treballat, una part de la paga suprimida
correspon a un període de temps ja realitzat.

Això és el que diu precisament la defensora del poble, és el
just, és l’igualitari i a més a més és allò constitucional, ja hem
dit que l’article 9.3 parla de la retroactivitat i ho deixa, crec que
molt clar, fa referència a totes les disposicions que són
restrictives dels drets individuals i romp amb el principi de
seguretat jurídica. Crec que més clar, no ho pot ser.
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En aquest sentit, vull agrair el suport del Partit Socialista
Obrer Espanyol i lamentar que aquest grup d’aquesta comissió
d’aquest parlament no doni suport a la decisió que va prendre el
Partit Popular a l’Ajuntament d’Alaior, lamentar que no li doni
suport i no doni suport tampoc a totes aquelles institucions que
sí han volgut reconèixer la tasca dels seus treballadors i han
compensat allò que havien treballat i per tant, aquella part
proporcional se’ls ha pagat. 

Això és el que ha fet el Partit Popular en algunes institucions
i el que ha fet a Alaior, però em desconcerta que en aquest
moment ens trobem en aquesta situació. Crec que era una
oportunitat perquè avui el Partit Popular definís què vol a la
comunitat autònoma, vol una situació com la de l’Ajuntament
d’Alaior o vol una situació com altres ajuntaments que,
efectivament, no han compensat aquesta part proporcional de la
paga extra del mes de desembre.

Estic convençut que, el que sí sé que volen els treballadors
i que els treballadors consideren que és just perquè ha estat i
resulta que és una part del seu temps treballat i de la seva tasca
com a treballadors públics, era que aquest part fos compensada
i per açò els sindicats i per açò altres organismes recorreran i
aniran efectivament al Constitucional perquè es resolgui de
manera definitiva, però arribar al Constitucional és trist i molt
lamentable quan l’evidència ens du al fet que no, que hagués
pogut ser resultat d’un acord crec que bastant unànime.

Insistesc, el Partit Popular en algunes institucions aplica el
contrari del que avui diu i pregona avui, aquí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
253/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 253/13.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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