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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sr. President, Conxa Obrador substitueix Marc Pons.

EL SR. PRESIDENT:

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

Assisteix la Sra. Maria Núria Riera Martos, consellera
d’Administracions Públiques, acompanyada de la Sra. Julia
Rubio Mas, cap de Gabinet, i del Sr. Iñaki Cascallar del Pobil,
cap de Comunicació.

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

Per formular la pregunta RGE 9379, relativa a treballadors
públics, 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, Sra. Consellera. La
intenció de les preguntes d’avui, o almanco de les dues
primeres, és veure si, com ja hem intentat a través de diferents
iniciatives, eliminar aquest top secret que ha envoltat tot el que
fa referència a la reestructuració del sector públic instrumental,
o a la redimensió de l’administració pública, i dic top secret
agafant-me a una qüestió anecdòtica, però és que el fet que
alguna..., bé, a les respostes -que en aquest cas eren del
conseller de Presidència, Antoni Gómez- em respon a preguntes
relacionades amb la reestructuració, m’hi afegeix un pòsit que
em diu top secret. Jo supòs que és un descuit, però és ben
curiós, eh?, el top secret a les preguntes relacionades amb la
reestructuració del sector públic. La intenció, per tant, avui seria
eliminar, a veure si podem llevar d’una vegada aquest top secret
a tot açò que ha envoltat o envolta la reestructuració, la
redimensió de l’administració pública. 

Per formular la pregunta volia fer un previ per
contextualitzar, i si que amb tota sinceritat li dic que
m’agradaria que em corregís allò que és incert, perquè estic
segur que açò podria ajudar a entendre millor i a aproximar la
visió del que està passant. 

Per una banda, quant a la reestructuració del sector públic
instrumental, hi ha hagut una reducció d’empreses, de 182 a 69
empreses; s’han eliminat, per tant, unes 113 empreses, amb la
consegüent repercussió sobre el volum de treballadors amb 623
acomiadaments. El Govern va dir fa uns mesos que aquesta
reducció havia suposat un estalvi de 311 milions d’euros en el
període 2010-2013 -així consta en el Diari de Sessions-, el que
suposava una reducció del 38% de la despesa total.

Clar, si un mira aquest volum dels 311, els reparteix en els
quatre anys, surten 77,75 milions d’estalvi cada any, que seria
doncs aquest estalvi que s’hauria produït per la reestructuració,
i ho assigna o ho atribueix a la reducció de treballadors, els
nombres no surten. L’altre dia en aquesta mateixa comissió
demanava al conseller García que m’ho aclarís, i em deia: “Bé,
és molt senzill; vostè miri el pressupost del 2010, miri el
pressupost del 2013, del 2014, relacionat amb l’apartat del
sector públic instrumental, faci la diferència i surten 311
milions”, i jo com a persona aplicada ho faig, i no surten 311
milions de cap de les maneres.

Miri, si s’acomiaden 623 treballadors o es redueixen 623
treballadors, agafant un sou mitjà de tots els que..., del nivell de
treballadors acomiadats, surten uns 22, 23 milions d’euros. La
diferència amb els 77 que s’haurien d’estalviar vénen del
pressupost, i un, quan mira la diferència del pressupost de cada
una de les empreses o del volum de les empreses, tampoc no
quadra. Per tant, claredat en aquest sentit crec que seria
important.

Per altra banda aquesta reestructuració ha suposat 113
recursos relacionats amb els acomiadaments per considerar que
s’havien produït de forma improcedent, i açò, sense cap dubte,
ha suposat una despesa afegida a la hisenda pública, a la hisenda
de la comunitat autònoma, independentment que encara hi ha
molts d’aquests recursos que s’han de resoldre. El cost, per tant,
hi serà, i estic segur que el Govern el té quantificat. Basta mirar
l’increment del pressupost del 2013 al 2014 de cada una de les
empreses o, millor dit, de cada un dels ens; basta veure la
partida destinada a imprevistos que contempla el Govern, que
passa de 2 a 4 milions, per veure que hi haurà una despesa
important, de milions, pocs o molts, no faré especulació perquè
depèn molt de la deriva de les sentències, però té un cost, i el
Govern segur, segur que el té quantificat.
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En relació al conjunt, però, de l’administració, durant el
període 2011-2013 s’han reduït 2.891 treballadors; ara ja no parl
del sector públic instrumental, sinó de l’administració en
conjunt, i açò el Govern ho ha venut com una..., bé, com una
gran passa, tot i que seria jo crec que matisable, molt matisable,
si tenim en compte que d’aquesta reducció el 40% afecta a
treballadors de la sanitat, el 23% afecta a treballadors
d’educació, amb la qual cosa, per molt que estirem la jornada
laboral, que és un dels efectes o una de les mesures que s’han
aplicat, per molt que estirem aquestes jornades és evident que
els serveis de sanitat i educació s’han vist afectats, i basta veure
les llistes d’espera o basta veure els serveis d’urgències, els
colAlapses als serveis d’urgències per constatar que açò és així.

En aquest sentit jo crec que seria important avui saber quina
és la previsió i quina és la intenció del Govern. Dóna el Govern
per acabat el procés de reestructuració i de redimensió? Quin és
el full de ruta a partir d’ara? Pensa utilitzar la via de
l’externalització quan necessita ampliar recursos? Val a dir que
ja s’ha fet, l’exemple més evident és el que afecta la Conselleria
de Medi Ambient, que durant el 2013 va dur a terme diferents
contractacions externes de servei que abans portaven o
haguessin pogut portar a terme els treballadors, els més de 30
treballadors acomiadats. Podria fer-ne una llista: el control del
parc marítim terrestre de Cabrera, servei externalitzat; plantació
de garrovers i d’ametllers a la finca de Son Real, servei
externalitzat; la redacció dels plans d’ordenació dels recursos
naturals en relació amb espais d’oci i aventura a la Serra de
Tramuntana, servei externalitzat; plans forestals, també;
contractació dels plans de gestió de la Xarxa Natura, que fins
aleshores feien específicament els tècnics acomiadats. Aquestes
serveis han estat externalitzats durant el 2013, i açò és
constatable mirant la plataforma de contractació. Per tant s’ha
utilitzat ja aquesta via. Aquesta serà la via a partir d’ara, el full
de ruta a partir d’ara, del Govern?

I finalment, insistesc, quin cost ha acompanyat o
acompanyarà aquest procés de reestructuració?, en el qual els
acomiadaments entenem que han estat..., són improcedents, han
estat declarats nuls, s’han hagut de reincorporar, hi ha hagut
renegociació i indemnització, i açò són uns nombres que canten.
Crec que estaria bé llevat el top secret a aquests nombres i
poder conèixer realment les xifres reals per poder valorar la
dimensió de tot aquest procés. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Bé, per
començar és important, crec que és molt important fer constar
que quan fa dos anys nosaltres vàrem començar -dos anys i mig-
a governar, saben vostès que per activa i per passiva, a més
s’havia reconegut un poc de forma genèrica i a nivell social era
un fet bastant reconegut, el fet que l’administració estava
bastant sobredimensionada, no només els serveis de
l’administració autonòmica, sinó també el sector públic
instrumental que s’havia anat creant dins l’administració de les
Illes Balears durant aquests anys, i a causa, a més, d’una
situació econòmica difícil vàrem adoptar una mesura que vàrem

considerar o unes decisions que vàrem considerar que eren
valentes, que eren responsables i que eren professionals de cara
a la societat, i eren la nostra obligació, que era fer una
racionalització dins l’administració, i a més era una dels
objectius que clarament formaven part del nostre programa
electoral i que es varen incorporar, per tant, com a programa de
govern, perquè era un compromís amb la ciutadania.

Dit això, dins aquest compromís de govern no s’han fet
actuacions soltes, sense cap coherència, sinó que s’han fet unes
actuacions amb un seguit, amb una racionalització i amb un
ordre establert, que es va reflectir en primer lloc en un pla
estratègic que es va fer en matèria de funció pública des de la
direcció general de la qual jo formava part, i a partir d’aquí
també amb un pla econòmic financer que es va fer des de
Vicepresidència Econòmica precisament perquè una de les
raons del sobredimensionament o una de les conseqüències era
aquesta repercussió econòmica que hi havia en els comptes del
Govern.

Dit això, a partir d’aquí, d’un pla estratègic de funció
pública i d’un pla d’equilibri financer, es va adoptar tota una
sèrie de mesures amb un reflex normatiu, com va ser el Decret
Llei 5/2012, de mesures urgents; el Decret Llei 10/2012, també.
Es varen reflectir després a la Llei de pressuposts, com va ser
l’article 15 en relació amb el control de personal en el
pressupost de 2012 per al 2013, i en el 16.1 del 2013 per al
2014. És a dir, hi ha hagut tota una sèrie de normativa i tota una
sèrie d’actuacions que reflecteixen aquella decisió i aquell
compromís previ. Això ho dic perquè com a resultat d’aquest
compromís, com a resultat de totes aquestes decisions i tot
aquest reflex normatiu, s’ha anat fent tota una sèrie
d’actuacions, però amb una coherència i amb un sentit a causa
d’aquell compromís previ que hi havia amb la ciutadania.

Quines actuacions es varen fer o quines actuacions s’han fet
per racionalitzar, per reduir, per reestructurar l’administració
autonòmica i el sector públic instrumental? Com saben vostès,
totes aquelles mesures que hi havia a les quatre línies del Pla
estratègic des del punt de vista de personal, que és el que els puc
detallar més clarament; suspensió de noves contractacions;
finalització d’aquells projecte d’inversions o contractes quan
anaven acabant, per què?, perquè és la manera natural d’anar
reduint l’administració i distribuint les tasques al personal
empleat públic que ja forma part, per se, de l’administració
autonòmica; no perllongar aquells serveis actius quan les
persones arribaven a l’edat de jubilació a mesures que anaven
finalitzant els acords que s’havien anat autoritzant; i a partir
d’aquí es va anar reestructurant d’una manera lògica
l’administració autonòmica.
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Tot això acompanyat després d’unes mesures, com va ser
l’auditoria tècnica de recursos humans per analitzar les funcions
de llocs de feina que hi havia dins l’administració, estiguessin
ocupats per personal fix interí, és a dir, per funcionari de carrera
o interí, i redistribuir totes aquestes funcions o tots aquests llocs
de feina, que potser en un lloc podrien ser no tan necessaris com
en altres, perquè es gestionàs amb eficàcia amb els recursos
humans que havíem anat racionalitzant.

ParalAlelament, el sector públic instrumental. Es va crear
l’oficina de control del sector públic instrumental, com saben
vostès, que penja de Presidència del Govern precisament per
tenir una visió global transversal de com havia estat el
dimensionament i les línies que s’havien de seguir en el sector
públic instrumental de la nostra comunitat, i a partir d’aquí,
juntament amb una comissió de personal encapçalada per
l’oficina i formada pels secretaris generals com a responsables
de recursos humans de cada conselleria, es varen dur a terme o
es varen acordar tres fases de reestructuració.

Totes aquestes actuacions serveixen un poc d’introducció
per arribar a les xifres, al balanç del que ha estat la
reestructuració de l’administració, que amb molt d’esforç però
amb molta responsabilitat i en coherència per no perdre de vista
l’eficàcia i l’eficiència i el resultat, perquè no hem de perdre de
vista que l’eficàcia dins l’administració ha d’anar acompanyada
de resultats, del retorn que té el ciutadà d’aquesta feina, han
donat lloc a un balanç, a una reducció de l’administració. 

Nosaltres en el mes de desembre vàrem presentar el balanç
de quina havia estat aquesta reducció, amb unes xifres tant en
nombre d’empleats públics com en nombre d’estalvi a efecte de
nòmina, a efecte de capítol 1, i com vostè sap, o com vostès
saben, en aquest balanç crida en primer lloc l’atenció, vull
destacar com a prioritari l’exemple que es va donar a nivell
d’estructura autonòmica: de 14 conselleries que hi havia a
principi de 2007 el 2011 es varen deixar 7 conselleries, i en el
mes de maig, amb la reordenació del Govern, es va incrementar
en dues més per potenciar serveis socials, ocupació i
competitivitat, o foment de la competitivitat; per tant, de 14 a 9.
A nivell d’alts càrrecs, n’hi havia 100 en el 2007; en el 2011,
56; en el 2013, fruit d’aquestes dues noves conselleries, 61. I a
nivell de racionalització del sector públic i d’administració
autonòmica, de personal empleat públic, amb aquestes mesures
que li he anat explicant així per damunt, li puc dir, com ha
comentat el Sr. Diputat, que la reducció entre juliol 2011 i juliol
2013, que són les xifres oficials que agafam a efectes de
publicació de dades, va ser de 2.891 treballadors. Com vostè ha
dit aquests 2.891 estan repartits entre tota l’administració
autonòmica i el sector públic, i en concret en el sector
instrumental li puc donar les dades que consten al nostre balanç,
que són: juliol 2011, 3.256 empleats, juliol 2013, 2.641. Per tant
la diferència són 615.

Quin estalvi té això? Vostè ha donat unes xifres d’estalvi
general en el sector públic instrumental. El que jo li puc dir és
a efectes, de les dades que consten a la Conselleria
d’Administracions Públiques o que hem recaptat com a
conselleria, és a efectes de nòmines, i a efectes de nòmines sí li
puc dir, per exemple, que els estalvis dins el sector públic
instrumental fets durant aquest període, incloent a més la
reducció de la paga extra que es va fer l’any 2012, és de
20.924.645 euros. Tot això evidentment va acompanyat d’una

sèrie d’estalvis complementaris de despeses de capítol 1, de
despeses de funcionament, que cada gerent de cada empresa o
des de l’oficina li podran detallar més exhaustivament i més
acuradament. El que sí li puc dir és que hi ha un estalvi
important a efecte de nòmina en aquest sector públic
instrumental, i a la vegada també un estalvi a efectes de la resta
d’empleats públics.

Quin és l’estalvi de nòmines en els altres sectors? Idò a
sanitat, 34 milions; a educació, 20; i a serveis generals,
9.900.000, més la suspensió de la paga extra en aquests tres
sectors, perquè aquesta suspensió la tenc a part, amb un total de
43 milions de paga extra a administració autonòmica. Tot això,
juntament amb una sèrie de mesures com va ser l’ampliació de
la jornada laboral, que ens dóna una ampliació de 2,5 hores més
que afecten bàsicament la gent que funciona per torns, ens dóna
un estalvi de 228 milions d’euros.

A partir d’aquí, quina és la línia que ha de seguir el Govern?
Li dic que la línia que ha de seguir el Govern, com es va
anunciar al maig, la racionalització, és d’un punt i part, d’un
impuls a crear feina, a crear ocupació, a moure la roda de
l’economia i a no deixar de costat els més necessitats, com són
els serveis socials, que per això es va passar de set conselleries
a nou conselleries, amb una nova reestructuració dins el Govern,
amb un nou impuls a determinades àrees, com li he dit; i sí és
ver que no deixarem de costat la línia d’austeritat iniciada,
perquè el que no volem és que el dia de demà hi pugui haver
una altra gestió, per ventura no tan seriosa, que pugui donar lloc
a un nou sobredimensionament de l’administració com el que
hem hagut d’afrontar nosaltres.

És a dir, continuarem per la línia d’austeritat. Evidentment
la reducció de l’administració s’ha produït, per tant per això
hem presentat el balanç, si no, no haguéssim presentat un balanç
tan exhaustiu i detallat d’un punt i a part dins l’administració,
però sí que els he de dir clar que la línia d’austeritat continuarà,
perquè pensam que és la línia de responsabilitat; que vetllarem
per aquestes dues noves conselleries o dues noves delimitacions
competencials, que s’han separat a nivell govern, com són la
Conselleria d’Economia i la Conselleria de Serveis Socials. No
es deixen de costat els serveis bàsics; els serveis bàsics de
sanitat i educació han de continuar, evidentment, dins la línia
necessària perquè la nostra ciutadania tengui aquest resultat de
l’eficàcia i l’eficiència que s’ha duit a terme. 

I el que sí li puc dir és que consideram que la reestructuració
s’ha fet no només amb responsabilitat sinó de forma correcta.
En aquest sentit li vull recordar les darreres sentències del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que fan
referència al fet que s’ha fet ajustada a dret aquesta
reestructuració, que s’estableix l’equiparació del personal
laboral temporal al personal funcionari interí a l’hora de dur a
terme les actuacions d’amortitzacions de llocs de feina;
evidentment es determinen unes indemnitzacions de 8 dies per
any treballat, per això determina que les indemnitzacions fins i
tot que s’havien calculat en molts de supòsits són fins i tot
inferiors. 
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Per tant li he de dir que la reestructuració s’ha fet de forma
coherent, perquè era la nostra responsabilitat amb la ciutadania,
que pensam que s’ha fet amb la responsabilitat, per tant, que
tocava, i en aquesta mateixa línia d’austeritat, però amb una
nova fase començam ara aquest nou exercici 2014. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sr. Diputat, torn de rèplica.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Estam d’acord -i ho hem dit i ho hem
manifestat reiterades vegades- que era necessària una
reestructuració i una redimensió de l’administració, i que
aquesta s’havia de fer jo diria que amb el major acord possible,
perquè no pot ser una reestructuració passatgera, del moment,
del govern de torn, sinó que si vol ser estructural doncs jo crec
que ha de tenir el màxim acord. A més a més hem de tenir en
compte que hi hauria d’haver una corresponsabilitat en aquesta
tasca, perquè són els diferents governs, i sobretot el Govern del
Partit Popular que va crear moltes d’aquestes empreses, un 80%
de les empreses i un 80% dels contractes, o no contractes però
de treballadors van entrar a l’administració amb governs del
Partit Popular. No és per culpa, és per corresponsabilitat que
calia treballar conjuntament.

Alguns no haguéssim fet, no haguéssim seguit el mateix full
de ruta que ha seguit aquest govern. La reestructuració era
necessària, però també era necessari tenir en compte la realitat
dels treballadors, sobretot del sector públic instrumental,
treballadors que havien entrat per procediments molts diversos,
alguns dels quals avui sense cap dubte no utilitzaríem, però
alguns dels quals duen 30 anys treballant de l’administració i
crec que com a mínim tenien tot el dret a tenir un procés
transparent, un procés dialogat i a tenir en compte i posar
damunt la taula altres opcions, jubilacions anticipades,
extincions voluntàries de contractes, reduccions de jornada,
etcètera.

És cert que es va crear l’Oficina de Control Pressupostari
per generar coherència en tota la reestructuració, però no sé si
ja és un impossible aconseguir entendre els criteris que s’han
aplicat i no serà perquè no ho haguem demanat. Cada vegada
que ho hem demanat i vostè ho sap, Sra. Consellera, per escrit,
se’ns ha dit que “cada ens aplicava els seus criteris”, açò per
escrit. Em costa entendre que no hi hagi uns criteris generals
anteriors, i així li vaig demanar la setmana passada al conseller
d’Economia, que era precisament el director de l’Oficina de
Control Pressupostari, quins criteris generals? No surten, miri
aquí tenc els criteris que m’han donat alguns consellers i
algunes entitats i ho torn dir, ja ho vaig dir la setmana passada,
i els criteris que s’apliquen són molt diferents d’un ens a un
altre, i ho puc entendre que hi hagi diferències, però no és de
diferències, és que apareixen criteris nous. 

Per exemple, la Conselleria de Medi Ambient aplica el
criteri de la situació familiar a l’hora de decidir quins
treballadors s’acomiaden o no. Jo no ho qüestionaré, no ho
posaré en debat, seria prou interessant debatre-ho, però no em
sembla lògic ni de sentit d’estat, de comunitat autònoma, que un
ens apliqui un criteri de la situació familiar dels treballadors i un
altre no. Per tant, aquesta coherència de l’Oficina del Control
Pressupostari he de dir que crec que no ha complert la seva
funció per harmonitzar tot el procés.

És cert que hi ha hagut aquesta reducció, com deia, de
volum de treballadors a l’administració autonòmica, però tot no
és possible. És a dir, no és possible reduir i alhora pensar que els
serveis seguiran funcionant igual, “o millor” es diu. I l’exemple
és a Educació, amb 1.000 treballadors menys, amb 1.000
docents menys no és possible fer la mateixa tasca, i la realitat és
que molts dels serveis de suport d’alumnes amb necessitats
educatives, etcètera, s’han vist reduïts. No només açò, sinó que
s’implanta i es modifica un model que requereix precisament
allò que és el màxim valor en l’administració i en aquest cas en
els serveis com a Educació, que és el personal, amb 1.000
treballadors menys es demana que apliquin i facin un model
nou.

És per açò que li deman quin és el full de ruta a partir d’ara?
Austeritat se’ns diu, però és que els reptes que planteja el
Govern i que crec que planteja la societat i que és, doncs, ser
més competitius, tenir persones més formades, amb major
competència, requereix atenció i no negarem que requereix
també de recursos. És per açò, insistesc, li deman pel full de ruta
i per si realment aquests objectius de futur que planteja la nostra
comunitat, seran resolts i compensats per la comunitat
autònoma.

Podrà Educació recuperar els treballadors necessaris per
implantar, per exemple, el Decret de TIL amb els recursos que
necessita? Ho podrà fer? Perquè el que no pot ser és que un
professor, amb una ràtio com la que té avui, pugui donar d’una
matèria no lingüística el mateix rendiment i a més, amb una
llengua que els alumnes, no diré que no dominen, però dominen
de forma bastant deficient, açò és impossible, és impossible. I
si algun conseller es veu capaç de fer-ho, el rept que vagi dins
una aula i ho faci. És impossible. Per tant, requereix de recursos
i de recursos humans. 

La meva pregunta torna ser aquesta: el full de ruta farà
possible donar resposta a aquests grans reptes que tenim?

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri ja li he comentat al
principi que el compromís d’aquest Govern, i no vull ser
reiterativa, era reduir l’administració autonòmica, amb això hem
estat d’acord que estava sobredimensionada, necessitava una
racionalització, i es se va fer, com li he explicat, tot un seguit
d’actuacions lògiques, no improvisades, sinó amb una
coherència en l’actuació i en el temps, i es va crear aquesta
Oficina de Control Pressupostari a efectes del sector públic
instrumental.

A l’hora d’adoptar les decisions, vull recordar-li, perquè...,
o per ventura li vull explicar, si és necessari, perquè tal vegada
no s’ha donat informació com pertoca en aquest sentit, que hem
estat per primera vegada el primer Govern que ha creat una
comissió paritària del sector públic instrumental. Una comissió
paritària del sector públic instrumental no és un més que un
òrgan de consens, de participació, de negociació, però més que
de negociació d’homogeneïtzació de condicions de tot el
personal que forma part del sector públic instrumental. Però no
perquè sigui necessari aquest òrgan, perquè cada empresa, cada
entitat, cada ens del sector públic instrumental té els seus propis
òrgans de negociació i de consens per intentar arribar a acords,
dins el marc de les condicions del seu personal, sinó perquè la
voluntat d’aquest Govern ha estat sempre des del principi no
només que es fes aquesta reestructuració amb transparència,
sinó que s’intentàs homogeneïtzar al màxim totes les condicions
del personal laboral que fa feina en aquestes empreses públiques
o en aquests ens públics.

Perquè els funcionaris que estan adscrits, sempre hi ha hagut
aquella facilitat, perquè formen part ja del control que es fa des
de Funció Pública, però en part el personal laboral era com a...,
o és o ha estat durant aquests anys com un vedat, un àmbit
d’actuació propi de cada empresa, però no hi havia cap òrgan
que representàs aquesta voluntat general o que representàs
aquesta visió general de tots els representants sindicals, perquè
les condicions fossin homogeneïtzades.

Per tant, vull destacar la creació d’aquesta comissió
paritària. Vostè, a més, pot accedir a la seva documentació, allà
on s’ha consensuat un reglament de funcionament, s’han
analitzat i s’han valorat totes les condicions genèriques que
s’han remès a les diferents empreses públiques. I també li he de
dir que, per part de la Direcció de Funció Pública s’ha participat
pràcticament a totes les reunions com a oients, com a assessors
i com a controladors o garants, més que controladors, d’aquests
criteris de les diferents reunions dels comitès d’empresa, per dur
a terme la reestructuració de cada una d’elles.

Per tant, crec que s’ha donat una passa important en aquest
govern amb aquesta comissió paritària. Això, amb la condició
o sense menyscabar, com deia, les funcions pròpies del comitè
d’empresa de cada entitat al qual correspon negociar i intentar
arribar a acords en aquestes actuacions.

I després finalment, com a exemple, li posaré que aquesta
legislatura o aquests dos anys, hem firmat el cinquè conveni
colAlectiu dins el personal laboral CAIB, on s’ha incorporat, a
més, s’ha firmat per tots els representants sindicals, excepte
Comissions Obreres, tota la resta varen firmar, i he de destacar

que en aquest conveni s’ha arribat a un gran esforç de consens,
perquè pensin que s’han incorporat tot un seguit de disposicions
normatives restrictives que s’han fet durant aquests anys, per
raons econòmiques, en matèria de personal laboral. Per tant, tota
aquesta adequació a la situació econòmica actual s’ha
consensuat amb els sindicats. I aquest conveni serveix de base
als convenis que s’actualitzen o als nous convenis que
consensuen els diferents ens del sector públic.

A nivell de formació, dir-li que nosaltres des de l’EBAP
hem fet prou avanç. Pensam que la nova metodologia de fer
estudis de necessitats, cursos de formació de formadors, cursos
en línia, mesures de conciliació, cursos semipresencials, cursos
en horari de feina; pensam que s’ha fet un pas importants, a més
crec que tots creiem que és necessari donar aquesta formació i
aquesta possibilitat als treballadors públics perquè es formin
adequadament, fins i tot en temps de treball.

I en matèria de qualitat, li record, o li dic que nosaltres hem
aprovat el primer Pla de qualitat de recursos humans dins
l’administració autonòmica, que la resolució s’ha firmat ara fa
poc i que ara es posa en marxa amb Inspecció de Serveis i amb
el Departament de Qualitat, que ara forma part, com saben, de
Funció Pública, i el primer Pla d’igualtat d’homes i dones de
l’administració autonòmica.

Crec que són actuacions que demostren que s’ha avançat, no
només en consens amb els representants sindicals, sinó també
en modernització i capacitació dels empleats públics d’aquesta
comunitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

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

Per formular la segona pregunta RGE núm. 9380/13, relativa
a treballadors públics 2, té la paraula el Sr. Nel Martí, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. I breument, de fet aquesta pregunta ja la
formulava dins l’anterior i era relacionant tot aquest procés de
reestructuració relacionat amb l’externalització de serveis. Li
posava abans el cas de la Conselleria de Medi Ambient, perquè
em sembla que és l’exemple més contradictori que es dóna, que,
després de tota aquesta reducció de treballadors, durant tot el
2013 s’hagin produït, bé jo he esmentat sis contractacions
externes de treballadors, però sobretot de treballadors que, si no
haguessin estat acomiadats, haguessin pogut dur a terme la
tasca. O dit d’una altra manera, s’externalitzaven feines que
abans feien, no que haguessin pogut fer, sinó que abans feien els
treballadors. I açò és un cas molt clar el dels plans de gestió de
la Xarxa Natura.
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No li deman en concret, perquè vostè no té perquè saber els
detalls d’aquestes contractacions, però sí de saber si hi ha algun
criteri en aquest sentit. És a dir, el Govern considera que és
millor la via d’externalitzar serveis, com ha fet a la Conselleria
de Medi Ambient? La veritat és que en qualsevol cas deixa en
la una qüestió, jo crec que molt important, a l’hora de resoldre
les sentències i les amortitzacions. Perquè aquí es produiria una
contradicció important: la justificació perquè es dugui a terme
una amortització és que aquella plaça no és necessària; si
després es du a terme una externalització per dur a terme una
feina que abans feien aquells treballadors, es posa en evidència
que aquella tasca sí era necessària. És un risc i és un perill molt
important, però sobretot comprendrà que és un menyspreu als
treballadors que van ser acomiadats. Un treballador tal vegada
no sé si podria entendre o no que era necessari reduir la
plantilla, era acomiadat, amb la justificació que aquella tasca ja
no era necessària, però pot imaginar els ulls que pot fer quan al
cap d’uns mesos veu per la premsa que la seva tasca és
contractada a través d’un servei extern. 

M’agradaria saber en aquest sentit quina és la posició del
Govern i si pensen continuar amb aquestes contractacions
externes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Diputat, jo li puc recordar un
poc el que hem dit abans, és a dir que les amortitzacions que
s’han fet en el sector públic instrumental s’han fet amb un
procediment coherent i que les darreres sentències del Tribunal
Superior de Justícia avalen que aquestes amortitzacions s’han
fet ajustades a dret. Jo en aquest sentit únicament li puc dir que,
per exemple, li recoman la lectura de les sentències 528/2013,
sobre els Serveis de Millora Agrària (SEMILLA); la 542/2013,
sobre l’Institut Balear de la Natura; la 530/2013, sobre
l’Agència de Turisme; la 553/2013, sobre la Fundació
d’Investigació Sanitària Illes Balears Ramon Llull.

És a dir, crec que..., és ver que s’ha fet un procés de reducció
del sector públic instrumental, amb un seguit d’amortitzacions,
però les sentències avalen que l’actuació s’ha feta ajustada a
dret. I crec que si cada que el Govern, dins aquesta línia
d’austeritat i de coherència en què va complint els
compromisos, ha de demostrar que aquestes actuacions són
ajustades a dret amb aquestes sentències, doncs ho farem, però,
evidentment, crec que el que avala realment és que nosaltres
acomplim unes actuacions, d’acord amb els compromisos que
teníem amb els ciutadans; que les externalitzacions o les noves
contractacions o el funcionament que es pugui fer dins els ens
públics formen part de la capacitat d’autoorganització i de
gestió pròpia de cada un d’ells. En aquest cas el remet als
organismes en qüestió, als departaments en qüestió, si vol
conèixer qualque detall concret de com funciona qualque
actuació concreta, però crec que les sentències són clares i que
l’actuació s’ha fet amb la màxima coherència i com li deia,
ajustada a dret. No li puc afegir res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No, entenc per tant, que sí, que és una posició que el Govern
assumeix i que considera raonable, que es puguin externalitzar
serveis que abans duen a terme treballadors que han estat
acomiadats. Ho respect, ho respect, no ho compartesc.

I en tot cas, dir que, efectivament, tenim sentències, vostè ha
dit les que, efectivament, van en la línia de la decisió del
Govern, li vull recordar que n’hi ha d’altres que no. I haurem de
veure el final, no l’hem vist, hi ha una perspectiva. Jo vull
recordar que amb la unificació de doctrina el que s’ha dit,
aquesta equiparació entre indefinit, no fix i interí, afecta un
determinat nombre de treballadors de la comunitat autònoma
afectats pels acomiadaments, que compleixen un seguit de
característiques i és que tinguessin una plaça creada, que
estiguessin inclosos dins la relació de llocs de treball, i aquestes
condicions no es donen. La immensa majoria de treballadores
del sector públic instrumental, que han estat acomiadats, no
tenien ni plaça, ni tenien relació de llocs de treball, perquè la
relació de llocs de treball, per desgràcia, s’ha fet aquests darrers
anys. 

Crec que ho haurem de veure. Per tant, en parlarem, tindrem
temps de parlar de les sentències i sense cap dubte pot estar
segura que la voluntat d’aquest grup no és que es generi despesa
a través de sentències, a través d’indemnitzacions a la comunitat
autònoma, el que vol és que les coses es facin amb justícia. I no
ens sembla que el procediment utilitzat fos el més adequat, hem
dit sempre que el més adequat hagués estat poder seure els
comitès d’empresa, els representants dels treballadors amb
l’empresa i negociar un procés, i açò no s’ha fet. Hi ha
instruments per a açò, els expedients de regulació, hi ha
instruments. Són procediments, són mecanismes, no compartim
el mecanisme, compartim l’objectiu, redimensionar, però el
procediment no. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, únicament recordar
que hi va haver un canvi de tendència a les sentències a partir de
la reforma laboral, com saben vostès, però, no obstant, també
reiterar que el procediment que s’ha fet de reestructuració, com
he dit abans, s’ha fet ajustat a dret, perquè si, a més, les
sentències del nostre Tribunal Superior de Justícia de forma
genèrica reconeixen que són ajustades a dret, a amés amb
aquesta expressió literal.
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En relació a la gestió dels serveis, li he de dir que el Govern
sempre ha apostat per la colAlaboració pública-privada en tots
aquells àmbits que sigui necessari per millorar la qualitat del
servei, i això sempre també ha estat una realitat, l’important, el
que preocupa al ciutadà és que els serveis es prestin amb
qualitat, no preocupa al ciutadà que ho faci una administració o
ho faci una altra, amb una fórmula o amb una altra, que es facin
amb austeritat i amb eficàcia, però que es facin amb qualitat. I
en aquesta línia, per això li deia que totes aquelles gestions en
què la qualitat pugui ser millor, cada entitat o cada conselleria,
en el marc de les seves competències i les seves funcions,
determinen els procediments, però evidentment sense oblidar
aquesta responsabilitat de l’austeritat.

I per concloure únicament dir que esperam des del Govern,
com he dit abans, que no hi torni haver pus mai una mala gestió
que torni a sobredimensionar l’administració i que obligui a un
govern a adoptar mesures urgents de racionalització i control de
dèficit, com ha hagut d’adoptar aquest Govern. I ho vàrem
adoptar perquè el Govern Popular tenia un compromís amb la
ciutadania i pensam que amb aquesta corresponsabilitat i amb
aquesta coherència s’ha duit a terme durant aquests dos anys.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

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.

Per formular la pregunta RGE núm. 9381/13, relativa a
duplicitats administratives i competencials, té la paraula el Sr.
Nel Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. La crisi econòmica i la
necessitat de què ara parlàvem, d’aprimar l’administració
pública, ha provocat que es plantegi la reducció d’ens,
l’eliminació d’ajuntaments, que es qüestioni el paper de les
diputacions provincials, etcètera. Açò sí, sempre quan es
planteja aprimar des de la visió centralista, des de Madrid
aprimar vol dir reduir per baix, no reduir de l’administració
central, aprimar vol dir reduir duplicitats però per baix.

I un poc aquesta mateixa tendència o aquesta mateixa
filosofia és la que crec que aquest Govern de les Illes assumeix
i fa com a pròpia i quan parla de reduir duplicitats, d’aprimar
administració, sempre afecta per baix. En aquest sentit, em
referesc, afecta els consells insulars.

El president, dia 24 de juny del 2013, i sortia publicat dia 25,
deia el següent o, millor dit, el mitjà de comunicació deia que el
president s’havia expressat d’aquesta manera: “El president
Bauzá ha qüestionat l’existència del Consell de Mallorca i
planteja la modifi..., i té la intenció de recuperar competències,
i expressa, -perdó-, la intenció de recuperar, de recentralitzar
competències transferides a les institucions”, -es referia als
consells insulars. Clar, són unes declaracions sense cap dubte
sorprenents. Estam tots d’acord que cal evitar duplicitats, estam
crec que d’acord que s’hauria d’aprofundir en aquesta relació

entre una administració una competència, no ho dubtin des del
nostre grup, a més, pensam que no només s’hauria de donar
aquesta relació d’una administració una competència sinó que,
a més, un territori, una administració autonòmica, una
competència i aquest pensament del Grup MÉS motiva aquesta
pregunta.

En aquest moment es parla constantment de reduir
duplicitats, el president del Govern qüestiona l’existència del
Consell de Mallorca, hi ha algun plantejament, té algun
plantejament el Govern en aquest sentit? 

Jo veig que aquest govern no ha donat, no ha mostrat una
voluntat descentralitzadora sinó que, tot el contrari, manté una
visió centralitzadora, i és difícil de veure des del centre, però
des de la perifèria moltes vegades sí que es veu millor. I li
posaré un exemple que no és d’aquest govern, podríem fer llarg,
dels serveis generals l’administració autonòmica té 4.425
treballadors públics, suposen una despesa aproximada de 10
milions d’euros, 3.874, el 87,5% es troben ubicats a l’illa de
Mallorca, alhora el Govern impulsa i promou el teletreball,
poder treballar fora del seu lloc de treball, no troba, Sra.
Consellera, que en aquest nou món on és possible el teletreball
no és necessari que els llocs de treball a la comunitat autònoma,
dels serveis generals, surtin publicats amb ubicació de la plaça
a Palma de Mallorca? No creu que allò que diu l’Estatut de
desconcentració, no m’ho invent, l’Estatut parla de
desconcentració, avui més que mai és possible?

Li dic, no és un defecte d’aquest govern, és una tendència
històrica, però li reiter que des del centre de vegades és difícil
de veure aquest defecte, per dir-ho d’alguna manera, des de la
perifèria es veu molt. Per què no es crea, per què no es
desconcentra l’administració general, que és possible, entre la
resta del conjunt d’illes, quan avui és possible el teletreball? No
hi ha cap problema.

Li pos només com a exemple d’aquesta diferent visió de la
reducció de duplicitats. I li deman, sobretot, per aquesta
manifestació en relació amb el Consell de Mallorca que el
Govern supòs que fa en un moment on se li demana com és
possible que en un mateix territori hi hagi dos executius
relacionats amb la comunitat autònoma. El nostre Estatut quan
diu institucions de la comunitat autònoma són el Govern, són els
consells insulars, els consells insulars són el govern a cada illa,
diu l’Estatut, el govern a cada illa. 

Jo no sé quins efectes pot tenir a Mallorca, sí que sé els
efectes que té a Menorca, Eivissa i Formentera; i ho podem
veure amb la negociació o amb el procés de la nova llei de
finançament dels consells insulars, la distorsió que genera
aquesta realitat, aquesta duplicitat a Mallorca té repercussió a la
resta d’illes i la té en competències i la té en finançament. El
posicionament, m’agradaria conèixer l’opinió del Govern en
aquest sentit.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, si vostè considera que té
menys importància l’illa de Mallorca i no es mereix una
estructura insular, com és la del consell, no crec que pensaran
els ciutadans de... no sé que pensarien els ciutadans de les Illes
Balears si escoltassin o els ciutadans de les Illes Balears a
Mallorca, de Mallorca, si escoltassin aquesta, aquesta... no sé,
manifestacions que el Consell Insular de Mallorca pareix que és
menys necessari pel fet que a Mallorca hi ha les institucions
autonòmiques. 

El consell insular és una institució que té unes competències
pròpies, atribuïdes pel nostre Estatut d’Autonomia, li record que
el nostre Estatut d’Autonomia, aprovat per Llei Orgànica de
l’any 83, es va reformar l’any 2007, amb una participació, amb
un grup i un comitè de savis, amb una participació molt intensa
de tots, amb una participació del Govern Popular bastant,
bastant clara, amb la voluntat de delimitar la naturalesa del
Govern autonòmic, dels governs insulars, dels ajuntaments,
precisament perquè tots són administracions que tenen cabuda
dins la nostra autonomia i que tenen cabuda amb unes funcions
pròpies. I crec que això és important tenir-ho clar, perquè sí ho
han tengut clar els partits polítics i la societat balear durant
molts anys.

Dit això, sí li he de dir, a més, que el nostre Estatut delimita
bé quines són les competències exclusives de la comunitat
autònoma, a l’article 30; les de desplegament legislatiu, en el
31, i les executives en el 32; que el Govern té competències, que
les que no siguin assumides com a pròpies pels consells
insulars, com diu el seu article 70, o que assumeix la gestió.

El que ha fet el Govern del Partit Popular durant aquests dos
anys acompanyant la racionalització que s’ha fet a nivell
estructural, una racionalització de funcions, una racionalització
de gestió. I en què ha consistit això? Per una banda, s’ha duit a
terme una important feina dins el marc de les lleis estatals, com
és per exemple la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local. Saben vostès que es va aprovar aquesta
llei estatal amb dues esmenes, a més, bastant treballades des
d’aquí amb els nostres senadors i amb els grups i des del
Govern de forma conjunta, per reconèixer les peculiaritats
pròpies dels nostres consells insulars, precisament perquè creim
que les Illes tenen unes peculiaritats pròpies, que Balears té una
naturalesa pròpia, diferent d’altres comunitats autònomes, i és
aquesta peculiaritat, aquesta idiosincràsia, aquesta naturalesa i
aquesta característica geogràfica illenca determina unes
característiques i unes peculiaritats pròpies de competències i de
funcionament que requereixen els nostres ciutadans per tenir la
mateixa qualitat de serveis que tenen els ciutadans d’unes altres
comunitats a totes les illes, a Menorca, a Eivissa, a Formentera
i a Mallorca també, faltaria més. 

En aquest sentit, no només s’ha fet feina amb aquestes dues
esmenes, una per reconèixer el caràcter directiu que ha de tenir
l’estructura pròpia del consell insular, sinó el respecte
competencial que s’ha de fer a l’Estatut d’Autonomia de manera
que la Llei de racionalització, conforme amb un article que s’ha
introduït gràcies a aquesta feina, es desplegarà respectant
sempre les competències establertes dins el nostre Estatut
d’Autonomia per als consells insulars. Crec que això va ser una
lluita i un èxit bastant important per part d’aquesta comunitat,
i quan dic comunitat dic tots els que ho varen defensar.

I dir-li que en aquesta línia fa feina el Govern, que sí que és
important evidentment una administració una competència, en
aquesta línia fa feina i ha fet feina sempre el Govern i, a més, ho
du com a compromís des d’un principi; que es fa feina en
comissions mixtes amb els consells insulars; que es fa feina amb
una comissió o un grup de feina interdepartamental entre
conselleries, dins el marc de la Comissió de Reforma de
l’Administració Pública, la CORA, i vostès me n’han sentit
parlar moltes vegades, perquè sempre procur explicar les
actuacions que es fan dins el marc de la CORA perquè crec que
és important que es coneguin, i sí li he de dir que el que sí està
clar és que el Govern del Partit Popular el que ha fet, tant a
nivell autonòmic com estatal, és que quedin clares quines són
les titularitats de les competències, però que la gestió sempre es
faci respectant l’estabilitat pressupostària, però sobretot
respectant la qualitat del servei que es mereixen els nostres
ciutadans, tots, els de Mallorca, els de Menorca, els d’Eivissa i
els de Formentera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Conseller. Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. No, jo no li plantej eliminar el Consell de
Mallorca, jo li deman per les declaracions del president de la
comunitat autònoma que qüestiona l’existència del Consell de
Mallorca, deixem-ho clar, deixem-ho clar perquè en absolut. És
que és més, no qüestion l’existència del consell, si li he de
plantejar la meva posició del Consell de Mallorca, el que li
plantej és com resolem d’una vegada, com afrontam d’una
vegada una situació que és manifesta, que tenim dues, que tenim
el Govern i tenim el consell en el mateix territori, dos governs
executius en la mateixa illa generant duplicitats. 

I el Govern, i el president del Govern, quan s’expressa,
supòs que va en aquesta línia, i açò no vol dir eliminar el
Consell de Mallorca, en absolut, açò ho diuen vostès, jo en cap
moment m’haurà sentit dir açò, he dit evitar duplicitats. Hi ha
altres formes d’evitar duplicitats, a mi m’espanta quan ho he
d’explicar, si vol li explic la nostra posició, però no va per aquí,
no. Justament va per tot el contrari, perquè el Consell de
Mallorca sigui realment el Govern de Mallorca, el Govern
insular a l’illa de Mallorca, com ho és o com vull que ho sigui
el Consell Insular de Menorca, el Govern a Menorca, o el
Consell Insular d’Eivissa el Govern a Eivissa. I el Govern de les
Illes, doncs, jugar un altre paper. Però no crec que sigui el
debat.
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Jo el que vull saber és aquesta manifestació que surt
publicada a un mitjà de comunicació, hi ha rera una reflexió, un
posicionament del Govern o no? Perquè supòs que és una
resposta a una realitat: el Consell de Mallorca té les
competències en Cultura i té una conselleria de Cultura, però el
Govern també; el Consell de Mallorca té les competències en
Patrimoni, té les competències en Agricultura, té... i el Govern
també, té la conselleria. Per què? Per coordinar. Ah!, d’acord.
A Mallorca hi ha una conselleria per executar i després al costat
en té una altra per coordinar. Açò és el que li deman, hi ha un
posicionament per part del Govern en aquest sentit?

I encantats de la vida a afrontar d’una vegada aquesta
situació que jo crec que, no ho he de dir jo, jo crec que el debat
entre experts sobre l’estructura de la nostra comunitat autònoma
posen damunt la taula aquest element a resoldre. És un tema no
resolt.

Després, una altra cosa que m’agradaria que em contestés,
encara que fos molt breument. Parlam de l’Estatut, sempre
l’agafam quan ens interessa i quan no l’abandonam, parla de
desconcentració de l’administració, o és que jo no ho entenc,
desconcentració, desconcentració també a una comunitat
autònoma formada per illes. Els serveis generals necessàriament
han d’estar concentrats a Mallorca, a Palma? Per què? I quan el
teletreball avui és una meravella, una possibilitat que el Govern
promou. Per què totes les places han de sortir ubicades a Palma
de Mallorca? Bé, totes, li diré quantes, si trob els papers, bé,
moltes, el 80%, el 80%, el 80% de les places de serveis generals
són a Palma de Mallorca, açò... bé, és evident. Realment, és
necessari? I si no és necessari, pensa fer efectiu el Govern
aquest procés de desconcentració? És un procés, no li deman ara
que desplaci...és un procés, hi creu el Govern?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Per no... per anar per parts, en primer
lloc, ni per part del president d’aquest govern ni per part
d’aquest govern en cap moment no es qüestiona la validesa dels
consells insulars, com li he dit al principi, sinó que es fa feina
en gestió, en no duplicitat de funcions, precisament pel que li
deia, perquè cada administració, cada institució té les seves
pròpies competències i, per altra banda, s’ha de fer feina perquè
les competències es facin de manera que arribin amb la major
qualitat de servei al ciutadà eliminant duplicitats. 

En aquest sentit li he comentat que es fa feina dins la CORA
a nivell comunitat autònoma, amb una comissió de feina,
precisament per analitzar aquestes duplicitats; que es fa feina
amb comissions mixtes amb els consells. Reflex d’això, per
exemple, va ser la pròpia transferència que es va fer en matèria
de promoció turística, que sí que hi ha un camí a continuar fent,
evidentment, però és que en aquest camí es va posar a fer feina
aquest govern des d’un principi i en aquesta mateixa línia
seguirem, un govern o una administració una competència, de
manera que no hi hagi duplicitats de funcions, però que la gestió
arribi amb aquest màxim de qualitat als ciutadans. 

En el tema de la redistribució de l’estructura de funció
pública li he de dir que precisament per poder redistribuir de
forma coherent l’administració autonòmica es va fer també
l’auditoria tècnica de recursos humans, no únicament per
valorar entre conselleries sinó a nivell global, es varen analitzar
totes les illes. Ha de tenir en compte que el repartiment que té
l’estructura del Govern ideal intenta ser coherent i
proporcionada amb la població i amb les funcions que s’han de
fer i, per altra banda, també ha de tenir en compte que a efectes
de gestió de vegades és molt difícil donar cobertura a
determinades places, precisament perquè no hi ha empleats
públics a les illes de referència que vostè em diu. I en aquesta
línia també ha de tenir en compte que les lleis de funció pública,
de forma genèrica, respecten el dret que tenen les persones a fer
feina en el lloc on resideixen, en general a efectes de borsins
s’han fet molts avanços per raons de conciliació lògica.

Dit això, no hi ha cap inconvenient, evidentment, que
l’estructura de funció pública de serveis generals o de serveis
autonòmics sigui redistribuïda de forma proporcional, però
evidentment en això sí s’han fet passes per aquest govern, es va
fer una auditoria, es varen valorar funcions i es varen
redistribuir places en funció de les necessitats lògiques.
Evidentment s’han de cobrir, però s’han de cobrir amb els
empleats públics que hi ha a cada una de les illes o que
voluntàriament o, si no, en el cas fins i tot excepcional, amb
mecanismes forçosos, que també s’han posat per part d’aquest
govern sobre la normativa, siguin necessaris perquè el servei
arribi amb qualitat als ciutadans. Però en tot cas, sempre
intentam primar, Sr. Martí, els principis de conciliació i els drets
que tenen els nostres empleats públics a poder residir, a ser
possible, a l’illa on fan feina o fer feina a l’illa on resideixen.

Dit això, és ver que hem impulsat altres mesures com el
teletreball, noves tecnologies, cursos semipresencials o en línies
i amb això hem donat moltes oportunitats als empleats públics
que resideixen a Menorca i a Eivissa i a Formentera que abans
no tenien.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 
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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.

Per formular la pregunta RGE núm. 11310/13, relativa a
consulta dels secretaris i interventors municipals, té la paraula
el Sr. Nel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Les dues preguntes, la
11310 i la 11311, les ajuntaré, si li sembla bé. 

La modificació de la Llei 3/2007, de la funció pública de la
comunitat autònoma, la modificació, com deia, va suprimir com
a requisit per accedir a la funció pública el coneixement de la
llengua catalana adequat a la plaça a què s’aspira, tot tret dels
llocs de treball de docents, assessors lingüístics i d’atenció i
informació al públic.

Dia 18 d’octubre de 2013, el Consell de Govern de les Illes
va aprovar la modificació del Decret 75/1994, pel qual
s’estableix el barem de mèrits per proveir llocs de treball
reservats a funcionaris amb habilitació nacional, per tal
d’adaptar-lo a la Llei 9/2012, la qual estableix que el
coneixement de la llengua catalana no serà un requisit per
accedir a llocs de treball de secretaria, d’intervenció i de
tresoreria.

Des del nostre grup ho hem dit, consideram que els
secretaris, els interventors i els tresorers de l’administració local
han de conèixer les dues llengües oficials del país per tal de
garantir de forma oral i de forma escrita l’atenció a les persones
catalanoparlants i també castellanoparlants, però
castellanoparlants no ho dic perquè és una obligació de
qualsevol funcionari, perquè així ho marca la Constitució
Espanyola, cosa que entenem que amb la Llei 9/2012 podria no
donar-se. És a dir que hi podria haver secretaris, tresorers i
interventors als quals no se’ls demanés el coneixement de la
llengua catalana.

A més de considerar aquesta situació una discriminació dels
catalanoparlants, entenem que contravé, va en contra del
principi d’eficàcia que ha d’inspirar el funcionament de les
administracions públiques, perquè serà més eficaç si els
funcionaris coneixen i dominen les dues llengües oficials i no
només una, sense cap dubte serà molt més eficaç. Basta posar
una situació concreta, en quina llengua s’haurien de fer els
plenaris d’un ajuntament si el secretari o interventor no entenen
el català? Aquesta situació que la llei obre i, per tant, és
possible, genera una situació que lògicament aniria i vulneraria,
aniria contra els drets dels catalanoparlants. 

Aquella referència que donava contingut a les excepcions en
forma d’informació i atenció al públic sense cap dubte va obrir
un espai d’indefinició, des del nostre punt de vista, que vostès
recordaran que es va resoldre amb un acord del Parlament de les
Illes Balears pel qual es demanava respecte per l’autonomia de

la decisió que havia pres l’Ajuntament d’Alcúdia en relació amb
la seva relació de llocs de treball, on incorporaven a tots els
llocs el requisit de la llengua catalana, i en el mateix acord, per
unanimitat del Parlament, es demanava el mateix respecte a
l’autonomia municipal a tots els municipis. És a dir que el
Govern respectés la decisió de cada ajuntament d’interpretar
que la funció d’informació i d’atenció al públic podia afectar no
només aquells que són a la finestreta sinó a molts altres
treballadors que en molts moments fan també informació i
atenció al públic. 

I si hi ha algú, alguna tasca que fa de forma constant
informació i atenció al públic, encara que no sigui a la
finestreta, aquest és un secretari. Els ajuntaments, la majoria
d’ajuntaments, són d’una grandària petita i açò vol dir que un
secretari ha d’atendre qualsevol ciutadà, empresari que s’hi
adreça per informar-se, etcètera, fa de relació directa. Per tant,
entraria perfectament dins aquesta necessitat de coneixement de
les dues llengües.

És per açò que, bé, voldríem conèixer quina és l’opinió del
Govern en aquest sentit, considera que el fet que els secretaris
i interventors no coneguin la llengua catalana pot vulnerar els
drets lingüístics dels catalanoparlants? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Diputat. Miri,
precisament en compliment d’aquell compromís d’igualtat de
totes les persones i del dret d’usar qualsevol de les dues llengües
cooficials, es va dictar, es va aprovar la Llei 9/2012 que
modificava la Llei 3/2007, de funció pública, en relació amb
suprimir la llengua catalana com a requisit de forma genèrica,
tant per a l’accés a l’administració com per a la provisió de llocs
de feina, però, en tot cas, sempre donant cobertura, com sap,
amb una disposició addicional dotzena, al dret del ciutadà
d’emprar i de ser atès en qualsevol de les dues llengües
cooficials.

En aquest sentit, sap que hi ha tota una sèrie de llocs de
feina dins l’administració en els qual és obligatori establir o
fixar com a requisit a la RLT aquest coneixement de llengües
com és per exemple els llocs docents, conforme a la seva pròpia
legislació docent; els llocs que tenen feines o funcions, més ben
dit, d’assessorament lingüístic, hi ha el nivell C2 establert; els
d’informació i atenció al públic, el B2; el de recepció al públic,
informació telefònica o atenció telefònica i atenció a alumnes en
centres educatius, l’A2; també per als estatutaris que tenen
aquestes funcions d’informació. I a més, com que el Govern
Popular el que té clar és que hem de respectar, com li deia
abans, totes les administracions, les seves competències, les
seves funcions, per tant, la seva autonomia, es va establir un
apartat f) dins aquesta disposició addicional, que estableix que
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tots aquells llocs de feina que una administració en la seva
pròpia autonomia i capacitat d’autoorganització determini que
és necessari establir un requisit, per raó de les funcions
concretes que té aquest lloc, que a més és com ha determinat la
jurisprudència que ha de ser, es pot establir aquest requisit que
s’acordi, idò en aquest cas dels ajuntaments per acord plenari i
així s’estableixi a les seves relacions de llocs de feina.

Dit això en relació amb els habilitats nacionals, secretaris,
interventors i tresorers d’ajuntaments, que són habilitats
nacionals, sap vostè que l’article 92 de la Llei reguladora de
bases de règim local, modificada precisament per la Llei de
racionalització de què abans parlàvem, estableix que té com a
funcions reservades les de fer públic, assessorament legal
preceptiu, control i fiscalització interna de la gestió econòmica
i financera i pressupostària, comptabilitat, tresoreria i
recaptació.

En aquesta mateixa línia el Reial Decret estatal 1174/87, que
regula el règim jurídic d’aquests funcionaris, estableix i
relaciona quines són les actuacions compreses en cadascuna de
les funcions reservades, on no hi figura com a funció principal
atendre consultes dels ciutadans.

Dit això i enllaçant-ho amb el que deia, que hem de
respectar l’autonomia i la capacitat d’autoorganització de cada
administració, d’acord amb aquest apartat f) que abans li
esmentava, cadascuna d’aquestes administracions municipals
que és on fan feina o insulars que és on fan feina els habilitats
estatals pot determinar, conforme als seus acords, conforme a
les funcions al lloc de feina, si determinades places, totes,
algunes o un parell, les que considerin justificades a dret i a la
llei, han d’establir qualque requisit de coneixement de llengua
catalana per realitzar les seves funcions de forma adequada i en
aquesta línia duen a terme els seus acords els ajuntaments.

Per tant, això no implica ni que tots els habilitats estatals
hagin de tenir un coneixement de llengua catalana, com a
requisit, ni que cap l’hagi de tenir, sinó que cada ajuntament, en
funció de la seva capacitat d’autoorganització, ho determinarà.

Dit això, li he de recordar, a més, aprofitant que unificam les
dues preguntes, que, a més, dins aquesta modificació de llei de
funció pública he de destacar que vàrem introduir dos articles
nous, precisament per garantir l’atenció a la ciutadania de
manera adequada amb aquesta llibertat que tenen d’usar
qualsevol de les dues llengües cooficials, com va ser l’article
71.6 en el qual s’estableix que les administracions han de
promoure cursos de llengua catalana entre els seus funcionaris,
perquè tenguin l’adequada capacitació per atendre els ciutadans
en la llengua cooficial que vulguin i perquè la utilitzin de
manera adequada en l’actuació administrativa, i en aquesta
mateixa línia hem fet cursos, com saben, o es fan cursos dins
l’EBAP de llengua catalana en horari de feina, cursos
semipresencials i tot aquell seguit de cursos que li he comentat
abans, els quals abans no es feien, a més. I per altra banda, es va
afegir una disposició addicional, la tretzena, que estableix que
les administracions posaran el mitjans necessaris per garantir
l’atenció a la ciutadania en la llengua que solAliciti i d’aquesta
manera es dóna compliment a la nostra obligació també
establerta per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Finalment, per concloure, també vull recordar que el
Tribunal Constitucional ha deixat ben clara la legalitat d’aquesta
llei de funció pública a la sentència del Tribunal Constitucional,
i ho vull recordar perquè precisament, diu el tribunal que “se
considera salvaguardado el principio de proporcionalidad en
el establecimiento del conocimiento de la lengua cooficial
como requisito cuando la naturalez de las funciones del puesto
derive o dé lugar a esa exigencia y haya sido establecido en las
relaciones de puesto de trabajo”, és a dir, autonomia i
autoorganització de cada administració, de cada municipi en
relació amb les places com dèiem d’habilitat estatal.

Finalment, també per exemple diu el tribunal, com saben
vostès, que “si la convocatoria conduce únicamente a obtener
cualificación genérica de funcionario, ese mismo requisito
habría de ser considerado desproporcionado e
injustificadamente discriminatorio”. Per tant, hem de
diferenciar què és accedir de forma genèrica de proveir un lloc
de feina.

Finalment, “la supresión genérica del requisito lingüístico
para el acceso y provisión de puestos de trabajo, con
determinadas excepciones, incide también en la movilidad
interadministrativa” i també ens recorda que hem establert
aquestes mesures de foment concretes de la llengua catalana,
com li deia.

És a dir, tant el Tribunal Suprem com per exemple altres
sentències, la primera que li deia era del Tribunal Suprem, la
segona del Tribunal Constitucional, reconeixen que hi ha aquest
compliment dels principis constitucionals de llibertat i d’igualtat
a la Llei de funció pública en la modificació de la Llei 9/2012
i que ha de ser a més cada ajuntament i cada administració en
funció de les seves necessitats el que establirà de forma
excepcional aquells requisits de llengua catalana, afegits als que
ja vàrem fixar per llei segons les necessitats de les funcions que
hagin de dur a terme els seus secretaris, els seus interventors o
els seus tresorers. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Bé, no fa falta que li digui que no estic
d’acord amb el que diu el Tribunal Constitucional, que... des del
nostre punt de vista és evidentment que només es respectaran i
es garantiran els drets lingüístics dels catalanoparlants i dels
castellanoparlants si els treballadors públics tenen coneixement
de llengua catalana i de llengua castellana. Només es respectarà
el dret del ciutadà si el treballador públic, dins la seva vocació
de servidor públic, com a vocació de servidor públic, coneix les
dues llengües, no només per complir aquesta funció de servidor
públic, sinó també, a més a més, crec que per eficàcia de la
mateixa administració.
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I li torn dir, l’autonomia local, sense cap dubte, hi estam
d’acord, però... i això podrien ser paraules seves “d’acord amb
la llei”, això dic que podrien ser paraules seves. Autonomia
local, sí; però d’acord amb la llei. I vostè no creu que la llei el
que hauria de fer és assegurar que tots els secretaris i
interventors d’aquesta comunitat autònoma coneguin la llengua
catalana? Perquè, vol dir que no tots els secretaris i interventors
no hauran de fer atenció al públic, si vol, li dic, no en el sentit
de finestreta, però sí en el sentit d’atendre ciutadans? Digui-
me’n un, digui’m un secretari o un interventor que no es
relaciona, que no fa atenció al públic en aquestes illes, digui-
me’n un. Per tant, no va per aquí.

I a més ja ho oblidarem, ho esborrarem, però recordin que la
història és la historia aquella en què es deia autonomia local,
però el Govern feia impugnacions i feia controls de legalitat
només en relació amb el tema del requisit del català en la
modificació de la Llei de funció pública, perquè jo encara no he
vist un control de legalitat, i perdoni, sap que els hi he demanat
mil vegades per escrit, controls de legalitat d’una altra qüestió
de la llei de funció pública, i sí del requisit de català..., idò a les
respostes no hi consten.

Al final el que veig és que arribarem on vàrem començar, i
sap on vam començar? Era un debat en el Parlament en el
moment en què es debatia la modificació de la Llei de funció
pública en què el Sr. Gornés deia: “i tant que respectam
l’autonomia local, si un ajuntament decideix posar el requisit de
llengua catalana a tots -a tots, deia, a tots- els llocs de feina, se’l
respectarà”, açò deia. Bé, ara em sembla que avui he entès que
vostè també ho diu, i a més a més deu ser coherent amb l’acord
del Parlament aprovat pel Partit Popular en el qual es demana
autonomia... el respecte a l’autonomia local a Alcúdia i a la
resta de municipis si ho fan així. 

Per tant, d’acord, però lògicament no és el nostre
plantejament. Nosaltres creim que la mateixa exigència que es
té en relació amb la llengua castellana, que és un deure del
funcionari, hauria d’existir també en la llengua catalana, i és
l’única manera de garantir els drets lingüístics dels
catalanoparlants. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, per tancar.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Miri, controls de legalitat, es fan
per exemple controls de legalitat quan es fan bases
d’oposicions, es fan controls de legalitat en determinades
actuacions que vénen recollides a les actes plenàries que se’ns
remet pel control que hi ha precisament..., a la competència que
hi ha de control per part del Govern sobre els ajuntaments i crec
que a més li hem donat informació de controls de legalitat que
s’han fet en aquesta legislatura i a l’anterior. 

Si en aquesta legislatura hi ha més controls de legalitat, per
ventura és que hi ha més actuacions a controlar, vull dir, és que
realment no li puc dir que més que es controla la legalitat de
totes les actes de plens que arriben a aquest govern i que fan
referència a competències autonòmiques, i li pos per exemple el
tema de les bases d’oposicions, s’han fet, la que record jo ara
així més..., més propera d’algun ajuntament que ha aprovat
alguna base i que ha requerit fer un control de legalitat i en
aquesta línia, a més, s’actua per part dels serveis jurídics de
corporacions locals, no en tingui el menor dubte.

En el funcionament també..., com a anècdota em diu vostè,
com funcionen els plenaris dels ajuntaments? Com funciona el
plenari del Parlament, vull dir, tampoc no es posa el requisit de
català a un plenari, a un lloc o altre, si no ho determina la pròpia
organització.

Respectam els drets dels ajuntaments? Evidentment que
respectam els drets dels ajuntaments que posin o no posin
requisits si ho determinen a totes o a alguna de les seves places,
és que no ens correspon a nosaltres determinar com ha de
funcionar un ajuntament, correspon a l’ajuntament determinar
com ha de funcionar; i correspon a vostès determinar com han
de funcionar i als ajuntaments com han de funcionar i al Govern
com ha de funcionar el Govern, i això és respectar l’autonomia
de cada institució i de cada administració, no és més que això.

I després, idò li ho dic, jo... puc respectar que vostè no
comparteixi les sentències, però vostè ha de respectar les
sentències igual que les respectam nosaltres, ens poden agradar
o no, però les hem de complir que per això hi són, i per això hi
ha la divisió de poders i hem de respectar evidentment les
actuacions judicials i les sentències que es dicten en
funcionament de la mateixa.

Sí li he dit que es respecten els drets dels ciutadans,
precisament pel fet que hem introduït aquests dos articles que li
he dit, és un clar exemple que hem avançat en aquesta línia i són
dos articles, li record que abans no hi eren. Durant quatre anys
d’una legislatura en què no governava el Partit Popular no es va
introduir cap d’aquests articles i nosaltres els hem introduït, per
donar una adequada atenció al ciutadà.

I després, el que nosaltres respectam és l’autonomia local de
l’ajuntament d’autoorganitzar i determinar quines places de
secretaris, d’interventors, d’administratiu o d’auxiliar han de
tenir o no han de tenir el requisit de català, per raons
excepcionals de les funcions, com han dit les sentències del
Tribunal Constitucional i del Suprem. Per tant, li deman que
respectem tots aquesta autonomia local i que sigui cada
administració, les autonòmiques, les insulars i també les locals,
les que puguin determinar dins la mateixa autoorganització si
requereixen unes places determinats requisits, en funció de les
feines, de les atencions i de la gestió que han de fer de cara a la
ciutadania. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Abans de continuar volem
agrair la presència de la Sra. Consellera d’Administracions
Públiques i dels seus acompanyants.

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

Gràcies a tots.

II. Debat i votació dels escrits RGE núm. 14783/13,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita la compareixença del conseller de Presidència,
com a actual responsable de l'Oficina de Control
Pressupostari i de la Direcció de la Reestructuració del
Sector Públic Instrumental, per tal d'informar sobre la
confecció de pedigrís polítics per a la reestructuració i la
RLT del personal dels ens públics de la CAIB, feta per alts
càrrecs del Govern de les Illes Balears, i RGE núm.
14784/13, presentat pel Grup Parlamentari MÉS,
mitjançant el qual se solAlicita la compareixença del
conseller d'Economia i Competitivitat, com a anterior
responsable de l'Oficina de Control Pressupostari i de la
Direcció de la Reestructuració del Sector Públic
Instrumental, per tal d'informar sobre la confecció de
pedigrís polítics per a la reestructuració i la RLT del
personal dels ens públics de la CAIB, feta per alts càrrecs
del Govern de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i la votació dels escrits RGE núm. 14783/13, presentat pel
Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita la
compareixença del conseller de Presidència com a actual
responsable de l’Oficina de Control Pressupostari i de la
Direcció de Reestructuració del Sector Públic Instrumental, per
tal d’informar sobre la confecció dels pedigrís polítics per a la
reestructuració del personal i dels ens públics de la CAIB, feta
per alts càrrecs del Govern de les Illes Balears, i RGE núm.
14784/13, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el
qual se solAlicita la compareixença del conseller d’Economia i
Competitivitat com a anterior responsable de l’Oficina de
Control Pressupostari i la Direcció de Reestructuració del Sector
Públic Instrumental per tal d’informar sobre la confecció dels
pedigrís polítics per a reestructuració del personal dels ens
públics de la CAIB, feta per alts càrrecs del Govern de les Illes
Balears.

Si els sembla bé farem el debat conjunt i també proposaríem
la votació conjunta d’aquests dos escrits. Per tant, torn de
fixació de posicions per part del Grup Parlamentari MÉS té la
paraula el Sr. Nel Martí, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. No, a més..., la solAlicitud de compareixença
del conseller d’Economia, RGE núm. 14784/13, la donam per
feta amb la compareixença de l’altre dia, per tant, la retiraríem.

I en tot cas defensaré la mateixa compareixença en aquest
cas del conseller de Presidència, ja que l’Oficina de Control
Pressupostari, que és la que té aquesta responsabilitat en el
conjunt de la reestructuració, doncs sí que pugui venir o vengui
al Parlament i pugui explicar la situació que s’ha donat arran de,
com diu la solAlicitud, d’aquesta confecció d’un pedigrí polític.

Bé, vull dir en aquest sentit i també no seré molt extens
perquè crec que..., no sé si s’ha dit tot, però s’ha dit molta cosa
ja en aquest sentit, que aquests correus electrònics que es varen
publicar, són correus electrònics que, em sembla, no poden ser
de cap de les maneres resolts amb una lleugera disculpa del
conseller dient que no els assumeix, que no els considera propis,
que són indignes, va venir a dir, i el tema es quedi tan resolt o
tan aclarit com açò. Nosaltres creim que un govern ha de ser
més rigorós, més seriós i demanar responsabilitats també als
seus. 

I aquests correus electrònics el que ningú no nega és que
varen existir i el que és també evident és que aquests correus
electrònics parlaven de qüestions personals, ideològiques, dels
seus treballadors entre membres d’allò que en podem dir el
Govern o vinculats al Govern. Els correus s’enviaven entre el
Sr. Joan Bibiloni el qual, el juliol del 2012, era gerent del centre
Bit d’Inca i avui és el director gerent de l’IDI; Bartomeu
Alcover, aleshores director gerent de l’IDI; César Pacheco
Cifuentes, aleshores director general de Comerç i avui director
general de Relacions Institucionals, i jo crec que açò, si no té la
imatge o el perfil de Govern, no de consellers, del Consell de
Govern, però sí de l’equip del Govern, doncs no sé què és; són
persones absolutament vinculades a aquest govern. I aquestes
persones s’enviaven aquests correus.

Quin ús se’n va fer, quin ús se’n va fer? No ho sabem.
Podem especular i especulam, perquè el Govern no dóna
explicacions, que aquests correus van poder influir en dues
qüestions bàsiques que en aquest moment es duen a terme o
s’han duit a terme, en passat o en present: una, la reestructuració
i l’acomiadament de treballadors; de fet, dues de les persones
allà esmentades, van ser acomiadades. La resta de persones allà
esmentades formen part avui d’una relació de llocs de treball,
que en el cas concret de l’IDI, també podríem parlar d’altres,
doncs el concret de l’IDI, doncs hi ha intervingut Inspecció i
Inspecció ha fet un informe, no diré desfavorable perquè no
seria correcte, però molt crític sobre la seva elaboració, on posa
en dubte l’objectivitat en l’elaboració de la relació de llocs de
treball, i per açò en aquest moment s’ha elaborat una nova
relació de llocs de treball.

Dubtes per tant, n’hi ha i necessitats d’aclarir-les també.
Entenguin per tant, els membres del Grup Popular que dóna
suport al Govern, que algú pugui pensar que ha influït aquesta
informació en tot aquest procés. I s’han de demanar
responsabilitats a aquesta gent, no pot ser de cap de les maneres
que els gerents responsables d’ens públics parlin així dels seus
treballadors. Jo encara no he sentit ni al Sr. Bibiloni, ni a
Alcover, ni a Pacheco Cifuentes demanar disculpes, a cap d’ells,
demanar disculpes, i és el mínim que haurien d’haver fet. Però
els seus superiors, a més de demanar disculpes, haurien de
demanar responsabilitats.
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És impossible, impossible, que la tasca d’un treballador
públic pugui ser reconeguda, pugui ser valorada si els seus
superiors tenen aquesta opinió. I si tant els interessa la ideologia
personal dels seus treballadors, doncs que es dediquin a una
altra cosa, però no a governar ens públics d’aquesta comunitat
autònoma; que es dediquin una altra cosa, i si volen fer aquests
comentaris fent un cafè que els facin, però no a través de
correus corporatius. És per açò que reiteram la necessitat,
clamorosa però, d’explicar no només quines actuacions s’han
duit a terme sinó també quines responsabilitats, quines mesures
es prendran.

I finalment una pregunta que encara no s’ha contestat: quan
va tenir coneixement el senyor, ara conseller d’Economia i
abans director de l’Oficina de Control Pressupostari, quan va
tenir coneixement d’aquests correus? Va tenir coneixement a
través dels mitjans de comunicació o abans? Si va ser abans,
quines actuacions va dur a terme? No en coneixem cap. Si va
ser abans i no va fer res, el Sr. Conseller avui és responsable
d’aquests correus. 

Crec que és imprescindible donar explicacions i demanam
lògicament que el conseller de Presidència, responsable de
l’Oficina de Control Pressupostari, vengui i ens doni les
explicacions que siguin necessàries perquè es doni claredat i es
doni seguretat i tranquilAlitat als treballadors públics i als grups
d’aquest Parlament.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Martí, el meu grup donarà
suport a aquesta petició de compareixença que manté i que ha
formulat, perquè efectivament i estam d’acord amb vostè que,
a parer nostre també, aquesta qüestió no ha estat suficientment
explicada per cap membre del Govern. És cert que tots aquells
que han estat interpelAlats fins ara, tant el vicepresident, amb
una pregunta parlamentària, com el conseller d’Economia i
Competitivitat la setmana passada, han intentat tancar el tema
dient que únicament es tracta d’uns correus entre persones, i
dient també que això no ha tengut cap influència en la
reestructuració del sector públic instrumental. El conseller
d’Economia ens va dir també que “els deplorava”. Però això no
deixa de ser un argument estudiat i repetit per ambdós
consellers, que potser repeteixi, una vegada més, el representant
del Grup Parlamentari Popular, un argument però que resulta
inacceptable des del nostre punt de vista, i en això coincidim
amb l’argumentació del Sr. Martí.

Allò que s’ha constatat, amb els correus tramesos entre alts
càrrecs d’aquest govern, entre alts càrrecs sotmesos a la Llei de
bon govern, que avui encara vigeix en aquesta comunitat
autònoma, encara que el propi Govern no la tengui present i la
incompleixi, perquè en aquest cas la incompleix, allò que s’ha
evidenciat és que es passaven un a l’altre informació sobre el
posicionament ideològic d’empleats públics. I això, només això,
que és el fet que alts càrrecs es passin un a altre informació
sobre el posicionament ideològic d’empleats públics, ja és un
escàndol el qual a qualsevol país democràtic, hauria determinat
la seva dimissió o el seu cessament, a qualsevol país democràtic
del nostre entorn.

Al Govern, però, i al Grup Popular això no sembla que els
escandalitzi, al vicepresident això no l’escandalitza, són uns
correus entre persones. El conseller d’Economia ho deplora,
però tampoc no l’escandalitza, tampoc no ha fet res. Constatar
que alts càrrecs del Govern es passen informació sobre el
posicionament polític dels seus empleats públics no els
escandalitza, encara que això signifiqui constatar que han dut a
terme una conducta que és antijurídica, no només moralment
deplorable, que ho és, en això coincidim amb el conseller, és
moralment deplorable, però és que també és antijurídica, és
contrària al dret que vigeix en aquest país, atempta contra els
drets fonamentals dels empleats públics els quals són esmentats
en aquests correus. I suposa una vulneració flagrant de la Llei
del bon govern, perquè la Llei del bon govern diu que els
càrrecs que hi estan sotmesos, i hi estaven els tres que
s’intercanviaven correus, són justament els que han d’assegurar
el compliment dels drets constitucionals, i resulta que són els
primers que els vulneren. Suposa per tant, un atemptat directe
contra el codi ètic que recull la Llei del bon govern.

I per tant, s’han de demanar responsabilitats. Per a què tenim
un codi ètic? No tenim un codi ètic per vulnerar-lo, tenim un
codi ètic per complir-lo i quan no s’acompleix s’han de demanar
responsabilitats.

No és d’estranyar aquesta posició governamental, no és la
primera vegada que els representants del Partit Popular, del
Grup Popular, entenen públicament que és normal que es
prengui nota de la ideologia de les persones o de les actuacions
polítiques de les persones, hem sentit un diputat d’aquesta
cambra manifestar públicament, i sense cap mania, que
prendrien nota dels docents vaguistes per saber qui eren. I això
tampoc no ha suposat cap problema per al Grup Popular, cap
cessament, cap dimissió, cap crida a l’ordre o a la mesura. 

I és que (...) pel Partit Popular més situat a la dreta de tota la
història d’Espanya i de les Illes Balears, el Partit Popular, que
avui governa a les Illes Balears i a Espanya, es mostra
constantment encantado de ser de derechas, com l’eslògan o el
lema d’Intereconomía. Jo crec que ja no recorden el viaje al
centro que feien a finals del segle passat, perquè sembla que en
aquell famós viaje al centro varen sofrir un impuls de força
centrífuga que els va enviar més a la dreta, al punt més dretà de
la línia política de l’eix esquerra-dreta, i aquí s’hi han quedat.
Ara ja no sabem on és, ara radicalitat, radicalitat en temes de
llengua, radicalitat en temes d’educació, radicalitat en polítiques
econòmiques que comporten empobriment i desigualtat per a la
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majoria dels ciutadans i això sí, enriquiment per al gran capital.
Endarreriment en drets polítics i socials, això és més que una
evidència, és un fet, l’endarreriment en tots els àmbits dels drets
polítics i socials. Amb el Partit Popular resulta impossible
qualsevol avanç social o polític, ahir ho vàrem veure una vegada
més, intentar una mesura de transparència, una mesura de
governabilitat, una mesura d’obertura de dades, que la
ciutadania vegi que s’avança en aquest sentit és impossible,
impossible malauradament en aquesta cambra.

Mirin, el segle passat va ser el segle de la conquesta dels
drets, dels drets polítics, primera generació de drets, del sufragi
universal, de les llibertats públiques, dels drets laborals, dels
drets socials, a la segona meitat del segle XX, dels drets
relacionats amb la qualitat de vida i amb el medi ambient, a
finals del segle passat, i ara, en el segle XXI, allò que s’havia de
fer era avançar, justament, en transparència, en codis ètics, en
governabilitat. Aquest era el compromís que hauríem de tenir,
és el compromís que hauríem de tenir tots els que estam en
política en aquest moment amb la ciutadania, conservar,
mantenir i augmentar els drets polítics i socials que tenim, i
avançar, justament, en drets de governabilitat, de transparència,
de codis ètics, etcètera. Però ha arribat el Partit Popular i hem
de revisar tot això, ja no conservarem tot el que tenim, ja no
avançarem, no només ens aturarem sinó que fins i tot, donarem
passes enrera, revisaran tot el model, o revisaran tot el model
d’estat social i democràtic de dret que s’havia configurat a la
Constitució de l’any 78 en tot allò que sigui reversible. I per
aconseguir-ho, fora manies, tot aquell que pot posar en qüestió
les seves polítiques s’ha de combatre.

El motiu de les compareixences solAlicitades pel Grup MÉS
en són un exponent més de l’actuació sectària dels nostres
governants, com ho són també els expedients tramitats als
directors dels centres. I això, tenint en compte que suposa una
flagrant vulneració del codi ètic que els governants estan
obligats a complir per imperatiu legal, per imperatiu de la Llei
del bon govern, s’ha d’explicar convenientment, no es pot
minimitzar, no són simples correus entre persones, s’ha
d’explicar i per això donarem suport a la petició de
compareixença del vicepresident i conseller d’Economia, com
a responsable que és del compliment també de la Llei del bon
govern.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular el Sr. Jerez té la paraula, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Per anunciar el nostre vot
desfavorable a la solAlicitud de compareixença impulsada i
promoguda pel Grup Parlamentari MÉS, en relació a la
reestructuració de llocs de feina dins dels ens públics del
Govern de les Illes Balears, el que anomenen ells com a pedigrís
polítics. Bàsicament centraré aquesta posició en un argument
clar, aquí, en aquesta seu parlamentària, a distints àmbits
d’aquesta seu parlamentària, a plenari, a comissió s’ha donat
complida resposta per part del Govern de les Illes Balears en

relació amb aquesta qüestió i s’ha fet per part dels membres del
Govern que directament tenen responsabilitats directes sobre
aquesta qüestió, i no s’ha fet només una vegada, s’ha fet en
distintes ocasions i per tant els distints grups parlamentaris,
mitjançant les iniciatives que tenen al seu abast, n’han fet ús per
tal de formular aquelles preguntes i aquells requeriments que
han estimat. El Govern els ha respost sempre en la mateixa
direcció i en la mateixa línia.

La setmana passada vàrem tenir oportunitat també d’assistir
a una compareixença del conseller Joaquín García, on, a la
pregunta vuitena se’l va precisament requerir perquè retés
compte d’aquesta qüestió. I el que planteja avui el Sr. Nel Martí
és exactament el que plantejava fa una setmana al Sr. Joaquín
García, conseller d’aquest Govern. Per molt que venguin
distintes persones d’aquest Govern, distinta no serà la resposta.
Per tant, si vostès busquen una resposta distinta amb iniciatives
parlamentàries, sàpiguen que la coherència del Govern de les
Illes Balears no canviarà, per molt que vostès vulguin canviar
les persones o per molt que vostès vulguin canviar les
iniciatives parlamentàries, per tal de trobar la resposta que
vostès volen en aquesta precisa qüestió.

Per tant, entenem que no cal que el que promou aquesta
iniciativa torni requerir precisament la presència del Govern per
tal d’informar d’una cosa que ja ha estat perfectament
informada. Per tant, nosaltres no tenim altra cosa a dir, que
entenem que aquesta precisa iniciativa parlamentària, crec que
per coherència amb vostès mateixos, i no només perquè ja s’ha
donat una resposta clara i contundent sobre aquesta qüestió,
hauria de ser retirada.

Res més Sr. President. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de l’escrit
RGE núm. 14783/13.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència, es rebutja que es recapti la presència del
conseller de Presidència com actual responsable de l’Oficina de
Control Pressupostari i de la Direcció de la Reestructuració del
sector públic instrumental, per tal d’informar sobre la confecció
dels pedigrís polítics per a la reestructuració de la relació de
llocs de treball del personal dels ens públic de la CAIB, feta per
alts càrrecs del Govern de les Illes Balears.

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