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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president, Damià Borràs substitueix Marc Pons.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Si, Sr. President, Francisco Mercadal substitueix Lourdes
Bosch.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. El primer punt de l’ordre del dia
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
4842, 5152 i 5153/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4842/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a readmissió del
personal laboral amb acomiadaments declarats nuls.

En primer lloc, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
4842/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a readmissió
del personal laboral amb acomiadaments declarats nuls. Té la
paraula, per tal de defensar-la, la Sra. Lourdes Aguiló, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja han passat dos anys i mig
des que va començar aquesta legislatura i durant aquest temps,
sobretot en el principi, hem hagut d’escoltar constants
afirmacions del Govern i del Grup Parlamentari Popular sobre
la defensa del principi de seguretat jurídica i sobre la bona
gestió, que segons ells, asseguraven garantien amb l’aplicació
de les seves polítiques.

A hores d’ara, però, podem afirmar, sense temor a
equivocar-nos, que el principi de seguretat jurídica ha estat
conculcat, més que mai, des que governa el Partit Popular, des
que governa, diria jo, aquest Partit Popular; des que les
decisions d’aquest govern, des que les decisions del president
Bauzá es prenen per donar respostes no a les necessitats dels
ciutadans de les Illes Balears sinó a les demandes del Govern
central i dels poders fàctics i econòmics que volen canviar
completament el model polític i econòmic de la nostra societat,
que volen acabar amb l’estat del benestar. Un govern que està
ben disposat a deixar les Illes Balears a la cua de totes les
comunitats autònomes quant a serveis públics, quant a
intervenció pública, quant a inversions públiques. 

Amb aquest govern els ciutadans de les Illes Balears estam
condemnats que la despesa pública per habitant arribi a ser la
més baixa de tot l’Estat, i això encara que som els ciutadans que
més colAlaboram amb els nostres imposts a l’increment
d’ingressos públics per càpita de tot l’Estat.

Exemple de seguretat jurídica i de bona gestió, evidentment,
no ho és aquest govern, i n’és una bona mostra la forma com ha
dut a terme la reducció del sector públic en execució del seu pla
de reducció i d’acomiadaments. En aquest tema, com en tants
d’altres, han actuat amb precipitació, sense planificació, sense
aplicar criteris objectius, sense anàlisi de la situació i sobretot
sense aplicar correctament la legislació vigent, ni tan sols la
seva pròpia legislació, ni tan sols varen voler aplicar en la
reducció del sector públic, els acomiadaments dels treballadors
públics, la seva reforma laboral, una reforma laboral que els
hauria permès acomiadar el personal de les entitats públiques,
treballadors públics, servidors públics, fent els expedients de
regulació d’ocupació, els ERO, de manera objectiva,
transparent, negociada i amb la corresponent indemnització que
la seva reforma s’havia cuitat ben bé de rebaixar. 

En lloc d’això, què ha fet aquest govern? Idò, incomplir la
llei, aplicar la llei de manera fraudulenta, aprofitar-se d’un frau
anterior per cometre’n un altre, un doble frau de llei, comesos
tots dos fraus precisament pel Govern del Partit Popular, del
passat i del present. Els que presumien de bona gestió i de
seguretat jurídica han estat descoberts per jutjats i tribunals de
justícia de les Illes Balears, que els han condemnat per aplicar
la llei fraudulentament. Primer, reconeixent la manera
fraudulenta de contractar el personal de les empreses públiques
que després han acomiadat, frau comès principalment pel
Govern del Partit Popular en el passat contractant els
treballadors de les empreses públiques sense dur a terme cap
procediment que garantís els principis constitucionals d’igualtat,
mèrit i capacitat. I segon, reconeixent també l’actuació
fraudulenta en la manera d’acomiadar-los, frau comès
únicament i exclusivament per aquest govern. 

En tots dos casos han incomplert les lleis, han incomplert les
lleis de funció pública i les llei laborals, i ho saben, i sembla que
els és igual. 

En les sentències dictades pel Tribunal de Justícia de les
Illes Balears sobre els acomiadaments del sector públic ha
quedat ben palès que han incomplert la seva pròpia Llei de
reforma laboral, la de l’abaratiment dels acomiadaments, la dels
20 dies per any treballat. La seva reforma els va semblar massa
bona per aplicar-la als treballadors públics, que varen ser
acomiadats sense cap indemnització, sense cap consideració als
anys de servei, en molts de casos més de 20, 25 i fins i tot 30
anys de serveis. 

I clar, davant un incompliment tan flagrant de la llei els
tribunals han declarat nuls de ple dret aquells acomiadaments,
nuls de ple dret. Què significa això? Quines conseqüències té la
declaració de nulAlitat de ple dret dels acomiadaments? Idò, les
conseqüències, d’acord amb la llei són: primer, readmissió
immediata del treballador en el lloc que venia desenvolupant
amb anterioritat i abonant els salaris deixats de percebre i,
segon, alta del treballador a la Seguretat Social amb efectes des
de la data de l’acomiadament, cotitzant per aquest període, que
haurà de ser considerat cotitzat, a tots els efectes.
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I, què varen fer les entitats del sector públic davant el rosari
de sentències que declaraven nuls els acomiadaments realitzats
a l’empara del doble frau de llei i sense aplicar la legislació
vigent? Idò, negar-se a la readmissió a què obliga la llei amb
l’argument que el lloc de treball ja no existeix; obligar els
treballadors a quedar-se a casa i negar-los l’accés al lloc de
treball i, sí, això sí, incorporar-los a la nòmina pública i abonar-
los els salaris, sense anar a fer feina.

Més endavant, quan ja no els va quedar més remei, atesa la
pressió política i social pel fet de pagar sous públics sense anar
a fer feina, varen formalitzar una readmissió dels treballadors,
formalitzar entre cometes, perquè la readmissió dels treballadors
a feina no es va produir, a feina no els volien. Què feren
després? Provocaren un acomiadament improcedent i pactaren
una indemnització de 45 dies per any treballat. La
indemnització més alta possible per als acomiadaments
improcedents que s’estableix a la legislació laboral, una
indemnització que només s’ha d’abonar, d’acord amb la seva
reforma laboral, quan les coses no s’han fet bé, quan no s’ha
planificat com toca, quan no s’ha negociat, quan no s’ha dut a
terme l’ERO corresponent.

Per tant, quin ha estat el resultat final de la política
d’acomiadament del Govern que patim a les nostres illes? Idò,
indemnitzacions milionàries per a alguns treballadors, aquells
que varen interposar els recursos, i cap indemnització per a
aquells altres que de bona fe cregueren en les afirmacions que
els feien els gestors públics que es feien les coses d’acord amb
la llei i que foren acomiadats sense indemnitzacions, però no
interposaren recurs contra aquesta decisió governamental. Uns
molt, els altres res. Política de desigualtat a la qual els
conservadors ens tenen tan acostumats.

En definitiva, el Govern s’ha pogut aprofitar de la bona fe de
la gent, de la bona fe d’aquells treballadors als quals se’ls van
negar tots els drets, i per contra ha provocat una despesa molt
important, per la seva política d’acomiadaments inadequada i
contrària a la llei, i pel fet que no ha volgut aplicar la llei ni les
sentències judicials recaigudes en els seus estrictes termes, com
era obligat quan queien en primera instància.

Cal que recordi aquí que hi ha hagut persones que han rebut
indemnitzacions milionàries, alguns a pocs mesos de l’edat de
jubilació, evidència rotunda de la manca de planificació i
d’anàlisi de la política d’acomiadaments. 

Certament, és imprescindible demanar al Govern de les Illes
Balears que faci complir la legalitat vigent respecte de la
política d’acomiadaments i de les treballadores i treballadors
públics i que s’executin les sentències recaigudes en els seus
més estrictes termes. Cal demanar al Govern que compleixi la
legalitat vigent i que acati les sentències dictades pels jutjats i
pels tribunals de justícia. Han parlat els Jutjats Socials i la Sala
Social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que
a les darreres sentències ha dit molt clarament que la seva
actuació ha estat contrària a dret.

Els òrgans jurisdiccionals socials, a mesura que els han
arribat els recursos formulats en contra dels acomiadaments que
han duit a terme les empreses públiques vinculades a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, han arribat a tenir una
visió de conjunt de la política d’acomiadaments d’aquest govern
i han confirmat la seva mala praxis, han confirmat amb els seus
pronunciaments la conculcació flagrant de la llei, la conculcació
del principi de seguretat jurídica i també la nefasta gestió dels
poders públics duta a terme per part del Govern de les Illes
Balears, aquell que ens havia de dur del caos al cosmos.

Davant d’aquests pronunciaments judicials, davant les
sentències del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
sentències impecables per cert, davant l’actual doctrina del
Tribunal Suprem, allò que hauria de fer el Govern és
reconsiderar també la seva actuació, analitzar-la, d’acord amb
aquests pronunciaments judicials, i aplicar-la a la seva política
de personal, a la reestructuració del sector públic que du a terme
i donar instruccions a les entitats del sector públic, vinculades
o dependents de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
perquè acatin i compleixin les sentències en els seus més
estrictes termes, inclosa la readmissió efectiva i atribució de
funcions immediates a tots i a cada un dels treballadors en el si
de l’ens públic afectat per la decisió judicial o en aquell que
s’hagi subrogat en els drets i obligacions. Això és el que hauria
de fer un bon gestor públic davant les sentències tan
contundents com les de la Sala Social del Tribunal Superior de
Justícia, i és per això que proposam l’aprovació de la nostra
proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En el torn de fixació de
posicions pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr.
Diputat Nel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
nostre grup avança que donarà suport a aquesta iniciativa, la
proposta del Partit Socialista Obrer Espanyol, que implícitament
denuncia el despropòsit que ha suposat tot el procés de
reestructuració del sector públic instrumental gestionat pel
Govern actual, i explícitament reclama que les coses es facin
d’una altra manera, que es facin bé, que es facin utilitzant els
instruments prevists en la nostra legislació.

És cert que en els darrers quatre anys s’han dut a terme per
part dels diferents governs de la comunitat autònoma de les Illes
Balears un procés de reestructuració i redimensió del conjunt
d’entitats públiques, empresarials, societats mercantils
públiques i fundacions del sector públic agrupades en el que
coneixem com a sector públic instrumental.
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Tot i la necessària reestructuració, que una altra vegada
volem deixar clar que era necessària, la gestió dels recursos
humans lligada a la redimensió del conjunt d’ens que ha dut a
terme el Govern de les Illes Balears, des de juliol de 2011,
dissenyada i dirigida des de la Direcció General de Control
Pressupostari i dirigida, per tant, pel qui avui és conseller, ha
generat un allau de recursos, de sentències d’improcedència i de
nulAlitat i obligacions a càrrec del pressupost de la comunitat
autònoma, que es contradiuen i desvirtuen l’objectiu de reducció
de la despesa vinculada al sector públic instrumental que, no
podem oblidar, era la raó per la qual s’iniciava tot aquest procés.

Tampoc no podem oblidar, en tot aquest procés, que tot i
que la reestructuració era necessària calia que s’hagués fet amb
el màxim acord del conjunt de grups polítics, sense oblidar que
tots ells hi tenen una responsabilitat. Més del 80% d’empreses
públiques i més del 80% de contractes d’aquestes empreses
públiques, contractes laborals d’aquestes empreses públiques,
s’han dut a terme amb governs del Partit Popular. 

L’origen de tots els recursos i sentències, com deia, és la
política d’acomiadaments dels treballadors públics vinculats al
sector públic instrumental aplicada per l’actual Govern de les
Illes Balears, el qual pretenia, per la via de l’amortització de
places i sense indemnització ni negociació ni preavís, acomiadar
quasi 600 treballadors. Del total de treballadors acomiadats han
presentat més de 130 recursos, individuals i colAlectius, que el
nostre grup tengui constància, de manera que els empleats
públics acomiadats que han recorregut i són susceptibles de ser
readmesos i/o indemnitzats pot superar els 200. A més d’açò,
alguns sindicats han presentat una demanda colAlectiva que
podria afectar la totalitat dels treballadors acomiadats per la via
de l’amortització.

Pràcticament, idò, totes les sentències conegudes declaren
nul o improcedent l’acomiadament que el Govern ha executat
sense negociació ni indemnització ni avís previ, totes elles
remeten el Govern, com ja s’ha dit, a la normativa laboral actual
quant a la necessitat de tramita un expedient colAlectiu negociat
que contempli el temps treballat i la corresponent
indemnització.

Malgrat les desenes de sentències dels Jutjats Socials i de la
sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
el Govern, en el seu moment, va optar per recórrer sense
perjudici del compliment i execució de les sentències que en
alguns casos a resolt readmetent, o va resoldre readmetent, els
treballadors i pagant la corresponent nòmina sense haver d’anar
a treballar. Finalment, després d’uns mesos d’indecisió,
d’incertesa, en aquesta situació el Govern ha hagut de retornar
a l’inici del procés, negociant i pagant una indemnització, açò
sí, dels elegits, o millor dit dels no elegits.

Açò sí, ara el valor de la indemnització, com també s’ha dit,
és el màxim, de 45 dies per any treballat. El resultat d’aquesta
pèssima gestió ha estat l’acomiadament arbitrari de centenars de
treballadors, demandes judicials i nombrosos costos econòmics
evitables. A les despeses judicials cal afegir-hi el salari de
tramitació, les nòmines pagades després de la readmissió i
finalment una indemnització més elevada, més del doble en
alguns casos, que si s’hagués negociat d’inici un acomiadament
justificat per raons econòmiques i per la necessitat d’amortitzar

places prescindibles en la nova organització dels ens públics del
sector instrumental de la comunitat autònoma.

No en tenim cap dubte, ho hem dit i ho tornaré a dir avui, el
procés de reestructuració s’ha fet sense posar damunt la taula
criteris objectius coneguts per totes les parts, pels sindicats, pels
treballadors, per les formacions polítiques, pels ciutadans. Mai,
mai no s’ha explicat, ni per part del Govern ni per part de cap
director gerent d’una entitat pública instrumental quins han estat
els criteris que s’han aplicat.

Per tant, per açò, no podem més que repetir que en aquest
procés s’ha fet purga política, clarament, purga política, s’han
triat aquells treballadors no per criteris d’eficiència, d’eficàcia,
no tenint en compte els drets laborals, sinó per criteris arbitraris
desconeguts que en cap moment aquest govern no ha volgut
posar damunt la taula.

Tant és així, tant és així, que no tenc cap dubte tampoc a dir
avui, que el Partit Popular, el Grup Popular, el Govern de les
Illes Balears sí es va interessar per conèixer el perfil polític
d’aquells treballadors que havia d’acomiadar, així de clar i així
de net, el perfil polític dels treballadors que havia d’acomiadar.

Crec que la gestió és tan nefasta en la reestructuració del
sector públic instrumental que es podrien posar massa exemples.
En qualsevol cas, em qued amb la d’aquells treballadors, alguns
dels quals fins i tot feia més de trenta anys que treballaven per
a la comunitat autònoma a través d’una d’aquestes empreses,
d’algun d’aquests ens, més de trenta anys i que hagin hagut de
ser acomiadats sense ni un preavís ni sense una negociació
prèvia, simplement amb una carta d’un dia per l’altre dient que
l’endemà no fa falta que vostè torni. 

Aquesta és la política que ha aplicat el Partit Popular, és una
política absolutament rebutjable, i si no feim tard li demanaria,
i per açò coincidim amb aquesta proposició no de llei, al Govern
que recuperi el seny, que recuperi allò que la legalitat preveu i
que qualsevol reestructuració la faci amb els instruments
prevists, que són els instruments que garanteixen la seguretat
jurídica, que garanteixen la transparència, que garanteixen uns
criteris objectius, coneguts, pactats per totes les parts i que,
lògicament, eviten que el ciutadà, i en aquest cas també el nostre
grup, pugui dubtar, com dubta que aquest procés s’hagi fet amb
el rigor, amb la seriositat, amb l’equidistància i l’equanimitat
que era necessària per tal que no es pogués mai valorar aquest
procés com un procés partidista, de tria partidista, que no està
lògicament al servei del sentit públic que hauria de tenir, regir,
qualsevol actuació del Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula pel Grup
Parlamentari Popular el Sr. Fernando Rubio, per un temps
màxim de deu minuts.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Volem fer referència, des del
Grup Parlamentari Popular, al que ha estat doctrina per part del
Tribunal Suprem del nostre país, el qual ha fet una distinció
clara entre personal laboral indefinit fix i no fix. El Tribunal
Suprem afirma que el personal laboral indefinit no fix
s’equipara amb l’estatuts jurídic del personal indefinit, interí,
perdó, del personal interí. La llei és clara i el Tribunal Suprem
també: per causes econòmiques pot el Govern de les Illes
Balears procedir a l’amortització de places d’aquest personal
indefinit no fix sense que sigui d’aplicació l’Estatut dels
Treballadors i, per tant, sense que sigui obligatòria la
indemnització per a la referida amortització de plaça o places.
Tampoc no és possible readmetre aquell personal laboral
indefinit no fix del qual s’hagi amortitzat la seva plaça ja que
aquesta plaça està extingida. Per tant, si una plaça està extingida
l’administració no pot readmetre ningú. 

No obstant això, sabem que ha estat aquesta una qüestió poc
pacífica dins la jurisprudència de la nostra comunitat autònoma,
no hi ha hagut una unitat de criteri dins el món judicial aquí a la
nostra comunitat autònoma, però el que no es pot fer és
generalitzar tots els casos per igual, no és possible dir que tots
els acomiadaments fets per part de l’administració relatius a
personal laboral indefinit no fix siguin nuls de ple dret i quedar-
se tan tranquil, ho són aquells que particularment o/i
individualment ho han considerat així o ho han estat declarats
per part d’un jutge o d’un tribunal, perquè la jurisprudència ha
interpretat que en aquell cas no es tractava d’un laboral indefinit
no fix, sinó que tenia una altra categoria laboral o per altres
motius o altres qüestions que, evidentment, el que s’ha de fer és
analitzar cas per cas i el que no es pot fer és venir aquí,
presentar una proposició no de llei i generalitzar que tot el
procés d’amortització i de reducció del sector públic
instrumental dut a terme per part del Govern de les Illes Balears
és ilAlegal, això és fer una perversió de l’actuació administrativa
ilAlegal del Govern de les Illes Balears. Però el que és ben clar
és que ningú pot anar en contra de la doctrina unificada per part
del Tribunal Suprem, el qual a diferents sentències de cassació
ha deixat ben clar que l’amortització de places de personal
laboral indefinit no fix és totalment ajustada a dret, que es
poden invocar conseqüències econòmiques i aquesta ha estat la
justificació i la motivació per part del Govern de les Illes
Balears.

Per tant, no és cert quan es diu que el Govern no ha donat
cap explicació a ningú, no, no, és que l’explicació és clara,
manifesta, pública i notòria: teníem una administració
sobredimensionada, de la qual vostès han estat molt
responsables d’això, perquè han contractat personal laboral i
han regularitzat places que després qui ha patit les
conseqüències hem estat nosaltres, el Govern del Partit Popular,
el qual ha hagut de fer aquestes regularitzacions i ha hagut de
fer aquesta reducció.

I després també hem de tenir ben clar que hi ha un
compromís de reducció de la despesa pública i del dèficit
públic, que lamentablement ha de passar per reducció de
personal. El que no és possible és el que va fer el Govern
anterior, qui deia que sí, que s’havia de reduir el sector públic
instrumental, i el que feia era unificar empreses públiques, sense
cap tipus de reducció de personal, per què? Doncs per motius

electoralistes o per motius que venia una campanya, no es
volien embrutar, no volien acomiadar ningú i avui patim les
conseqüències d’aquell desgovern i d’aquella falta de
responsabilitat.

Per tant, tenim en aquests moments una situació que
efectivament no és fàcil, és una situació complicada. També és
cert que estam pendents d’una resolució del Tribunal Superior
de Justícia que donarà llum davant d’aquesta qüestió, davant
aquesta situació jurídica, i crec que és important respectar, com
no podia ser d’altra manera, les resolucions que van sortint dels
diferents òrgans judicials, però sense oblidar-nos i tenint sempre
present que hi ha una doctrina ben clara establerta per l’alt
tribunal del nostre Estat, al qual avala de manera clara l’actuació
que du a terme el Govern de les Illes Balears.

Per tan, no estam d’acord amb el plantejament d’aquesta
proposició no de llei, no estam d’acord que es generalitzin tots
els casos per igual, ni estam d’acord evidentment que s’acusi el
Govern de les Illes Balears d’unes pràctiques que no són en cap
moment les que es refereixen els diputats de l’oposició, sinó ben
el contrari, el Govern el que fa és complir amb el seu deure,
amb els instruments que l’ordenament jurídic li permeten.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions Sra.
Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot moltes gràcies al
Grup Parlamentari MÉS per donar suport a la nostra proposició
no de llei i dir-li també que em sembla que demanar seny a
aquest Govern és com demanar peres a l’om, ho veim cada dia
amb les seves polítiques, amb les polítiques educatives, amb les
polítiques sanitàries, amb les polítiques totes fetes amb un full
de ruta molt clar, que passa per desmuntar el nostre estat social,
tal com el coneixem, tal com l’hem arribat a viure i sembla que
serà tan complicat tornar recuperar.

Miri, al Grup Popular li dic que les conseqüències de la
situació del sector públic no són a per mor de la política del
Govern anterior, ni molt manco. I és que jo ho he vist, jo he vist
com creixia aquest sector públic, molt especialment a l’època
del Govern del Sr. Matas, i sé per què va créixer d’aquella
manera. Va créixer d’aquella manera tan desmesurada
precisament perquè quan va entrar a governar el primer pacte,
va posar seny, lògica, legalitat i constitucionalitat en els
processos de selecció de personal funcionari, funcionaris
interins. Per primera vegada a la comunitat autònoma se varen
fer les coses així com tocava, en els anys 99, 2000, 2001, 2002,
aquells anys en què únicament es podia accedir a la condició de
funcionari de carrera per un procés que fos d’acord amb els
principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, i que
tampoc no es podia accedir a la condició d’interí de la manera
com es feia abans, i que els tribunals de justícia ja digueren amb
moltes sentències, totes elles estan a disposició a l’Advocacia,
que no es duen a terme correctament.
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I quan va tornar governar el Partit Popular, que es va adonar
que ja no podia utilitzar els sistemes d’accés a la condició de
funcionari de carrera, va dir molt bé, fins aquí l’administració
pública funcionarial i de carrera que jo ja no puc manejar,
perquè ja per força s’han de mantenir els sistemes de
convocatòria pública, igualtat, mèrit i capacitat, i a partir d’aquí
el que farem serà créixer a les empreses públiques i, aquí sí, ja
no aplicam els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i resulta
que són interins, amb caràcter d’interinitat, perquè vostès no
varen emprar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat per a la
selecció d’aquest personal.

I clar, vostè em diu: “no es pot generalitzar”. És molt
complicat no generalitzar quan es coneix, quan coneixem, com
coneixem tots els que som aquí, com ha estat la política de
personal i de recursos humans del Grup Popular quan ha
governat. Molt difícil no generalitzar i molt difícil acceptar que
sigui aplicable encara la doctrina del Tribunal Suprem, que sí
coneixem, clar que la coneixem, que efectivament parlava de
què una persona contractada sense haver seguit aquests principis
passava a tenir caràcter d’interinitat, quan no es diu que aquesta
doctrina està superada per una sentència del Tribunal Suprem,
de 8 de juliol de 2012, quan diu que quan s’està fent una cosa
global, que en aquest cas és el que es fa, perquè tenim un pla de
reducció que s’ha presentat aquí i és un pla global i els tribunals
ho han vist, diu, per tant, que quan es fa un pla global com el
d’aquí, s’ha d’aplicar la llei, s’han d’aplicar els ERO, s’han
d’aplicar com a acomiadaments colAlectius i aquí ja no val el
caràcter d’interinitat, sinó que hi ha un dret a una indemnització,
una indemnització petita, 20 dies per any, però hi ha un dret a
una indemnització que s’ha de complir. 

I si això no es fa i hi ha una declaració d’acomiadament nul,
des del principi s’ha de fer la incorporació, fins i tot quan es
recorre, perquè les obligacions de salari hi seran, fins i tot en cas
de recurs.

I no em tornin dir que les places estan extingides, perquè és
que les places no existien ni abans, o és que es pensen que abans
els contractaven amb places existents? No existien, els
contractaven per obra o servei, mai no han existit les places, és
que saps que és de divertit! A sobre et diuen que les places no
existeixen, per tant ara ja no poden tornar. 

O sigui, no cream places, cream obres i serveis, els feim fer
feina a una obra i servei, feim un frau perquè entrin en obra o
servei, per suposat sense cap convocatòria pública. Després els
tenim, els engegam, els deim que la plaça no existeix, els pagam
perquè quedin a casa, perquè no volem complir la sentència de
primera instància i després ni la segona, perquè hem d’anar al
Suprem, i els pagam, i els diem no, no poden fer feina perquè la
plaça no existeix. Home! Home, la plaça no existeix! La plaça
no ha existit mai, no les varen crear les places, precisament
perquè no estaven creades no hi havia procediments de
contractació.

Mirin, tanmateix, efectivament, demanar seny, demanar el
compliment de la legalitat és demanar peres a l’om, jo li agraesc
al Grup MÉS el seu suport i confirmam, una vegada més, la
posició del Grup Popular en aquesta i en tantes altres matèries
allà on el compliment de la legalitat no passa per la seva manera
de fer política.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 4842/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

I cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4842/13.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5152/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a ús públic dels
quarters de l'esplanada de Maó.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5152/13 del Grup Parlamentari MÉS, sobre l’ús públic dels
quarters de l’esplanada de Maó. Té la paraula per tal de
defensar-la l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. El Ministeri de Defensa té en
aquests moments a Menorca 57 propietats immobiliàries, la
majoria de les quals, 36 exactament, estan desafectades, és a dir,
que han deixat de tenir oficialment un interès militar per la qual
cosa s’han posat en mans de l’Institut de l’Habitatge,
Infraestructures i Equipaments de Defensa perquè es faci el
procés corresponent per a la seva venda.

També és a la venda els quarters de l’esplanada. Aquest cas
és un d’aquests sis béns immobles que no estan desafectats per
part del Ministeri de Defensa, tot i que sí declarats com a
innecessaris, per la qual cosa sí que també han entrat dins aquest
procés, dins aquesta sort de la seva tramitació i venda.

L’objectiu del Ministeri de Defensa és molt clar, treure el
màxim rendiment econòmic d’aquests immobles i ho vol fer
sense el que des del Grup MÉS consideram que seria lògic i és
obrir les vies de diàleg, de negociació amb els consistoris, amb
el Consell Insular de Menorca, per escoltar les propostes que es
poden fer al respecte.
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Els quarters de l’esplanada, -amb ics, per cert, perquè a la
proposició veig que apareix una vegada amb essa-, els quarters
de l’esplanada són uns dels edificis històrics més importants de
Maó, no només són un testimoni excepcional de la història de
la ciutat, sinó que també són un element clau de la seva trama
urbana. És per açò que creim que haurien de passar a formar
part del patrimoni de la ciutat, la qual hauria de decidir
democràticament el seu ús. I açò només serà possible si es
prioritza el seu ús públic.

Val la pena recordar que els quarters de l’esplanada, quan
parlam dels quarters es tracta d’un complex de tres edificis que
sumen un total de 4.930 metres quadrats. L’edifici més antic va
ser construït durant la segona dominació britànica, mentre que
els altres dos van ser construïts l’any 1920. L’edifici principal
forma part també del Catàleg de protecció de patrimoni
arquitectònic de la ciutat. El seu valor per tant, no és
qüestionable.

Així i tot no sembla lògic que l’única opció, que és la que en
aquests moments està damunt la taula, sigui actualment la seva
compravenda. Els quarters es van construir en el seu dia damunt
terrenys que les entitats locals van cedir gratuïtament. El més
lògic seria per tant ara que el ministeri els cedís a l’ajuntament
per recuperar la plaça principal de la ciutat.

És per tot açò que el nostre grup presenta aquestes dues
propostes de resolució que van en el sentit esmentat, en el sentit
d’assegurar l’ús públic i en el sentit de posar en mans la
titularitat o l’ús dels quarters, ens mans de les institucions de la
comunitat autònoma i en concret de Menorca i de Maó.

En concret la proposta de resolució diu: “instar el Govern de
l’Estat a cedir la titularitat i/o ús públic dels quarters de
l’esplanada a Maó a les institucions de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.” No diu la proposta a l’Ajuntament de Maó,
perquè aquesta mateixa institució va posar en dubte algunes
qüestions relaciones amb la capacitat o a la conveniència
d’assumir la titularitat i l’ús directament. Per tant, la resolució
sí que esmenta les institucions de la comunitat autònoma, entre
les quals sense cap dubte hi ha l’ajuntament i hi ha el consell
insular.

També s’insta el Govern de les Illes Balears a fer les
gestions necessàries perquè els quarters de l’esplanada de Maó
mantenguin l’ús públic. Un ús definit a partir d’un pla d’usos,
elaborat conjuntament entre el Consell Insular de Menorca,
l’Ajuntament de Maó i el Govern de les Illes Balears. I no ho
diu la resolució, en el sentit lògicament de què encaixi
perfectament dins el projecte de ciutat que és el que ha de
definir i liderar l’Ajuntament de Maó.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions? Per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Damià Borràs,
per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. La tradició popular de Maó diu que
en els fonaments del monòlit, estèticament i èticament
reprovable, que hi ha a l’esplanada de Maó, on es reclama,
esperem que reclami aquest Parlament, que allò que és dels
ciutadans retorni als ciutadans, com la cita bíblica reclama que
es torni a Cèsar allò que del Cèsar és, als peus d’aquest monòlit,
diu la tradició dels vençuts per la força de les armes feixistes,
que hi ha una bandera republicana feta de pedaços, de retalls de
tela que hi van enterrar els constructors obligats d’aquell
espantall. Quin escarni major que fer construir el símbol de la
derrota als derrotats, millor dit als vençuts? No sé del tot cert si
açò és veritat o és una més d’aquestes llegendes sobre la Guerra
Civil, que justifiquen la fama tan merescuda sobre que el
feixisme va construir la realitat d’un règim que va castigar la
gosadia republicana del llevant menorquí amb una autèntica
ocupació militar que va durar moltíssims anys.

Cert és que els quarters de l’esplanada són anteriors a
l’aixecament feixista del dictador Franco. La caserna més
rellevant patrimonialment protegida pertany a la segona
ocupació britànica, els altres dos quarters van ser construïts
sobre l’any 20 del segle passat. Però els tres, amb el monòlit
horrorós, presidint l’immens pati d’armes que era la plaça
esplanada, l’immens pati d’armes que els anys seixanta, setanta
vigilava una ciutat ocupada, aquests quarters, amb aquests
milers de soldats vestits de gris, vestits de caqui a qui protegien,
de qui protegien els seus protegits? Els milers de soldats que
pulAlulaven avorrits pels carrers de Maó vestits de caqui, mentre
els seus caps es repartien l’economia local, com si fos un botí de
guerra, a qui protegien i de qui? Als maonesos dels maonesos?
Als menorquins dels menorquins?

Malgrat alguns encara enyoren el règim feixista perquè en
el fons és l’única senya d’identitat que els identifica, malgrat
alguns encara es manifesten amb el crit feixista d’”España una,
España grande, España libre”, mentre qui els acompanyen a la
manifestació, que confon la part amb el tot, no els fa callar;
malgrat alguns encara enyoren els efectes militars i els efectes
dictatorials, la democràcia ha fet inútil la protecció per les
armes dels maonesos i dels menorquins de les seves pròpies
idees.

I ara tenim un immens patrimoni, nostre, dels menorquins,
que ha perdut la seva funció, bé, una part d’aquest patrimoni,
mentre l’única funció que té encara és fer possibles estantissos
privilegis d’alguns funcionaris públics, privilegis, per cert, dels
quals ni la resta de funcionaris, ni la resta de ciutadans disposen,
llocs de residència d’estiueig a preu de riure on les estrelles de
l’establiment es regulen per les estrelles dels galons i a més
estrelles, més privilegis.

Ara tot açò es ven, ho vol vendre el ministeri, en lloc de
tornar el patrimoni als seus legítims hereus, ara que han perdut
la funció per la qual foren cedits els terrenys, a Cèsar el que és
de Cèsar i als menorquins, als maonesos, allò que és dels
maonesos.
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Esper que avui sigui que sí, que avui sigui un d’aquells dies
tan escassos on la unanimitat és possible. Motiu per l’esperança
en tenc, Sr. Martí, que avui la seva proposta sigui aprovada per
unanimitat. És cert que en alguns moments l’alcaldessa de Maó
ha presentat alguna resistència, alguna reticència a fer-se amb
aquest patrimoni. Però en tot cas ha mantingut reunions amb el
ministeri on, segons podem llegir en els diaris, “El Ministerio
de Defensa enviará personal técnico a Maó para inspeccionar
el estado del cuartel de la plaza esplanada y realizar una
valoración del mismo. Ese será el punto de partida, la
herramienta inicial de la que partir para futuros acuerdos.
Tras la reunión, Reynés declaró la intención de ambas
administraciones para trabajar de manera conjunta para que
el cuartel, que se encuentra entre los inmuebles de Defensa,
puesto en venta en toda España, redunde en beneficio de la
ciudad. Hemos llegado al acuerdo de que existen realmente
fórmulas para conseguirlo.”

Per tant, es tracta de fer feina per aconseguir que aquestes
fórmules d’acord siguin possibles. Deia l’alcaldessa:
“Prepararemos propuestas alternativas que permitan la
integración del complejo militar en el entramado urbano para
que esté al servicio de los mahoneses”. Açò ho deia l’alcaldessa
de Maó el mes d’abril passat. 

Però fa uns anys, mentre es debatia a l’Ajuntament de Maó
l’actual pla general, en què, per cert, una unitat d’actuació
protegeix tota aquesta zona de l’especulació immobiliària,
protegeix aquesta zona de l’ús privat d’aquests edificis, mentre
es debatia el pla general, dia 3 de maig del 2006, el Diari de
Menorca publicava que el portaveu del Partit Popular llavors a
Maó i actual assessor urbanístic de l’Ajuntament de Maó, el Sr.
Juan Manuel Lafuente, proposava “que se incluya la
ampliación de la Plaza Esplanada -en el pla general- hasta
alcanzar la superficie máxima de 40.000 metros cuadrados. Y
PP pretende convertir la céntrica plaza en un espacio unitario,
con más zonas verdes y por consiguiente más funcional y
atractiva. Lafuente precisó que las dependencias del cuartel de
intendencia podrían albergar diferentes servicios
administrativos municipales, después de constatar la
saturación que padecen desde hace tiempo las casas
consistoriales. En este sentido, defendió que las dependencias
municipales se ubiquen en una zona céntrica y de fácil acceso
para los ciudadanos. La propuesta del PP pretende unificar las
dos zonas de la plaza esplanada, -l’actual existent i les
casernes-, y con ello facilitar su conversión en un gran pulmón
de la ciudad, puesto que a la actual superficie de 20.000
metros cuadrados se añadiría la otra mitad de titularidad
militar de idéntica superficie”.

Més clar aigua, el PP defensava el 2006 una gran esplanada,
superadora de la divisió que hi ha entre la zona militar, que
vigila sempre la ciutat dels propis ciutadans, i de la zona civil,
que abans va ser pati d’armes, però clar, avui té un ús
estrictament civil. L’alcaldessa també diu que ha iniciat
converses per tal que açò sigui possible, que aquests edificis
retornin a l’ús de ciutat.

Per tant, esper que aquest parlament sigui sensible a la
posició del Grup Popular, a l’Ajuntament de Maó, sigui sensible
a la posició de l’alcaldessa de Maó i faci possible dues coses,
una que aquest patrimoni retorni a la ciutat i tenguem una plaça
esplanada molt millor, de molta més qualitat, que realment sigui

com va dir el Sr. Lafuente un pulmó de la ciutat i després que se
superin velles històries, vells abusos de poder, velles idees que
en aquest moment s’han de superar i que no tenen cap sentit a
la Menorca del segle XXI, al món del segle XXI que volem que
creixi amb llibertat i amb la dignitat de ser qui és.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, pel Grup Parlamentari Popular, el Sr. José
María Camps té la paraula.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, gràcies, president, diputats, diputades. Jo diria que,
després de sentir els nostres companys des del Grup del PSM i
del PSOE, diria más de lo mismo, com dient si no feim coses
diferents, no aconseguirem resultats diferents. 

El que està clar és que nosaltres no donarem suport a aquesta
PNL perquè instem el Govern..., que insti el Govern central a
fer gestions perquè aquest patrimoni pugui ser de l’Ajuntament
de Maó. Sí que podem proposar, si voleu, donar el nostre suport
a l’Ajuntament de Maó, que ha començat i ha de liderar les
xerrades amb Defensa en pro que, si és interessant per al nostre
municipi, aquests edificis puguin acabar en mans de
l’Ajuntament de Maó. Però en cap moment no instarem el
Govern perquè es posi a fer feina o dupliqui els esforços que ja
fa ara mateix l’Ajuntament de Maó, com sabeu ha sortit per
premsa que ja s’ha posat en contacte amb Defensa i que Defensa
ha rebut amb bons ulls poder arribar a acords per poder fer açò.

El que està clar és que jo diria que ni un euro, o sigui,
l’expectativa del passat, tenint edificis dins Maó que la història
ens diu, la història recent ens diu que estan en ruïna, vull dir, el
cas de Santiago, el quarter de Santiago; el cas de l’Hospital
Militar, uns són de l’ajuntament, altres són propietat privada,
però el mateix resultat, vull dir, és un niu, podríem dir, de ruïna.

Per açò proposaria el que deia, donar el nostre suport a
l’Ajuntament de Maó per tal que arribi a un acord amb Defensa
i el municipi de Maó pugui integrar amb èxit aquest racó
històric a la ciutat de Maó.

Proposaria que retiréssiu aquests dos punts i incorporar
aquest perquè tengui una utilitat aquesta proposició no de llei.

Bé, des de l’anunci de Defensa, que es va posar en marxa la
venda d’aquests quarters de l’esplanada, igual que molts a
Espanya, açò és un cas típic a tota Espanya i tota Espanya
sofreix el mateix, el que no podem fer és que els governs locals,
insulars o autonòmics amollin els pocs doblers de què poden
disposar per a patrimoni per crear noves estructures en les quals
encara no sabem què li donarem. Està clar que és històric, està
clar que és un edifici que donaria... recuperar, però no és
l’objectiu adequat, no és la manera adequada.
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És cert que tot el que fos de Defensa i que fos dins el
municipi s’hauria de repartir una altra vegada als municipis
perquè tornés ser del poble, l’únic que passa és que crec que és
fer les coses d’una altra manera, proposar que el Govern faci
feina perquè intenti arribar a un acord amb Defensa no crec que
sigui ara la mateixa manera.

Em vénen molts de records contradictoris, no?: no sobren
doblers, cessió gratuïta a l’ajuntament, edificis amb poc
manteniment, quarter de Santiago, delegació militar, Hospital
Militar, la residència Verge del Toro, la inclusa, Lazareto,
Llucalari, quarters d’Es Castell, aeroclub, tots amb el mateix
resultat, no hi ha hagut un pam, com dic jo, un pam de net en
açò, de net amb l’aspecte que, sí, és molt guapo, tots volem
recuperar els edificis, tots volem que quedi en mans de
l’ajuntament, tots volem que quedi en mans d’un consell, en
mans d’un govern, però la realitat és que... la situació, no tenim
un duro, ni en temps de bonança tenien aquests doblers.

Llavors, crec que el matí... hi ho dic per a tots açò, no ho
dic..., el matí llegir la premsa i veure que hi ha un anunci i ens
posam a redactar una PNL i que venga, que el Parlament faci
feina en açò..., no ho sé, no és un resultat adequat, no crec que
vinguem aquí a fer açò; sí que venim a parlar, però una cosa que
fa l’Ajuntament de Maó, crec que donem suport a l’Ajuntament
de Maó, donem-li tot el nostre suport, però que ho facin ells, ells
ho han de liderar. Nosaltres ara mateix no entrarem en dobles
lectures i que si ajuntament, si govern i interessos, crec que
l’alcaldessa ha estat molt clara, els anuncis que ha fet, sobretot
el que ha sortit per premsa, en el qual parlava amb Defensa van
per bon camí. Ara mateix crec que l’Ajuntament de Maó té un
objectiu per a aquest espai.

Ara, jo torn dir el mateix, vull dir que si ho hem de recuperar
i ha de passar el mateix que va passar al quarter de Santiago,
que passi a mans privades, sincerament. És una opinió personal.

La història dels edificis afectats, edificis públics que han
passat a mans d’ajuntaments és molt llarga i sempre pensam que
qualque dia tindrem alguna cosa positiva, crec que el destí final
serà bo, el que passa és que de moment no ho he vist, no ho he
pogut veure, supòs que perquè nosaltres, les persones, fins i tot,
jo diria que els polítics que van davant, els ajuntaments, els
consells, el Govern, el Parlament, doncs no hi saben donar la
direcció i l’objectiu adequat; ens dedicam a mirar a curt termini,
veurem les conseqüències, les conseqüències seran un deute
enorme, hi ha casos en altres municipis aquí a Balears on
l’ajuntament o el consell ha hagut de pagar unes quantitats
desastroses per recuperar edificis de Defensa o d’altres
institucions i al final resulta que els municipis s’endeuten per
una cosa que realment els nostres ciutadans no necessiten.

Crec que la gestió particular d’aquest quarter de l’esplanada
l’ha de liderar l’Ajuntament de Maó, crec que faríem bé a
donar-li el nostre suport, aprofitar aquesta PNL per donar-li el
nostre suport i, per coherència, deixar-lo fer feina i no interferir.
Jo crec que..., jo no donaré el nostre suport, el nostre grup no
donarà el suport perquè el Govern hagi de fer feina perquè
d’aquí a sis mesos vegem què pot passar amb açò, quan es pot
aclarir directament des d’un ajuntament, des del Ministeri de
Defensa i ajuntament, les dues parts ho poden promoure, ho
poden aclarir. Crec que tenen fórmules i eines per fer-ho i també
fórmules i eines perquè ara mateix no costi un duro. Açò sí, no

costi un duro, però abans que un ajuntament es pugui
comprometre a tenir un edifici o canviar un edifici en nom seu,
hem de donar-li un objectiu clar, no podem tenir edificis per
tenir edificis. Em fa pena veure com estan els quarters de
Santiago; aquests edificis dels quarters estan sencers, però no
són habitables, vull dir, només té les dues residències dels
oficials i suboficials que funcionen, però tot l’edifici antic, la
part més antiga és la que està més derruïda, és la que està..., sí
que s’aguanta, però quan t’adonis entraràs allà i les bigues estan
podrides, el sòtil s’ha de renovar... 

Bé, si és per un tema sentimental i històric evidentment ens
el quedarem, però m’estim més fer un edifici nou i tenir una
utilitat pràctica que no tenir un edifici històric que pugui
albergar qualsevol cosa i que al final la nostra ciutat estigui
endeutada amb ics mils de milions, no crec que sigui...

Per açò, torn dir el mateix, si teniu a bé poder proposar que
l’ajuntament lideri aquests suports, fins aquí arribarem, si no hi
votarem en contra i intentarem fer altres gestions en altres
ocasions.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Home, l’Ajuntament de Maó té tot el suport
del món i el que es vol amb aquesta proposició no de llei és
donar aquest suport, però amb lletres i amb contingut, tot el
suport del món! Aquesta iniciativa ja posa de manifest que és
l’Ajuntament de Maó qui ha de liderar el projecte, ho he dit i ho
reafirm.

Però amb els arguments que ha exposat el Partit Popular,
qüestionar la magnitud, la importància dels quarters de
l’esplanada de Maó, és absolutament increïble, la rellevància, el
paper dels quarters dins la ciutat de Maó és fonamental, és clau.
Però és que, a més, m’estranya haver-ho de dir jo quan ha estat
el Partit Popular qui també ho ha afirmat, o el Partit Popular
farà el mateix que va fer amb Sa Graduada, amb l’escola de Sa
Graduada? Quin era l’argument de Sa Graduada? Sa Graduada
era fonamental que fos viva, activa, dinàmica, que els alAlots
anessin a classe a una escola que està ubicada al centre perquè
dóna vida a la ciutat. On estan ubicats els quarters?
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No tenim un duro, açò és l’argument? La qüestió no és
aquesta, la qüestió és: en aquest moment estam en un determinat
procés, en un determinat moment, volem que els quarters es
destinin ja a la venda privada i a un ús privat o les institucions
volen actuar per protegir, per fer que aquell patrimoni, perquè
és un patrimoni, formi part del valor de la ciutat, del valor
públic de la ciutat? 

No ho entenc, el vot, per a mi, del Partit Popular és un vot
contradictori amb allò que el Partit Popular ha dit des de
l’Ajuntament de Maó, és un vot en contra de la titularitat i l’ús
públic dels quarters de l’esplanada de Maó, és un vot en contra
que els quarters de l’esplanada de Maó puguin tenir una
finalitat, com deia, pública i puguin ser, per tant, un element de
dinamització de la ciutat. A tot açò es renuncia.

Quantes vegades el Partit Popular no ha duit propostes a
aquesta cambra per donar suport a iniciatives de diferents
executius, de diferents governs, sigui el Govern autonòmic o
governs insulars o governs locals? Quantes vegades en aquesta
cambra hem votat iniciatives per donar suport? Açò és una
iniciativa per donar suport a l’Ajuntament de Maó, ...

(Remor de veus)

... a l’Ajuntament de Maó. Algú posa en dubte, llegint les
dues propostes de resolució, que es qüestiona l’Ajuntament de
Maó? On? On es qüestiona l’Ajuntament de Maó? Si és tot el
contrari, si aquesta iniciativa surt per recollir el que
l’Ajuntament de Maó a diferents plenaris ha dit, si les paraules
d’aquí estan recollides de les actes del plenari de l’Ajuntament
de Maó!

La veritat és que em sorprèn, em desconcerta i crec que
desconcertarà la població de Maó saber que des del Parlament
no es dóna suport a aquesta iniciativa per a la titularitat, per a
l’ús públic i per a què l’esplanada sigui, amb els quarters, aquest
centre, aquest pulmó de dinamització de la ciutat.

Tant de projecte de ciutat, tant de parlar de projecte de ciutat
i quan té una gran oportunitat, s’hi renuncia i s’utilitzen els
arguments que no hi ha recursos, no hi ha doblers. No és el
moment de posar recursos, és el moment de decidir quin és el
futur, el futur vindrà determinat efectivament per qüestions
econòmiques, però el futur d’aquell espai i en aquest moment es
decideix que el futur d’aquest espai no té perquè ser ni públic ni
al servei de la ciutat.

Des del meu punt de vista molt lamentable, no ho esperava,
la veritat, no esperava que una proposició no de llei tan suau,
tan intencionadament... amb la intenció de cercar el consens de
les forces tengui el rebuig, precisament, del partit que governa
la ciutat de Maó. 

Insistesc, no sé com explicarà el Partit Popular el seu vot
avui aquí, però lògicament nosaltres sí donarem suport a la
iniciativa del lideratge de l’Ajuntament de Maó perquè aquest
espai sigui un espai públic i al servei de la ciutat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 5152/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5152/13.

3) Proposició no de llei RGE núm. 5153/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa als ajuntaments i els
proveïdors de l'administració autonòmica.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5153/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa als ajuntaments
i els proveïdors de l’administració autonòmica. Té la paraula el
Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Amb la finalitat de facilitar a
les comunitats autònomes el pagament dels deutes pendents
amb els proveïdors i també perquè aquests disposin d’una
liquiditat immediata, el Govern de l’Estat ha obert diferents
processos, mecanismes extraordinaris de finançament per al
pagament de les obligacions pendents amb els proveïdors.

Per altra banda, dia 29 del 4 del 2013, a Menorca es duia a
terme la Conferència de Presidents i en aquesta conferència el
president de la comunitat autònoma, el Sr. Bauzá, feia aquesta
afirmació: “La nostra intenció és que els consells siguin
reconeguts com a proveïdors més de l’Administració”. 

És en aquest context que neix aquesta iniciativa que avui
algú, jo mateix, hagués pogut pensar de retirar perquè,
efectivament, des de llavors ençà han passat moltes coses. Així
i tot la mantenc, crec que té sentit i explicaré per què i crec que
té més sentit encara quan hi ha una esmena que en certa manera
actualitza el valor i el contingut de la iniciativa.

El juliol del 2013, el director general de Política Financera
i Patrimoni informava que finalment no només els consells, sinó
també els ajuntaments, com es demanava a la proposició no de
llei, fossin inclosos en el proper, que és el tercer, pla de
pagaments a proveïdors convocat pel Govern general. Aquest
tercer pla, efectivament, té dues fases, una de les quals va
destinada a pagar el deute de la comunitat autònoma amb les
administracions, amb la resta d’administracions, amb els
consells i ajuntaments.

De llavors ençà hem sabut que el Govern reconeix, en el cas
de Menorca 7 milions de deute amb els ajuntaments i 9 milions
d’euros amb el consell; reconeix 96,5 milions d’euros amb el
conjunt d’ajuntaments de la comunitat autònoma, amb els 66
consistoris, i reconeix també el deute amb els consells insulars
de la nostra comunitat autònoma.
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Una vegada arribat aquí el nostre grup lògicament pensa que
si efectivament està resolt, cosa que no podem dir encara, que
el deute del Govern amb les altres administracions es farà
efectiu a través d’aquest procediment, també creim que és
necessari posar de manifest un altre element paralAlel amb
aquesta realitat, quin és? Que fins a data d’avui, almenys els
grups de l’oposició o almenys el Grup MÉS, hem tingut totes
les dificultats del món per conèixer dia a dia quin era aquest
deute i com s’anava resolent aquest deute, tant fora del procés
del pla de pagament a proveïdors com ara dins el tercer pla de
pagament a proveïdors.

Un exemple d’aquest desconeixement és per exemple
aquesta pregunta escrita a la Conselleria d’Administracions
Públiques a la qual es demanava pel deute real a cadascun dels
ajuntaments i es contestava: “Només es pot respondre la part
que es competència de la conselleria -en aquest cas de la
d’Administracions Públiques-, però a data d’avui no es pot
accedir a dita informació ja que el SAP està bloquejat, tant aviat
com es pugui accedir a l’esmentada informació s’ús farà arribar.
14 de gener del 2012." No l’hem rebuda.

SolAlicitam la informació relativa al deute del Govern de les
Illes Balears als ajuntaments de les Illes Balears corresponents
al 2011, al 2012, al 2013 especificant ajuntament per
ajuntament, resposta: “La informació solAlicitada es troba a la
vostra disposició a la seu de la conselleria”. Una persona va a la
seu de la conselleria i aquesta informació a dia d’avui, després
de la tercera visita, no ha estat facilitada.

Es demana a la conselleria quina és la previsió del Govern
de les Illes quant al deute de la comunitat autònoma amb els
ajuntaments, resposta: “Aquesta qüestió depèn de la
disponibilitat de Tresoreria del Govern de les Illes Balears. Dia
25 de juny del 2013.”

Vist açò, i en el context d’aquesta iniciativa, creim que pren
sentit recuperar allò que era un dels primers compromisos
d’aquest govern: elaborar un pla de pagaments per part del
Govern, per part de la comunitat autònoma en relació amb els
ajuntaments i amb els consells insulars; un pla que -al Sr.
Aguiló, el recordam- no sé si a la primera, segona o tercera
sessió parlamentària, però que mai, mai no ha estat una realitat.
I les respostes parlamentàries en aquest sentit, escrites, són
clarividents: no es pot planificar, no tenim la informació, el SAP
està bloquejat, no podem facilitar informació, i així estam.

Vist açò, com deia a l’inici, l’esmena crec que aporta molta
claredat a la iniciativa i l’actualitza, com deia, en aquest sentit,
en el sentit que els ajuntaments fins a dia d’avui, des del nostre
punt de vista, han estat marginats, han estat oblidats per part del
Govern, han estat els darrers a poder-se acollir a un pla per
poder resoldre el deute pendent, els darrers a la darrera fase -a
la darrera fase- d’un pla de pagament a proveïdors, cosa que la
paraula proveïdors per tractar els ajuntament i consells insulars,
la veritat és que em costa moltíssim poder-la expressar, tractar
els ajuntaments i consells com a proveïdors..., però bé, en
qualsevol cas és cert que resol, ha de permetre resoldre una
qüestió fonamental com és el deute. I en aquest sentit recollim
l’esmena i ja a la primera intervenció la vull posar de manifest,
perquè d’altra manera, si no, s’hagués pogut interpretar que el
contingut estava superat, i en certa manera és cert, però crec que

l’esmena l’actualitza i li dóna valor, i per tant l’assumim com a
pròpia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per defensar l’esmena RGE 11278/13, del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Lourdes
Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Martí, el meu grup donarà
suport a la seva proposició no de llei, li agraesc a més que
accepti la nostra esmena, i entenem que és un moment bo
aquest, de fet imprescindible, perquè es faci un reconeixement
d’aquest parlament a la tasca que duen a terme dia a dia els
ajuntaments fent un pronunciament clar i contundent a favor
dels municipis d’aquestes illes, molt especialment en un
moment en què el Parlament de l’Estat, a les Corts Generals,
s’està tramitant un projecte de llei promogut pel Govern del
Partit Popular que a parer nostre ataca frontalment l’autonomia
i les capacitats dels ajuntaments per donar respostes a les
necessitats dels seus ciutadans i ciutadanes.

Cert és que entre el moment en què es va presentar la PNL
i la data d’avui hi ha hagut alguns canvis en la normativa estatal
sobre pagament de proveïdors, i per això el sentit de la nostra
esmena, per això el sentit que demanem que el Parlament de les
Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears a presentar un
pla de pagament als ajuntaments, compromís, d’altra banda, que
en algun moment, sobretot al principi de la legislatura, havíem
sentit en aquesta cambra.

Cal recordar que el municipi és l’entitat local bàsica de
l’organització territorial de les Illes Balears, i l’instrument
fonamental per a la participació de la comunitat local en els
afers públics. Així ho reconeix el nostre Estatut d’Autonomia a
l’article 75.1. Els municipis són l’estructura bàsica de
l’organització territorial, la primària, la més propera, i la més
indispensable per donar serveis als seus habitants, tal com es
desprèn del contingut del nostre Estatut d’Autonomia. 

Els ajuntaments, als quals correspon el govern i
l’administració municipal, són una peça bàsica del
desenvolupament socioeconòmic de les nostres illes i de la
qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. El mapa
municipal de les Illes Balears s’ha caracteritzat per l’estabilitat
i els ajuntaments, fortament arrelats a cada territori, s’han
constituït com la primera institució a què acudeixen els
ciutadans a plantejar les seves necessitats, que actualment, i
atesa la situació de crisi econòmica, que no acaba de remuntar,
són moltes i variades, i és per això que aquestes institucions han
hagut d’assumir també la funció de donar serveis bàsics als
ciutadans, serveis que no donen altres institucions i que són
necessaris per donar respostes a situacions moltes vegades
dramàtiques. 
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I aquesta funció, avui en discussió si atenem les
informacions que ens arriben de la pretesa modificació de la
Llei de règim local que impulsa el Govern de l’Estat, està
reconeguda expressament a l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, a la reforma operada el 2007, quan es diu a l’article 75
que l’Estatut garanteix als municipis l’autonomia per a
l’exercici de les seves competències pròpies, sota la seva
responsabilitat, i en defensa dels interessos de la colAlectivitat
que representa. El nostre Estatut d’Autonomia reconeix també
que en l’exercici de les competències pròpies els municipis,
encara que subjectes al control de constitucionalitat i legalitat,
tenen en l’àmbit d’aquest estatut i de les lleis llibertat plena per
a l’exercici de la seva iniciativa en qualsevol matèria que no
estigui exclosa de la seva competència o atribuïda en exclusiva
a una altra administració o autoritat.

Allò que voldríem és que aquesta previsió estatutària no es
veiés conculcada properament per la reforma de la legislació
bàsica de règim local que s’està tramitant a les Corts Generals.

L’Estatut estableix que a més de les competències derivades
de la legislació bàsica de l’Estat i de la legislació sectorial,
correspon als municipis l’exercici de les que puguin ser
delegades per l’Estat, per la comunitat autònoma, pels consells
insulars i per altres administracions, en el benentès que la
delegació de competències als municipis ha d’anar
acompanyada de mitjans econòmics, personals i materials
adequats i suficients. En el mateix sentit s’estableix que poden
assumir competències dels consells insulars, i se’ls reconeix el
dret a associar-se amb altres ajuntaments i a cooperar entre ells
i amb altres ens públics per exercir les seves competències, i per
complir tasques d’interès comú, amb capacitat per constituir
mancomunitats, consorcis i associacions.

Per tot això els municipis de les Illes Balears han de disposar
de recursos suficients per exercir les funcions que els atribueix
la legislació vigent, i aquests recursos han de ser garantits per
l’administració de l’Estat, però també per l’administració
autonòmica i per l’administració insular, d’acord amb la
previsió expressa establerta a l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, que els reconeix, això sí, la capacitat de regular
finances pròpies en el marc de la llei i el gaudi d’autonomia
pressupostària, però també estableix al mateix temps, per vetllar
per l’equilibri territorial, la creació d’un fons de cooperació
local, els criteris de cooperació del qual han d’atendre les
característiques socioeconòmiques i territorials de cada un dels
municipis.

Així les coses, la responsabilitat de l’administració
autonòmica envers el finançament municipal resulta ser més que
evident, com ho és també la situació de mancança i endeutament
de la major part de les finances municipals en el territori de les
Illes Balears, cosa que requereix una intervenció immediata del
Govern de les Illes Balears per contribuir a palAliar-la. Els
ajuntaments no estan cobrant allò que el Govern els deu, i és per
això que hem fet aquesta proposta al Grup MÉS, i que agraïm
molt que l’accepti, aquesta esmena de substitució, i demanam
també al Grup Popular que voti a favor d’aquesta iniciativa
perquè el Parlament insti el Govern de les Illes Balears a
aprovar i a presentar davant aquesta cambra un pla de pagament
als ajuntaments amb la finalitat que aquests puguin reduir la
seva situació de deute públic i que puguin continuar prestant els

serveis bàsics que els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears en aquests moments necessiten.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara en torn de fixació de la
resta de grups, per part del Grup Parlamentari Popular el Sr.
Miquel Jerez, té un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Prenc la paraula en nom del
meu grup parlamentari per tal de fixar la posició sobre la
proposició no de llei presentada pel Grup MÉS, ara reconvertit
en Grup Parlamentari Socialista, perquè en aquest moment ja no
discutim el fons de la qüestió que ens convidava a discutir el
Grup MÉS sinó que avui, ara, en aquest moment, ho canviam,
ho transformam, sortim al rescat de la proposició no de llei de
MÉS, i discutim una iniciativa totalment diferent a la vocació
que tenia la qüestió plantejada per MÉS, i ens centram en una
altra qüestió absolutament diferent.

És cert que el Grup MÉS no pot fer esmenes a les seves
pròpies proposicions no de llei. Per tant hi ha hagut un altre
grup parlamentari que, vista naufragar aquesta proposició no de
llei, l’ha volguda reflotar i així ho ha fet. Però aquesta
proposició no de llei que el Grup MÉS plantejava des del 14 de
maig va perdre vigència el 28 de juny. Per tant a nosaltres ens
estranya molt que fins al dia 28 de juny el Grup MÉS la continuï
mantenint, quan efectivament, i així ha estat reconegut pel seu
portaveu, ha perdut l’essència, ha perdut la seva vocació i ha
perdut totalment el seu interès i ha perdut, com dic, la motivació
per la qual havia estat redactada, que no era altra que es
reconegués com a proveïdors de la comunitat les entitats locals,
consells insulars i ajuntaments.

Per tant la nostra sorpresa que des del dia 18 de juny fins al
dia d’avui es mantengui, i el dia d’ahir es presenti ràpidament
una esmena per revocar allò primer presentant una altra qüestió
absolutament diferents.

Però en qualsevol cas vull fer referència a l’esperit inicial
d’aquesta proposició no de llei, que és el reconeixement,
efectivament, de la condició de proveïdors als consells insulars
i a les entitats locals bàsiques de participació que són els
ajuntaments. I és cert el que diu la proposició no de llei a la seva
exposició de motiu, que el president José Ramón Bauzá va
comprometre’s al fet que fossin considerats com a proveïdors de
la comunitat autònoma les entitats locals, consells i ajuntaments,
i aquest compromís acaba succeint; s’ha reconegut aquí, ho han
reconegut els portaveus que inspiren aquesta moció, que
finalment ha estat aconseguit mitjançant un reial decret que els
consells insulars i els ajuntaments es considerin proveïdors de
la comunitat autònoma.
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Per tant aquell compromís que el dia 29 d’abril el president
José Ramón Bauzá llançava a l’illa de Menorca en una
conferència de presidents ha estat, ha estat efectivament
complit. I com es compleix això? Mitjançant l’aprovació d’un
reial decret el dia 28 de juny que regula un tercer mecanisme
per tal de facilitar les ajudes econòmiques a les entitats locals,
un reial decret que contempla aquesta precisa qüestió, que les
entitats locals, allà on entenem consells insulars i ajuntaments,
tenen, com deia el president, o han de tenir i tendran, com deia
el president José Ramón Bauzá, la consideració de proveïdors
de la comunitat autònoma. Per tant fins aquí per totalment sentit
la proposta que MÉS ens volia portar avui aquí. 

I ara entrarem a la segona qüestió, que és l’esmena que
reflota aquesta iniciativa i la rescata, com he dit abans, i la vol
mantenir en vigor, aquella que ens demana que... o que aquest
parlament demani al Govern que confeccioni i dissenyi un pla
per tal de fer front a tots aquells deutes que manté la comunitat
amb les entitats bàsiques de participació, en particular
ajuntaments, i coincidim en algunes qüestions, com no pot ser
d’altra manera. Ajuntaments és cert que són entitats amb
recursos certament limitats i que es fan en moltíssims de casos
creditores de competències que no els són pròpies; són aquelles
competències que estam aquí cansats de dir que són impròpies
però que es veuen en la real obligació de prestar maldament no
estigui regulat com una competència directa la que tenguin que
assumir, efectivament, per llei. I aquí coincidim, jo crec que
aquí no hi ha cap tipus de dubtes, és una qüestió pacífica i mica
controvertida.

Però els he de dir que -o almenys fer-hi esment- allò a què
fa referència el decret llei en particular a l’article 9. L’article 9
diu que s’inclouran les transferències de les comunitats
autònomes a les entitats locals fins les obligacions que estiguin
pendents, fins les obligacions que estiguin pendents de
pagament per part de la comunitat autònoma a 31 de desembre
de l’any 2012, abans de poder entrar dins aquest tercer pla o
mecanisme de pagament als proveïdors locals. Idò bé, els he de
dir que actualment aquest mecanisme que regula l’article 9 en
relació amb els deutes de les entitats locals a 31 de desembre de
2012 es troba en la seva fase final d’execució, i una vegada
finalitzat aquest període de pagament es procedirà al pagament,
o s’haurà de procedir al pagament dels imports inclosos al tercer
mecanisme de pagament a proveïdors amb les entitats locals, i
s’haurà de fer, idò com fa aquest govern, de forma gradual, de
forma progressiva, de forma no discriminatòria i de forma
absolutament raonable.

Per tant nosaltres estam absolutament convençuts que una
vegada superada aquesta primera fase s’abordarà la segona
sense cap tipus de necessitat de crear un calendari per tal
d’executar les obligacions que corresponen a la comunitat
autònoma envers les entitats locals, en aquest cas consells
insulars i ajuntaments.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per fixar posició i assenyalar si
accepta..., bé, ja ho ha dit, si s’accepta l’esmena, té la paraula el
Sr. Nel Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. No, l’objectiu del Grup MÉS, l’essència
continua essent la mateixa: el deute dels ajuntaments i que els
ajuntaments no siguin els darrers de la fila, i des del nostre punt
de vista el Govern els ha tractat com els darrers de la fila. En el
darrer procediment de pagament a proveïdors s’han inclòs
ajuntaments i consells, a la darrera fase.

I la data de referència no és el reial decret de 28 de juny de
2013. No, no, no. No, no, la data de referència és una altra:
l’acord del Consell de Govern tal com s’adhereix a la tercera
fase, dia 12 del 7 del 2013; aquesta fase contempla dos
procediments, aquest és el primer que inclou les
administracions, però dia 10 d’octubre del 2013 surt per part del
Govern de l’Estat el segon procediment d’aquesta tercera fase,
i dia 11 del 10, dia 11 del 10, que si vostè mira la pàgina web
veurà que posa nou, nou, nou, el document nou, nou de novetat,
és la darrera actualització d’aquesta tercera fase de pagament a
proveïdors. Bé, per tant, allunyada, sí; superada, sí, però tampoc
no tant.

I passant a l’element de pla de pagament, jo no sé per què
costa tant poder definir un pla de pagaments, cosa que, insistesc,
no és només una idea del Grup MÉS o del Partit Socialista
Obrer Espanyol, és un compromís del Govern d’aquesta
comunitat autònoma, i jo crec que tots recordam perfectament
les paraules del Sr. Aguiló. Per què?, efectivament per
transparència, perquè els ajuntaments coneguin perfectament
quin és el ritme, quin és el criteri d’urgència, de preferència a
l’hora de fer els pagaments.

Miri, jo aquí tenc els pagaments, que no me’ls ha facilitat el
Govern però els tenc, de dia 9 de l’11 de 2012, i després els
pagaments que ha fet el Govern als ajuntaments de dia 18 del 6
del 2013, per comparar. Doncs un quan mira i compara els
ajuntaments veu que alguns ajuntaments veuen reduïda la seva
llista de deutes d’una forma més ràpida que altres. Exemple:
doncs, miri, li podria posar aquí l’Ajuntament de Maó, que el
2012, dia 9 de l’11 del 2012 tenia pendents 2.226.000 euros de
deute, i posteriorment dia 18 del 6 del 2013 passa a 1.125.000.
Però en canvi no l’Ajuntament de Mercadal; l’Ajuntament de
Mercadal tenia un deute la primera data de referència
d’1.600.000, i a la segona data de referència 1.500.000. 

Bé, açò és el que es demana, claredat, transparència, criteris.
Ja sabem les dificultats de liquiditat, tot açò ja ho sabem, però
açò no lleva que el Govern no pugui actuar com va ser el seu
primer compromís, amb transparència, amb rigor, i que els
ajuntaments coneguin, se sentin amb una..., no sé si dir seguretat
jurídica, però amb una certa seguretat i tranquilAlitat que el
Govern actua de forma equitativa amb tots ells.
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Per tant nosaltres creim que aquesta redefinició de la
proposició no de llei té molt de sentit, s’actualitza i continua
tenint com a prioritat que els nostres ajuntaments puguin d’una
vegada acabar de liquidar el deute que el Govern té amb ells, i
lògicament puguin planificar la seva actuació de govern d’una
forma més tranquilAla i amb més seguretat, i per açò és necessari
que el Govern planifiqui i que els ajuntaments coneguin aquesta
planificació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passaríem a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 5153/13, amb l’esmena incorporada del Partit
Socialista, que ha estat acceptada per part del Grup MÉS.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9. 

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5153/13.

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