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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Conxa Obrador substitueix Marc Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix
en les preguntes RGE 9379, 9380, 9381, 11310, 11311, 14740,
14742 i 14743/13.

I.1) Pregunta RGE núm. 9379/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a treballadors públics.

I.2) Pregunta RGE núm. 9380/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a treballadors públics 2.

I.3) Pregunta RGE núm. 9381/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a duplicitats administratives i competencials.

I.4) Pregunta RGE núm. 11310/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a consultes dels secretaris i interventors
municipals.

I.5) Pregunta RGE núm. 11311/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a drets lingüístics dels balears catalanoparlants.

Abans de continuar els hem d’informar que el Sr.
Vicepresident del Govern, mitjançant l’escrit RGE 1511/14, va
comunicar l’absència de la consellera d’Administracions
Públiques per al dia 19 de febrer de 2014, per trobar-se de
viatge oficial a Eivissa per a la presentació i ponència inaugural

del curs bàsic de policia local. Per tant propòs l’ajornament de
les preguntes RGE 9379, 9380, 9381, 11310 i 11311/13. 

Hi estan d’acord tots els grups parlamentaris, que podem
ajornar...?

Molt bé. Passam, idò, al debat de les preguntes RGE 14740,
14742 i 14743/13.

Assisteix el Sr. Joaquín García Martínez, conseller
d’Economia i Competitivitat, acompanyat de la Sra. Mar Pulido,
cap de gabinet.

I.6) Pregunta RGE núm. 14740/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a reestructuració i redimensió de la plantilla del
personal de cada ens públic.

Per formular la pregunta RGE 14740/13, relativa a
reestructuració i redimensió de la plantilla del personal de cada
ens públic, té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. García.
Efectivament, a veure si avui podem resoldre tots els dubtes i,
bé, aclarir tot allò que, tal vegada és cert, de forma reiterada el
nostre grup o l’oposició hem anat demanant, però sense cap
dubte entengui, Sr. Conseller, que és per posar transparència,
per aclarir; també per mostrar la discrepància en allò que hàgim
de discrepar o que discrepam, i per sense cap dubte millorar la
situació del sector, en aquest cas del sector públic instrumental.
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Només per deixar-ho de costat, per no entrar en debat de
qüestions que em sembla que són de consens, simplement
voldria fer una entrada, que crec que és una entrada d’allò que
són dades més o menys objectives o que formen part d’aquest
espai de consens. Una és dir que la reestructuració del sector
públic instrumental en concret era, sense cap dubte, necessària,
que calia redimensionar el volum dels ens públics per fer més
eficient el conjunt de l’acció de la comunitat autònoma, de
l’administració de la comunitat autònoma, un sector que no
podem oblidar que ha crescut durant aquestes darreres..., bé,
durant les legislatures, durant cada legislatura, i tampoc no
podem oblidar que per tant hi ha una corresponsabilitat de tots
els governs en una dimensió que avui reconeixem innecessària,
i no només innecessària, sinó que perjudica les finances, la
hisenda de la mateixa comunitat autònoma.

També hem de recordar, encara que no és de retret però crec
que és just dir-ho, que un 80% de les empreses i del conjunt de
contractes fets a empleats del sector públic instrumental es van
fer en època de governs del Partit Popular, especialment -i
m’agrada dir-ho perquè em va dur una feina poder-ho comptar-
durant la presidència del Sr. Jaume Matas, que es van crear 49
ens, res menyspreable. Com deia, una reestructuració i una
redimensió que eren necessàries i que afectaven moltes
qüestions, però sobretot els treballadors públics, i nosaltres
sempre hem pensat que una actuació d’aquesta dimensió s’havia
de fer amb diàleg, amb rigor i amb transparència, i creim que
alguna d’aquestes variables imprescindibles no ha tingut el pes
que hauria d’haver tingut.

La reestructuració ha suposat l’acomiadament de 623
treballadors, sense utilitzar l’instrument que des del nostre punt
de vista era el que podia donar majors garanties de rigor, de
transparència, de participació dels treballadors, que era la
negociació colAlectiva, que era l’expedient de regulació. En lloc
d’açò el Govern va optar per acomiadar treballadors, alguns
d’ells, i ho saben vostès molt millor que jo, amb trenta anys
d’experiència dins l’administració. M’és igual el contracte que
tinguessin i com entressin, les circumstàncies les podríem
analitzar i el context del perquè algun d’aquests treballadors ha
pogut perdurar amb un contracte tan poc justificable durant
trenta anys, però a part d’açò la realitat és que treballadors amb
trenta anys de servei a l’administració se’ls ha acomiadat ni tan
sols.., bé, amb una carta, sense un avís previ, sense una
negociació, sense una indemnització, sense plantejar altres
possibilitats que en qualsevol empresa privada també es
plantegen, com recolAlocacions, com jubilacions anticipades,
com extincions de contracte, com reduccions de jornada, etc.,
etc.

En lloc d’açò el Govern ha reestructurat el sector, jo diria
que amb uns criteris poc clars. Ens ha costat molt, perquè el
Govern en aquest sentit no ha facilitat poder tenir la informació,
ens ha costat molt, al Grup MÉS, saber cada ens públic que s’ha
reestructurat quins criteris ha utilitzat per reestructurar-se, per
acomiadar, per reduir la seva plantilla, perquè el Govern deia
que cada ens tenia els seus propis criteris i que per tant la
resposta era una frase: cada ens ha seguit de forma autònoma els
seus criteris. Doncs bé, hem demanat a cada ens -alguns encara
no ens han contestat- quins criteris va aplicar en la seva
reestructuració, i la sorpresa és veure com, efectivament, cada
ens ha fet -deixin-me que ho digui així- ha fet el que ha volgut.

Jo li ho torn demanar: no hi ha hagut uns criteris superiors
al de cada ens per reestructurar-se? Miri, hi ha un ens que ens
diu que ha tingut en compte l’antiguitat dels treballadors;
d’altres, no. N’hi ha hagut un que m’ha arribat a dir, i jo no sé
si ho he de valorar positivament o negativament, que ha tingut
en compte la situació familiar, la situació familiar dels
treballadors a l’hora de definir el cos de la plantilla que es
mantenia i els treballadors que eren acomiadats. Perdoni, Sr.
Conseller, em costa entendre que a açò se li pugui dir criteris
objectius, perquè... dóna més la impressió que cada
reestructuració de cada ens s’ha fet més pensant en noms que no
en criteris objectius, i precisament els criteris objectius són per
evitar qualsevol debilitat, manipulació, influència, bé, pel
coneixement de persones, etc.

En aquest sentit jo li tornaria a demanar que aclarís el tema
dels objectius. Vostè els deu tenir. M’imagín que les respostes
que m’han entregat per escrit les deu tenir vostè també, Sr.
Conseller, i sap el que m’han respost, i cada resposta conté uns
criteris diferents.

En segon lloc, també crec important, i m’agradaria també
poder-ho resoldre avui, vinculat a aquests objectius, entenc que
la reestructuració del sector públic ha acabat almenys en una
primera fase, o ha acabat la seva fase de reestructuració que
suposava acomiadar treballadors. De fet en aquesta mateixa
cambra, en el Parlament, es va quantificar que seguint aquests
criteris s’havien reduït les empreses fins a 69 amb un estalvi de
311 milions d’euros per al període 2010-2013, així consta en el
Diari de Sessions. Però m’agradaria que poguéssim aclarir
aquests nombres. S’han eliminat 113 empreses, 623
treballadors, i a mi els nombres no em surten. Això suposa,
mirant les plantilles i el cost que tenien, un poc més de 31
milions d’euros, que per 4 fan 124.600.000 euros, per 4 vull dir
pels quatre anys, pel període. I sum el pressupost dels diferents
ens; a mi no em surten enlloc els 311 milions d’euros que
s’hagin pogut obtenir de la reestructuració aplicant els objectiu
del Govern. M’agradaria saber d’on surten aquests 311. 

Jo quan ho vaig sentir -i no m’ho invent, és al Diari de
Sessions-, clar, em van venir al cap tot d’una els 6.000. Jo sé
que vostès pensen que estic obsessionat, però és que els 6.000
treballadors que algun dia es va dir a la cambra que el pacte de
progrés havia contractat de nou, de nou!, va resultar ser una
mentida; val més dir les coses pel seu nom, una mentida en tota
regla, perquè després es va anar suavitzant i dient que no, no era
una..., era simplement que passaven d’un capítol a un altre, però
que a nivell de cost final no hi havia variació, no eren contractes
nous, era un procés que precisament s’havia iniciat amb una llei
que havia impulsat el Partit Popular, la de canviar l’estatus de
cos de funcionaris.

Però m’agradaria que aclarís aquestes qüestions, que jo crec
que són fonamentals per donar transparència i per entendre
quins criteris s’han seguit i quins han estat els resultats, si vol
econòmics, d’aquests criteris, i per què no s’ha seguit un procés
jo diria que molt més dialogant, molt més objectiu, molt més
transparent en la reducció del cos de treballadors d’aquest sector
públic instrumental.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sr. Presidente, señores diputados. Sr. Diputado, sólo quiero
transmitirle que sí que vamos a intentar ver si hoy podemos
dejar resuelto el proceso de reestructuración del sector público
instrumental y a ver si somos capaces, y más en este caso por mi
parte, de transmitirles y aclararles todas las dudas.

Me va a permitir, además, que haga una reflexión de todo el
proceso, aunque usted ya ha partido de que existía un consenso
en cuanto a las opiniones, que estábamos de acuerdo que había
que reestructurar, pero yo creo que también merece la pena
hacer esta reflexión. Sólo antes de empezar quiero decirle que,
bueno, los instrumentos jurídicos que se han utilizado al final
están siendo avalados, están siendo avalados por el Supremo, y
a partir de ahí por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares
y por la Sala de lo Social. Por tanto creo que las herramientas
jurídicas que se entendían que se debían aplicar son las que
realmente se han aplicado, y parece ser, después de todo este
proceso, que se ha hecho como correspondía. Después, si
quiere, vamos a las sentencias y reflexionamos sobre ello.

Yo creo que es lógico que partiendo de unos criterios, que
también los comentaremos, en el ámbito de la amortización de
plazas, unos criterios básicos que ha de tener una empresa para
amortizar y racionalizar su estructura, cada empresa es una
personalidad jurídica distinta y por tanto tiene una actuación
distinta, tiene un servicio distinto, tiene una estructura de
funciones y una estructura organizativa distinta, y por tanto los
criterios pues ya ha de llevarse a cada empresa, y entonces por
eso mismo, desde el gerente a todo su equipo, el proceso de
racionalización han seguido los criterios que ellos, dentro de su
empresa, entendían que eran los adecuados, siguiendo la
transparencia de las actuaciones.

Tengo que negarle, y esto sí que durante toda la intervención
y todas las veces que tenga que comunicarme con ustedes, le
voy a negar la mayor, que es que no se han dado criterios
subjetivos en las empresas y sólo ha habido un esfuerzo de
racionalizar bajo un objetivo que era claro y que en el fondo,
además, y también permítame decírselo, si se hubiera hecho
antes -y esto no es una frase vacía, es una realidad-, si los
procesos... Usted me dice que sobre todo en la época del
gobierno del Sr. Matas es donde más empresas públicas se han
creado, donde más puestos de trabajo creo que se han
incorporado al sector público, he creído entender; bueno,
tuvieron cuatro años después para arreglar esta situación que
usted denuncia. Entonces lo que sí que es cierto es que este
gobierno ha tenido que hacer un trabajo en un período corto
definido, que le explicaré por qué y usted lo sabe, y
evidentemente es fácil ponerle pegas, pero realmente lo que
creo es que hay que analizar exactamente todo el trabajo.

En cuanto a los número, sí. Si en los números cuantitativos
el sector público instrumental está definido por entes,
consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles, se coge la
referencia del presupuesto aprobado del 2010 prolongado al
2011, y es verdad que de 800 millones se pasa a 500 millones,
capítulo a capítulo, y eso es así y está en los presupuestos de la
comunidad. Entonces no entiendo dónde está el debate y que no
le salgan los números.

Con respecto a las personas, el sector público instrumental,
yo ahora ya he perdido exactamente los números, pero creo que
estaban alrededor de 3.000 y pico de personas, más de 3.000, y
con esta reducción quedarían 2.500 personas. El tema de los
6.000 contextualícelo en porqué y se estaba hablando del tema
de estatutarización de personal, y por tanto de alguna forma
pasaba de una figura jurídica o de una figura de contratación a
otra donde se entendía que pasaba a ser personal de la
administración, y por tanto empezaba..., pues como usted ha
dicho no es que pasara de capítulo, cambiaba su status.

Entonces, si me permite una reflexión para dar respuesta a
toda la pregunta, sólo quiero decirle que la reestructuración del
sector público instrumental nace de un acuerdo del 22 de marzo
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, 22 de marzo de
2010, ¿de acuerdo? Todas las comunidades llegan a un acuerdo,
a un consenso de que hay que reducir y hay que hacer más
eficientes los sectores públicos instrumentales de cada
comunidad, y todas las comunidades adoptan un acuerdo y
proponen un objetivo. El objetivo de nuestra comunidad...
También he de decirle que ha sido muy difícil encontrar
información, el objetivo, o casi..., pero no nosotros, sino
Madrid; Madrid casi tenía una guía de recortes de prensa de los
compromisos de nuestra comunidad, y esto es así, es decir, esto
no lo estoy diciendo yo, esto era un traslado de Madrid que
coordinaba la reestructuración. 

Bueno, nuestro gobierno se compromete a través de su
presidente, que dio una rueda de prensa, a cerrar alrededor de
cien entes públicos. A partir de ahí hace una ley, una ley que és
la 7/2010, de 21 de julio de 2010, que es una ley que siempre he
trasladado que había que desarrollarla, pero es una ley que sí
que da una guía específica de cómo se tiene que racionalizar el
sector público instrumental, de la cual hemos seguido su
referencia. Esa ley define que en el plazo de tres meses desde su
aprobación había que crear la Comisión de reestructuración del
sector público instrumental, y define exactamente los
contenidos de esa comisión. Se lo traslado porque es importante
en todo el proceso.

Decía la disposición transitoria primera de la ley sobre
reducción y simplificación: “En el plazo de tres meses a contar
desde la entrada en vigor de la ley el Consejo de Gobierno,
mediante acuerdo, ha de crear una comisión que se encargue de
analizar el conjunto de entes integrantes del sector público
autonómico y proponer supresión, refundición o modificación
de aquellos entes en que así lo aconsejen razones de
simplificación, economía, eficacia y eficiencia en la gestión. En
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particular el análisis de esta comisión debe pronunciarse sobre
los siguientes aspectos: los entes que se consideren necesarios
para ejecutar los servicios correspondientes, las dotaciones de
personal adecuadas y su calificación, medidas de control
aplicables”; y a partir de ahí todo el proceso de reestructuración,
cómo ha de seguirse, lo que hay que hacer en cada una de las
empresas y cómo hay que acompañarlas. Esto es una comisión;
no se crea, el gobierno del pacto no la crea, del que usted
formaba parte, y se crea en septiembre de 2011.

A partir de ahí, mire, el inventario de entes públicos el 1 del
7 del 2010 que comunican a Madrid son 182 entes. Bueno,
excepto la integración del IDI, de los cuatro entes que
conforman después el IDI, que hablaremos de eso, y algún ente
más, pues no se hace nada durante un año y medio. ¿Qué es lo
que ocurre?, que el objetivo al que nos comprometemos, no sólo
nuestra comunidad sino todas, es que el 31 del 12 del 2012 tenía
que estar terminada la reestructuración. Evidentemente en mayo
de 2011, a un año y medio, no se había hecho absolutamente
nada. 

Si quiere tenía todo un despliegue de articulación de
decisiones que ha tomado esta comunidad desde..., este
gobierno desde que nos incorporamos y asumimos el objetivo,
que era el objetivo del gobierno anterior y, evidentemente
nosotros teníamos que cumplir, sabíamos que era necesario y la
situación así lo requería.

Pues, mire, la Ley 9/2011 de Baleares, de 23 de diciembre,
la de los presupuestos, ya habla de como reestructurar el sector
público instrumental. El Decreto 5/2012, 1 de junio, da medidas
específicas. La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, los
presupuestos del año 2012 para el 2013 sigue hablando de la
reestructuración. Y a partir de ahí viene cada una de las fases de
reestructuración, que la primera que se propone y se aprueba por
el Consejo de Gobierno, porque así lo define la Ley 7/2010, que
la comisión propone al Gobierno un proceso de
reestructuración, pues la primera fase de reestructuración se
aprueba el 13 de abril del 2012, donde ya se propone toda la
reestructuración. Hay sucesivas fases donde se van
incorporando empresas para seguir reestructurando y para llegar
al objetivo que nos comprometimos como comunidad, pero
sobre todo para dejar la dimensión que entendíamos y que
todos, incluso ustedes, entendían que tenía que tener el sector
público instrumental. ¿Cual es el problema? Que había que
hacerlo, y ha sido un proceso bastante complicado. 

Unido a esto, me gustaría empezar a matizarle algunas de las
cosas que me ha trasladado sobre los criterios objetivos,
decirle...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... bien.

EL SR. PRESIDENT:

Vale, Sr. Nel Martí, durante cinco minutos, son diez, diez,
cinco, cinco.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, bé, no, la veritat és que anava a escoltar ja per entrar en
els objectius, de fet, li anava a insistir en aquesta qüestió perquè
l’única informació, Sr. Conseller, que hem pogut obtenir són
respostes escrites respecte dels objectius. Cada vegada que se li
ha fet pregunta oral, no a vostè o a l’anterior conseller o en
qualsevol situació o a altres consellers de Presidència, de la
Conselleria de Presidència, la referència ha estat la mateixa, són
objectius i cada empresa els ha concretat. Doncs, clar, ho volem
veure, volem veure aquesta realitat en què es concreta.

Jo li ho torn a dir, vostè considera que un ens ha
d’incorporar com a un dels objectius per reestructurar-se la
situació familiar dels treballadors? I si la té en compte un ens els
altres no? I, per què un ens ha de tenir en compte la situació
familiar dels treballadors i els altres no? La veritat és que sona
tot no massa rigorós, no massa seriós, Sr. Conseller.

És per açò que amb la voluntat que exposi claredat i
transparència i per evitar una cosa que hauria de ser l’objectiu
primordial, si s’ha de reduir una plantilla s’ha de fer pensant en
on volem arribar, quin és el sector públic que volem, a càrrec de
quins objectius, quina és la finalitat, quines són les finalitats que
ha de complir aquest sector públic i, en funció d’açò,
dimensionar la plantilla, dimensionar els objectius, etcètera. I
aquest recorregut en cap de les normes aprovades, aquest nivell
de concreció, no hi arribam. 

I, què veim per altra banda? Veim que la reestructuració
tampoc no ha servit per incrementar amb eficàcia els ens. Vol
dir que, podem anar a alguns d’ells, responen millor, o almenys
igual, al que feien fins ara? Miri, el que veim és que alguns ens
han reduït plantilla i fan contractes externalitzant serveis,
sobretot a l’àrea de Medi Ambient tenim molts d’exemples. En
tenim d’altres, com per exemple el Consorci d’Aigües de les
Illes Balears, bé, millor, el conjunt de consorcis es fusionen en
un sol consorci de les Illes Balears, que el Consell de Govern
aprova dia 15 de juny del 2012, i que des de la creació aquest
consorci s’ha reunit, ara no he mirat la darrera, però fa un mes
era una vegada per constituir-se; és a dir que les responsabilitats
que tenia cada un dels consorcis i la participació dels
ajuntaments que hi tenien a cada un d’aquests consorcis no es
veuen resposts.

De fet, aquest ha estat un debat, li concret, un dels consorcis
de Ciutadella de Menorca amb el qual els objectius que tenia
plantejats el municipi a través del seu consorci s’han diluït, el
consorci no s’ha tornat a reunir. S’ha constituït, açò sí. 

O en trobam d’altres, que també m’agradaria que em negàs
de forma clara i rotunda, com la Fundació BIT, la Fundació
Balear d’Innovació i Tecnologia, objectius dels quals he
d’entendre que formen part de les prioritats d’aquest govern,
que no es condueixen pel camí de la privatització d’aquests ens.
M’agradaria que m’ho negàs de forma clara i així evitarà i
eliminarà alguns dubtes que suren tant dins com fora d’aquesta
fundació.
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En definitiva, el clima generat a molts d’aquests ens és un
clima, per tot aquest procés no fet, jo crec, que amb prou
transparència i amb prou participació, enrarit. El treball de
molts dels treballadors d’aquests ens jo diria que està desnordat,
sense criteri, sense objectius. 

Vostè va a un d’aquests ens i els demana als treballadors
quins són els programes que en aquest moment duen a terme i
molts no saben quin és el pla de feina, perquè la prioritat
d’aquests anys ha estat reduir sense redefinir les funcions, els
objectius. Ara, ara, aquests darrers mesos, han passat a la fase
de relació de llocs de feina, que no hi entraré perquè vull entrar-
hi a l’altra pregunta, però han passat dos anys molt difícils,
massa difícils, i jo crec que hem de reconèixer que alguna cosa
ha fallat perquè el clima, en aquest moment, sigui tan enrarit i
tan desnortat. Alguna cosa ha fallat, i jo crec que ha fallat
aquesta manca de participació i de transparència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de contrarèplica, Sr. Conseller.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Bueno, pues como tengo cinco minutos, voy a terminar
rápidamente. Consorcio de Aguas, en los estatutos está bien
definido, es decir, a petición, tampoco se reunían antes, se
reunían tres veces al año, es decir, porque ellos cumplieron una
misión, entonces, ahora, a petición de los componentes que
están bien definidos de... de gestor del consorcio, a petición de
ellos pueden reunirse tantas veces como se pida, cada uno de los
alcaldes. Por tanto, si no lo piden es porque no lo necesitan o si
no... y si es así, por favor, traslade a quien le diga esto que
convoque, no, no, se lo digo con el afán de mejorar. Tenía una
misión clara, está muy bien definido en los estatutos y si quieren
que se convoque.

La Fundación BIT, mire la Fundación BIT es la integración
de tres empresas, una que es BITEL, que es la que tiene un call
center que supongo que si usted se remite o se refiere a si
vamos a privatizar o no, es por ir directamente a las cosas, el
call center, de momento este conseller no tiene ninguna
previsión de hacer ninguna externalización del servicio, están
trabajando perfectamente y, por tanto, no sé de donde vienen las
dudas, pero ya se las dejo a usted tranquilo, ya se lo respondo a
usted. El resto de la fundación no es externalizable porque,
además, creo que está haciendo una labor muy relevante en cada
uno de sus ámbitos, la parte de gestión del parque, la parte de
innovación. Por tanto, si usted se refería a BITEL pues en la
parte del call center, no. 

Los objetivos, mire, fíjese si hemos avanzando que se ha
normalizado un sistema de seguimiento de cómo seguir los
presupuestos de cada uno de los entes públicos, que antes no
existía. Es decir, cada uno de los entes públicos suministra
mensualmente y trimestralmente información financiera, tanto
contable como presupuestaria, a su consejo de administración
y a Intervención y Presupuestos sobre el seguimiento
presupuestario. Esto por un lado, que antes no existía, pero
además, en base a los objetivos, cada consejo de administración,

a propuesta del gerente, aprueba en el primer trimestre del año
los objetivos para el año. Por tanto, a partir de ahí el gerente
tiene que trasladarlos a la empresa. Por tanto, sí que existen las
herramientas de gestión y sí que hoy en día están normalizadas.

Es verdad, han sido dos años muy duros y, por tanto, la
plantilla, las plantillas, cuando hay reestructuración pues,
evidentemente, se tienen que acoplar a las nuevas funciones y
a su relación de puesto de trabajo. Pero yo no entiendo que esto
haya servido para externalizar, usted pone ejemplos, yo estoy
convencido que se externaliza menos porque hay menos
presupuesto y, por tanto, lo que se está haciendo es
posiblemente seguir los criterios que la ley definía, la Ley
7/2010, definía para la gestión de las empresas públicas.

Vamos al tema de cómo se ha reestructurado, la comisión
que su encargo, de alguna forma, y define, y usted sabe porque
esto ha estado en el TSJ, se han leído todas las actas de la
comisión, pues, saben todos por un tema de... y la Sra. Costa me
preguntó sobre ello en el Parlamento, sobre el tema de la
demanda de UGT, pues, han pasado todas las actas, han estado
en el TSJ, todas las partes las han tenido y ahí se dice
exactamente, se definen unos criterios, usted sabe por quien
estaba formada la comisión: por cada uno de los secretarios
generales de las consellerias, por la Dirección General de
Presupuestos, por Intervención, por Abogacía, por Función
Pública y, por tanto, era el equipo adecuado para definir guías
de referencia, guías de referencia, para la reestructuración de las
empresas, pero no para la reestructuración de capítulo uno, sino
para hacer eficiente esa empresa y sobre todo partiendo que los
presupuestos que tenían las empresas habían disminuido de una
forma importante. Por tanto, se tenía que redimensionar. 

Estas guías definían que tenía que haber una memoria, y
saben por qué, porque estas memorias han estado en los
juzgados, en las tramitaciones de cada uno de los despidos, estas
memorias justificativas hablaban de la situación económica
financiera, el Plan de saneamiento, medidas a adoptar y cuando
hablábamos de los puestos de trabajo, evidentemente, hay
casuísticas distintas y cada una de las empresas, pensando en la
casuística, definía los criterios de objetividad, pero tenían que
estar basados en categorías profesionales, tenían que estar
basados en criterios de antigüedad, proximidad de la jubilación,
cualquiera otra que sirviera para aprobar la objetividad de la
selección del puesto de trabajo a amortizar, y no otro. Por tanto,
sí que se definen unos criterios que evidentemente después
usted tiene que llevar a la empresa y si hay un... no es un puesto
de trabajo, si se amortiza una actuación, se deja de hacer una
actuación, pues evidentemente tiene que haber unos criterios
objetivos bien defendidos. Ninguno de los tribunales ha puesto
en valor esto que usted me está diciendo, por tanto, creo que si
no se ha puesto en valor es porque se ha hecho bien, se ha hecho
con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. 
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Por tanto, yo entiendo que hay que estar en la situación de
cada empresa y definir, o sea, no sobre los criterios generalistas
tomar decisiones, es decir, es verdad que si usted analiza
específicamente si lleva treinta años, claro, si lo tomo como tal
entro en la cuestión que usted dice, pero es que no es así, hay
que ir a la empresa, a su memoria justificativa, la plaza que
amortiza, por qué se amortiza, qué se está dejando de hacer, que
había duplicidades y en base a todo esto adoptar unos criterios
por el gerente y por el equipo humano de la empresa. Entonces,
no los tome de forma individual sino vaya a la empresa,
identifique su memoria justificativa, que han estado, es decir,
han estado y son transparentes y públicas. Por tanto, a partir de
ahí decida la objetividad de su proceso de reestructuración, que
ha sido bastante complicado porque en el fondo partes de un
proceso y de un ajuste que tenía que tener una empresa porque
presupuestariamente se les había reducido en las cuantías.

A partir de ahí, creo que se ha hecho un trabajo importante
que creo que reconocer el esfuerzo de todas las partes y no
dejar... y eso es verdad y usted lo ha... yo quiero unirme a su
comentario, y al final es que hablábamos de personas y
hablamos de personas que dejaban de trabajar, por supuesto, y
eso al final pues sí que es un drama y, evidentemente, cuando
hablamos de personas y de personas que dejan de hacer
actividad en algunos casos como...bueno, pues como en la
administración el concepto de interino. ¿Por qué usted no
cuestiona eso, el concepto de interino y sí lo cuestiona en la
empresa pública? Pues se lo voy a decir, es que hay personas,
que usted lo ha definido al principio, que no entran con los
criterios que tendrían que entrar, entonces, si no entraron por
ese criterio pues tenía, es lo que se llama el indefinido no fijo,
un puesto similar que además el Supremo lo ha vuelto a
ratificar, asimilable al interino. 

Entonces, evidentemente sí, si quiere... es porque no
tenemos tiempo, pero si no le hablo de las sentencias del
Supremo que han vuelto a ratificar y es de julio de 2013, y a
partir de ahí tanto el TSJ como los Juzgados de lo Social lo
están aplicando, esa doctrina se ha ratificado y se habla de la
equiparación del indefinido no fijo al interino, y hay interinos
que a lo mejor después de muchos años dejan de trabajar en la
administración, y eso usted no lo pone en valor. Pues es que es
el mismo, estamos en la misma situación.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien, muchas gracias, Sr. Conseller. 

I.7) Pregunta RGE núm. 14742/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a reestructuració del sector públic instrumental.

Per formular la pregunta RGE núm. 14742/13, relativa a
reestructuració del sector públic instrumental, té la paraula el Sr.
Nel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. En el fons és la continuïtat
del debat, per tant, no hi ha cap problema. 

Jo insistiria que podria coincidir amb una part del disseny
que explica a través del qual s’ha utilitzat, o que s’ha utilitzat,
per reestructurar, és a dir, tenir en compte les categories, tenir
en compte l’antiguitat, etcètera, que a cada ens doncs té unes
particularitats, i no li ho pos en dubte, que fàcil la tasca no ho
és. Però jo li torn a insistir, tal vegada és una qüestió que li ha
fugit de les mans, però situació familiar, es pot incorporar un
criteri de situació familiar per decidir si un treballador
s’acomiada o no? 

I encara miri què li dic, podria entendre, ho podria entendre
tot si aquests criteris haguessin estat uns criteris que s’han
assumit i pactat amb els representants dels treballadors, que a
cada ens els treballadors han pogut participar, i jo crec que açò
és un dels errors d’aquest procés on els treballadors han estat
absolutament al marge de tot el procés. 

Ja hem comentat si vol situacions, no sé si dir-li,
anecdòtiques, en el seu moment no ho eren i per als treballadors
no ho varen ser, com aquelles llistes que corrien o que es
filtraven pels correus electrònics dels treballadors que havien de
ser acomiadats o no, ningú no en sabia res, ni els representants
dels treballadors, el gerent començava a cridar a treballadors, els
començava a acomiadar. Aquestes situacions no són assumibles
i, jo li ho torn a dir, el punt de partida que li pos per dir que no
són assumibles és que molts d’aquests treballadors no són
treballadors de fa dos mesos que s’han contractat perquè els
contractats els darrers anys doncs sí que s’ha seguit un criteri,
un procediment d’acord amb la legalitat, no així contractes de
fa molts anys que avui són difícils de resoldre. Però que jo crec
que mereixen tot el respecte tenir treballadors amb vint, amb
trenta anys i no rebre una carta i ser acomiadats de la forma com
ho han estat.

Vostè em deia que no s’ha externalitzat, no ho sé, jo li deia,
li dic IBANAT o li dic el Servei de vigilància i d’actuació a
Cabrera. Hi ha hagut externalitzacions i a IBANAT s’han
acomiadat treballadors, més de 30 treballadors. No només s’ha
externalitzat, a IBANAT també doncs es creaven noves figures
d’alt càrrec quan amb una plantilla, doncs, més petita no sé
quina lògica podia tenir.

En qualsevol cas, i tampoc no vull entrar-hi molt perquè és
un debat jo diria que em sembla que no li correspon, però sí que
li voldria dir, perquè ha fet referència a la sentència de la Sala
de lo Social, en relació amb aquesta equiparació entre l’indefinit
no fix com a interí, i que, bé, intenta o pretén, unifica doctrina,
però jo diria que ho fa, i així s’ha aplicat, en el marc d’un
context i d’unes característiques molt clares: indefinits no fixes,
amb una plaça creada i contemplada a la relació de llocs de
feina. M’agradaria si... crec que estarem d’acord, o així... basta
llegir la sentència, tampoc no...
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Sr. Conseller, quants ens, per desgràcia, és cert,
malauradament, molt malauradament, quants ens tenien la
relació de llocs de feina elaborada? Poquíssims, no sé si dir cap,
poquíssims, error inacceptable que un ens no funcioni amb una
relació de lloc de treball, és cert, però és la realitat. Quants dels
indefinits no fixes tenien la seva plaça creada... fins i tot diria
contemplada al pressupost, quants?

Per tant, sí, la sentències són clares, haurem de veure com
acaba de tot, però també ho hem de dimensionar, dimensionar
a qui afecta, quants de treballadors afecta.

La pregunta..., em desvio un poc de la pregunta, insistir en
el tema de la transparència, dels criteris i jo, la recriminació que
sí faig al Govern és d’aquesta manca de transparència que avui,
passat tot el procés de reestructuració, encara parlem del mateix
tema i que a dia d’avui encara tinguem dubtes i no puguem tenir
la tranquilAlitat que s’han aplicat criteris objectius i que alguna
resposta escrita em parli de situacions familiars, això és el que
recriminam i que creim que s’hauria d’haver resolt no ara, fa
molts, molts de mesos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller. 

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sí, la verdad es que de todas formas...solamente le remito
que una vez que el Supremo ha vuelto a rectificar el concepto y
ha vuelto a... bueno, a donde siempre había estado posicionado,
¿no?, el concepto de indefinido no fijo asimilable al interino
pues a partir de ahí las sentencias de nuestras salas, pues le
puedo decir que hay... la 528, de 5 de diciembre; 529, de 5 de
diciembre; 530, de 5 de diciembre; 534, de 9 de diciembre; 542,
de 12 de diciembre, y las que se están teniendo ahora, ¿no? Por
tanto, todas estas sentencias al final corroboran un poco el
proceso, a partir del Supremo.

Por tanto, creo que entrar en valor en esto, es que creo que...
hemos tenido dos años de debate, sabe que el proceso en
principio... los procesos en la Sala de lo Social empezaron
diciendo que la Administración había seguido el camino
adecuado, después se cambió el criterio a través de una
sentencia del TSJ nuestro y, a partir de ahí, unos cambios de
sentencia que han vuelto al inicio después del Supremo.
Entonces, llevamos dos años debatiendo esto, creo que al final
las cosas han quedado bien definidas, y seguir en el proceso de
si se ajusta o no se ajusta, creo que los tribunales ya lo han
definido, ¿no?

En cuanto a la negociación, es que creo que... usted está
diciendo que el trabajador en las empresas públicas..., como
comprenderá yo no... conocer el proceso individualizado de
cada una de las empresas, pues..., sabe que no, que no, que no
puede ser, primero porque no debo de tener esta información
porque es de alguna forma privacidad de la empresa y de su
equipo ejecutivo, pero sí que dentro de los procesos se han
sentado con la representación de los trabajadores, se les ha
entregado la memoria justificativa y por tanto, si no, de verdad

que los tribunales nos estarían diciendo que el proceso no había
seguido los cauces que correspondían.

Le vuelvo a remitir, creo que se han seguido los que
corresponden al concepto de amortización de plazas, es decir, es
que no estamos hablando de un proceso de regulación de
empleo, no estamos hablando de esas figuras o de esos
mecanismos, no estamos hablando del concepto de amortizar
plazas innecesarias y funciones innecesarias o duplicidades y
por tanto, se han seguido en base a esto los procesos que... el
camino que se ha de seguir y ya le digo, es que ninguna
sentencia ha puesto en cuestión o en valor esto que usted me
está diciendo.

Ya le digo que conocer las particularidades de cada una de
las empresas, pues, supongo que cada uno de los gerentes ha
trabajado y lo ha hecho con el mejor de los criterios y nunca con
ánimo de perjudicar ni nunca con ánimo de ofender.

Le agradezco, porque además lo ha dicho varias veces, lo
complicado de la situación, lo difícil de la reestructuración y
sobre todo porque el sector público se tenía que haber..., como
todo, si las cosas se tienen que hacer en un proceso, en un
momento determinado en donde no existe presupuesto o hay
que reducir, hay que redimensionar la empresa, pues,
evidentemente si se hubiera hecho poco a poco porque la
dimensión del sector público instrumental, como bien definió,
creció por encima de las necesidades y por encima de las
actuaciones que tenían que desarrollar, y eso se puede ver en
cada una de las memorias, actuaciones como empresas públicas
haciendo rotondas que no le correspondía o haciendo
actuaciones que no eran de su competencia, ¿no?, es decir, y en
eso sí que, de verdad, he visto muchos ejemplos donde había
que poner en valor esas actuaciones porque no tenían razón de
ser. 

Entonces, el ajustar la dimensión, si tú haces menos
actuaciones pues necesitas entre otras cosas una estructura
distinta. A partir de ahí... y como la dimensión del sector
público instrumental -y usted bien lo ha definido- ha ido
sumándose en número de personas en todas las legislaturas,
pues al final los procesos no habían sido como correspondían,
como se tendrían que haber hecho y entonces, la amortización
de plaza era el concepto de... igual que interino y a partir de ahí,
de verdad creo que se han seguido en los criterios que se tenían
que seguir y ya le digo los tribunales no lo han puesto en valor.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Ara torn de rèplica per part
del Grup MÉS.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No jo, Sr. President, puc... per la meva part ja podria entrar
a la tercera pregunta, perquè està relacionada i per tant, tampoc
no..., reiterar el mateix.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

I.8) Pregunta RGE núm. 14743/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a reestructuració del sector públic instrumental 2.

Per formular la tercera pregunta RGE núm. 14743, relativa
a reestructuració del sector públic instrumental (II), té la paraula
el Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, calia ajustar la
dimensió, però segur que els treballadors no tenien cap culpa
que alguns ens fessin rotondes que no els tocava, vull dir amb
açò que la reestructuració s’havia de fer, però s’havia de fer crec
que amb la màxima sensibilitat amb els treballadors.

Vull dir també que els ens, de tots els ens, són ens públics,
i de tots crec que tenim el dret i el deure de conèixer els detalls,
menys el límit del personal, però sí els detalls que fan referència
a la gestió pública, no?, i vostè com a director de l’Oficina de
Control Pressupostari crec que tenia el dret i el deure de tenir
tots els detalls del que s’aplicava en cada ens.

Aquesta manca de transparència i de participació, creim que
du a situacions com a la que ara em referesc en aquesta
pregunta, doncs, generin... bé, escandalitzin l’opinió pública
com es va produir en el seu moment, que és el fet que es
filtressin o sortissin, millor dit, a la llum pública uns correus
electrònics corporatius entre diferents responsables dels ens als
quals es parlava de l’afiliació, simpatia, política dels
treballadors, pedigrís, diu el correu electrònic, per utilitzar la
referència tan lamentable, però utilitzada.

Només un paràgraf, Sr. Conseller, perquè no és agradable,
però en un dels correus: “esta gente, yo no me fiaría ni un
pelo”, està parlant dels treballadors, “si quieres más
información sobre su pedigrí, dilo”... i bé, se li donarà, bé, és
igual, el relat és prou desagradable i crec que no fa falta. I en
aquests correus hi ha implicades crec que persones que se’ls ha
d’associar amb el Govern, eh?, amb el Govern en el sentit
ampli, no amb el conseller directament, però és el responsable
del Centre BIT d’Inca, que després és el director gerent de
l’IDI, el Sr. Joan Bibiloni; també el director general de Comerç
i Energia. que després és el director general de Relacions
Institucionals. Bé, l’anterior també... Bartomeu Alcover,
l’anterior gerent, en definitiva gent que forma part del Govern.

En diferents preguntes ja en seu parlamentària, crec que
vostè va deixar clar que els valorava, per dir-ho d’una forma,
negativament, però el que sí creim que s’ha de posar de
manifest és que el Govern no ha actuat amb la contundència que
calia esperar d’uns fets d’una consideració com aquesta, en què
els directors, els gerents d’un ens públic o de diferents ens
públics parlen així dels seus treballadors i sobretot -sobretot-
quan la consideració, que és personal, ideològica, de llibertat
ideològica, es té en compte; i en un context molt determinat que
és el context de reestructuració i a més quan els noms d’algunes
de les persones que apareixen en aquests correus, que es parla
d’elles quant a la seva afiliació política, doncs estan afectades,

millor dit, estan acomiadades com a resultat d’aquest procés de
reestructuració.

Crec que qüestiona qualsevol sentit de la feina ben feta, de
rigor i de la gestió pública amb criteris públics i per tant, davant
açò el Govern hauria d’haver estat, no només clar, contundent,
i no ho va ser. Però, és més, davant aquesta manca de
transparència lligada a situacions com aquestes no només ha
afectat la reestructuració, sinó al que, com deia abans, fa uns
mesos, s’ha estat elaborant i alguns ens ja tenen i alguns tenen
aprovat i alguns han de refer que són les relacions de llocs de
treball, també pot afectar, també afecta, també els noms que
apareixen aquí apareixen a les noves relacions de treball i
algunes d’aquestes relacions de treball han tingut el suport, han
estat signades pels representants dels treballadors i algunes no,
en algunes hi ha hagut inspecció de treball i en algunes no,
algunes amb un informe per part d’Inspecció de Treball que el
que jo entenc que diu és que qüestiona l’objectivitat amb la qual
s’ha fet la relació de llocs de treball.

És clar, tota aquesta informació alhora ens retorna al mateix
punt de partida del debat. La resposta a això era molt clara,
posem-ho tot damunt la taula, açò són els criteris, s’asseu... i
s’aclareixen quins criteris independentment dels noms i llinatges
implicats.

Li tornam demanar, li tornam reiterar: basta dir “no és
elegant, no és una actuació correcta, no s’hauria d’haver
produït” o estam en el nivell de demanar responsabilitats
polítiques? Jo crec que estam en el nivell de demanar
responsabilitats polítiques, perquè d’aquesta anècdota dolorosa
i menyspreable dels pedigrís, se’n deriven coses, se’n deriva la
legitimitat i la serietat d’una reestructuració; se’n deriva que els
acomiadaments s’hagin fet amb criteris objectius; que les
relacions de llocs de treball s’hagin fet amb criteris objectius, i
se’n deriva o un ho vincula al fet que algunes relacions de
treball no s’hagin fet, una altra vegada, amb el rigor que era
necessari.

En aquest sentit, deixi que primer li faci com a pregunta que
m’agradaria que aclarís: hi ha informes de treball que rebutgen
o, deixem-ho d’una altra manera, valoren negativament el
procés d’elaboració de la relació de llocs de feina i per tant,
s’elabora, es reelabora la relació de llocs de feina? Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sobre el inicio de la intervención, el tema de los detalles del
conocimiento, claro, es decir, mi función era de alguna forma
clara y definida, está claro que había un proceso de
reestructuración y que había unos objetivos, pero de ahí a
conocer los detalles específicos de cada empresa, pues desde
luego que no era una competencia de la función, creo que para
eso están sus gerentes y por eso la independencia de un
organismo, ¿no?
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En cuanto a..., no lo encontraba, pero lo he encontrado, me
va a permitir para cerrar el tema de la reestructuración, la
sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2013, como la
sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2013
han confirmado que el proceso de reestructuración del personal
del sector público instrumental de la comunidad autónoma se ha
hecho con criterios aceptados por la jurisprudencia. Es por
dejarlo aquí y espero que esto ya no sea debate de futuras
intervenciones.

Con respecto al IDI, mire, sí que le puedo decir y lo he
transmitido, el e-mail es entre dos personas y lo que sí que está
claro es que la reestructuración de esta empresa pública no tiene
nada que ver con los correos. Sabe que el número inicial de
personas que existían en el IDI..., permítame que vuelva a decir
que, hombre, que cuando de fusionaron las cuatro empresas al
IDI, es decir, cuando se crearon cinco empresas con distintas
funciones, con distintos convenios, con distintos salarios, ¿usted
no cree que tenía que haber sido en ese momento, con una
fusión que es el momento de hacer la relación de puestos de
trabajo, si se tenía que amortizar..., usted no cree que era ese
momento? 

El problema es que es verdad que ha tocado hacer esto dos
años después, entonces también asuman un poco que en su
momento no se completó el proceso que seguro que si hubiera
tenido que estar yo en el proceso de decisión hubiera integrado
lo que ustedes integraron, pero en el mismo momento y en la
fusión es cuando a lo mejor hay que ordenarla, reordenar la
empresa, porque si no sí que es verdad que había cinco
empresas en una con cinco convenios distintos, con cinco
funciones muchas veces solapadas y claro, de aquellos polvos
a lo mejor ha habido lodos, ¿no?

Para nada, pero, la conversación y este correo al que usted
me aduce ha influido en los procesos de reestructuración, 75
personas había inicialmente en el proceso primero, en la primera
fase se amortizaron 26 plazas y en la segunda 14, 35 personas
ahora mismo están en plantilla.

Creo que es un proceso... y ustedes lo saben, que
internamente ha seguido una objetividad al margen... que ya le
voy a decir las palabras que le dije que usted, además le
agradezco que lo haya mencionado al principio, no estoy de
acuerdo con estos correos, no los comparto y los rechazo, más
allá de que no tuvo ningún efecto en el proceso de
reestructuración del IDI.

Con relación a la relación de puestos de trabajo, es que
hubo..., es decir, la representación de los trabajadores aprobó
esa relación de puestos de trabajo y entiendo que representa a
los trabajadores. 

¿Qué ocurre? Que a partir de ahí ya es un tema mucho más
jurídico si quiere, hay dos personas que no están de acuerdo con
esa relación de puestos de trabajo y bueno, evidentemente entra
el proceso jurídico y la Inspección de Trabajo en un momento
dado puede tomar una posición de un inspector que es el que
usted, parece ser, me está refiriendo, pero lo que sí le puedo
decir y sabe que hubo un comunicado expreso, ¿eh?, un
comunicado expreso de los trabajadores que dice: “Trabajadores
del IDI dicen estar agotados y que no se ha producido ninguna
discriminación en la elaboración de la Relación de puestos de

trabajo” y eso lo dicen los trabajadores y estoy convencido que
usted tiene información suficiente como para reiterar, reiterar y
comprobar que eso fue así. 

Por tanto, es que en ningún momento ha habido ningún
proceso sesgado y en ningún momento..., porque además, y yo
le garantizo que en el proceso de relación de puestos de trabajo
sí que... pues ya sí que tenía la competencia en la conselleria y
tanto el equipo de funcionarios que está trabajando, que creo
que son personas con muchas cualificación y personas
totalmente objetivas como la representación de los trabajadores,
llegaron a esta relación de puestos de trabajo. Bueno, ahora se
está en el proceso y vamos a ver cómo queda, pero siempre
desde el punto de vista objetivo y siempre desde el punto de
vista de hacer las cosas como mejor se puedan hacer, teniendo
claros los criterios de transparencia, de objetividad. Y le
garantizo que es el proceso que se ha hecho en la relación de
puestos de trabajo también.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Estarem d’acord que les relacions de lloc
de treball es fan tard, sense cap dubte, però això no justifica res
més; hi estam totalment d’acord, s’haurien d’haver fet, crec que
per dur, per gestionar bé un ens públic, qualsevol empresa cal
tenir de forma aclarida els treballadors, la categoria, les
funcions, etc., totalment d’acord. Però bé, em confirma això que
li deia, que en aquest cas sí, l’IDI aprova una relació de llocs de
treball, que els representants dels treballadors efectivament
signen en aquell moment, que hi ha un desacord per part
d’alguns treballadors, dos treballadors, i que açò deriva en una
inspecció de treball, aquesta inspecció de treball que actuen amb
criteris absolutament objectius, de forma professional, de forma
neutral, elaboren un informe i jo em remet a l’informe que
qüestiona els objectius amb els quals es va fer la primera i en
aquests moments es revisa o es fa una nova relació de llocs de
treball, crec que és així. 

Bé, aquesta seria una descripció d’uns fets sense cap més
rellevància, si tingués la tranquilAlitat que efectivament no hi ha
cap vinculació. Vostè entenc que m’ha de reafirmar i voler
tranquilAlitzar de què no té cap vinculació aquest procés de
relació de llocs de treball i els acomiadaments amb aquests
correus electrònics, però els correus electrònics existeixen i les
persones que allà s’esmenten són persones o bé acomiadades o
bé afectades per la relació de llocs de treball. On vull anar?
Home, simplement deixar-ho amb un rebuig de l’actuació
d’aquests correus no em sembla que resolgui la qüestió.
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És cert Sr. Conseller, ho ha rebutjat. Rebutja aquests correus
electrònics, però aquests correus electrònics existeixen, ningú
no els ha negat. Li he de dir que aquests correus electrònics són
una conversa, aquí només hi ha un fragment dels correus
electrònics i els correus electrònics parlen “del resto del
personal, sólo sé los más significativos y beligerantes, éstos de
Esquerra Republicana, estos otros del PSM. Todos estos
hacían méritos...”. La conversa és espectacular, de pelAlícula i
açò és un fragment. Qui diu que demà no surti la resta de la
conversa? Açò no es pot deixar així.

Rebuig? Home!, rebuig i més cosa, inacceptable,
absolutament inacceptable, si realment li interessa donar
credibilitat a tot el procés que s’ha dut a terme. És un error que
uns gerents d’uns treballadors duguin a terme...? Sí, però no
només és un error, han d’assumir la seva responsabilitat,
parlaven de l’afinitat ideològica, de l’adhesió ideològica, què té
a veure? Açò no només és rebutjable, és inacceptable, és
inacceptable.

I en aquest sentit, m’agradaria, ja per acabar, saber quan va
conèixer vostè aquests correus, si els va conèixer el mateix dia
que es publica a través d’un mitjà de comunicació? Com va
actuar, què va fer? I si dóna la qüestió per tancada, o no.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ya para terminar Sr. Conseller.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Usted me ha leído, y recordar ese correo, las frases que hay
y como las define, evidentemente sólo puedo decirle lo mismo,
que son inaceptables correos como este, compartirlos en
absoluto.

Ahora usted y yo creo que tenemos que ir a la objetividad,
porque son conversaciones, es una conversación entre dos
personas, que usted me ha nombrado aquí, además; dos cosas
relevantes, ¿qué puede haber más? No lo sé...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputado, tiene la palabra el Sr. Conseller, ¡haga el
favor!

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

...y además nombra una persona, ha nombrado, que es el
director general, en su momento de Comercio, que ahora está
otras competencias. Evidentemente este director general, o
trasladando un poco al proceso de reestructuración del
momento..., sí, sí el director cesa, el director general objetivo
clarísimo en el proceso de decisión con el gerente, porque estas
personas no entran en el proceso. Pues como no entran en el
proceso, para que vea que el tema de “pedigrí” y todo eso no....
Es que usted me está correlacionando, fíjese lo que me está

diciendo: la transparencia del proceso, la objetividad en la toma
de decisión; pues yo le estoy diciendo que ese correo
inaceptable no incide en el proceso de reestructuración y, por lo
tanto, el gerente que había en ese momento, con las personas
que están ahí, no toman ese correo.

Está ahí el correo, yo no le puedo decir nada más que la
realidad, mi opinión, que no comparto. Es más, el presidente
también les respondió a ustedes, y le dijo algo así como: “les
puedo asegurar que si alguien no hubiera respetado estos
criterios, este gobierno y este presidente tomarían las medidas
necesarias porque nosotros gestionamos los intereses
generales”. Quiero decir que, evidentemente, no ha influido, el
proceso ha sido objetivo.

Y la relación de puestos de trabajo que usted me dice que
hay personas que de alguna forma están afectadas, mire, ahí sí
que no, tampoco, es decir, el proceso de la relación de puestos
de trabajo está hecho con la objetividad, con funcionarios, con
el equipo y con la representación de los trabajadores, los cuales
siempre han estado de acuerdo en todo el proceso de relación de
puestos de trabajo. Que haya dos personas que sigan..., bueno,
pues que no estén de acuerdo, es que la relación de puestos de
trabajo usted sabe que es..., oiga vamos a identificar y de alguna
forma a poner en categorías profesionales las funciones y el
currículum vitae que usted tiene, es decir, por su formación
académica, etcétera, y vamos a ponerle como corresponde,
vamos a hacer una relación de puestos de trabajo, y usted puede
estar de acuerdo o no y tiene que defenderlo evidentemente a
título personal, que es lo que han hecho dos personas. Pero el
comité de empresa, la representación laboral firmó y aceptó esa
relación de puestos de trabajo. Por tanto, la objetividad ha sido
la máxima. 

Y desde luego no se han tomado en cuenta..., yo creo que
eso se hace analizando exactamente..., que además usted sabe
que hubo un estudio previo para todas las empresas públicas,
cómo llevar las categorías profesionales, cómo hacer el tema de
complementos, que fue un trabajo muy importante, realizado
también por equipos transversales de la comunidad, por
funcionarios expertos en temas de recursos humanos, para de
alguna forma llevar al sector público instrumental con las
mismas, o con parecidas, dentro de las diferencias, la relación
de puestos de trabajo que podía tener la administración. Por
tanto, objetividad, objetividad  total.

Yo agradecerle de verdad su intervención, creo que ha sido
positiva y constructiva. Creo que durante este tiempo le he
trasladado y si le queda algo después podemos verlo o nos
volvemos a ver en una pregunta. Pero de verdad, entiéndame,
que con razones objetivas la reestructuración del IDI no afecto
ese correo y la relación de puestos de trabajo tampoco.
Entonces, es un correo entre dos personas, que ya le he definido
lo qué pienso sobre esto, claramente. El gerente que los recibió
tampoco está trabajando ahora mismo ya en la administración,
y el director general, el gerente en ese momento cuando hizo la
memoria justificativa, estas personas no entraron en ese
proceso. Para que vea la objetividad del proceso.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Agradecer el tono tanto del
Grupo MÉS como del Sr. Conseller, agradecer su presencia y la
de sus acompañantes.

Y en un periodo de dos minutos comenzaremos la sesión de
nuevo.

(Pausa)

Continuam la sessió senyors diputats. Passam al segon punt
de l’ordre del dia que consisteix en el debat de les proposicions
no de llei RGE núm. 7542 i 8363/13.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 7542/13,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a rebuig
al projecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de
l'administració local.

Per defensar la proposició no de llei RGE núm. 7542/13 del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a rebuig al projecte de llei per
a la racionalització i sostenibilitat de l’administració local, té la
paraula el Sr. Nel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Quan vam presentar aquesta
proposició no de llei, encara parlàvem d’avantprojecte i ara ja
ni projecte. Ha passat molt de temps i possiblement el redactat
és equívoc. En qualsevol cas l’esperit continua sent el mateix i
per tant la defensa és la mateixa.

Amb aquesta proposició demanàvem el rebuig de l’aleshores
avantprojecte de llei, avui de la Llei per a la racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, presentat pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, perquè suposava o
suposa, des del nostre punt de vista, la vulneració de
l’autonomia local i una recentralització de l’administració local.

També instàvem, instam, els governs de l’Estat i de la
comunitat autònoma a definir un nou marc de finançament,
perquè creim que efectivament la reforma era necessària, però
que contempli un nou marc de finançament per al món local que
sigui més just i que faci més eficient el servei de les polítiques
locals.

Des del nostre punt de vista, arran del projecte de llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, aprovat
dia 26 de juliol pel Govern de l’Estat, valoram, com deia, que
la principal conseqüència serà el desmantellament dels
ajuntaments tal i com els entenem avui i privar-los de les seves
competències més importants com són l’assistència social o
l’ensenyament, especialment a les etapes d’infantil de 0-3 i
adults.

Els ajuntaments són per a la nostra societat, per a les Illes
Balears un instrument fonamental al servei de l’estat del
benestar i en aquest sentit, el projecte de llei no fa més que
avançar en la privatització de serveis bàsics de benestar. El
projecte de llei o la llei preveu que siguin les comunitats
autònomes, o les diputacions, les que es facin càrrec de
competències i serveis fins ara exercits pels ajuntaments en
l’àmbit de l’educació i dels serveis socials. Açò implica que
perilla el futur dels geriàtrics, tal i com els coneixem avui, fins
i tot de la pròpia assistència social que sols podran exercir,
encara que per delegació, els ajuntaments de més de 20.000
habitants. Igualment perilla el futur de les escoletes infantils i
escoles de música, que poden quedar en mans també del Govern
balear, quan aquest està subjecte a un pla d’ajustaments que
retalla serveis per reduir dèficit.

En mans del Govern, aquests serveis seran gestionats, des
del nostre punt de vista, des d’una perspectiva generalista i
global i perdran aquell caràcter de la gestió local, de la gestió de
proximitat, tan característica i amb valor, era un gran valor i és
un gran valor de les nostres administracions locals. El més
probable serà, per tant, que es desmantellin la major part
d’aquests serveis i s’alAleguin qüestions econòmiques i de
racionalitat, per molt que es digui que no serà així i que no
passarà res. Veurem, el temps dirà.

Es perdria així l’element més important dels serveis
municipals, la proximitat, com deia, que fa que es valorin de
manera especial fets com són mantenir prop del seu poble les
residències geriàtriques, per així facilitar el manteniment
d’arrels amb familiars, amics i veïns dels usuaris d’aquest
servei. Igualment succeeix amb les escoletes i escoles de
música, que poden desaparèixer o concentrar-se en pocs llocs,
de manera que en desaparèixer la proximitat, molts d’alumnes
deixin d’emprar aquests serveis i així es perdrà una bona part de
la feina acumulada en els anys d’existència d’aquests centres.

Una altra conseqüència en aquest sentit d’aquesta nova visió
i divisió competencial, que concentra serveis i romp amb la
proximitat, serà la pèrdua d’un important nombre de llocs de
treball, segons les dades publicades recentment, podrien quedar
al carrer més del 30% dels actuals treballadors, comptant només
els serveis vinculats a geriàtrics i a escoles infantils i de música.

És per açò que en aquell moment, quan coneixíem el primer
text de l’avantprojecte de llei, presentàvem aquesta proposició
no de llei, i avui lògicament proposaríem el canvi de redacció
per rebutjar ja no el que era un avantprojecte, sinó el que avui
ja és una realitat i és una llei aprovada, i que per tant començarà
a posar-se en pràctica, a pesar dels terminis que s’hagin estipulat
per als diferents serveis, a pesar dels terminis serà una realitat.

El Govern fa algunes setmanes es va reunir amb les
administracions locals per exposar la seva visió de quin efecte
tindria aquesta llei a la nostra comunitat autònoma, com
afectaria a les nostres administracions locals, però jo crec que
avui, quan un demana a diferents alcaldes, demana als diferents
alcaldes quina és la impressió, quina és la preocupació que té
l’administració local respecte dels efectes d’aquesta llei avui en
el seu municipi, doncs la resposta és sempre que genera
desconcert i genera inseguretat, i que dependrà, lògicament,
finalment de la decisió del Govern de les Illes Balears.
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En aquest no sentit no tenim gaire confiança que l’esperit
sigui allò que tantes vegades se n’ha volgut fer bandera, que
sigui realment de vocació municipalista, i la vocació sigui més
la de reduir despesa i la de privatitzar serveis. Voldríem que no
fos així, i perquè ho volem demanam i mantenim aquesta
proposició no de llei de rebuig d’aquest text, d’aquesta llei, i
demanam també que el Govern faci tots els esforços possibles
perquè dins aquesta llei o fora, en un nou context o en un nou
marc legislatiu, respecti l’autonomia dels ajuntaments i respecti
el que fins ara havien estat els ajuntaments, que són prestadors
de serveis de proximitat, bons gestors, eficients, i jo crec que
amb una responsabilitat de la qual només podem fer elogi.

Els serveis que han prestat, que avui els diuen que no són de
la seva competència, els van generar i els han finançat perquè
era una demanda del seu municipi. Si avui tenim escoletes
infantils és perquè els municipis van recollir la sensibilitat en el
seu moment d’associacions de pares, de diferents entitats, i els
van donar suport, i avui algunes d’elles les han assumides i les
han finançades. El mateix podríem dir de l’educació de persones
adultes, i el mateix podríem dir dels geriàtrics. La sensibilitat
que provoca estar, governar, gestionar des de la proximitat és
una responsabilitat que avui hauria de merèixer l’elogi, i no una
llei que el que fa és fer passa enrere, reordenar, reestructurar
aquestes competències, i convertir els ajuntaments en entitats
que no poden respondre, que no se’ls reconeix aquesta capacitat
de prestar serveis de proximitat, que era la principal
característica.

Com deia, mantenim, per tant, el contingut de les propostes
de resolució corregint allò que el temps ha convertit ja en llei i
no avantprojecte de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, tal i com ha manifestat
el portaveu de MÉS, ja fa temps que venim debatent en aquest
parlament el que ara ja és la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració pública, i per tant intentaré no
ser reiterativa en tots els arguments que en innumerables
ocasions hem pogut defensar, no només en aquesta comissió
sinó també en el mateix plenari, respecte d’aquesta mateixa
qüestió, només per aportar algunes novetats d’aquestes darreres
setmanes i respecte a aquest tema.

Un dels arguments que hem defensat juntament amb els
ajuntaments és que aquesta llei atempta contra la municipalitat
i atempta contra l’autonomia local dels ajuntaments, perquè per
una via indirecta està modificant o saltant-se, en el cas de les
Illes Balears, el que diu el nostre mateix Estatut d’Autonomia,
i això no només ho deim nosaltres sinó que ho va dir el Govern
de les Illes Balears, la Conselleria d’Administracions Públiques,
que va presentar un escrit d’alAlegacions duríssim en contra
d’aquesta llei, en què una de les coses que deia és que
atemptava contra el nostre Estatut d’Autonomia. En aquest
sentit, com ja sabran, el Partit Socialista, a través de 50 diputats,
ha anunciat ja un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei, i per

tant finalment haurà de ser el Tribunal Constitucional que es
pronunciï sobre si atempta contra els estatuts, i per tant contra
la Constitució, el contingut d’aquesta llei. 

Però independentment de la part judicial d’invasió de
competències, crec que és important, com així ha fet el portaveu
del Grup MÉS, ressaltar el contingut, el fons que suposa de
minva de gestió per part de l’administració que està més a prop
dels ciutadans, com són els ajuntaments, i sobretot que afectarà
competències en matèries tan sensibles com puguin ser
l’educació, els serveis socials i la sanitat. Hem de recordar
també el dur informe en contra d’aquesta llei que va emetre en
el seu dia el Consell d’Estat, informe duríssim, bastant unànime,
en què també hi ha sensibilitats polítiques de tots els colors
perquè ningú no es pugui sentir o pugui pensar que un
organisme d’aquest tipus pot estar teledirigit políticament, com
dic també el Consell d’Estat va ser duríssim en contra del que
abans era el projecte de llei i ara ja s’ha convertit en llei.

I per últim hem de lamentar que una vegada més el Partit
Popular hagi optat per aprovar una llei sense el més mínim
consens, que ha tengut en peu de guerra el municipalisme de tot
aquest país, a les Illes Balears la mateixa FELIB, que al final
se’ls imposa una normativa llevant-los competències, i llevant-
los autonomia a l’hora de decidir sobre els serveis que donen als
seus ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular, Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Volem anunciar des del nostre
grup parlamentari que no estam d’acord amb el plantejament
d’aquesta proposició no de llei, ja que, bé, en el primer punt,
efectivament, parla de rebutjar un avantprojecte, que en aquests
moments el que es rebutja és una llei en si, i en el segon punt
s’insta el Govern de l’Estat i al Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears a negociar un nou marc de
finançament per al món local, i nosaltres el que volem dir és que
el Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears ja està
fent i donant passes molt importants per tal de negociar un marc
de finançament, que és un marc que afectaria la nostra
comunitat autònoma, però que també afectaria la nostra
administració local, a la qual hi ha una sèrie de pilars que són
fonamentals, com per exemple que no s’apliquin criteris
territorials, sinó que s’apliquin criteris enfocats als ciutadans de
la nostra comunitat autònoma i que puguin quedar ben
garantides totes les prestacions dels serveis més bàsics i
elements que es donen a la nostra comunitat autònoma, de tal
manera que efectivament nosaltres estam d’acord a ser una
comunitat autònoma solidària, per tant solidaritat sí, però
consideram que és importantíssim que la nostra comunitat
autònoma tengui les mateixes garanties que qualsevol altra per
tal de garantir els serveis més bàsics que es presten en aquesta
comunitat autònoma. I no només els serveis més bàsics que es
presten des de les administracions públiques autonòmiques o
insulars, sinó també els serveis bàsics i elements que són
competència de les administracions locals.



1102 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 67 / 19 de febrer del 2014 

 

Una vegada dit això, he de dir que aquesta llei de
sostenibilitat i racionalització de l’administració local és una de
les eines necessàries que ha posat en marxa el Govern de l’Estat
per tal de tenir una administració pública més sostenible. Des de
feia pràcticament vint anys no s’havia tocat la Llei de règim
jurídic de les corporacions locals, la llei bàsica estatal, i era ben
necessari que es fes una adaptació normativa, una modificació
d’aquesta regulació legal, perquè vivim tota una sèrie de canvis
i una sèrie d’exigències que fan que s’hagi d’adaptar
l’administració pública a les necessitats i a la realitat del
moment.

Un dels temes que més preocupaven i de què sempre s’ha
parlat, i que a més a més estava el Llibre blanc de la política
local del Partit Socialista, era el tema de les competències,
aquelles competències que no eren competències pròpies que
exercia el govern..., que ha d’exercir l’administració més
propera al ciutadà com és l’administració local, idò preocupava
i preocupa a tots, ja que estam parlant d’ajuntaments que tenen
una càrrega sobredimensionada de feina i que han de donar
resposta a tota una sèrie de necessitats dels ciutadans, que és
una qüestió que en principi no competeix als municipis.

Dir que no podran exercir mai competències que no els
siguin pròpies és fals, perquè aquesta llei sí que regula i sí que
preveu que sigui possible sempre que l’ajuntament, la
corporació local, tengui l’equilibri pressupostari necessari i que
es regula a la llei perquè això sigui possible. El que no és
possible és que un ajuntament que té dèficit o que té uns
comptes que no estan sanejats o que són uns comptes en què
efectivament hi ha desequilibri pressupostari, a més a més es
dediqui a exercir tota una sèrie de competències que no li són
pròpies, perquè aleshores estam ja dins del que seria una
administració pública local insostenible, insuportable, i que no
és racionalitzada, i per tant aniria en contra de tots aquests
criteris de sostenibilitat, que és l’esperit d’aquesta llei.

Pensam que aquesta llei és positiva en el sentit que aclareix
quines són aquelles competències municipals per tal d’evitar les
duplicitats, que aquesta és una altra de les grans preocupacions
per part del Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques
que està dirigit pel Sr. Montoro, i que en aquest sentit ja ha
instat els diferents governs de les comunitats autònomes a fer
llistats d’aquelles competències que estan duplicades o que fins
i tot poden estar triplicades, per tal que es comencin a fer les
feines per eliminar aquestes duplicitats. Si anam cap a una
administració més àgil, més eficaç, més modernitzada,
evidentment el que s’ha de fer és evitar tenir una administració
pública que el que fa és el mateix que una altra administració
pública i per tant duplica les seves funcions. Nosaltres pensam
que tots els instruments legislatius, normatius, o actuacions
administratives, executives, que van encaminats a aquesta
eliminació d’aquestes duplicitats són positives i són necessàries
per tal de tenir una administració pública més sostenible, i en
aquest cas estam parlant de l’administració local.

Per tant també pensam que és necessari el que fa aquesta
llei, que és racionalitzar l’estructura organitzativa de
l’administració local d’acord amb els principis d’eficiència,
estabilitat i sostenibilitat financera. I també un altre pilar, que és
un pilar fonamental d’aquesta llei, és el de garantir un control
financer i pressupostari que sigui més rigorós, perquè el que no
és possible és tenir entitats locals, administracions locals
sobredimensionades, que creen més organismes públics, que
creen més empreses municipals, i que al final l’únic que fan és
tenir més despesa pública, més dèficit públic. 

Això crec que és importantíssim que quedi perfectament
regulat amb una llei d’àmbit estatal que en cap cas no atempta
contra l’autonomia municipal. Qui té precisament la
competència per regular en qüestions municipals és l’Estat; per
tant és l’administració competent per entrar a regular totes
aquestes qüestions. No pel fet que l’Estat reguli el règim jurídic
de les administracions locals significa que entri dins el seu
àmbit, diguem, d’autonomia, i que estigui atemptant en contra
de l’autonomia municipal; això és fals. El competent per legislar
i per regular és el Congrés dels Diputats, les Corts Generals, i
per tant no s’està fent cap ingerència, sinó que a través d’una
llei estatal s’estan regulant totes aquestes qüestions que afecten
el règim jurídic municipal.

Per tant insistim que ens reafirmam en la conveniència
d’aquesta llei una vegada més, per cert, una llei en la qual es
varen introduir dues esmenes per part del grup..., a través del
Senat, del Grup Parlamentari Popular, que recull un poc el que
seria la nostra realitat jurídica amb la realitat dels consells
insulars, que, com saben, són una administració pública que té
una naturalesa mixta: per una banda, administració autonòmica
i, per una altra banda, administració local, que això no quedava
reflectit dins l’avantprojecte d’aquesta llei de sostenibilitat i
racionalització de l’administració local, i que arrel d’aquestes
aportacions que es varen fer a través de la FELIB idò va quedar
constància d’aquesta doble naturalesa, i per tant de les
competències dels consells insulars, que estan recollides a
l’article 70 del nostre Estatut d’Autonomia, que són
competències pròpies dels consells insulars. Per tant aquí, a la
comunitat autònoma, no tenim diputacions provincials; són els
consells insulars, com saben, els que s’encarregaran de
gestionar aquelles competències que els són pròpies i que no
són pròpies dels diferents ajuntaments.

Per tant, insistim que no donarem suport a aquesta
proposició no de llei. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. És curiós que la posició del Partit Popular
sigui avui la que..., bé, avui i les darreres vegades, sigui aquesta
de suport a una llei, quan el Govern en el seu informe declarava
que atemptava no només contra l’article 70 de l’Estatut
d’Autonomia, sinó que considerava i valorava que es
desvirtuava doncs el paper dels municipis en aquesta comunitat
autònoma, i, bé, del conjunt de la societat.

Es diu, o es vol transmetre, que els ajuntaments són uns
malbaratadors. Si la voluntat és reduir els costos, com
reiteradament es diu, s’hauria de començar per la mateixa
administració de l’Estat, ja que aquesta representa el 53% del
conjunt de la despesa pública, més de la meitat del total, mentre
que les comunitats autònomes representen el 33 i les
administracions locals només el 14%. Però en aquest cas la
racionalització no passa per la reducció del cost de
l’Administració de l’Estat. Ningú no ha plantejat una
reestructuració on una cambra de segona lectura, avui
absolutament desprestigiada, com és el Senat, doncs s’elimini
i passem a un sistema amb una sola cambra; ningú no ho ha
plantejat. Els municipis eren els que feien nosa, la seva
autonomia és la que molestava, i allà on s’ha atacat.

Durant aquests 25 anys el món local ha contribuït al
desplegament d’una xarxa de serveis públics que han estat
fonamentals per vertebrar, cohesionar, la nostra societat, i
aquesta realitat ha estat resultat només d’una llei, sinó també
d’un pacte social, va ser el resultat d’un gran consens, d’un gran
acord, que avui en canvi no ha inspirat el nou text, la nova llei.

Per altra banda és curiós veure insistir que els efectes sobre
els municipis no seran tals com els que des de l’oposició es
denuncien. Podem llegir a la llei que els municipis hauran de
prestar sempre els següents serveis, i els anuncia, hi ha
enllumenat, cementiri, etc. Després diu els serveis que prestaran
els municipis amb una població superior a 5.000 habitants i,
posteriorment, els de més de 20.000. No em vull allargar i ho
vull concretar en el cas de Menorca, per posar un cas. La realitat
serà que només Maó i Ciutadella de Menorca podran gestionar
els serveis socials, i així i tot no queda de forma prou clara com
es farà o com pot afectar a aquesta gestió. La resta de municipi
de Menorca no tindran competències per gestionar les àrees
esmentades, però tampoc els poliesportius, per exemple, i fins
i tot municipis com Ferreries o Es Migjorn no podran gestionar
ni tan sols la seva biblioteca.

Aquest és el model d’administració local que volem? Però
anem més enllà, sí que queda com a obligació del municipi, per
exemple, que els ajuntaments hagin de cedir els terrenys per
construir equipaments que no són de competència municipal,
siguin per exemple escoles, aquesta sí que queda. L’obligació
de l’ajuntament de cedir els terrenys per construir una escola sí
que es manté. Sí que es manté i no es toca l’obligació que té
l’ajuntament de vigilància i manteniment dels edificis de
propietat del Govern, també es manté.

En definitiva, no és una llei que cuidi l’administració local,
que resolgui el principal problema que és el de finançament, no
és de competències, que també, les competències calia redefinir-
les i coincidíem en aquest cas en una qüestió: cada
administració, una competència, efectivament; evitar duplicitats,
efectivament; clarificar la responsabilitat de cadascuna de les
administracions, aquest era l’objectiu, i el finançament per fer-
les realment autònomes i que puguin exercir amb eficàcia les
seves competències.

És de lamentar que avui no puguem fer una passa, que
aquest parlament no pugui fer una passa, un pronunciament en
aquest sentit, i que s’hagi d’acontentar amb allò que des de
Madrid doncs ens diuen, professen i aquí una altra vegada
alguns acotaran el cap. Està bé, però molts d’altres continuarem
denunciant que aquest no és el model bo per a la nostra
comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 7542/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7542/13.

I.2) Pregunta RGE núm. 8363/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a impugnacions dels acords
municipals que incorporen el requisit del català.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8363/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a impugnacions
als acords municipals que incorporen el requisit del català. Té
la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. El juliol del 2012 aquest
parlament aprovava una modificació, la modificació de la Llei
de funció pública, a través de la qual s’eliminava el
coneixement de la llengua catalana com a requisit per accedir a
la funció pública.

En aquesta mateixa llei, la disposició addicional dotzena
deia, diu que el coneixement de la llengua catalana no serà, de
manera general, un requisit per accedir a la condició d’empleat
públic de les administracions públics de l’àmbit territorial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears ni per ocupar-hi llocs
de treball. El mateix principi s’ha d’aplicar al personal estatutari
del Servei de Salut de les Illes Balears, així com per accedir a
ocupar llocs a les entitats del servei públic instrumental
depenent de les administracions anteriors.
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Al punt 2 de la mateixa disposició la llei incorporava unes
excepcions vinculades a la funció principal, quan la funció
principal fos la d’informar i atendre el públic o la funció... bé,
d’atenció telefònica també relacionada amb l’atenció al públic.

Per la seva banda, alguns ajuntaments de les Illes Balears
van modificar i adaptar la seva relació de llocs de treball a
aquesta modificació de la Llei de funció pública i van
incorporar i han incorporat el requisit..., perdó, i han incorporat
el requisit, efectivament, de la llengua catalana a diversos o a la
majoria de llocs de treball entenent que es donava el supòsit de
la funció principal en la informació, en l’atenció, en la recepció
al públic, que posteriorment ha estat objecte d’impugnació, per
una banda, i/o control de legalitat per part de l’administració
autonòmica.

També val a dir que posteriorment, el maig del 2013,
l’Ajuntament d’Alcúdia aprovava amb el vot favorable de totes
les formacions polítiques representades una relació de llocs de
treball en la qual s’exigeix el coneixement del català com a
requisit en totes les places del catàleg.

El juny del mateix any, a proposta del Grup MÉS, el
Parlament aprovava el següent acord, la següent resolució: “El
Parlament insta el Govern de les Illes Balears a respectar l’acord
de l’Ajuntament d’Alcúdia, així com de la resta d’ajuntaments
de les Illes, que modifica la relació de llocs de treball i
s’estableix el requisit de coneixement de la llengua catalana en
tota la seva plantilla”. Insistesc, és un acord unànime, també del
Grup Popular, un acord del Parlament de les Illes Balears que
insta el Govern a respectar..., -posteriorment la consellera per
justificar-ho va dir “fent bandera del municipalisme d’acord
amb l’autonomia municipal”-, la classificació, la definició i en
aquest cas també el requisit, la necessitat de coneixement de la
llengua catalana en la seva relació de llocs de treball.

Per acabar, és necessari constatar -com deia- que la
consellera, posteriorment, per justificar aquest acord del
Parlament i el vot del Partit Popular a Alcúdia, es va referir i va
fer bandera de l’autonomia municipal, una autonomia municipal
que anteriorment i també posteriorment no es devia veure de la
mateixa manera quan el Govern no només va fer ús del control
de la legalitat, sinó que també va impugnar acords presos pels
diferents municipis en la relació amb la relació de llocs de
treball.

És per açò que al Grup MÉS en el seu moment vam
presentar, i avui mantenim i defensam, aquesta proposició no de
llei a la qual demanam que el Parlament insti el Govern a retirar
les actuacions en forma d’impugnació o de requeriment duites
a terme a diferents ajuntaments de les Illes Balears arran del
corresponent acord municipal de modificació i/o adaptació de
la relació de llocs de treball a la qual s’inclou, sigui de forma
parcial o de forma completa, el requisit de la llengua catalana.

D’açò han passat uns mesos, alguns d’aquells requeriments
vull pensar que ja s’han tancat i algunes d’aquelles
impugnacions també vull pensar que no són vigents, en
qualsevol cas, el pronunciament continua essent vàlid com a
direcció, com a principi rector que el Parlament assumeix i
demana al Govern que utilitzi en la seva pràctica,

També instam el Govern en aquesta proposició a derogar la
modificació de la Llei de funció pública, tot i que avui damunt
la taula el que tenim és una nova llei de funció pública... supòs
que prest tindrem temps de debatre aquí, però que incorpora tot
allò que havia estat objecte de la modificació de la llei vigent,
perquè crec que, ja ho hem debatut moltes vegades, però no
respon ni a la lletra ni a l’esperit de l’Estatut d’Autonomia quan
atorga a la llengua catalana el caràcter de llengua pròpia
d’aquesta comunitat.

Finalment, també instam el Govern a portar a terme la seva
tasca executiva d’acord amb el mandat estatutari segons el qual
la llengua catalana és la llengua oficial pròpia de les Illes
Balears i que açò és més que retòrica, és més que una paraula,
que té efectes, que ha de tenir efectes perquè tengui sentit i
tengui contingut aquest mandat, aquest principi estatutari, com
a llengua d’aquesta comunitat autònoma.

Com deia, ha passat temps, quan vam presentar aquesta
proposició i fèiem referència a impugnacions i requeriments
teníem en llista uns requeriments i unes impugnacions, avui
tenim aquelles i unes altres, però el contingut i la vigència doncs
es manté sobretot perquè el Govern no ha canviat i no ha fet cas
del mandat que aquest parlament va aprovar al seu moment
quant al respecte a l’autonomia municipal en la definició, en
l’elaboració de la relació de llocs de treball i la incorporació o
no del requisit de la llengua catalana.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar que el meu grup donarà
suport a aquesta proposició no de llei presentada pel Grup MÉS.
És cert que en altres ocasions també hem tengut oportunitat de
debatre a aquesta comissió els efectes de la modificació de la
Llei de funció pública que a l’any 2012 ja va perpetrar el Partit
Popular eliminant el coneixement de la nostra llengua pròpia,
del català, per accedir a l’administració pública. Ja ens vàrem
manifestar en el seu dia rebutjant la modificació de llei, però
una vegada que està en vigor ens ha preocupat especialment el
doble discurs que han fet per part del Govern, tant des de la
Conselleria d’Administracions Públiques com per part del
mateix president del Govern, el Sr. Bauzá, que per davant deia
als ajuntaments i als alcaldes que tendrien plena autonomia per
decidir en la relació de llocs de feina de les corporacions locals
o fins i tot els mateixos consells insulars, per fer a aquesta
relació els llocs de feina als quals sí es podia exigir el
coneixement de la llengua catalana, i en canvi per darrera hem
vist com han fet tot el contrari, tal i com ja ha explicat el
portaveu del Grup MÉS.
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Record, a més, concretament respostes de la mateixa
consellera d’Administracions Públiques al plenari en què deia
que de cap manera no es faria res diferent al que acordassin els
ajuntaments i llavors hem vist com a la pràctica se’ls ha requerit
o fins i tot s’han impugnat acords de determinats ajuntaments on
s’havia aprovat pel seu plenari, que és l’organisme competent,
aquelles relacions de llocs de feina on s’exigia com a requisit el
coneixement de la llengua catalana.

Per tant, com dic, ens sumam a aquesta proposta del Grup
MÉS perquè s’insti al Govern balear perquè deixi d’interferir
una vegada més en la llibertat i en l’autonomia municipal a
l’hora de decidir quins són els llocs de feina on s’exigirà el
requisit del català, perquè així ho diu la mateixa llei que va
modificar la Llei de funció pública respecte del coneixement de
la llengua catalana com a requisit per accedir a l’administració
pública.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular, Sr. Miguel Jerez, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt breument prenc la
paraula per posicionar la veu i el criteri del meu grup
parlamentari entorn a la iniciativa parlamentària presentada pel
Grup MÉS que fa referència a les impugnacions d’aquells
acords municipals. I aprofit ja d’entrada per anunciar el meu vot
contrari a totes i a cadascuna de les qüestions que es recullen a
la part dispositiva d’aquesta iniciativa i intentaré que a la meva
exposició quedi ben clara la motivació per la qual nosaltres
rebutjam precisament tot aquest contingut.

És cert, és innegable el que recull l’exposició de motius
d’aquesta iniciativa, el Govern de les Illes Balears va promoure
una modificació de la Llei 3/2007, de funció pública de les Illes
Balears, amb una motivació, amb una justificació, amb un
esperit clar que reflecteix la necessitat que el coneixement de la
llengua catalana fos considerat com a un mèrit i no fos un
requisit per poder entrar, per poder accedir a la funció pública;
una modificació que es va impulsar amb extremat i escrupolós
respecte a l’ordenament jurídic, i així va ser, als procediments
i també, com no pot ser d’altra manera, amb absoluta
concordança i ajustant-se també al contingut de la
jurisprudència que es desprèn del Tribunal Constitucional que
expressament estableix que no es pot identificar llengua pròpia
com a llengua prevalent, però no sols aquesta modificació va
tenir lloc d’acord amb aquestes qüestions, sinó que també
d’acord amb més jurisprudència, amb jurisprudència
relacionada precisament amb recursos d’inconstitucionalitat
presentats contra la modificació d’aquesta llei on s’adopta
precisament el mateix criteri que mantenia la jurisprudència
d’aquest Tribunal Constitucional el qual donava la raó a qui
veritablement la té.

És cert que aquesta modificació no té caràcter absolut i té
excepcions, com el proposant ha dit, que són precisament
aquelles excepcions que corresponen a la vocació de respectar
l’autonomia municipal. 

El que passa és que una cosa és això i una altra és no
respectar precisament les funcions que té la conselleria, que les
té legítimament i legalment, de control de la legalitat i aquí
vostè ho ha posat precisament de manifest, control de la legalitat
mitjançant tots aquells actes propis de l’administració per
intentar que efectivament es compleixi la legalitat i no només
que es compleixi, sinó que se supervisi o que es faci un control
efectivament d’aquest compliment.

Miri, no sé la informació que tenen vostès en aquest moment
en relació amb aquelles impugnacions d’acords o amb aquells
requeriments als quals fa referència la iniciativa, però la
informació que jo tenc, de la qual disposo, és que en aquest
moment a la conselleria competent, a la Conselleria
d’Administracions Públiques, no hi ha en tramitació cap tipus
de requeriment en les seves funcions de control, en les funcions
de control que li són pròpies, ni tampoc en aquest moment hi ha
en tramitació cap impugnació relacionada amb cap acord
municipal que parli o que acordi la relació de llocs de feina a les
entitats locals.

Vostè diu que efectivament n’hi havia, no dic que no n’hi
hagi o que no n’hi hagués, el que sí li puc dir és que tenim
coneixement que en aquest moment no es tramita cap expedient
en aquest sentit. Si vostè té coneixement que efectivament n’hi
ha alguna, posi-la de manifest, cosa que no ha fet a la seva
primera intervenció.

En segon lloc, ens diuen vostès o ens insten o insten aquesta
cambra, el Parlament de les Illes Balears perquè derogui la
modificació de la Llei 3/2007, de funció pública. Fins aquí
podríem arribar! I per què dic això? Perquè miri, li agradi o no
li agradi, el Grup Parlamentari Popular o el Partit Popular, en
aquest cas, es va presentar a les eleccions precisament amb una
proposta que era la de modificació de la Llei de funció pública
perquè la llengua catalana no fos un requisit, sinó que fos un
mèrit, i això està blanc damunt negre i aquest blanc damunt
negre que en aquest moment tenc a les meves mans va ser
suportat per la majoria de ciutadans, encara que a vostè no li
agradi, de les Illes Balears. Per tant, si revertíssim aquesta
modificació d’aquesta llei no estaríem acceptant la voluntat
popular que el coneixement de la llengua catalana per a l’accés
a la funció pública fos precisament un requisit. 
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Per tant, dit això crec que se sosté suficientment la nostra
motivació perquè el segon punt no sigui aprovat ni sigui
suportat, nosaltres tenim l’obligació de complir el nostre
programa electoral, tenim l’obligació de respectar el criteri
d’acord amb el qual els ciutadans donen suport al nostre
programa electoral i tenim l’obligació també, com no pot ser
d’altra manera, de protegir el nostre programa electoral, però no
només es tracta d’una qüestió de programa electoral i de
compliment de compromisos, es tracta del criteri, la doctrina, la
jurisprudència del Tribunal Constitucional que reiteradament
s’ha manifestat sobre aquesta qüestió i fa poc es va manifestar
precisament en la resolució d’un recurs d’inconstitucionalitat
presentat pel Partit Socialista.

Vostès avui aquí amb el punt 2 volen revertir aquest estat de
coses, volen revertir una resolució judicial emanada del
Tribunal Constitucional, quasi res, vostès en aquest moment
haurien de recuperar memòria i haurien d’invocar Montesquieu,
aquí hi ha una divisió de poders, avui el Parlament no està per
damunt del Tribunal Constitucional que precisament -que
precisament- dóna la raó a qui evidentment la tenia.

En tercer lloc i en relació amb el tercer apartat en què parlen
vostès que el Govern de les Illes Balears en les seves funcions
promogui l’ús del català d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, li he de dir que efectivament això és un dels
principals objectius, esperits i vocacions del Govern de les Illes
Balears i només li assenyalaré dos articles, article 71.6 de la
Llei de funció pública on precisament parla d’aquesta qüestió i
també, com no pot ser d’altra manera, la Llei de normalització
lingüística a un dels seus apartats, a l’apartat 16.6 on parla de la
necessitat de promoure mesures i fomentar i incentivar la
capacitació del personal de les administracions públiques.

Per tant, crec que la motivació és suficient per tal de rebutjar
aquesta iniciativa presentada pel Grup MÉS. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. La veritat és que no és fàcil saber quants
d’acords d’impugnació hi ha hagut i quants de controls de
legalitat hi ha hagut perquè..., bé, perquè el nostre grup ho
demana quasi cada mes i cada mes la resposta és diferent, és
bastant curiós, per exemple, a la darrera, que és de 25 de
novembre de 2013, ens deia d’un acord d’impugnació, que era
de l’Ajuntament de Son Servera, un acord que s’havia pres dia
19 de juliol de 2012, amb relació al punt 1 de la disposició
addicional de la Llei de funció pública, no ens diu que estigui
tancat, per tant, vull pensar que sí, però no ho posa de manifest.

I controls sotmesos, controls de legalitat, doncs, n’apunta
sis: Ajuntament de Banyalbufar, Son Servera, Campanet, Petra,
Algaida i Lloret. El febrer de 2013 Lloret no hi era, però és que
l’acord s’havia pres el 14 de setembre de 2012, per tant, ja hi
hauria de ser. És igual, tampoc no diu que estigui tancat.

S’han fet impugnacions, s’han fet controls de legalitat, que
ningú no qüestiona que no els pugui fer, jo en aquest cas només
apuntaré que els fa però només amb un tema de la Llei de funció
pública relacionat amb el tema de requisit de la llengua catalana,
en tota la resta no, el Govern no fa cap control de legalitat,
segons les respostes del Govern, en res més, només en el tema
de la llengua catalana, només en aquest tema. Ben curiós, ben
curiós. No en fa ni tan sols quan se li ha demanat que el faci, per
exemple, amb una potestat que també té respecte dels consells
insulars i respecte d’uns serveis especials donats a un
exconseller, Simó Gornés, i en aquest cas diu que no, diu:
reconeix en resposta parlamentària, que sí que és ver que té
potestat per fer-ho, però que el consell no està obligat a
contestar. Aquí la trobarà. I no ho fa, decideix no fer-ho, tot i
que es fa la petició.

Jo no sé, jo crec que un poc de respecte cap aquest
parlament. Què va aprovar aquest parlament el juny de 2013
amb els vots del Partit Popular? Jo... què aprovava? I ho
aprovava gràcies al suport del Partit Popular, respectar l’acord
de l’Ajuntament d’Alcúdia, que els record que havia aprovat
una relació de llocs de treball en la qual incorporava el requisit
del català a totes les seves places. Per tant, a respectar-ho, el
Partit Popular ho va votar açò. Així com també la resta
d’ajuntaments de les Illes, autonomia municipal, després va dir
la consellera, és clar que sí, autonomia municipal és respectar
els acords dels ajuntaments, també en la relació de llocs de
treball. La resolució ho diu clarament, la resta d’ajuntaments
que modifiqui la relació de llocs de treball, que s’estableix el
requisit del coneixement de la llengua catalana en tota la seva
plantilla. Escoltin, és que açò ho va aprovar el Parlament, per
unanimitat. Doncs, si ho va aprovar el Parlament, el Govern ho
ha de complir, així de clar.

Per cert, ja li deman, demanaré compliment, el Govern
compleix la resolució del Parlament o no la compleix? O, la
separació de poders és tan gran que no respecta el legislatiu? És
açò? A veure, la llengua catalana, si és llengua pròpia, ha de ser
perquè aquesta definició i aquest reconeixement tengui algun
efecte jurídic positiu, perquè si no açò i no res és el mateix.

Si vostès creuen que no ha de tenir cap efecte jurídic el
legislatiu, doncs, ho diguin clarament, la llengua pròpia, doncs,
sí, mira, és una cosa folklòrica que hi vam posar en el seu
moment, però, mirin, no serveix de res, igualtat absoluta, cap
efecte positiu. Si fos així tot el seu articulat en relació amb
l’obligació dels poders públics, en relació amb la normalització
lingüística tampoc no tendria sentit. Per tant, l’objectiu de
l’Estatut, la voluntat de l’Estatut és donar contingut i tenir
efectes jurídics el reconeixement com a llengua pròpia.
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I no em diguin, ja ho sé, el que em dirà el Tribunal
Constitucional, però també és cert que aquest parlament pot
decidir i pot aprovar lleis que siguin, que reconeguin la llengua
catalana com a requisit i com ho teníem anteriorment. Ho pot o
no ho pot fer? Açò... o el Tribunal Constitucional diu que no?
És que... no, el Tribunal Constitucional resol allò que se li
demana, però, qui és el legislatiu? És aquest, el legislatiu és qui
ha de decidir què vol per a la seva llengua, i vostès ho han dit
què volen per a la seva llengua, que no tengui efectes jurídics la
llengua pròpia.

I atenció al públic, doncs, va ser un element que van
introduir vostès de forma excepcional, però jo li vull recordar,
i estic segur que dins la ment de l’aleshores conseller Simó
Gornés hi havia aquesta voluntat, recordaran en seu
parlamentària quan ell mateix posava l’exemple, per defensar
que respectaria aquesta modificació de la Llei de funció pública
l’autonomia municipal, i deia: “Si un municipi decideix posar
el requisit del català en totes les seves places, ho pot fer”. Açò
deia el conseller en seu parlamentària, és que està escrit en el
Diari de Sessions. Després algú ha dit: ho descontextualitzau...,
no, no, perdonin, vagin al Diari de Sessions. Açò és el que deia
el conseller i aquesta era la voluntat. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Al final el Sr. Gornés serà... no serà tan dolent i al final la
seva lectura o la seva interpretació d’aquella modificació,
doncs, no era tan agressiva com la que finalment el Govern ha
volgut.

Res més, lamentar que no s’aprovi i lamentar que no es
respecti un acord del Parlament. I, insistesc, demanarem
acompliment al Govern perquè expliqui si ha complit o no allò
que per unanimitat aquest parlament li va demanar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passaríem a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 8363/13. 

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 8363/13.

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