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(Inici de la sessió no enregistrat)

EL SR. PRESIDENT:

...si es produeixen substitucions.

1) Compareixença RGE núm. 4615/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de la consellera
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre les
línies polítiques per a la resta de la legislatura a la
Conselleria d'Administracions Públiques.

2) Compareixença RGE núm. 4648/13, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de la consellera
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre les
directrius generals de l'acció del Govern que desenvoluparà
en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el
programa polític del Govern.

Molt bé, moltes gràcies. El primer punt de l’ordre del dia
d’avui consisteix en la compareixença RGE núm. 4615/13, de
la consellera d’Administracions Públiques, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, per tal d’informar sobre les línies polítiques per a la
resta de la legislatura a la Conselleria d’Administracions
Públiques; i RGE núm. 4648/13, de la consellera
d’Administracions Públiques, solAlicitada pel Govern de les Illes
Balears, per tal d’informar sobre les directrius generals de
l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern.

Assisteix a la sessió la Sra. Maria Núria Riera Martos,
consellera d’Administracions Públiques, acompanyada del Sr.
Sergi Torrandell Gornés, director general d’Interior,
Emergències i Justícia; de la Sra. Clara del Moral, directora
gerent de l’EBAP; del Sr. Jaume Servera Esteva, gerent de
GEIBSAU; de la Sra. Julia Rubio Mas, cap de gabinet de la
conselleria; de la Sra. Gemma Casabo Casamitjana, adjunta
responsable de comunicació; i de la Sra. Bàrbara Bauzá,
assessora tècnica.

Farem el debat conjunt de les dues compareixences, ja que
tracten sobre el mateix tema. Té la paraula la Sra. Consellera
per tal de fer l’exposició oral, sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors i senyores
diputades. Comparesc avui davant aquesta comissió
d’Assumptes Institucionals per exposar-los el nostre projecte
d’actuacions de la Conselleria d’Administracions Públiques.

La nova estructura de l’executiu, com saben, ha suposat una
redistribució de departaments. El que era la Direcció General de
Patrimoni, Contractes i Obres Públiques, que abans formava
part de la conselleria, ha desaparegut i els seus diferents
departaments i serveis s’han redistribuït; les competències de
patrimoni, contractes i Central de Compres han passat a la nova
conselleria d’Hisenda i Pressuposts, i per altra banda les
competències en matèria d’obres públiques han anat a la

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Ordenació del
Territori. 

D’aquesta manera dins la Conselleria d’Administracions
Públiques trobam ara dues direccions generals, una empresa
pública i un ens autònom: la Direcció General de Funció
Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, el
seu director general és el Sr. Antoni Mesquida; i la Direcció
General d’Interior, Emergències i Justícia, de la qual el director
general és el Sr. Sergi Torrandell; l’empresa pública Gestió
d’Emergències de les Illes Balears, GEIBSA, encarregada de
gestionar el servei d’emergència 112, de la qual és responsable
el Sr. Jaume Servera; i l’Escola Balear d’Administració Pública,
EBAP, gestionada i dirigida per la Sra. Clara del Moral,
directora gerent.

El pressupost de la conselleria per a l’any 2013 continua
essent de 88.840.000 euros, tot i que ja no hi és una de les
direccions generals, com els he dit. Això es deu al fet que s’ha
decidit mantenir la gestió comptable al lloc d’origen per a la
resta de l’any 2013, és a dir, que els documents comptables es
faran al mateix lloc on es feien, però la gestió administrativa i
presa de decisions s’executarà des de la nova estructura.

Feta aquesta introducció, per tant, per definir les àrees de
gestió de la conselleria els passaré a explicar tot allò que volem
dur a terme els propers dos anys.

En relació amb la Direcció General de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, té un
pressupost de 20.750.000 euros, i du a terme diversos
programes. En primer lloc en aquesta direcció general hem fet
una aposta molt clara per la modernització de l’administració,
que passa, entre altres coses, per facilitar la conciliació de la
vida familiar i laboral dels empleats i les empleades públics.
Aquesta aposta la férem a principi de legislatura, i ara la
reafirmam com un dels nostres principals objectius. És ver que
s’ha ampliat la jornada dels empleats públics, és ver que hi ha
uns drets modificats, unes determinades circumstàncies que
s’han anat canviant, però també és ver que per primera vegada
tenen flexibilitat horària, que permet la conciliació de la seva
vida personal, evidentment dins unes franges establertes; com
saben tenen uns trams fixos en els horaris generals de 9 a 2, i
unes franges des de les 7,30 del matí fins a les 4,30 de
l’horabaixa i dos dies fins a les 6, per poder conciliar i fer el
total de les hores amb unes bosses mensuals fins a les 37,5 hores
setmanals que estan establertes avui en dia.

Per altra banda ara farà un any que el Consell de Govern va
aprovar el primer pla d’igualtat de l’administració de la
comunitat autònoma; si no record malament per Consell de
Govern de 29 de juny es va aprovar aquest pla, i els seus
objectius es podrien resumir en aconseguir una major igualtat
d’oportunitats per als homes i les dones que fan feina a
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Tenim, per tant, per primera vegada a les Illes Balears un pla
d’igualtat dirigit a tot el personal funcionari i laboral de serveis
generals de l’administració, amb una vigència de tres anys, com
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saben que és la vigència que tenen els plans d’igualtat, i que va
ser elaborat, com no pot ser d’altra manera, amb els
representants sindicals dels empleats públics. En els seus dotze
primers mesos de vida ja s’han aplicat diverses mesures, i la
nostra intenció és intensificar el seu desenvolupament, així com
aplicar-ne de noves. En concret els diré que el mes de
novembre, que es quan fa un any i mig de vigència del pla,
tenim previst presentar una memòria que resumirà totes les
actuacions que s’han fet fins ara i es presentaran, com diu a més
en el cronograma del pla, les actuacions que falten fins als tres
anys, que és la vigència que té un pla d’igualtat.

Estam parlant de modernitzar l’administració i miram a
Europa, i ens trobam que el treball a distància s’està consolidant
i que funciona cada vegada més. Per això en el Pla estratègic de
funció pública, que saben que vàrem establir el primer pla
estratègic al Consell de Govern de 23 de desembre de 2011,
amb una sèrie de línies estratègiques bàsiques en quatre pilars,
una de les línies més fonamentals era avançar en la
modernització de l’administració, i en aquest sentit en aquest
pla estratègic de funció pública vàrem preveure regular el
teletreball. Actualment tenim el projecte de decret. Ha seguit la
seva tramitació, es troba pendent de dictamen del Consell
Consultiu, i aviat podrà ser una realitat, quan pugui ser aprovat
per Consell de Govern. En poc temps, d’aquesta manera, els
empleats i les empleades públiques de serveis generals que
vulguin podran fer feina a distància. Serà en uns terminis d’un
dia fins a tres dies setmanals; hi haurà un supervisor de la seva
feina, evidentment amb mecanismes de control i a determinades
hores per donar compte dels objectius o de les finalitats o de les
actuacions que es vulguin manifestar per part del supervisor, i
evidentment sempre que les característiques del lloc de feina ho
permetin. 

El teletreball presenta molts d’avantatges, principalment per
als empleats: la conciliació de la vida familiar i laboral, l’estalvi
de temps, els desplaçaments, la motivació professional, la
productivitat per a l’empresa, en aquest cas per a
l’administració, les facilitats per a les persones amb
discapacitat, o per exemple els problemes de mobilitat, entre
d’altres. En aquest sentit també els he de dir que a l’hora de
consensuar els criteris objectius per aplicar el teletreball als
treballadors hem tengut en compte totes aquestes prioritats en
funció del que hem anat consensuant amb els representants
sindicals dels treballadors: la mobilitat, la vida familiar i
laboral, les discapacitats..., totes aquestes previsions.

També, com ja deuen saber, està a punt de sortir el concurs
de trasllats, que donarà l’oportunitat als funcionaris de canviar
de lloc de feina i promocionar dins l’administració. És el
concurs, com saben, que sortirà amb més nombre de places des
de l’any 2000, aproximadament 868. Si ho recorden l’any 2000
varen sortir aproximadament 1.000 places; després els darrers
concursos que es varen fer la darrera legislatura, el 2008 i el
2009 em pareix que en varen sortir 600 una vegada i 400 i
busques una altra. En tot cas el que consideram més important
és que per primera vegada donam compliment a allò que diu la
Llei de funció pública, la Llei 3/2007, en els articles 35 i 79, que
fan referència a quines places han de ser ocupades per llocs amb
concurs de mèrits i quines places per lliure designació, i en
aquest cas per primera vegada hem fet un repàs general de tota
la relació de llocs de feina i d’aquestes places dotades que han
de sortir a concurs per poder aplicar estrictament el que diu la

llei de l’any 2007, que fins ara no s’havia aplicat en la seva
totalitat.

Més endavant, el setembre, posarem en marxa el concurs de
laborals, quan les gestions que actualment es tramiten per a
aquest personal ho permetin; actualment estam finalitzant la
tramitació de l’ocupació de llocs de feina d’una sèrie
d’oposicions que s’han fet, com el tema dels ATE, i el setembre
calculam que es pugui dur a terme el concurs de trasllats
d’aquest personal.

Una de les novetats més importants que finalitzarem aviat és
la finalització del cinquè conveni colAlectiu del personal laboral.
Com saben vostès (...) del conveni colAlectiu que tenim
actualment en vigor, que és el quart conveni, finalitza dia 8 de
juliol, i des del mes de gener estam negociant amb els sindicats
representants del personal laboral aquest cinquè conveni. La
finalitat és dur a terme de manera consensuada amb la part
social l’elaboració d’aquest nou conveni colAlectiu, i la línia és
adequar el contingut del quart conveni a les novetats que en
matèria normativa s’han anat introduint. És a dir, si la legislació
bàsica ha introduït una sèrie de canvis en el funcionament del
règim laboral del personal, s’han d’incorporar a aquest conveni
perquè pugui ser adequat, evidentment, a la normativa, i això és
la línia que se segueix en l’elaboració d’aquest cinquè conveni.

Per altra banda feim feina amb la comissió paritària del
sector públic instrumental, que és per primera vegada una
comissió, una mesa de consens, de negociació, més que de
negociació de consensuar directrius i línies generals per a tots
els empleats públics del sector públic instrumental, que per
primera vegada disposen d’aquest òrgan entre la part social i la
part política. Com saben vostès totes les negociacions del sector
públic instrumental es duen a terme als comitès d’empresa de
cada entitat o cada empresa pública, però vàrem considerar
convenient establir una mesa, una comissió paritària genèrica
que pogués homogeneïtzar i fixar uns criteris generals, que
després totes les empreses poguessin establir o poguessin
aplicar de manera més o menys consensuada, però més
homogènia a tot el sector públic instrumental. Idò per primera
vegada tenim aquesta mesa establerta i està seguint el seu
funcionament amb un grup de treball que va tractant tots els
temes que es consideren convenients.

Un dels aspectes en els quals feim feina conjuntament amb
els sindicats és la regulació també dels horaris especials. Es
tracta de regular la jornada de treball i l’horari d’alguns llocs de
feina que per les seves característiques han de ser especials i
diferents de la resta. Quan deim horaris especials és perquè els
diferenciam dels horaris generals, que són les franges fixes i
amb els trams que he dit abans, i fan referència a aquell personal
com emergències, inspectors de consum, vigilants, ordenances,
és a dir, tot aquell personal que fa feina amb horaris diferents,
per torns, i que tenen la necessitat de funcionar d’aquesta
manera per poder prestar el servei públic que els correspon. Fins
ara aquesta gent no tenia un marc regulador; és ver que es feien
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els horaris especials, però no hi havia una normativa jurídica
que ho regulàs. És necessari, pensam, que tots els serveis puguin
prestar amb garanties atenent l’interès general, i per assolir-lo
és necessari disposar de treballadors amb horaris degudament
regulats, per a seguretat jurídica de tots, com ens diu l’article 47
de l’EBEP. El que volem a la Conselleria d’Administracions
Públiques és aplicar criteris de qualitat, és a dir, volem aplicar
l’eficàcia, volem aplicar criteris d’eficiència, però sobretot
criteris de resultat, és a dir, que només vegem la nostra feina
traduïda en un servei públic de cara al ciutadà, sinó que ens
interessa també el resultat, l’avaluació que aquest ciutadà fa del
servei que nosaltres li prestam, i tot això és necessari que ho
combinem amb la protecció dels drets dels treballadors públics.
D’aquesta manera feim feina en criteris de qualitat però també
feim feina en la protecció dels drets dels treballadors, com és el
cas d’aquest decret d’horaris especials.

Es tracta d’aplicar el sentit comú per aconseguir servir els
ciutadans amb garanties de qualitat. Per això feim feina també
per regular l’anomenada mobilitat intraadministrativa. La idea
és tenir un instrument que ens permeti fer atribucions temporals
de funcions a comissions de serveis, que per llei, ja saben, per
Llei de funció pública, estan regulades tant de forma voluntària
com forçosa, però el fet és que es puguin fer realment de forma
pràctica quan les necessitats del servei ho requereixin. Aquesta
mesura, quan sigui forçosa o obligatòria, vendrà determinada
evidentment per criteris objectius que estam negociant amb els
sindicats, però també han de tenir un incentiu laboral. Com els
deia hem de poder ser eficaços i prestar el servei de la manera
més adequada possible; hem d’aprofitar els recursos materials
que tenim i els recursos humans, però també hem d’incentivar
els treballadors públics, i per això volem que aquesta mesura,
quan sigui forçosa, aquestes atribucions temporals de funcions
o aquestes comissions de serveis, tenguin un incentiu laboral.
Quin serà aquest incentiu? La previsió és donar a aquesta gent,
durant el temps que està de forma forçosa realitzant una
actuació que en aquell moment és prioritària, una major
puntuació a efectes d’antiguitat que serà aplicada als propers
concursos o a altres formes de provisió de feina que puguin tenir
posteriorment, com si haguessin tengut més antiguitat de la que
correspon pel temps que han estat de forma forçosa en un
determinat lloc de feina.

Modernització clara amb l’impuls de l’administració
electrònica; transmissió de documentació per via telemàtica;
interconnexió entre administracions. Està a punt de ser efectiu
al cent per cent. La simplificació administrativa era un dels
nostres objectius prioritaris fa dos anys. Avui en dia ja veim la
meta; encara no està realitzat del tot però ja ens queda menys.
En aquest sentit saben vostès que es va aprovar el decret de
simplificació documental en el mes de febrer, i la colAlaboració
entre administracions de les Illes Balears ha estat la clau, amb
un estalvi de 17,4 milions d’euros anuals als usuaris. L’objectiu
d’aquest decret de simplificació és aconseguir que totes les
administracions de les Illes Balears comparteixin una base de
dades comuna, per evitar que els ciutadans hagin de presentar
documents o papers que puguem obtenir entre nosaltres. És a
dir, si hi ha determinada documentació que una administració
disposa a les seves bases de dades i una altra administració l’ha
de fer servir per als seus propis expedients, hem d’aconseguir
poder interconnectar-nos entre nosaltres perquè aquella
administració pugui fer aquesta mateixa documentació en els
seus expedients, i que no recaigui la càrrega de la presentació de

documentació sempre en el ciutadà quan nosaltres ens puguem
connectar i intercanviar aquesta documentació mitjançant les
nostres bases de dades.

També volem crear una carpeta ciutadana. És una carpeta
individual, personal de cada ciutadà, on la gent, per iniciativa
pròpia, pugui dipositar documents propis digitalitzats, a la seva
disposició en qualsevol moment o a disposició d’altres
administracions. D’aquesta manera en els pròxims tràmits el
ciutadà només haurà de decidir donar, si vol, la documentació,
evidentment, en paper, o si no donar el seu codi de carpeta, de
manera que s’autoritzi el funcionari perquè pugui accedir als
seus documents amb total facilitat, sense còpies i des de
qualsevol administració. La interoperabilitat per compartir bases
de dades, que és aquest intercanvi d’informació que els deia, es
va començar a aplicar dia 13 de maig. La carpeta ciutadana
entrarà en vigor dia 13 d’agost.

Hem donat un impuls a la participació ciutadana mitjançant
l’espai “La pregunta del mes” dins la pàgina “Balears Opina”.
Aquesta secció va començar el desembre, i des de llavors el
nombre de visites i respostes saben que ha augmentat
considerablement. També ha augmentat la publicació de normes
en tramitació dins “Balears Opina”, que és una de les novetats
que vàrem afegir, perquè els ciutadans puguin incloure
alAlegacions telemàticament a aquests projectes de decret o de
lleis que hi ha penjats al “Balears Opina”, i després aquestes
mateixes alAlegacions a més s’estan incorporant per les diferents
conselleries de forma oficial a la tramitació de les lleis i el
decret, la qual cosa consideram que és un gran avanç. 

També els informo de la intenció que té aquesta conselleria
d’avançar en matèria d’avaluació de polítiques públiques.
Volem avançar en avaluació, volem avançar en transparència,
volem avançar en resultats de cara als ciutadans. En aquest
sentit els coment i els inform que hem començat la tramitació
per dur a terme avaluacions de polítiques públiques mitjançant
colAlaboració amb l’Agència Estatal d’Avaluació de Polítiques
Publiques nacional, amb la qual estam tramitant un conveni a
aquests efectes.

Escola Balear d’Administració Pública. Estic segura que
tothom coneix la raó de ser de l’Escola Balears d’Administració
Pública. Dins l’àmbit de formació dels empleats públics
preveim algunes novetats. Volem consolidar el PIA, que és el
Pla interadministratiu; és el pla de formació que està dirigit a
empleats directament de l’administració local; encara que tenen
possibilitat d’accedir als cursos, a les places que queden buides
dels cursos que van destinats als funcionaris, hem volgut fer un
pla específic per a funcionaris i per a personal empleats públics
en general d’administració local en funció de les necessitats que
hem detectat de formació que tenen els mateixos i en funció de
les demandes que ens han fet els mateixos ajuntaments. També
volem fer cursos en horari laboral; saben que ja feim cursos
enguany en horaris de 8 a 10, també en horaris d’1 a 3, en
determinades matèries transversals i que són més demanades
pels empleats públics. 
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Més oferta on line; hem d’emprar les noves tecnologies
evidentment també per poder aplicar a la formació dels
empleats. Cursos semipresencials; això és una novetat que hem
començat a fer, en la qual una part del curs es fa de manera
presencial i l’altra part, com és preparació de normativa o
treballs, la pot fer el treballador des de ca seva o a distància en
l’horari que vulgui, i també computa a efectes del còmput global
d’horari que sumarà el curs en concret. Cursos per a tots els
empleats de l’administració; feim cursos específics per a
docents, cursos per a sanitaris, estam preparant cursos també per
a personal universitari, perquè en definitiva tots formen part del
sector públic de la comunitat de les Illes Balears, i tots tenen
dret a formar-se dins l’Escola Balear de l’Administració
Pública. 

Estam fent colAlaboració amb el Servei d’Ocupació de les
Illes Balears per impartir formació professional als desocupats.
Com saben hem estat certificats o acreditats com a centre de
formació per a desocupats, de fet fa poc vàrem entregar els
diplomes dels cursos de socorristes i vigilants de platges, que
eren gent desocupada i que s’han estat formant dins l’EBAP,
amb molta acceptació, a més, per cert. I per suposat,
evidentment, com una branca que forma part de l’EBAP, a més
dels cursos de llengües els cursos de policies locals i els cursos
per a voluntaris de Protecció Civil.

També hi haurà canvis dins l’àmbit de detecció de
necessitats. Volem aconseguir un sistema que ens permeti afinar
més el disseny dels plans formatius, que els continguts
responguin més a les necessitats dels treballadors, que es doni
lloc a una major especialització en la prestació de servei cap als
ciutadans, és a dir, volem que els cursos que es facin siguin
realment els demanats i els necessitats pels mateixos
treballadors, per la qual cosa establirem grups de feina per
arribar més directament als empleats i que ens diguin realment
quines són les seves necessitats, i no només aquests cursos de
forma transversal que sempre s’han fet, sinó aquells que poden
suposar una especialització i una modernització dins
l’administració pública. Feim feina per impulsar nous formats
de formació, també, que puguin assolir la conciliació familiar i
laboral. Per exemple, a més de cursos volem fer seminaris
específics de curta durada en horari laboral, per exemple
jornades d’un matí, que siguin complementaris entre si perquè
d’aquesta manera més persones tenguin l’opció de participar-hi.

Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia. Pel que
fa a la Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia
desenvolupa diferents actuacions i programes amb un
pressupost de 9.845.000 per a l’any 2013. Saben que tenim en
procés parlamentari la Llei de règim jurídic d’activitats de les
Illes Balears, una normativa que també vol potenciar la
simplificació i l'agilitació de tràmits, fet que calculam suposarà
un estalvi de gairebé 3 milions d’euros a l’any als ciutadans de
les nostres illes. Amb aquesta llei volem que totes les
administracions de les Illes Balears tenguin unitat i claredat
jurídica en matèria d’activitats. L’objectiu, com saben, és
adaptar la Llei 16/2006 a la normativa europea, a la directiva de
serveis, per tal d’aconseguir una major simplificació
administrativa. 

Així mateix, saben que l’hem consensuada durant un any i
mig amb les distintes administracions, administracions locals,
organismes autonòmics i els diferents agents socials i
econòmics de les nostres illes que es veuen afectats per aquesta
llei, de manera que la seva redacció definitiva sigui el més
pràctica possible i s’adeqüi a les seves necessitats. 

Pel que fa a la seguretat dels macro espectacles, i a petició
dels consells insulars, volem millorar també la coordinació en
aquesta matèria. En aquest sentit preparam la creació d’un
registre autonòmic de formació del personal responsable
d’admissió i control d’aquestes activitats, és a dir, els porters
que estan en aquestes activitats, en aquests espectacles, que
estarà degudament coordinat per la nostra conselleria. 

Un altre projecte ambiciós, també de caràcter legislatiu, és
la modificació de la Llei de coordinació de policies locals, la
Llei 6/2005, com saben, que també està en tramitació
parlamentària. L’objectiu principal del projecte de llei és un
canvi global de model, és l’establiment de criteris bàsics per
coordinar l’actuació de les policies locals a la nostra comunitat
autònoma cercant la millora de la seguretat ciutadana a les Illes
Balears. Els objectius bàsics d’aquesta llei els podríem resumir
en tres, per una banda, la regulació adequada del règim jurídic
dels cossos de policia local; en segon lloc, la formació dels
policies locals; i en tercer lloc, la integració dels policies en un
projecte comú de seguretat pública. Per mantenir i millorar la
salut pública la nova llei crea instruments que faciliten la posada
en funcionament de polítiques conjuntes de seguretat. En aquest
sentit, s’eleva a rang de llei els consells de coordinació de
policies locals i es regula la possibilitat de crear associacions de
municipis. 

Fa pocs dies sabem que vàrem comentar que els municipis
de Maria de la Salut i de Llubí havien anunciat la constitució de
la primera associació de municipis, la primera que es fa i
s’autoritza a nivell nacional, que neix per compartir i
homogeneïtzar recursos policials. Aquests ajuntaments han estat
pioners en la unificació de les forces que tenen a nivell de
policies locals. A exemples com aquest de Maria de la Salut i de
Llubí el seguiran properament altres municipis com són,
Vilafranca, Porreres i Montuïri en el Pla de Mallorca, que
formen part del consell de coordinació del Pla balear 14
municipis, dos projectes d’associacions que es preparen en el
consell de coordinació de Tramuntana, un per als municipis
d’Andratx, Estellencs, Bunyola, Esporles, Puigpunyent i
Valldemossa, i un altre per a Sóller, Deià, Fornalutx, Bunyola
i Escorca. També estan tramitant la seva associació Binissalem
i Lloseta. És a dir, que un total de disset municipis de les Illes
Balears seran pioners en formar cinc associacions de municipis
i unificar forces, d’aquesta manera, en matèria de seguretat
ciutadana i en matèria de policia local.

Volem donar suport i impulsar aquestes iniciatives que
s’adapten a la peculiaritat geogràfica i social de les nostres illes,
per la qual cosa està previst, a més, que aquests municipis que
estiguin associats puguin rebre més doblers del fons de seguretat
pública, que saben que s’ha posat en funcionament enguany
amb l’aprovació del seu decret.
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Parlant una altra vegada dels consells de coordinació
actualment funcionen vuit a les Illes Balears: el consell de
Menorca, Pitiüses, nord de Mallorca, Pla de Mallorca, sud-est
de Mallorca, metropolità, Tramuntana i Raiguer. En total, els
2.506 policies locals que tenim a les Illes Balears estan
homogeneïtzats i coordinats en aquests consells de coordinació
i a la vegada aquests vuit consells de coordinació es troben
homogeneïtzats i consensuats i coordinats en una comissió de
coordinació dins la Conselleria d’Administracions Públiques.

També, a la vegada, hi ha una figura d’un coordinador dins
cada consell de coordinació que serveix de nexe entre els
diferents consells, de manera que la seguretat ciutadana sigui
global i homogènia a la nostra comunitat. Així mateix, hem
previst la creació d’un grup d’especialistes, de tècnics de
reconegut prestigi, per elaborar protocols d’actuació com a marc
de referència comú per a totes les policies.

També es preveu que els municipis puguin subscriure
convenis, els uns amb els altres, quan per circumstàncies
especials o causes extraordinàries, puntuals, tengui sobrecàrrega
de serveis policials, de feina en determinades èpoques de l’any
i no requereixin augment permanent ni constant de plantilla. 

Altres elements destacables del projecte de llei de
coordinació de policies locals són, la redefinició de la figura de
policia turístic i d’auxiliar de policia per adaptar-se a les
previsions de la normativa bàsica, com saben l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic. En aquest sentit la conselleria imparteix
formació a policies locals de plantilla per especialitzar-los en
l’atenció al turista, és el denominat projecte SPAT, Servei
Policial d’Atenció al Turista. Els avanç que aquest projecte,
SPAT, tenim previst presentar-lo dia 17 de juny i funcionarà
enguany a l’estiu com una experiència pilot en el municipi
d’Andratx. Això consisteix que la figura de la policia turística
tal qual estava creada, que era una policia de temporada, en un
principi es va crear per sis mesos i després va passar a nou
mesos i conforme l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, saben
vostès, l’Estatut és la Llei 7/2007, els policies interins, els
contractes temporals poden ser de sis mesos a un any, i no de
nou mesos, per la qual cosa era necessari adaptar aquesta figura,
per una banda, a nivell de règim laboral a la normativa bàsica
existent, però, per altra banda, és a dir, encara que pugui bé
aquesta figura de policies interins evidentment que hi pot haver
igual que són funcionaris pot haver qualsevol funcionari interí
quan es necessita dins les previsions de l’EB, per altra banda,
també volíem mantenir els serveis turístics, però no com uns
serveis temporals sinó més enllà, volem donar més impuls i
donar suport al servei turístic de manera que pugui ser un servei
durant tot l’any, i el que volem és que cada plantilla de policies
especialitzi aquells agents que consideri convenients en servei
turístic, de manera que es tenguin no de forma temporal, no de
forma estacional sinó que els pugui tenir de manera permanent
en plantilla. Per això cream aquesta figura de l’SPAT, Servei de
Policia d’Atenció al Turista, la presentarem, com els deia, dia
17 de juny i la nostra idea és que funcioni enguany en el
municipi d’Andratx, que s’ha ofert com a voluntari per
començar de forma pilot i després es pugui implantar com a
especialitzat en les plantilles dels policies.

En aquest sentit, com els deia, ja donam formació perquè hi
hagi policies especialitzats en matèria turística,
independentment que puguin ser (...) policies o funcionaris en
general de caràcter interí quan les necessitats que diu la llei els
requereixen.

Una de les figures que es converteix en clau en les plantilles
de policies locals és la figura del policia tutor. Vostès coneixen
el projecte i la bona valoració que fan tant els centres educatius
com les mateixes famílies de la figura del policia tutor en els
municipis. El gran nivell de satisfacció dels ajuntaments amb el
Programa de Policia Tutor, coordinat des d’aquesta conselleria,
es demostra amb el seu grau d’implantació en els nostres pobles.
Feim comptes que en els pròxims dos anys s’implanti en tots els
municipis de les Illes Balears i per a això farem feina constant.
De fet, hem de dir que ja som l’única comunitat que té aquesta
figura a nivell autonòmic. 

Per altra banda, el Pla integral de modernització
d’infraestructures i mitjans a nivell policial preveu que els
distints cossos de policia local de les Illes s’integrin en la xarxa
conjunta de comunicació del Govern, que s’anomena
TETRAIB. TRETAIB és una xarxa de comunicació que permet
que tots els policies dels diferents municipis i tots els serveis
que fan feina en la seguretat ciutadana puguin estar connectats,
de manera que quan hi ha una determinada emergència amb un
determinat walkie, amb un terminal, es puguin connectar tots
entre ells i es puguin escoltar tots entre ells amb uns grans
avantatges, per començar, la posada a disposició d’aquest
sistema TETRAIB que es fa per part de Multimedia i està a
disposició de tots els ajuntaments, fins i tot el manteniment és
gratuït i es fa per part de Multimedia. Per altra banda, preveu
eliminar punts negres a les comunicacions, per exemple, si hi ha
una determinada emergència i un policia es troba en un punt
negre on no hi ha cobertura botaria a un altre municipal que sí
tengués cobertura per poder atendre ràpidament aquella
emergència. També permet donar seguretat jurídica als
municipis, als ajuntaments, perquè gràcies a aquest sistema
podem conèixer en el moment que hi ha una emergència on es
troben els seus efectius, per exemple, si són a una muntanya, a
una serra, podem conèixer on es troben els seus efectius perquè
estan tots comunicats mitjançant aquest sistema de
comunicació.

Els avanç també que a mitjans d’aquest mes de juny tenim
previst fer una prova pilot amb aquest sistema TETRAIB i
evidenciar que aquesta xarxa de comunicacions funciona a
nivell supramunicipal, de manera que els ajuntaments que ja hi
estan integrats puguin fer la comprovació amb aquesta prova
pilot i els que no puguin comprovar de facto que realment
funciona i que puguin adherir-s’hi.
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Per altra banda, dins aquest mes de juny tenim previst signar
un conveni amb el Consejo de Seguridad Nacional per
formalitzar la colAlaboració d’ambdues administracions, estatal
i la nostra autonòmica, a l’hora de redactar un pla especial de
riscs radiològics. Feim feina amb la idea que a principis de l’any
que ve ja estigui aprovat el decret que ho reguli. 

Continuam parlant de plans d’autoprotecció, hem establert
en aquest sentit una via de comunicació i un grup de treball amb
l’Associació d’Industrials de Mallorca, ASIMA, per tenir el
primer pla d’autoprotecció de polígons industrials. Serà la
primera vegada que a nivell nacional a una comunitat autònoma
hi hagi plans d’autoprotecció a nivell de polígons industrials. La
colAlaboració del Govern amb aquest pla serà directa per
l’interès evident que suposa la prevenció de riscs en un polígon
industrial, com tots vostès saben. ColAlaborarem, per tant, amb
ASIMA posant els nostres tècnics redactors a la seva disposició
perquè puguin assessorar els enginyers a l’hora de redactar el
pla i que el resultat sigui òptim.

Igualment, en matèria d’emergències hem realitzat
l’esborrany del nou decret de platges per adaptar-lo a la realitat
social i econòmica actual. 

I no voldria finalitzar aquest apartat d’emergències sense fer
constar que feim feina en la integració dins l’112 de tots els
serveis d’emergències, de fet, ja tenim amb nosaltres els
bombers de Mallorca físicament en el centre operatiu. Això vol
dir que nosaltres en el centre operatiu, on duim a terme la
recepció de les cridades d’emergències i que tenim normalment
físicament 35 persones nostres dins el centre operatiu, volem
que hi hagi físicament representants persones de les diferents
forces que participen en una emergència. Per exemple,
actualment ja tenim segur sempre dues persones dels bombers
de Mallorca, de manera que quan s’activa una emergència a part
del contacte telefònic que podem tenir o de comunicació amb
els diferents agents implicats en una emergència tenim
físicament allà dues de les seves persones, amb la qual cosa és
més ràpid i més àgil conèixer els seus protocols d’actuació i
responen amb més agilitat davant aquestes situacions.

En matèria de justícia, els reiter que evidentment, per ara, no
està prevista l’assumpció de competències per mor de l’actual
situació econòmica. No agafarem ni es rebran competències en
matèria de justícia, evidentment, sempre que no puguin venir
adequadament dotades cap a les Illes Balears. No obstant això,
continuarem les colAlaboracions institucionals que ja es fan en
aquest àmbit, seguirem, per exemple, l’execució d’un conveni
de colAlaboració que tenim entre l’administració de la comunitat
autònoma, a través de la nostra conselleria, la Fundació
Universitat i Empresa, de la Universitat de les Illes Balears i el
Consell General del Poder Judicial en matèria de formació sobre
dret civil balear, perquè hi hagi personal degudament format en
dret civil propi de les Illes Balears.

I així aquestes són les principals línies d’actuació amb les
quals fa feina la nostra conselleria i a les quals volem donar
continuïtat en els propers mesos. Dit això qued a la seva
disposició per si volen fer preguntes o tenen qualque
suggeriment o observació a fer a la meva intervenció. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal
que els grups parlamentaris puguin preparar la seva formulació
de preguntes o observacions, per la qual cosa es demana als
portaveus si volen una suspensió de la sessió o si podem
continuar. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix ara la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.
Consellera pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o contestar individualment després de
la intervenció de cada portaveu.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Si no tenen inconvenient puc contestar al final global a les
seves observacions, a no ser que vulguin qualque qüestió
concreta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Passaríem, idò, al Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Pilar Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, consellera, i una vegada més
l’enhorabona pel seu nomenament, ara en seu parlamentària i
concretament en aquesta comissió, a vostè i als alts càrrecs que
l’acompanyen i que han estat nomenats en aquesta darrera
etapa. Si bé com comprendran no podem fer una anàlisi o una
valoració com si estiguéssim a principis de legislatura,
evidentment, ja que som ja a mitja legislatura, som a l’equador
d’aquesta legislatura i, a més, vostè ha estat responsable d’una
àrea ben important, com ha estat la Direcció General de Funció
Pública, fins ara.

Començaré, precisament, per aquest apartat, pel que fa
referència a Funció Pública que jo diria que ha estat una de les
àrees més castigades per aquest govern del Partit Popular i del
Sr. Bauzá. Des del Grup Parlamentari Socialista no podem
compartir la criminalització que s’ha fet des del principi
d’aquesta legislatura, que s’ha fet i que es fa, dels servidors
públics donant una imatge que sobra personal, que fan poca
feina i que, a més, es posen malalts per caprici. Han estat
diverses les declaracions d’aquest govern dient que eren
necessàries mesures que penalitzassin les malalties dels nostres
servidors públics. 

Ho ha dit el mateix president Bauzá, el president Bauzá ha
dit "hem d’eliminar persones", però quan fan això o quan diuen
això només es refereixen als funcionaris o als laborals o al
personal del sector públic. En canvi, la política de contractació
d’alts càrrecs ha anat en augment. Ja sé que vostè em farà la
comparació respecte de l’anterior legislatura, les direccions
generals que hi havia, etc., però el cert és que a principis
d’aquesta legislatura el president va prometre una administració
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austera en càrrecs públics i el que ha passat en aquests dos anys
ha estat tot el contrari i és que ha anat en augment. Un bon
exemple d’això ha estat la darrera remodelació del Govern en el
qual vostè ha entrat com a consellera. Aquesta remodelació
costarà als ciutadans uns mig milió d’euros. 

A mi que mai no m’ha agradat entrar a criticar o a posar en
dubte la feina que fa el personal eventual, perquè jo crec que el
personal necessari que entra i surt quan entra un nou equip de
Govern, per tant, té tot el meu respecte, el que creim que no és
de rebut és que s’acomiadin treballadors públics sense seguir les
formalitats necessàries mentre s’augmenten substancialment els
càrrecs de confiança, mentre augmentaren a principis de
legislatura el sou del personal eventual de Presidència que
només un tribunal ha suspès provisionalment. A més, han creat
comissaries polítiques innecessàries que ens costaran més de
300.000 euros, com és el cas del comissari polític de
Formentera només per fer oposició a aquell consell atès que és
l’únic consell que no està governat pel Partit Popular.

Però anem per parts, el més important o necessari, des del
meu punt de vista i del meu grup, que teníem i que tenim en
Funció Pública era una nova llei de funció pública que s’adaptàs
a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, a l’EBEP. A més, vostès
en trobaren una de redactada, fins i tot va començar la seva
tramitació parlamentària. Jo no li deman que utilitzi aquell
esborrany, el que sí li deman que si allò no li agradava en
podien fer una de nova o iniciar noves negociacions amb els
sindicats, com li vàrem demanar a vostè quan era directora
general de Funció Pública expressament els sindicats que volien
que es tramitàs la nova llei de funció pública i que estigués
actualitzada o adaptada a l’EBEP.

Però en comptes d’això vostès varen iniciar la seva
particular croada en contra del català per fer el gust de les fòbies
particulars del president Bauzá. No faré ara aquí un debat del
que ja ho ha estat reiteradament tant en comissió com en Ple
perquè ningú, ni tan sols dins el seu propi partit, no comparteix
en bona part aquesta mesura que varen fer vostès de
modificació, de la mal anomenada modificació, de la Llei de
funció pública que el que ha modificat és, fins i tot, la Llei de
normalització lingüística, la Llei de coordinació de policies
locals i, en definitiva, el consens que hi havia en matèria de
llengua des de l’any 1986. 

Per això, Sra. Consellera, la primera pregunta concreta que
li faig és si vostè està satisfeta d’aquesta mesura de trencar el
consens polític que existia des de l’any 1986 i que només s’ha
trencat en aquesta legislatura, de forma unilateral, per part del
Partit Popular.

Les altres modificacions significatives en matèria de Funció
Pública, que no n’ha fet vostè referència, varen ser dos
incomprensibles decrets lleis aprovats l’any passat, el Decret
Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de
personal, que després va ser modificat tres mesos després per un
segon decret llei, un cúmul de despropòsits, des del nostre punt
de vista, que posen en evidència l’acarnissament que tenen
vostès amb els empleats públics. I aquests dos decret llei que
varen aprovar l’any passat, en són un bon exemple: retallades de
complements econòmics als funcionaris, penalització
econòmica quan es posen malalts, per cert, Sra. Consellera,
m’agradaria que em contestés si aplicaran aquesta mateixa

penalització econòmica als alts càrrecs quan falten al seu lloc de
feina per raó de malaltia amb els mateixos supòsits que apliquen
als funcionaris.

Si a tot això li afegim el desengany que està suposant la
política d’acomiadaments dissenyada pel conseller d’Economia
el Sr. García, per vostè mateixa quan era directora general de
Funció Pública i per l’advocada de la comunitat autònoma, el
resultat jo diria que no pot ser més desesperançador.
Acomiadaments massius que es van fer vulnerant el més mínim
procediment, la negociació, i tot això no és perquè ho diguem
nosaltres, sinó perquè ho estan dient els tribunals. Els jutjats
socials, en tenim de tots els colors i de totes les illes i no només
els jutjats socials, sinó també el Tribunal Superior de Justícia.

M’agradaria, Sra. Consellera, que em digués si continuaran
amb la seva intenció de recórrer totes aquestes sentències que
els són desfavorables per guanyar temps i per deixar una
herència al proper govern que vengui o contràriament, i com ja
va dir el conseller Sr. García, estan plantejant canviar
d’estratègia i per tant, readmetre el personal acomiadat de forma
nulAla.

I per altra banda una altra pregunta que m’agradaria que em
contestés, Sra. Consellera, és si han calculat vostès quin pot ser
el cost econòmic per a l’administració en cas que més de 600
acomiadaments siguin declarats nuls. Jo sé que vostès em diran
que recorreguts només n’hi ha 100 i busques. Però li record,
com deuen saber vostès, que hi ha una demanda interposada pel
sindicat UGT, colAlectiva en representació d’aquests 600
acomiadaments i, per tant, estam a l’espera d’una sentència que
dirà si aquests 600 acomiadaments són nuls o no.

I per últim, quan em parlava crec que era de funció pública,
deia vostè que s’havia d’aplicar el sentit comú, cosa amb la qual
hi estic totalment d’acord, li vull preguntar, Sra. Consellera, si
vostè tengués una empresa privada, enviaria els seus
treballadors a casa seva sense treballar i els continuaria pagant
la nòmina? Si vostè creu que això entra dins el sentit comú o si
creu que els ciutadans això ho veuen normal o ho veuen
assenyat, que la gent quedi a ca seva sense fer feina i els
continuïn pagant la nòmina per no haver de rectificar allò que
els tribunals els han dit ja que han fet malament.

I el darrer que voldria saber respecte de funció pública, és si
estan a punt d’aprovar un nou decret llei, ha fet vostè menció a
les mesures que estan estudiant sobre mobilitat
interadministrativa. El cert és que varen estar a punt d’aprovar
un decret llei en el passat Consell de Govern, que només una
reunió de secretaris tècnics de totes les conselleries va aturar
perquè estaven radicalment en contra que s’aprovés un nou
decret llei redactat per la seva conselleria en matèria de
mobilitat interadministrativa i que també té la frontal oposició
dels sindicats. Vostè ha dit ara que s’està negociant tot això amb
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els sindicats, em sembla molt bé si ho arriben a consensuar o
com a mínim a dialogar, perquè el cert és que la intenció del
Govern era aprovar-ho el passat divendres en el Consell de
Govern. M’agradaria saber si pensen aprovar-lo passat demà,
aquest decret llei en el Consell de Govern, i si a la Sra.
Consellera li sembla normal o de rebut que s’aprovin tres
decrets llei en un any en matèria de funció pública, tenint en
compte, com sap vostè molt bé, que els decrets llei són
excepcionals que només s’han d’aprovar en casos d’urgent
necessitat i que el temps ha demostrat que no eren necessaris
aquests decrets llei, que es tramitessin com a decrets llei, entre
altres coses perquè el primer que varen aprovar vostès l'any
passat, el 5/2012, en matèria de personal, deia que era
provisional com no pot ser d’altra manera, després van aprovar
el segon, tres mesos després, el 31 d’agost, i ja dèiem que tot
allò que havíem dit en el primer decret que era provisional
passava a ser definitiu, amb la qual cosa està demostrant que no
existeix la provisionalitat que exigeix el Tribunal Constitucional
respecte als decrets llei.

La veritat, Sra. Consellera, és que només parlant de funció
pública podríem fer un monogràfic llarg, però ens hem de cenyir
també a les altres matèries i direccions generals que queden. I
li parlaré d’aquelles coses que crec que són més destacables. 

De tots els projectes que ha fet menció, Sra. Consellera, i
amb tots els meus respectes, diria que el 99% de tot allò que
vostè ha mencionat avui aquí, algunes coses ja estaven iniciades
i d’altres fins i tot aprovades a l’anterior legislatura. Dic
expressament, Pla d’igualtat, Llei d’activitats la va trobar feta,
la Xarxa TETRAIB va ser inaugurada l’anterior legislatura, el
projecte de teletreball, la nova Llei de funció pública que vostès
no han volgut aprovar, la integració dins l’112 de tots els serveis
d’emergències. Però bé, no li dic això com una crítica, sinó com
la continuació d’una feina iniciada fa molt de temps, tampoc per
mèrit de cap responsable polític, sinó també d’un conjunt de
gent que està fent feina perquè això fos possible. Segurament
l’única novetat de tot allò que vostè ens ha contat avui aquí, és
la nova Llei de coordinació de policies locals que s’està
tramitant ara en el Parlament.

Bé, com deia, parlant d’emergències jo crec que és una
llàstima que en pocs mesos aquest govern hagi dilapidat molta
de la feina, el prestigi i els esforços de moltíssims professionals
en matèria d’emergències. Han eliminat vostès l’helicòpter
d’emergències 112, que era una reivindicació i va ser posat en
marxa pel govern progressista, jo crec que amb molts rèdits
socials. M’agradaria saber, Sra. Consellera, si té vostè intenció
de recuperar aquest servei d’emergència de l’helicòpter 112.

Per altra banda han eliminat vostès també el servei d’atenció
psicològica a les víctimes i als seus familiars en casos
d’emergències, amb un conveni que existia, primer amb el
ColAlegi de Psicòlegs, després amb la Creu Roja. M’agradaria
saber, Sra. Consellera, si es recuperarà aquest servei o
simplement qui dóna aquest servei, si es dóna d’alguna manera.

I per últim, ha fet vostè referència quan parlava de la
integració dels serveis d’emergències dins l’112 i dels bons
resultats que dóna que els bombers de Mallorca hi estiguin
integrats, cosa que compartesc plenament, però no ha fet vostè
menció a un projecte que es varen trobar fet a principis de
legislatura que és el centre 112 a Eivissa, l’única illa juntament
amb Formentera que no té aquest centre d’112 d’emergències,
i que es varen trobar no només el projecte, sinó l’espai que
posava a disposició el Consell Insular d’Eivissa a Sa Coma i, a
més, els diners suficients per implantar i per construir aquest
centre. Sra. Consellera, jo li demanaria ja que a principis de
legislatura vàrem perdre...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, vagi acabant.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Acab. Vàrem perdre aquests diners que varen anar a la caixa
comuna del vicepresident Aguiló i que ni això el va salvar, torni
recuperar el projecte d’112 a Eivissa.

Per acabar, Sra. Consellera, pel que fa a Interior, ha parlat
vostè de la Llei de coordinació de policies locals, no m’hi
estendré perquè està en tramitació parlamentària, probablement
dimarts que ve hi pugui haver el debat, m’han dit, de l’esmena
a la totalitat que hem presentat els grups polítics, però el que li
voldria demanar, Sra. Consellera, és que se miri, sense cap tipus
de prejudici, les esmenes que hem presentat en el meu cas des
del Grup Socialista, perquè creim que bona part són tècniques
i que podrien millorar aquest text.

I per acabar, ha parlat vostè de justícia, que no hi haurà el
traspàs de competències en matèria de justícia, nosaltres en això
també li donam suport perquè creim que en aquests moments de
crisi, no és el moment més adequat per rebre aquestes
competències, però el que no podem compartir és que s’hagin
interromput totes les negociacions i tots els projectes en els
quals el Govern de les Illes Balears participava a través de la
Direcció General de Justícia, sobretot els nous jutjats de l’illa
d’Eivissa, per als quals també hi havia pressupost per part del
Ministeri de Justícia i un acord entre l’Ajuntament d’Eivissa i
el Ministeri per cedir..., vàrem fer una permuta de solars per a
la construcció d’aquests jutjats. Entenc que en aquests moments
l’encara actual alcaldessa -crec que encara és l'alcaldessa- de
Vila, sembla ser que avui dimiteix...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada. Acabi ja, ja.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Acab. Deu tenir altres assumptes més prioritaris, però li
deman, Sra. Consellera, que per favor no deixin perdre aquest
projecte de justícia a l’illa d’Eivissa.
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Com que ara s’ha acabat el temps, aprofitaré la segona
intervenció per acabar de parlar d’alguns temes que ens han
quedat damunt la taula, com és la modificació de la Llei de bon
govern i algunes coses referides a qualitat. Gràcies, Sra.
Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del 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. Abans de res, agrair la
presència de la conselleria i de tot el seu equip avui aquí. Jo crec
que és important avui aclarir moltes qüestions que fins ara han
estat punts foscos, punts grisos almenys i crec que avui és el
moment d’agafar com a punt de partida per aclarir i resoldre.

Lògicament no diré o simplement esmentaré que tot allò que
té a veure amb la simplificació administrativa, amb
l’administració electrònica, amb la modernització de
l’administració, a apostar per l’eficàcia i l’eficiència, en tot açò
ens tindrà sempre al seu costat. Una altra cosa és que en alguns
aspectes la interpretació d’aquests objectius, doncs pugui tenir
matisos o diferències. Però en tot açò, sense cap dubte, ens
tindrà al seu costat. Per tant, m’he de centrar en allò que
consideram que són punts foscos i que han estat banderes de la
política i que sembla que seran continuïtat de la política per part
de la conselleria.

La primera és la modificació de la Llei de funció pública. El
Govern ha impugnat amb raó a l’exercici de control de legalitat,
en base a la Llei 20/2006, tota una sèrie d’acords municipals, en
gran part relacionats amb l’eliminació del requisit de la llengua
catalana. Que nosaltres tinguem coneixement, en resposta
parlamentària escrita, se’ns ha dit que hi ha hagut impugnacions
dels ajuntaments de Santa Eulària des Riu, Llucmajor, Son
Servera, Banyalbufar, Campanet, Petra i Algaida. M’agradaria
que aclarís si tots aquests estan relacionats amb el mateix tema,
és a dir, amb l’eliminació del requisit, o no és així. I també
m’agradaria que valorés el darrer acord, que és el d’Alcúdia, en
el qual tots els grups polítics decideixen modificar la relació de
llocs de feina i incorporar el requisit de llengua catalana.
Sobretot arran que ahir, en sessió plenària, tots els grups
parlamentaris varen aprovar un acord i aquest acord diu
textualment que s’insta el Govern de les Illes Balears a respectar
l’acord de l’Ajuntament d’Alcúdia, així com a la resta
d’ajuntaments de les illes, que modifica la relació de llocs de
feina i on s’estableix el requisit del coneixement de la llengua
catalana en tota la seva plantilla. Aquest acord, per tant, supòs
que vol dir una modificació d’interpretació de la Llei de funció
pública, en allò que afecta el requisit de català, o com a
mínim..., supòs que no arribam a allò que el nostre grup voldria,
que és modificar i aclarir la llei perquè no hi hagi dubtes en la
interpretació.

Però per altra banda ens trobam que aquesta voluntat
d’exercir el control de legalitat, només es produeix en àmbits i
en sectors molt acotats i jo crec que hem de demanar o tots
moros o tots cristians. En aquesta cambra ja s’ha qüestionat que
el Sr. Simó Gornés hagués obtingut el reconeixement de serveis

especials, quan aquesta situació només es pot donar en
funcionaris de carrera. L’informe que va elaborar el 2011 el
consell insular conté una interpretació poc habitual de la Llei
7/2007, que ha permès que l’exconseller d’Administracions
Públiques, gaudís des del juny del 2011 d’aquesta situació de
serveis especials. El més curiós és que durant tot aquest temps
la plaça no era necessària, però arran que el conseller va cessar
o va ser cessat, doncs sí que va necessària i immediatament la
va ocupar. Jo deman si la consellera té coneixement d’aquesta
situació, això és manifest, si també pensa solAlicitar els acords
del consell insular i exercir el control de legalitat sobre aquell
acord. Pensem que els consells insulars són administració
autonòmica, però també estan regits pel règim de les
administracions locals i la Llei 20/2006, municipal i de règim
local, recull en el seu articulat, títol I, els consells i diu que es
regiran per la llei autonòmica específica i per la Llei de règim
local. Per tant, el Govern també té responsabilitats de
compliment de la legalitat en aquest acord en concret.

Una altra de les banderes del Govern és sense cap dubte la
llei que ja hem esmentat i que està en tramitació, que és la Llei
de coordinació policial. També m’agradaria que clarifiqués si
allò que preveu donar continuïtat respecte de la llengua
catalana, arran del darrer acord del Parlament, doncs es pensa
modificar i és que els policies, de forma general, no necessiten
el coneixement de la llengua catalana per ser al carrer i
desenvolupar la seva tasca que és d’estar en tot moment al
costat dels ciutadans. No sé de quin ciutadà, perquè si ara el
policia no té com a requisit el coneixement de la llengua
catalana, doncs és difícil d’entendre que els ciutadans
catalanoparlants puguin tenir una relació d’igualtat de drets
lingüístics amb aquesta nova interpretació del cos policial.

Elimina la policia turística, com s’ha dit, (...) i ens agradaria
que donés xifres, perquè com a conselleria segur que ha fet una
valoració en aquest moment de quina és la previsió de
contractació de policies turístics, encara crec que s’identifiquen
amb aquesta denominació, quin és el nivell de contractació
respecte dels anys anteriors. Les dades, les xifres que nosaltres
tenim i que fan molts dels ajuntaments, és que el nombre de
contractacions ha baixat, ha baixat molt considerablement i que
en alguns casos no només ha baixat, sinó que la contractació és
més breu, és de sis mesos. Per tant, aquell objectiu i aquell
compromís de la conselleria i del Govern d’un pla d’estabilitat
d’eliminar precarietat on és? La realitat que tenim, la previsió
i les xifres dels nostres ajuntaments no la veim enlloc.

Ha esmentat també l’associació de municipis, amb la qual jo
crec que podríem estar d’acord en molts dels aspectes. Ha
esmenat cinc associacions que afecten municipis de l’illa de
Menorca, no ha esmentat les de les altres illes. M’agradaria en
concret que expliqués les de Menorca, perquè a Menorca se’ns
va anunciar en el seu moment una associació de què avui ningú
ja no en parla, una associació que jo crec que no era possible
amb el marc legal. Però bé, m’agradaria que ens aclarís què hi
ha d’aquella promesa, d’aquella associació pel que fa a la
policia local a Menorca.
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I un apunt important que jo crec que lliga amb una altra
bandera del Partit Popular i és respecte la policia tutor, policia
tutor que no és una novetat, la policia tutor la coneixem tots els
que hem estat a ajuntaments des de fa molts d’anys, funciona,
se va incorporant i se va implantant. El cert però és que la
policia local apareix per una obligació, per una competència
municipal, estranyament, però municipal, relacionada amb
Educació, que és el control de l’escolarització. Amb la nova
modificació de la Llei d’administració local, es preveu eliminar
competències educatives als ajuntaments. Què passarà aleshores
amb la policia local? Es mantindrà, no es mantindrà? I si es
manté qui n’assumirà el cost des del moment que l’ajuntament
ja no tengui una competència específica, en tenen poques els
ajuntaments, però aquesta n'és una.

Una altra de les banderes, i em sorprèn que no ho hagi
esmentat la consellera, és lògicament la Llei del bon govern.
M’agradaria que arran del dictamen del Consell Consultiu, jo
crec que un dictamen que modifica la interpretació que feia el
Govern de molts dels aspectes, què pensa fer. Pensa continuar?
Pensa modificar? Pensa fer cas a tots els elements que inclou el
dictamen? Jo vull recordar que alguns fan referència a la
precisió d’alguns dels articles, però en canvi d’altres és molt
contundent, quant a la informació l’article 38, informació al
Parlament de forma clara el Consell Consultiu considera que...,
perdó, aquest article fa referència a les compareixences dels alts
càrrecs, dels càrrecs del Govern o empreses públiques, aquí en
el Parlament, amb la finalitat de defensar la seva idoneïtat. 

El Consell Consultiu considera que el tractament que fa la
nova llei, el nou text, no s’ajusta en absolut a la legalitat. També
ho fa en altres aspectes, jo crec que ara no és el moment d’entrar
en tots els detalls. Però per exemple les cartes ciutadanes seria
un altre, que també és molt important, allà recullen els serveis,
els drets dels ciutadans en cada un dels serveis, per tant, també
és un element que incorpora de forma clara considera que el text
no resol de forma adequada. I també en l’aspecte per exemple
que suprimeix la informació dels contractes inferiors a 25.000
euros. Tot açò crec que avui és el moment d'aclarir què passarà.

Un altre element important que afecta els decrets que han
afectat els treballadors públics, jo crec que important i sobretot
arran d’una sentència molt recent del Jutjat Contenciós
Administratiu número 1 de Palència, en la qual es demana la
devolució de la part de la paga extra, de la segona paga extra, la
paga extra del desembre, la sentència demana el retorn de la part
treballada per dir-ho d’alguna manera. Ja la Defensora del Poble
va fer aquesta recomanació, aquí ho hem discutit reiterades
vegades, que es feia una mala aplicació del reial decret que
suprimia aquesta paga extra del 2011, però que s’aplicava en la
seva totalitat sense tenir en compte el temps treballat i es
demanava que s’apliqués a partir de l’entrada en vigor d’aquell
reial decret, que era el 15 de juliol del 2012. Ja tenim la primera
sentència, aquí ja hem demanat reiterades vegades que la
conselleria, el Govern estudiés de nou jurídicament i
políticament també, la voluntat política, com interpretar i
executar aquest reial decret i ens agradaria saber arran d’aquesta
sentència quina és la valoració que fa el Govern i que fa la
conselleria.

També em correspon -i vaig acabant- parlar sense cap dubte
d’aclarir un altre aspecte fonamental que és d’actualitat cada dia
o cada setmana que són els acomiadaments. M’agradaria que
aclarís si realment el Govern té constància de 131 recursos o...,
perdó, 131 persones que han presentat recurs o 131 recursos,
recursos que contenen agrupacions de diverses persones, perquè
els nombres no quadren. Si sumam les persones que han
presentat recurs a través només dels sindicats, d’UGT,
comissions, STEI i altres sindicats, la suma ja supera aquests
131. M’agradaria que aclarís quants de treballadors han
presentat recursos a través d’aquests 131 recursos de què té
constància el Govern.

També m’agradaria, ja se n’ha fer referència -i acab-
respecte de quin serà el destí i el plantejament dels
acomiadaments duits a terme fins ara i que les sentències
declaren nuls, perquè l’afecta com a Conselleria
d’Administracions Públiques per allò de la homogeneïtzació de
les empreses i dels criteris que s’apliquen en el seu conjunt, per
l’empresa 112, el criteri de readmetre treballadors i instar-los
que quedin a casa, serà un criteri ja abandonat per part de la
conselleria i del Govern? Considera que és raonable utilitzar els
recursos públics d’aquesta forma? Se li pot explicar a un
treballador que quan ha de demanar baixa se li reduirà el sou i
en canvi aquell altre treballador que ha estat acomiadat, que ha
estat readmès queda a casa cobrant el sou íntegre? Açò és
raonable?, bé, no crec que sigui raonable, en referència al sentit
comú no té cap lògica ni forma part del sentit comú ni del seny,
em sembla, de qualsevol gestió pública o privada, sense cap
dubte.

Com que el president em diu que prou, ho deixarem aquí,
perquè aquí hi ha altres banderes que lògicament també valdria
la pena analitzar i aclarir a partir d’aquesta nova etapa, si es vol
dir així, de la conselleria. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera
d’Administracions Públiques, moltes gràcies per la seva
compareixença, enhorabona també per la seva nova
responsabilitat i enhorabona també a tot el seu equip i gràcies
també per la seva presència.

En primer lloc, voldríem destacar la feina i la tasca que es du
a terme des de la seva conselleria, des del seu departament, una
tasca que per a vostè no és nova, perquè efectivament ja feia
feina com a directora general dins l’equip de la conselleria.
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Voldríem destacar tota aquesta tasca en la qual fan una feina
clara i necessària, que és una feina que consideram que és molt
important i que és prioritària perquè a més a més la dúiem al
nostre programa electoral, és tota aquesta tasca de
modernització de l’Administració pública i totes aquestes
polítiques per tal de redimensionar l’Administració, de
redistribució, polítiques d’austeritat que han estat molt dures,
que s’han hagut de prendre i que han estat molt criticades per
part de diferents membres de l’oposició d'aquí.

El que passa és que, és clar, s’han de prendre mesures quan
la situació que tenim és una situació que és insostenible i s’han
de prendre mesures que són mesures valentes i que són
necessàries per la mala gestió i la mala praxis d’altres gestors.
Per tant, crec que és un plus de responsabilitat el que vostès fan
i el que vostès han fet amb totes aquestes polítiques de
racionalització de despesa pública, perquè efectivament
nosaltres tenim aquest deure i és un deure que s’ha aplicat a tota
l’Administració pública.

També ha parlat del Pla d’igualtat, i consideram que ha estat
una qüestió totalment cabdal i pionera per tal de tenir igualtat
d’oportunitats entre homes i dones i crec que ha estat mol bé
que ho destacàs en la seva intervenció, a més ha estat una de les
primeres mesures que vostè ha destacar. Vostè sap el què és ser
dona i mare i fer feina i això crec que és totalment significatiu
i és molt sensible per part de les mares treballadores que fan
feina dins l’Administració pública.

També consideram que és important el tema de modernitzar
l’Administració pública. Ha parlat del teletreball, pensam que
és una mesura de conciliació molt important. També ha parlat
en tot moment de consensuar totes aquestes polítiques amb els
representants sindicals.

Ha parlat també i en va parlar en el Ple del Parlament dels
concursos de trasllats, pensam que és una bona mesura, pensam
que hem de tenir els millors treballadors públics i que aquests
han d’estar motivats, han d’estar ben formats. Ha dit que estan
a punt de sortir 861 places, si no estic equivocat, i efectivament
això dóna més possibilitats de poder promocionar els
treballadors de la nostra comunitat autònoma i amb aquesta
diferenciació que per primera vegada es farà de places ocupades
en concurs de mèrits i places de lliure designació.

També vull dir que per primera vegada s’aplicarà la Llei de
funció pública per la qual el català deixa de ser un requisit per
ser un mèrit, una mesura que també ha estat criticada per part de
l’oposició i perquè se l’ha acusada de trencar el consens. Miri,
pensam que és una mesura de sentit comú, que és una mesura de
seny i que a més a més és una mesura d’incentivar i
promocionar la nostra llengua no amb una imposició o amb una
obligació, sinó promocionant aquelles persones que tenguin el
títol acreditatiu del nivell de català. 

Els efectes jurídics d’aquesta modificació es posaran en
marxa per primera vegada en aquests concursos de trasllats, per
tant, consideram que és una mesura absolutament
imprescindible per la nostra comunitat autònoma i per acabar
també amb situacions absolutament injustes en les quals
persones no podien accedir-hi d’una manera -insistesc-
totalment injustificada, simplement per no tenir un títol
acreditatiu concret.

Valoram també la negociació del conveni colAlecti del
personal laboral i també aquesta negociació amb els
representants sindicals, de la mateixa manera també que
valoram -i també ja ho vàrem dir en el seu moment- la
constitució de la Mesa del sector públic instrumental per tal
d’homogeneïtzar el que seria tot el sector públic instrumental i
també poder consensuar aquestes condicions dels treballadors
que hi fan feina.

Consideram també que s’ha fet una política important i que
sigui aquest el seu objectiu quant als criteris de qualitat, per a
nosaltres l’Administració pública ha de ser una administració
pública absolutament eficient, eficaç, que estigui en continu
contacte amb els administrats, amb els ciutadans i pensam que
per això l’opinió dels ciutadans és absolutament important per
fer les valoracions i per saber efectivament què és el que s’ha de
rectificar i per on s’ha d’anar.

En aquest sentit, pensam que és important, parlant de
modernització, el tema de la interconnexió entre
administracions públiques per tal d’evitar que hi hagi
duplicitats, per tal d’evitar que hi hagi complicacions i
modernitzar també evidentment els recursos telemàtics en la via
telemàtica o la via informàtica és francament una molt bona
notícia que valoram molt positivament, aquesta feina, aquesta
tasca que es fa.

Quant al tema de simplificació administrativa, efectivament
és un dels temes cabdals del nostre programa electoral. En
aquesta legislatura s’ha aprovat el primer pla de simplificació
administrativa, la qual cosa significa moltes coses, no?, significa
aplicat tota una sèrie de criteris que ens venen de la Unió
Europea i que s’apliquen a tots els estats membres de la Unió
Europea, que s’apliquen a l’Estat espanyol i que s’apliquen aquí
també, a les Illes Balears.

Amb aquest pla de simplificació administrativa
s’aconsegueixen entre altres mesures evitar duplicitats,
triplicitats, aconseguim també un estalvi important, un estalvi
econòmic, aconseguim també donar més facilitats a
l’administrat, més facilitats a les empreses i d’ell pengen tota
una sèrie de decrets... que, el decret que ja està aprovat i ja està
en vigor, del qual ha parlat vostè, és el Decret de simplificació
documental que també consideram que és absolutament
important no només per l’estalvi, crec que vostè..., no sé si ha
parlat, que implicarà un estalvi important per a la ciutadania,
però també per evitar que l’administrat faci una paperassa, una
burocràcia que no sigui necessària per a tota una sèrie de
documentació que ja està en disposició de l’Administració
pública.

Quant a Balears Opina, parlàvem de participació ciutadana
i pensam que això és important, amb aquestes opinions i amb
aquest augment de les visites al Balears Opina crec que
d’aquesta manera es fomenta la participació ciutadana dins
l’àmbit de l’Administració pública, però també és una manera
de democratitzar un poc l’administració que a vegades són coses
que són necessàries i que falten, no?
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S’ha avançat en transparència, també, vostè ho ha comentat,
amb la colAlaboració d’agències d’avaluació per tenir més
qualitat, més transparència i en definitiva, per tenir una
administració que no sigui opaca, de vegades les
administracions són massa complexes, massa llunyanes i
d’aquesta manera tenim una administració més propera i més
transparent.

També valoram molt positivament totes les apostes que es
fan per part de la seva conselleria, per formar els treballadors
públics. Pensam que si volem una administració de qualitat,
hem de tenir el millor personal, format i qualificat, i per això
valoram positivament tots els cursos que vostè ens ha anunciat;
aquesta tasca també de colAlaboració entre l’EBAP i el SOIB,
pensam que és molt interessant en aquest moment en el qual...
bé, avui hem tengut, ahir vàrem tenir una bona notícia, que són
les dades de l’atur, la nostra comunitat autònoma lidera la
creació de llocs de feina a tot Espanya i pensam que fer aquestes
colAlaboracions entre el SOIB i l’EBAP per incloure persones
que estaven aturades, a fer feina dins l’Administració pública,
sempre i quan aquestes places siguin necessàries evidentment,
també és una bona iniciativa.

Valoram positivament la tramitació de la Llei d’activitats i
l’estalvi que ens ha anunciat, uns 3 milions d’euros, pensam que
aquesta llei és interessant perquè estableix per primera vegada
el concepte, el criteri o el principi de bona fe que s’ha de tenir
amb l’empresari, amb l’administrat, d’aquesta manera es fa un
control a posteriori del que serien aquestes llicències i no han
d’esperar les empreses que puguin posar en marxa les seves
activitats perquè l’Administració hagi de fer la seva feina per
dotar la llicència. Per tant, crec que això va molt bé, no
únicament en la relació administració- administrat, sinó també
va molt bé pel que és el foment de la nostra economia i perquè
es puguin posar en marxa el més aviat possible.

Valoram també molt positivament la tramitació de la Llei de
coordinació de policies locals que ja està en seu parlamentària
i que, si no estic equivocat, dimarts que ve tenim el debat a la
totalitat, per tant, continua la regulació, la tramitació
parlamentària. He de dir que la seguretat efectivament és cabdal
i necessària dins la nostra comunitat autònoma. 

També valoram positivament..., li vàrem demanar ahir
precisament per l’associació de municipis, concretament
l’Associació entre Maria de la Salut i Llubí, ha estat una cosa
pionera, i també per l’anunci de totes les associacions que
vostès ens ha dit d’altres municipis de les nostres illes.

Efectivament, sí que volem incidir en la figura del policia
tutor perquè consideram que ha estat un gran encert aquesta
figura que dóna un servei extraordinari als nostres menors i que
desenvolupen una tasca molt important.

Així com també valoram molt positivament el TETRAIB,
aquesta xarxa de connexió entre els diferents serveis
d’emergències perquè això dóna més celeritat i més capacitat de
resposta en cas que es produeixi una emergència, una
complicació.

Sí que volia ja -per acabar i després ja si un cas parlam-
comentar, Sra. Consellera, que quan es parla de funció pública,
sincerament crec que no ha de donar lliçons aquell que no pot
donar lliçons, perquè efectivament quan ens trobam que el
Tribunal Suprem diu en la seva doctrina asienta jurisprudencia
i fa una distinció i parla que hi ha una distinció entre empleat
indefinit fix i no fix i que l’empleat indefinit no fix pot ser
amortitzat i no rebre, per tant, la indemnització que diu l’Estatut
dels Treballadors, i això és una cosa que ja està absolutament
assentada i que està totalment definida pel Tribunal Suprem,
sincerament, crec que no hi ha paraules. 

Aquestes sentències, que a més assenten jurisprudència dins
el nostre sistema judicial, són les que marquen aquesta nova
diferenciació i que l’oposició es vulgui apartar d’aquesta
jurisprudència, d’aquest posicionament jurisprudencial del
Tribunal Suprem, sincerament, ens preocupa i demostra una
vegada més que l’únic que volen fer és una oposició destructiva
i que volen fer el de sempre: embullar i, a més a més, donar
lliçons quan ells varen ser els responsables de tenir la situació
complicada que tenim en matèria de funció pública avui a les
Illes Balears.

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats, en primer
lloc gràcies per les seves paraules i les seves intervencions. Com
han dit, estam evidentment a l’equador de la legislatura, hem
passat dos anys en què hem adoptat una sèrie de mesures
difícils, però la realitat socioeconòmica ens ho demanava. Els
he presentat tota una sèrie de projectes i d’actuacions que tenim
en marxa, tenim molt d’interès per impulsar-les i per fer feina
en el cent per cent per millorar de l’Administració de les Illes
Balears i per fer-ho de cara al servei als ciutadans. 

Vostès en general m’han fet unes exposicions o unes
observacions en relació amb les mesures que s’han adoptat
durant aquests dos anys. M’agradaria també veure la valoració
de les mesures que estam posant en marxa o les actuacions que
estam posant en marxa, però en tot cas, evidentment intentaré
donar resposta i tots i cadascun dels suggeriments o de les
aportacions que m’han fet.

En primer lloc, els he de dir que han començat dient que en
relació amb el tractament als empleats públics i la situació de
l’Administració..., és que evidentment quan vàrem començar a
governar fa dos anys teníem un programa electoral que vàrem
convertir en programa de govern i teníem una sèrie d’actuacions
molt importants que eren el nostre compromís amb la
ciutadania. Evidentment, però, el principal compromís que
vàrem tenir per responsabilitat i per serietat amb la ciutadania
varen ser dos, urgents, que varen passar per damunt els
importants, aquests dos urgents varen ser equilibrar els comptes,
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complir l’objectiu de dèficit i reduir i reestructurar
l’Administració. Vostès ho saben, saben la situació que teníem,
és a dir, teníem un objectiu de dèficit, una situació de dèficit de
4,2 que ha passat a 1,8. Teníem una administració que quan vaig
fer el traspàs de cartera com a directora, el primer que em varen
dir va ser que no es podia pagar la nòmina aquell mes, supòs
que ho saben.

Són moments molt desagradables que un té quan un
comença a fer feina, però a causa d’una sèrie d’actuacions
serioses, responsables que s’han adoptat, que s’han intentat
consensuar al màxim hem pogut arribar a presentar ara projectes
positius, d’impuls, de noves tecnologies, projectes de cara a la
modernització i la professionalització dels empleats públics.
Crec que realment és una feina que s’ha de valorar en aquest
sentit.

De totes maneres, els he de dir que quan vàrem adoptar..., en
primer lloc m’ha parlat la Sra. Costa dels decrets llei 5 i 10, els
he de dir que són decrets de mesures urgents precisament
perquè va sortir un reial decret llei 20/2012 d’àmbit estatal en
el qual s’establien una sèrie de línies que havien de seguir les
administracions. També tenim un pla d’equilibri financer que
ens va aprovar Madrid, com sap vostè, per poder complir
aquests objectius de dèficit, per poder reduir l’Administració i
donar compliment a aquesta norma bàsica que per raons urgents
ens estaven imposant a totes les comunitats. Per això es va
aprovar aquest decret llei 5 i aquest decret llei 10, en
consonància amb totes aquestes mesures que incloïa el Pla
d’equilibri financer i pel qual a nosaltres ens passen comptes
cada dos o tres mesos a Madrid. Vull dir que realment nosaltres
donam compte que seguim aquesta línia econòmica adequada,
no ho feim perquè volem, realment és que és així.

En relació amb l’estructura, m’ha dit que jo li parlaria
d’estructura, evidentment, és que, és clar, vàrem adoptar un
compromís d’austeritat, vàrem passar de 14 conselleries que hi
havia l’any 2008 o 2009 a 7 conselleries, vàrem reduir les
direccions generals a la meitat, de 60 a 31, em sembla que eren
al principi, i ara quan hem arribat a l’equador de la legislatura...
i ho vàrem dir clarament, hem remodelat el Govern i s’ha fet
una reestructuració perquè hem aconseguit complir, gràcies a
aquests esforços que vostè ens ha dit, un objectiu de dèficit i per
això ara podem, estam disposats i tenim possibilitats d’impulsar
el que ens demanen els ciutadans. Una vegada que hem fet allò
urgent, ara feim allò important i l’important és impulsar les
polítiques socials amb una conselleria de Familia i Serveis
Socials i impulsar l’economia i la feina. Aquestes dades que
estan sortint, són índexs que alguna cosa s’ha fet i per això, hi
ha aquestes dues noves conselleries. De totes maneres, passam
de 14, n’hi havia 7 i ara en tenim 9. Aquestes 9 conselleries,
vostè m’ha parlat de despesa, la despesa que hi havia, per
exemple, de 14 a 7 que hi havia al principi a nivell de polítics,
de càrrecs polítics -en el pla d’equilibri financer hi és-, un
estalvi d’1 milió d’euros anual a nivell polític. La despesa a
nivell de personal eventual, que evidentment és una RPT
totalment necessària, són uns càrrecs que són necessaris, però
des de l’any 2011 n’hi havia 65 a les conselleries, als gabinets,
la polèmica aquesta de fa un parell de dies, i ara n’hi ha 56, 11
menys. Els sous són els mateixos, no han canviat; si vostè mira
els sous que estan als índexs de transferències són els mateixos,
no han canviat. L’estalvi és de 0,5 milions d’euros, mig milió
d’euros. Vull dir que qualque cosa s’ha fet en aquest sentit.

En relació a les baixes de les IT, com li deia en els decrets
llei 5 i 10 vàrem adoptar tota una sèrie de mesures d’ajust. A
nivell de baixes l’únic que s’ha fet és adaptar la normativa
autonòmica a la situació actual, i la situació actual és que la
normativa bàsica ens diu que hem de complementar les baixes
de malaltia que no són professionals, evidentment, ni baixes de
maternitat, perquè estan cobertes al cent per cent per la Llei de
Seguretat Social, les adaptam a la normativa, i es complementat
amb el que diu la normativa: els tres primers dies al 50, fins al
dia 20 un 75, i a continuació al cent per cent. Quedaven a part
tres dies, que són els tres dies que..., són coses tècniques, però
és així, quedaven a part tres dies en què la persona no està de
baixa, no se li dóna el comunicat de baixa normalment, a no ser
que ho demani o tengui una rompuda de braç, que evidentment
el donen el primer dia; aquests tres primers dies ho hem
consensuat amb els sindicats. Nosaltres vàrem oferir
complementar al cent per cent el primer dia perquè la gent
pogués tenir una indisposició, podia anar a urgències, podia anar
al metge, i complementar aquest dia totes les vegades que
qualque persona es posàs de baixa. A nivell nacional, per
exemple a Madrid, varen adoptar una altra mesura; cada
comunitat autònoma té autonomia per decidir en la seva part
social o dels seus treballadors com ha de dotar aquestes
mesures, i per exemple varen decidir que es podia donar fins a
un màxim em pareix que són quatre dia, que el cinquè dia ja
comptava; idò vàrem negociar amb els sindicats i a la mesa
sectorial de serveis generals vàrem donar a triar qualsevol de les
dues mesures, i varen triar la nostra per unanimitat. Vol dir que
qualque cosa bé estam fent.

És ver que s’han eliminat percentatges afegits, però s’està
complint la normativa bàsica i es complementa com diu la
norma. I per què?, perquè la situació, com li deia abans, ens
condueix a haver d’adoptar unes decisions que per ventura no
són agradoses. A tots ens agradaria, evidentment, donar més,
però la seriositat ens obliga a reconduir.

En relació amb la nova llei de funció pública, sí li diré que
evidentment hem de fer una nova llei de funció pública; és que
un dels objectius del Pla estratègic de funció pública que es va
aprovar en el 2011 és donar seguretat jurídica, i seguretat
jurídica es dóna amb normativa, actualitzant la normativa, el
decret d’horaris especials, per exemple, com li deia... Els
decrets llei 5 i10, que per cert vostè em diu que són urgents, li
he de comentar que per part del Ministeri d’Administracions
Públiques se’ns ha considerat que és desplegament de l’EBEP,
vull dir que ja és una part de desplegament de la normativa
bàsica, ja hem fet norma, ja hem fet llei en funció pública. En
què?, en aquests aspectes urgents que la realitat dels empleats
públics i de la societat ens demanava. 
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Què feim ara? Evidentment recollirem tot el que sigui
positiu de la norma que varen preparar vostès. Tot el que és bo
no s’ha de canviar, s’ha de millorar i s’ha d’impulsar,
evidentment que sí, no canviarem les coses ben fetes, però sí les
emprarem i les milloraren en la línia que la realitat actual ens
exigeix, que no és la del 2007, quan varen començar a elaborar
l’esborrany de llei. Què hem fet en aquest sentit? Hem fet dos
grups de treball; no sé si ho saben, però tenim grups de treball
fets amb els sindicats precisament perquè volem consensuar les
coses, i tenim un grup de treball a nivell de funcionaris i un a
nivell de laborals, a part del grup de treball que té la comissió
paritària del sector públic instrumental. Idò en el grup de treball
de funcionaris ja s’està fent feina en tot això: avaluar la carrera,
en l’avaluació del desplegament; precisament ja una part de
l’avaluació del desplegament ha estat l’anàlisi de les funcions
de cada lloc de feina que vàrem fer a la primera auditoria de
recursos humans, que vostè sap que és la primera auditoria que
hem fet a nivell nacional de recursos humans, precisament el
mes que ve l’anam a explicar a Madrid, i evidentment
consideram que ha estat una bona eina per poder redistribuir els
llocs de feina i el personal amb criteris d’eficàcia i eficiència;
idò aquí és una primera passa i en això estam fent feina amb un
grup amb els sindicats, vull dir que estam fent feina en la nova
norma i agafarem totes les aportacions evidentment que siguin
positives del text que vostès varen preparar.

Tema de l’extra. El tema de l’extra evidentment formava
part del Pla d’equilibri financer; no és una mesura agradable per
a ningú llevar l’extra ni llevar sou a ningú, el que sí és una
mesura agradable és poder pagar la nòmina a final de mes, això
sí que ho és, ara, perquè ara la podem pagar. Això..., crec que
hem de prioritzar i és important tenir-ho en compte. Els he de
dir que l’eliminació de l’extra es fa en base a una normativa
bàsica, vull dir que no es lleva l’extra així voluntàriament
perquè un vol sinó perquè ha de complir uns objectius
econòmics i no hi ha més remei que reconduir de per tot, i és el
que es va fer, i hi ha uns informes jurídics, tant a nivell
autonòmic..., sí, sí, hi ha uns informes jurídics a nivell
autonòmic i a nivell nacional, a més coincideixen i ho tenen a
preguntes parlamentàries que ens han fet a vegades, on s’explica
que el momento del devengo de las pagas es el día tal, y no es
el día 1 de junio, sino que es el día en el que se produce el...,
exacto, i els contractes d’interins que varen finalitzar abans del
reial decret llei que establia aquesta previsió sí varen cobrar la
part proporcional. La resta, no, perquè no s’ha produït el fet
imposable. Això és el que es diu jurídicament. Si després els
tribunals diuen el contrari, aplicarem evidentment la sentència
dels tribunals, just faltaria, i més en un tema com aquest. Però
tenguin en compte que l’extra no es va llevar per una raó de
voluntat sinó per una raó econòmica, és així, vull dir que
totalment econòmica.

El tema del català. Com els deia el diputat Sr. Fernando
Rubio és que volem complir el programa. Vàrem fer l’urgent,
feim l’important. Què hi ha d’important al nostre programa?, de
no compliment és al que ens hem compromès amb els ciutadans
i amb els empleats públics. Nosaltres vàrem dir que llevaríem
el català com a requisit, queda com a mèrit en tots els llocs de
feina. Si vostès llegeixen la Llei 9/2012, que és la que modifica
la Llei 3/2007 per llevar el català en els requisits de llocs de
feina..., no, sí, ara li ho diré, hi ha una excepció, sí, sí, ara la
podem comentar. Hi ha una disposició addicional dotzena que
estableix en el punt primer tots aquells supòsits en els quals els

funcionaris han de tenir català per acreditar que donam
compliment a l’EBEP, que hi hagi gent degudament capacitada
i formada per atendre tots els ciutadans en la llengua, d’acord?,
i després hi ha un apartat segon on hi ha una sèrie d’excepcions
i tenim l’excepció apartat f), que diu “excepcionalmente podrán
tener requisito de catalán todos aquellos puestos que en
función de las necesidades y las funciones en la RPT cada
administración considere conveniente”, ve a dir una cosa així.

En aquest sentit nosaltres què hem fet amb els ajuntaments?,
el control de legalitat que feim en qualsevol supòsit, és a dir,
nosaltres l’únic, quan surten unes bases d’unes oposicions, o
quan s’estableix un requisit i no ve justificat, demanam
l’explicació perquè feim el control de legalitat que ens marca la
llei 20/2006. Perdoni que continuï. I el que hem fet amb
l’Ajuntament d’Alcúdia, com a altres ajuntaments, però bé, ho
han fet vostès en el Parlament, és demanar que es respecti, clar
que sí; és que aquesta excepció precisament era per respectar
l’autonomia local, i crec que el meu antecessor ja ho va dir en
altres ocasions, sempre respectarem l’autonomia local. Si un
ajuntament considera que té cinc places que han de tenir el
requisit perquè el necessiten les seves funcions, l’ajuntament té
autonomia i capacitat suficient per determinar, de forma
excepcional i motivada conforme a la llei; la resta de places han
de complir els altres supòsits que estableix la llei, i no és més
que això, vull dir que... en aquest sentit donam compliment a la
llei i donam compliment a un compromís electoral.

Nosaltres vàrem fer aquesta aplicació i a l’RPT, per
exemple, d’administració general em pareix que hi ha 400
places que tenen requisit de català; per què?, perquè són llocs
d’atenció al públic, perquè són llocs d’atenció telefònica, perquè
són els ordenances que hi ha als instituts, perquè són les places
de cap de secretaria dels instituts, o excepcionalment perquè
hem agafat aquest apartat f) que potser ha agafat qualque
ajuntament, com són les places lingüístiques que tradueixen els
BOIB..., en fi... No, no, però és que és així. La llei està per això,
per complir-la, i això són els requisits que estableix la disposició
addicional dotzena de la llei.

Els temes dels policies, que em deia vostè que han de tenir
o no han de tenir el requisit. Igual que qualsevol altre empleat
públic, són funcionaris; cada relació de llocs de feina aprovada
pel plenari de cada ajuntament determinarà quines places; si un
ajuntament considera que n’hi ha dues seran dues, i si considera
que n’ha de tenir vint, vint, i si considera que cap, cap, però això
és autonomia, això és manera de funcionar les administracions,
és respectar l’autonomia local. Complir la llei, que és el
paraigua per a tots, però donar autonomia a la decisió de cada
municipi en funció de la seva realitat, que la coneixen més que
ningú el batle i els membres del seu ple.
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En relació..., em deia també..., perdoni, d’un pla d’estabilitat
laboral, en relació als turístics, era. Nosaltres no podem imposar
un pla d’estabilitat laboral als ajuntaments, cada
administració..., és que és el mateix, cada administració ha de
fer la plantilla que necessita, l’aprova com un annex dels seus
pressuposts, fan una aprovació plenària inicial, després ho
publiquen, després fan una aprovació definitiva, i determinen
quines places han de tenir en plantilla, quines no, i donarà
l’estabilitat que els seus pressuposts, que per això és un annex,
li permetin. No posarem a un ajuntament que doni estabilitat. Sí
crearem el marc normatiu perquè ho pugui fer; com?,
evidentment donant cobertura a la situació dels interins i
regularitzant allò que establia la Llei de coordinació de policies,
de manera que es permetien aquests nou mesos, contraris als sis
que estableix l’EBEP, per exemple; potenciant els serveis
turístics mitjançant les PAT, com els deia; donant formació a
l’EBAP de caire turístic, o donar per exemple el decret de
seguretat pública, més punts a la gent que doni aquests serveis
turístics o aquestes associacions per poder potenciar totes
aquestes actuacions.

Sector públic instrumentals. És que no hi faré gaire incís,
més que dir-los que el que feim és complir la jurisprudència. El
que s’ha fet fins ara és complir l’objectiu de reduir
l’administració i donar compliment a la jurisprudència del
Tribunal Suprem amb la sentència de l’any 2010. Vull dir que
a partir d’aquí hi havia..., vostè m’ha demanat quants de
recursos hi ha; em pareix que eren 600 i busques amortitzacions
de llocs de feina, dels quals se’n varen presentar 131 i en varen
decaure 40; em pareix que queden vius aproximadament 90.
Cada empresa, sempre que m’han demanat fins i tot en premsa
ho he dit, cada empresa és diferent i té una realitat econòmica,
pressupostària, unes funcions i una plantilla de personal, i en
funció d’aquesta situació hi ha un gerent i un comitè d’empresa
que és el que consensua, negocia i elabora el seu pla de
viabilitat i determina com ha de funcionar i com ha de reduir
aquesta empresa per ser viable. 

Si vostè mira les dades de reestructuració del sector públic
i l’informe que avui he llegit que sortia del ministeri deia que
anàvem per bon camí, que hem reduït el sector públic
instrumental com tocava. Evidentment reduir suposar amortitzar
llocs de feina que un no necessita; evidentment si un no
necessita un lloc de feina dins el sector públic no el posarà dins
l’administració que també ha reduït, és a dir, ha de ser una feina
paralAlela. Hem de crear feina a la societat, en el mercat laboral,
no hem d’engreixar l’administració. És a dir, hem de canviar
aquest xip d’actuació, i aquesta és la línia que anam seguint.

No és evidentment plat de bon gust estar pagant salaris de
tramitació, però és que és un criteri jurídic o que les sentències
determinen, que quan un està tramitant un recurs, una sentència
et diu si han de pagar salaris o no de tramitació. L’únic que feim
és complir les sentències, i complirem les sentències ara,
s’interposaran els recursos que s’hagin d’interposar en funció de
les mateixes, i a partir d’aquí ja es decidirà. Evidentment
intentarem solucionar el més aviat possible tots aquests
recursos, això sí és la voluntat de l’administració i d’aquest
govern, vull que quedi clar.

En relació amb la mobilitat interadministrativa i
intraadministrativa no tenim un termini per aprovar un decret
llei, el que sí tenim és un objectiu; en el moment en què estigui

consensuat amb els representants sindicals, des del moment en
què estigui consensuat, evidentment, amb els secretaris
generals, com vostè deia, idò s’aprovarà al norma que
correspongui. Serà un decret, o serà un decret llei, o serà una llei
en funció del fonament pel qual es fa. En aquest cas la nostra
intenció és que es pugui aplicar amb efectes retroactius a 1 de
gener, i voldríem que es pogués aplicar al concurs de trasllats
que ha de sortir, aquesta és la urgència; per què?, perquè hi ha
tota una sèrie de moviments que s’han fet fruit de l’auditoria i
ens agradaria que aquesta gent també pogués tenir aquestes
puntuacions. Si és possible es farà, si no és possible, no, però ho
estam negociant i s’aprovarà quan s’acabi aquesta negociació.

També feim feina en mobilitat interadministrativa, que no
els ho he dit. Formam part d’una comissió de..., la Comisión de
coordinación del empleo público a nivel nacional per analitzar
els convenis de mobilitat entre administracions, que podria ser
potser favorable a nivell de les nostres illes entre les diferents
administracions.

Del tema del meu antecessor, el Sr. Gornés, consider que
és..., anava a dir poc elegant, però consider que no hauria
d’entrar més que a dir-los que és un informe jurídic d’una altra
administració, que ell ja ho va debatre i ho va exposar crec amb
bastant de detall, i en aquest sentit nosaltres aplicam dins
l’administració autonòmica la normativa jurídica i la normativa
dels informes jurídics que s’estableixen pels serveis jurídics
d’aquí, i supòs que el Consell de Menorca ha aplicat les
actuacions que li han determinat els seus serveis jurídics. En
aquest sentit no tenc res més a dir.

Evidentment que al Pla d’igualtat hi havia unes actuacions
anteriors, i tot el que vostè ha incorporat, però també recordin
que se’ls varen aixecar els sindicats de la mesa. Hem estat
nosaltres que l’hem pogut aprovar, igual que la Llei d’activitats.
La llei era de l’any 2006 i és ara que està dins el Parlament, és
ara que s’està tramitant. 

L’helicòpter d’emergències, per exemple, els he de dir que
en els darrers cinc anys 2007-2012 va costar 4,2 milions d’euros
i només un 47% de les sortides varen ser de rescat; actualment
es dóna cobertura al servei gràcies a la Guàrdia Civil en els
rescats i a l’helicòpter de l’IBANAT en els focs. El servei dels
psicòlegs per accidents, quan va finalitzar el conveni o el
contracte que teníem amb Creu Roja el 28 de febrer de 2013,
se’n va tornar a treure un altre amb unes condicions
econòmiques adequades a la realitat, de 80.000 es va passar
50.000 i va quedar desert, i el que tenim fet és un conveni amb
el 061, amb ambulàncies, que són els que se’n cuiden, com a
altres comunitats autònomes, de donar aquests serveis o de
traslladar els familiars o les víctimes que hi hagi pogut haver en
un determinat accident.

El tema de Sa Coma evidentment sí, continuam, i crec que
ja hi ha qualque pregunta parlamentària en aquest sentit, que hi
ha un pressupost aproximadament de 40.000 euros, no ho sé,
44.000 euros, i estam realitzant actuacions, evidentment perquè
hi hagi un centre de l’112 a Eivissa, igual que hi ha Menorca i
a Mallorca, just faltaria, clar que sí, i gràcies al fet que ara
adoptam mesures positives i estam avançant en aquesta línia,
idò també es durà a terme.
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I finalment la policia turística de Menorca. La normativa
estatal estableix que ha de ser entre municipis limítrofes i no
han de superar 40.000 habitants, per la qual cosa ha quedat
aturada, però sí li dic que estam fent feina per intentar, o
almenys farem tot el que sigui possible, per intentar que es
pugui adaptar a la realitat de les Balears, i en aquest sentit
anirem a lluitar-ho a Madrid les vegades que facin falta per si
aconseguíssim que es pogués modificar aquesta normativa. Del
policia tutor, actualment hi ha 51 municipis que tenen policia
tutor, seguirem lluitant per aquesta figura.

I..., i vull agrair al Sr. Rubio les seves paraules en el sentit
que he adoptat aquestes mesures i ara avançam en positiu.
Continuam en les línies del Pla estratègic de funció pública, per
tant modernitzant, conciliant, donant seguretat jurídica i
millorant la professionalitat, tot això perquè no només cuidam
dels drets dels nostres empleats públics sinó, com deia al
principi, per millorar la qualitat del servei que prestam de cara
als ciutadans.

I perdonin que m’hagi allargat de temps. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Pilar Costa per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, per les seves
explicacions. Però perquè no ens dispersem més del compte, li
faré... No, no dic que vostè estigui dispersa, sinó perquè..., li
faré preguntes concretes que entenc que no m’ha contestat. Ha
parlat sobre els temes que li he plantejat però diria que no m’ha
contestat pràcticament quasi cap de les preguntes que li he
plantejat.

Respecte de les baixes, a les incapacitats temporals que
s’apliquen als funcionaris, pregunta concreta: s’aplica d’igual
forma al personal eventual i alts càrrecs d’aquesta comunitat?
Primera pregunta. 

Segona: el Govern té previst canviar de criteri respecte dels
recursos que estan interposant pels acomiadaments declarats
nuls pels tribunals? No és que nosaltres facem alarmisme o ens
inventem teories jurídiques noves, no ho deim nosaltres; han
estat els tribunals i concretament el Tribunal Superior de
Justícia que han declarat nuls acomiadaments d’aquest govern,
a més d’altres jutjats d’allò social. La pregunta concreta és:
continuaran recorrent aquestes sentències?; si les continuen
recorrent, Sra. Consellera, han calculat quin serà el cost per a
l’administració si més de 600 acomiadaments són declarat nuls?
Per cert, el que diu la sentència és que han de readmetre el
treballadors, i vostès, per suposat, clar que li poden assignar
funcions, a aquest treballador. Per tant el seu argument que
vostès compleixen la sentència i paguen els salaris de tramitació
i punt, això no és cert, o és cert a mitges. Vostès han de
readmetre el treballador i per suposat que li poden assignar
funcions, com està establert a la mateixa llei, tant a l’EBEP com
a la Llei de funció pública del 2007, l’autonòmica.

Tercera pregunta, respecte de la Llei del bon govern, que ja
es va presentar i que com ha dit el meu company un informe del
Consell Consultiu fa tota una sèrie de crítiques per modificar,
etc., etc. Vostè, Sra. Consellera, té previst presentar la Llei del
bon govern, la reforma de la Llei del bon govern, talment la va
enviar al Consell Consultiu aquí al Parlament? Li deman, Sra.
Consellera, que retiri aquesta reforma de la Llei del bon govern.
Primer, perquè tira enrere molts dels avanços que estan
establerts a la Llei del bon govern quan a la resta de comunitats
autònomes i a tot l’Estat el camí és exactament el contrari al que
està duent endavant el Govern de les Illes Balears. La mateixa
llei de transparència, que jo no compartesc, de l’Estat que s’està
tramitant el Congrés dels Diputats va més enllà de la reforma
que vostès han iniciat aquí de la Llei del bon govern. 

Segon, a ningú no se li escapa que aquesta reforma de la Llei
del bon govern ha anat en paralAlel a tota la polèmica de la
incompatibilitat del president, incompatibilitat del president,
Sra. Consellera, que la seva conselleria va avalar que el
president era compatible. Li faig dues preguntes molt concretes
que m’agradaria que em contestés; no em parli de tota la
filosofia de la Llei del bon govern, ni de la Direcció General de
Qualitat, etc.; les preguntes concretes són: Sra. Consellera, em
pot dir una sola diferència, una, només n’hi deman una, entre...,
per què sí era incompatible l’exconsellera de Salut, Sra. Aina
Salom, per ser titular d’una farmàcia, i no ho és, segons el seu
criteri, el president de les Illes Balears, que es troba en la
mateixa situació que l’exconsellera? I segona pregunta, Sra.
Consellera: assumirà vostè responsabilitats polítiques en cas que
els tribunals diguin que el president Bauzá és incompatible? 

No aprofundiré més en el tema, perquè vostè em dirà que
això està sub iudice i que els tribunals ja diran. Ja els va bé això
perquè és guanyar temps i així, mentre passa la legislatura, no
han de prendre decisions respecte de la incompatibilitat del Sr.
President. Però Sra. Consellera, si vostè n’està tan segura, que
han fet les coses bé, jo li deman, si el Tribunal Superior de
Justícia diu el contrari d’allò que ha dit vostè a la seva
conselleria i a la seva direcció general quan era directora
general, avalant la compatibilitat del president, assumirà
responsabilitats polítiques si la resposta del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears és la contrària a la que vostès han
donat?

I per últim també li vull fer referència a una proposta que
vàrem fer en els pressuposts d’aquesta comunitat i vostès a
través d’una esmena hi varen votar en contra i creim que ara és
a més de màxima actualitat, per tots aquells responsables
polítics que són funcionaris i que pel simple fet de fer-ho i una
volta que han passat dos anys, poden consolidar un determinat
nivell, el nivell 33, el meu grup va fer una proposta el desembre
passat per suspendre els efectes d’aquest dret que tenen els
polítics que són funcionaris.
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La meva pregunta, Sra. Consellera, és si vostè està d’acord
en què quedi en suspens aquest dret, perquè en aquest cas ja li
avanç que el meu grup ho tornarà presentar, tal i com ho va
presentar en els pressuposts de l’any 2013 d’aquesta comunitat,
perquè si això hagués entrat en vigor l’1 de gener de 2013 en
aquests moments ens hauríem estalviat el vergonyós espectacle
de l’Ajuntament de Vila, allà on una alcaldessa està allargant la
seva permanència en el seu càrrec perquè arribi dia 11 de juny,
complir els dos anys al càrrec i com que és funcionària,
consolidar el nivell 33. Jo crec que aquest vergonyós espectacle
és lamentable, tots ens n’hem de lamentar i crec que hi ha
mesures que hem prendre des d’un punt de vista polític i per
això li propòs que es deixi en suspens que tenen dret els polítics
que són els funcionaris de consolidar un determinat nivell i així
ens podríem estalviar, com dic, espectacles vergonyosos.

M’agradaria, Sra. Consellera, per favor, que em contestés les
preguntes, no fa falta que em torni parlar de la resta de temes
que ja ha fet en la seva primera intervenció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari MÉS.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Respecte de la reestructuració del sector
públic instrumental, no s’ha de qüestionar si era necessària o no,
era necessària la reducció i la reestructuració del sector públic
instrumental, però no podem oblidar quina era la situació. Jo
vull recordar que quasi el 80% del nombre d’empreses quan
vostès van entrar en el Govern, són empreses que es van
constituir en governs del Partit Popular, i el 70 i busques per
cent de contractes de treballadors de les empreses d’aquest
sector, són contractes ..., contractes o ..., contractes iniciats en
temps del Partit Popular. Per tant, no per fer pagar les culpes al
Partit Popular, però sí per assumir responsabilitats. 

I es tracta del procediment que ha elegit aquest govern per
dur a terme la reestructuració i la reducció del personal. És lògic
que un treballador de quasi ... -si no record malament, em
sembla que em va dir 30 anys-, que un treballador de 30 anys
sigui acomiadat sense preavís, simplement amb una carta, sense
negociació, amb una carta, on li diuen..., que, per cert,
m’espanta que aquesta carta encara no hagi sortit publicada,
perquè el Govern va notificar per escrit als treballadors fins i tot
que no anessin a treballar, fins i tot als treballadors readmesos
d’un acomiadament declarat nul, que no anessin a treballar! És
el procediment? Per tant, no desviem l’atenció. Reestructuració
sí, reducció. Però s’han plantejat jubilacions? Reorganització
del personal? Extincions voluntàries dels contractes? Per què no
es va optar per una negociació colAlectiva amb treballadors,
independentment de la part jurídica, amb treballadors que
portaven 10, 15, 20, 30 anys de feina?, aquesta és la
consideració que calia tenir per a aquests treballadors?

I segona, quin criteri s’ha aplicat per destriar quin
treballador era necessari i quin no? Lògicament no hauríem de
parlar de treballadors, hauríem de parlar de model al qual volem
arribar, de places i de descripció d’aquestes places. Però es clar,
quan aquest grup parlamentari ha demanat reiteradament per
escrit quins criteris s’han aplicat, la primera resposta va ser,
cada empresa aplica...-escoltin bé-, cada empresa aplica el seu
criteri. Jo pensava que hi havia una voluntat d’homogeneïtzar
criteris. Bé, cada empresa aplica el seu criteri. Després enviam
la pregunta, quin criteri ha aplicat cada una d’aquestes
empreses? Resposta, res. No es respon, quins criteris ha aplicat
cada una de les empreses. Jo hauria de demanar quin criteri ha
aplicat el Govern, vol dir que no hi ha uns criteris generals a
l’hora d’establir quines places eren necessàries, quins
treballadors eren necessaris?

Respecte de les impugnacions presentades respecte dels
acords municipals que afecta la Llei de funció pública i a
l’eliminació del requisit. No sé si dir que em satisfà, crec que
no, perquè no ha estat aquest el comportament. Ara se’ns diu
que aquest Govern respectarà totalment l’autonomia municipal
i que si un ajuntament estableix -rectifiqui'm si no és així-,
estableix que si no tots, els que siguin, el 90% de places -perquè
així ho justifica, una per una-, és necessari el coneixement de la
llengua catalana, doncs se’l respectarà. Això és el que jo he
entès. De fet, ho he d’entendre així perquè jo crec que no va ser
una errada, és al Diari de Sessions, l’anterior conseller el Sr.
Gornés deia públicament i no era descontextualitzar, per molt
que es vulgui dir, posava l’exemple, si un ajuntament decideix
que totes les seves places són susceptibles d’incorporar el
requisit de llengua catalana, ho faran, no se'ls respectarà, ho
faran. Açò està escrit, en sessió plenària, en el Diari de Sessions
i no està fora de context, això ho pot llegir qualsevol persona
que ho vulgui comprovar.

Jo lògicament ni simpatia ni no-simpatia, jo quan parl del Sr.
Simó Gornés té a veure amb qüestions de responsabilitat
pública, no amb la simpatia en la persona i el respecte que és
total i absolut. Però jo no li demanava açò. El Govern ha decidit
perfectament exercir el seu control de legalitat damunt acords
municipals que en pregunta parlamentària he demanat quines
impugnacions ha duit a terme, tenc la relació de les
impugnacions, molt bé; jo em deman com és que les fa en un
sentit per què algunes coses sí són de l’interès del control de
legalitat i d’altres no. I li deman com és que l’acord que va
prendre efectivament una altra institució, bé els ajuntaments
també són altres institucions, per què aquell acord no és de
l’interès del control de la legalitat d’aquest govern? Per què?
Aquest i tots els que cregui necessaris. Però o tots o cap. O
respecte a l’autonomia de les institucions o no. Ara resulta que
sí ... m’agrada sentir que es respectarà l’autonomia municipal i
que, per tant, entenc que efectivament l’acord que va prendre
ahir el plenari del Parlament és un acord que va prendre el Partit
Popular, perquè li va donar suport amb total consciència, és a
dir, respectarà l’acord de l’Ajuntament d’Alcúdia de modificar
la relació de llocs de feina, a la qual incorpora, no he vist la
relació, no sé si és el 100%, el 94 o el 95%, incorpora el requisit
del català, a més a més, amb el suport del Partit Popular en
aquell municipi. Per tant, açò es respectarà. Si és així, endavant,
no és el nostre model sense cap dubte, però endavant, endavant
perquè era una interpretació que nosaltres crèiem que depenia
de la voluntat política es podia fer de la Llei de funció pública
que vostès van modificar.
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I acab. També voldria aprofitar avui per aclarir una cosa que
no em deixa dormir, no puc conciliar encara, si vostè m’ho pot
aclarir d’una vegada i no ho tornaré esmentar. Una de les
banderes que el Partit Popular ha utilitzat són les contractacions,
quasi 5.000 o 6.000 contractes que es van dur a terme entre el
2007 i el 2011, nous contractes, resposta parlamentària escrita,
d’on surten aquests nous contractes? Resposta parlamentària
escrita signada pel Sr. Gornés Hachero. “81 de serveis generals,
735 de personal docent (jo sempre dic enhorabona) i 4.482 de
procés de passar de funcionari a funcionari en situació
estatutària, ve a ser funcionari, però es recullen les especificitats
d’aquell funcionari. Açò no és crear nous llocs de feina. I jo vull
remarcar que allò que es va dir i ho va dir el president d’aquesta
comunitat autònoma, és que durant aquell període s’havien
creat, creat, no reestructurat, no amb un procés, que per cert,
aquí no tenc la darrera perquè no l’he poguda recollir, però
aquesta és de dia 10 de novembre de 2012, procés d’integració
com a personal estatutari fix, del personal laboral duit a terme
per vostès; per tant, un procés..., a més vostès ho van defensar
en seu parlamentària en el moment en què es va aprovar la llei
per dur a terme aquest procés. Per tant, m’ho pot aclarir ja, va
ser un error, un mal ús de les dades?, es van crear realment
6.000 ..., si és cert mostri-m'ho amb la traducció en el
pressupost. Vostè sap què suposaria per a un pressupost de la
comunitat autònoma la creació de 6.000 llocs de feina? En
xifres, el cost econòmic de 6.000 llocs de feina i realment
mirant el pressupost el podria trobar. Jo li he de dir que mirant
i revisant el pressupost aquest increment en despesa de capítol
de personal no hi és.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
Consellera, per la seva contestació. Després d’escoltar la seva
resposta ben argumentada, fonamentada en dret, amb claredat
d’exposició i capacitat de síntesi, amb la qual ens ha explicat i
contestat a cada una de les coses que els diferents grups
parlamentaris hem demanat en aquesta comissió, ja ve sent una
pràctica habitual en aquest Parlament que a l’oposició no li ha
quedat més remei que anar pel camí on es troben més còmodes
i és per la demagògia, la difamació i per embrutar el nom del
president del Govern, per intentar comprometre-la a vostè, per
intentar anar per aquest camí, perquè efectivament no es troben
còmodes quan demanen coses i una consellera com vostè els ho
explica amb una claredat, amb una exposició clara, llampant i
amb una argumentació lògia, no els queda més remei que anar
pel camí de la demagògia i pel camí d’intentar embrutar el bon
nom de les persones que ens governen.

Miri, jo sincerament no puc entendre com és possible que
aquí es digui, sí, sí era necessari fer aquesta reestructuració.
Clar, que era necessari, però quan el pacte governava a les Illes
Balears de reestructuració no varen fer absolutament res. I qui
hi hagut de fer aquesta reestructuració i qui s’ha hagut de
menjar totes aquestes mesures polítiques que han estat molt
difícils, ha estat el Govern del Partit Popular, perquè el pacte
l’únic que va fer va ser la reestructuració de l’IDI...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

¡Silencio, por favor!

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

...la de l'IDI, és a dir agafar totes aquelles empreses públiques,
tres empreses públiques, les varen juntar dins l’IDI, varen posar
tot el personal dins l’IDI i no es va fer absolutament res. No es
va amortitzar cap plaça, no es va fer cap tipus de mesura que
suposés un estalvi, per què?, perquè quan la consellera Vives va
comentar que volia fer aquesta reestructuració i que volia treure
personal perquè efectivament s’havien d’aplicar polítiques de
reestructuració, perquè hi havia una llei de reestructuració del
sector públic instrumental que va fer el pacte de progrés, però
que només va fer aquesta llei, perquè després de la
reestructuració no va fer absolutament res, li varen dir que venia
un any electoral i no es podia treure res al carrer. Per tant,
aquestes van ser les polítiques de reestructuració que va fer el
pacte, molt diferents a les que han fet vostès des del Govern,
d’una manera seriosa i absolutament responsable.

Miri, tampoc no consideram que sigui lícit que l’oposició
vengui aquí a donar lliçons de funció pública i que,
efectivament, treguin pit, quan ells varen ser responsable per
exemple de l’estatutarització de 4.400 persones de personal
sanitari aquí a les nostres illes, sense aplicar cap criteri de mèrit,
ni de capacitat, ni de publicitat. És a dir, es va estatutaritzar de
manera directa, sense veure quines condicions tenia aquest
personal i s’hi va comprometre i hipotecar el Govern de les Illes
Balears de peus i mans, perquè aquestes persones una vegada
estatutaritzades són com funcionaris i no es poden tocar. I això
quan es va fer? Idò es va fer l’any electoral, per fer campanya.
Aquesta és la política de personal d’aquells que avui intenten
donar lliçons avui aquí o d'aquells que intenten donar lliçons
avui aquí i que ens volien colar 92 persones més a Serveis
Ferroviaris de Mallorca, que, per cert, gestionava el PSM i que,
per cert, aquestes persones estaven exemptes de qualsevol títol
acreditatiu de català. Per tant, després vénen a fer la demagògia
de sempre, perquè és la seva cançó, la de dir que el Govern del
Partit Popular està trencat un consens històric, però vostès quan
governen i quan han de gestionar els Serveis Ferroviaris de
Mallorca, intenten colAlocar, perquè aquelles oposicions varen
ser aturades pel Govern del Partit Popular, 92 persones a qui a
més a més no volen exigir el títol acreditatiu de català. Per tant,
vostès mateixos s’han retratat. 
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O la Fundació dependència per exemple, totes aquestes
dades que vàrem comentar l’altre dia en el plenari. Varen trobar
17 treballadors i al final 350. Jo, sincerament, vostès sabran, és
cert que part d’aquests treballadors vénen per motiu de la Llei
de dependència, però uns 200 treballadors varen ser agafats per
part de les empreses que donaven el servei externalitzats i per
tant, es va incrementar en més de 200 persones.

Que ens donin lliçons de funció pública aquells que varen
intentar falsejar unes oposicions a l’ib-salut; idò sincerament
crec que no és de rigor i que no tenen cap tipus... Sí, sí, a més
oposicions que varen ser impugnades pels sindicats per totes
aquelles brutors que intentaren fer. És a dir, posar a negociar les
condicions d’unes oposicions de l’ib-salut a persones que es
presentaven a aquestes oposicions, negociar quins havien de ser
els temaris, les puntuacions, persones que després s’havien de
presentar.  O negociar aquelles oposicions, ... posar de tribunal
subordinats de directius que es presentaven en aquelles
oposicions, això és tenir unes oposicions i això és poder donar
lliçons de funció pública?

Sincerament, nosaltres pensam que allò responsable,
raonable és el camí que apuntava la consellera
d’Administracions Públiques, és un criteri absolutament lògic
de racionalització. És un criteri absolutament lògic de
redimensió de l’administració pública i és anar pel bon camí. Jo
crec que la seva exposició ha estat per emmarcar, ben
fonamentada, clara, precisa i esperam que aquesta sigui la línia
dels propers dos anys.

Moltes gràcies i enhorabona, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per acabar té la paraula la
consellera per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats. Intentaré ser breu
a les preguntes concretes que m’han fet i després ja tancaré.

Em parlava de l’aplicació del règim jurídic propi del
personal empleat públic dels serveis generals, el tema de les
baixes, el tema dels horaris. Tot s’aplica al personal empleat
públic inclòs dins l’àmbit d’aplicació dels serveis generals i
objecte de negociació a la mesa sectorial de serveis generals. El
personal eventual no forma part de la mesa ni general ni
sectorial de negociació, té un altre règim jurídic, com vostè sap.
No té tal vegada la situació de les baixes, tampoc té la situació
de les franges horàries, ni de la conciliació, ni altres mesures.
Són RPT diferents, una forma part de la negociació i s’ajusta a
aquesta normativa i l’altra té un altre règim jurídic diferent.

En relació amb el tema del sector públic instrumental. Sr.
Martí, nosaltres no hem triat el procediment a seguir, el
procediment és el que s’ha establert per la jurisprudència del
Tribunal Suprem de l’any 2010. Si després les sentències de
l’any 2011 han canviat de criteri jurisprudencial, nosaltres
seguim i respectam les sentències. Per això recorrerem cada una
d’aquestes sentències contràries al criteri i que nosaltres ens ha
marcat el Tribunal Suprem. De manera que si en tot cas les

sentències van determinar que en un acomiadament
improcedent, nul o d’allò que determini la sentència, s’ha de
seguir una línia, seguirem i complirem les sentències del
tribunal. Ja li he dit que recorrerem aquelles sentències i
intentarem de totes maneres poder consensuar o agilitar el
màxim possible evidentment la resolució dels recursos si és
possible ens agradaria que es fes via també. No és plat de bon
gust tenir recursos amb gent que ha estat empleada pública; però
el que no farem, com li deia, és tornar engreixar l’administració
a costa d’un personal que són places amortitzades perquè (...).

Com es determinen els criteris? Vàrem constituir una
Oficina de Control del sector públic instrumental, de control
pressupostari, l’hem constituïda nosaltres aquesta legislatura,
amb una comissió de personal tècnica, on hi són tots els
secretaris generals, Advocacia, Intervenció, jo quan era
directora de funció pública i el director general de Pressuposts,
per establir aquestes pautes generals. I després a nivell de cada
empresa hi ha el gerent, que és el que aplica la normativa, en
base a aquests criteris jurídics que fixa la comissió de personal
i en base a allò que es negocia en el seu comitè d’empresa. Així
de clar.

En relació amb el tema de la compatibilitat -intentaré ser
concisa i clara en el tema de la compatibilitat del Sr. President-
dir-los que un president no té funcions executives com un
conseller, crec que és de sobra conegut, no importa que ho
digui, però en deixarem constància perquè quedi clar el tema.

Dir que el que es va fer per part de la Conselleria
d’Administracions Públiques per part d’un departament de les
tres direccions que engloben la direcció general, que forma part
de tota la Conselleria d’Administracions Públiques, dins les
seves competències, és emetre uns informes jurídics en unes
actuacions reservades, que, com a tal, es resolen i es varen
resoldre pel Consell de Govern, el qual va acordar l’arxiu
d’aquestes actuacions reservades en base a uns informes jurídics
elaborats per uns departaments, amb la qual cosa la nostra
responsabilitat, la que assumim, és la de donar compliment a les
nostres competències i a les nostres funcions i donar suport als
informes jurídics que es fan per part de les persones competents.

Aquesta és la nostra responsabilitat, així com donar
compliment a les sentències dels tribunals quan es dicten i que,
per tant, son de obligado cumplimiento. No tenc res més a dir
en aquest sentit.
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Allò del complement de l’article 33 que em deia, com sap,
l’article, el nivell 33, que diem que és un article 33 d’una llei de
pressuposts que es va establir, em sembla que era l’any 97, es va
establir a nivell nacional perquè la voluntat era intentar
compensar de qualque manera aquests empleats públics que
durant una sèrie d’anys es dedicaven a l’administració, a llocs
de responsabilitat política, perquè durant aquests anys se suposa
que un no té possibilitats de fer cursos o, per exemple, no té
possibilitats de promocionar com a funcionar; pot veure’s
qüestionat en les seves actuacions, després, quan torni al seu
lloc de funcionari, pel vessant polític que hi ha en determinades
decisions que un pugui prendre; és a dir, intentam
professionalitzar la part política de la direcció de l’administració
i, per compensar, hi havia aquest complement que es va fixar a
nivell de llei estatal.

Posteriorment, totes les comunitats autònomes varen anar
aplicant en la mateixa línia. Doncs, en la mateixa línia ho ha fet
la comunitat autònoma, res més. I li record, no són polítics que
han estat funcionaris, són funcionaris que han estat polítics, és
a l’inrevés, són funcionaris que tornen al seu lloc de funcionari.
No són els polítics que cobren el nivell 33, eh, no ho obliden,
són els funcionaris, quan tornen a ser funcionaris que cobren
aquest 33, per haver assumit una càrrega de decisió política. És
diferent el matís, però és així.

El tema del control de legalitat, feim el control de legalitat
que dicten els informes jurídics dels tècnics, no decidim aquest
ajuntament, aquell altre o aquest consell, en funció de les actes,
dels plens que ens arriben es decideixen els controls de legalitat,
i així continuam, amb objectivitat, conforme a la normativa i
conforme al que determinen els jurídics, a cada un dels supòsits
que els coment.

I després, finalment, el tema de la integració, dir-los que la
integració de l’any 2007-2011 es va fer, miri, en concret li diré:
4.482 persones es varen incorporar en procés d’estatutarització;
735 persones es varen incorporar com a personal docent; 879
persones com a serveis generals. Aquest augment de personal es
produeix dins capítol 1, quan abans aquestes nòmines no
s’imputaven a capítol 1, perquè s’imputaven a les fundacions,
per la qual cosa, en tot cas, podien sortir a capítol 4 o a capítol
7, pel que no incrementaven el capítol 1 que genera aquest
dèficit a la comunitat autònoma en els seus pressuposts. A partir
d’aquest moment sí es varen incorporar; es varen incorporar
precisament a partir de l’acord social que es va fer, bàsicament
a l’any 2010, i li llegiré una de les frases que posa acord: “Es
considerarà personal laboral fix el personal indefinit que hi
havia a dia 30 d’octubre del 2006, sempre que no hagi obtingut
la condició d’indefinida per sentència”. És a dir, tot el que era
indefinit abans del 2006 ara el volen considerar fix. Per què?
Perquè a causa de la diversitat, per no anar a analitzar els
contractes; idò nosaltres sí, en el sector públic instrumental
estam una a una, empresa a empresa, analitzant els contractes
perquè cada empresa és diferent, cada contracte representa una
persona i cada persona una família, i s’ha de donar seguretat
jurídica als contractes que queden, igual que s’ha de respondre
jurídicament davant els tribunals de les amortitzacions que es
fan.

La integració que es fa a l’any 2012-2013 és fruit d’un Reial
Decret Llei, el 16/2012, no és fruit d’un pacte ni d’un acord fet
pel Govern de les Illes Balears, sinó que és fruit d’un reial

decret bàsic estatal dins la situació econòmica que obliga a
realitzar aquestes integracions dels funcionaris, abans del 31 de
desembre del 2013, que no poden continuar en els centres
sanitaris, com saben, i dels laborals abans del 21 de desembre
del 2012. És compliment de normativa bàsica, no és decisió
pròpia, d’acord?

I després, finalment, per acabar, el tema de la Llei del bon
govern. Aquest govern no farà una passa enrera ni en
transparència ni en avaluació de polítiques públiques ni en bon
govern ni en bona administració, si hem de fer qualque cosa
farem passes endavant. Nosaltres hem millorat la transparència
de les Illes Balears, i ho mostren els índexs de SINCAU, saben
que vàrem passar de 56 a 83%, i és així, estan penjades les
dades i s’estan actualitzant contínuament, i vàrem passar de ser
la quinzena comunitat autònoma a nivell de transparència a ser
la novena; doncs, si podem lluitar per a enlloc de ser la novena,
ser la vuitena, la setena o la que sigui, anirem lluitant, i tot el
que suposi un retard en transparència, en bon govern i en bona
administració pot tenir per segur que no es farà, i en això sí que
em trobaran.

Això sí que els ho dic, tot el que sigui un avanç i que no
sigui una marxa enrera, la farem endavant, amb transparència,
en la línia que determini el dictamen del Consell Consultiu que
analitzam i en la línia que avanci l’avantprojecte de llei de
transparència estatal, al qual ens adherim completament, no a
nivell de contingut només, sinó també a nivell d’ideologia,
perquè el Govern de les Illes Balears, igual que el Govern
nacional el que vol és avançar en transparència, en bon govern
i en bona administració, en les dues coses. Per al bé dels
empleats públics d’aquesta comunitat autònoma i per al bé de
tots els ciutadans als quals hem de servir amb el màxim rigor,
amb la màxima transparència, com li deia al principi, amb
eficàcia i amb eficiència, però, sobretot, amb resultat. Aquesta
és la intenció que té aquest govern en relació amb aquestes
matèries. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Acabat aquest debat, agraïm
la presència de la Sra. Consellera i dels seus acompanyants.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4619/13,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
solAlicita la compareixença de la consellera
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre les
prioritats que es marca la nova consellera en relació amb
les polítiques que aplicarà la seva conselleria.

Ara demanaria al grup proposant la seva posició respecte de
la petició RGE núm. 4619/13, si la retira o ...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, no, don per resolta la nostra petició i per tant no fa falta
ni obrir. Sí, la retir, la don per resolta, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Diputat. I no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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