
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES

INSTITUCIONALS I GENERALS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 355-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2014 Núm. 89
 

Presidència
de l'Honorable Sr. Alejandro Sanz i Benejam

Sessió celebrada dia 22 d'octubre del 2014 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8384/14, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita la compareixença
del conseller de Presidència, per tal d'informar sobre les implicacions de la darrera sentència del Tribunal Suprem (18/06/2014) en el
procés de restauració del sector públic instrumental i l'acomiadament de treballadors dels seus ens. 1430



1430 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 89 / 22 d'octubre del 2014 

 

EL SR. PRESIDENT:

...en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

No hi ha cap substitució.

Debat i votació de l'escrit RGE núm. 8384/14, presentat
pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita
la compareixença del conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre les implicacions de la darrera sentència
del Tribunal Suprem (18/06/2014) en el procés de
restauració del sector públic instrumental i l'acomiadament
de treballadors dels seus ens.

Per tant l’ordre del dia d’avui consisteix en el debat i votació
de l’escrit RGE 8384/14, del Grup Parlamentari MÉS,
mitjançant el qual solAlicita la compareixença del conseller de
Presidència per tal d’informar sobre les implicacions de la
darrera sentència del Tribunal Suprem en el procés de
restauració del sector públic instrumental i l’acomiadament de
treballadors dels seus ens.

Fixació de posició per part dels grups parlamentaris. En
primer lloc, 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, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, novament el nostre grup insisteix i insistirà, com no
pot ser de cap altra manera, perquè el Govern posi tota la
informació damunt la taula respecte del que ha estat la
reestructuració del sector públic instrumental, una
reestructuració que ja reiter, per tal que el grup que dóna suport
al Govern no en faci ja esment, perquè em sembla ja prou
conegut i prou clar, que era una reestructuració necessària, però
també era necessari que es fes amb criteris de transparència,
amb criteris de rigor, amb criteris de diàleg i negociació amb els
treballadors, coses aquestes darrers que no s’han fet.

Crec que és més necessari que mai avui aquesta petició de
compareixença, després de veure que ni el conseller de
Presidència, el Sr. Gómez, ni el president Bauzá ahir, en el
debat de política general, no van donar una altra vegada
explicacions respecte d’aquesta reestructuració; no van donar
informació, no sé si perquè no la tenen o perquè la tenen i no la
volen donar a conèixer, i les dues coses crec que són igual de
greus.

623 treballadors acomiadats, dels quals encara no sabem
quants han presentat recurs. Se’ns ha dit una i una altra vegada
que en total el Govern té coneixement de 113 recursos, però no
de quantes persones han presentat recurs, quantes persones estan
incloses en aquests 113 recursos. Tampoc no sabem -i si no avui
el grup del Partit Popular ens ho pot aclarir, si té aquesta
informació- quants d’aquests acomiadats eren indefinits no
fixos, quants eren interins, quants d’aquests acomiadats que han
presentat recurs estan afectats per la darrera sentència del
Tribunal Suprem; a quants d’aquests treballadors avui amb
sentència de nulAlitat el Govern els ha dit que es quedin a casa
i cada mes cobren la seva nòmina... Quants, quants, aquesta és
la informació que el nostre grup vol saber. I ho vol saber perquè

al final el procés que ha utilitzat el Govern per reestructurar el
sector públic instrumental, que tenia com a premissa la de cost
zero, al final el cost no serà zero sinó que serà de mil, serà el
màxim cost que es podria donar d’una reestructuració i d’uns
acomiadaments, i la causa principal d’aquest cost mil és
precisament la no-voluntat del Govern de dur aquest procés
d’una forma negociada.

Ja vam dir en el seu moment que crèiem que el Govern
s’equivocava, que el procés de reestructuració s’havia d’haver
plantejat contemplant i posant damunt la taula moltes altres
possibilitats abans de l’acomiadament, com per exemple
recolAlocacions, jubilacions anticipades, extincions voluntàries
de contracte, reducció de jornada, etc., etc. Negociar. Negociar
és el que diu també el Tribunal Superior de Justícia, complir
l’Estatut dels Treballadors és el que diu el Tribunal Superior de
Justícia, i açò és el que demanàvem des del primer moment, des
del primer dia en aquest procés de reestructuració. I a més per
part d’un govern que s’hauria de sentir molt responsable
d’aquest procés; tornaré a recordar que més del 80% de les
empreses, més del 80% dels contractes indefinits no fixos els
van generar governs del Partit Popular. Però tant li fa; tots hem
governat, tots hem d’assumir la responsabilitat; podria ser una
responsabilitat compartida si el procés també hagués estat un
procés negociat i compartit. No ha estat així.

Ara, a partir de la darrera sentència del Tribunal Suprem,
que ja aclareix -no cal embullar-ho més- ja aclareix de forma
clara quina serà la cadena de sentències en primer terme, o
definitives, o fermes, presentades pels treballadors, ja sabem
quin serà el final, des d’aquesta sentència, com deia, del
Tribunal Suprem tenim sentències d’improcedència, per
exemple en el cas de l’Institut Balear de la Joventut, que el
Govern no ha recorregut, i en aquest cas..., bé, no les ha
recorregut i per tant ja són sentències que s’han d’executar.
D’altres, en canvi, sí que han estat recorregudes per part del
Govern; tenim el cas de les sentències de nulAlitat als
treballadors d’Espais de Natura, d’IBANAT, que era gent, la
majoria, a la qual faltaven pocs mesos per jubilar-se, perquè
aquest era un criteri -ho vull recordar, en resposta escrita el
tenim- aquest era un criteri del Govern, acomiadar primer aquell
al qual quedaven pocs mesos o poc temps per ser jubilat, amb la
qual cosa són treballadors amb molts d’anys de treball i de
dedicació a l’administració, 28, 30 anys, tenen molts d’ells, i
que per tant hauran de cobrar la màxima indemnització, que
oscilAlarà entre 60 i 70.000 euros, i aquestes sí que les ha
recorregut el Govern, i ho ha fet, i ho vull deixar molt clar,
contra les recomanacions de l’Advocacia de la comunitat
autònoma, en contra de les seves recomanacions, i ho ha fet per
motius jo no diria ni tan sols polítics, electoralistes, sense tenir
en compte les repercussions que açò tindrà, que no són altres
que incrementar els costos de salari de tramitació,
d’indemnització, de trobar-nos en la situació que ja vam viure
amb els treballadors de l’IDI, de tenir avui treballadors a casa
cobrant cada mes la seva nòmina i amb una carta del Govern
que els diu: “Per favor, no vengui; no vengui, no ocupi el seu
lloc”, que diran ara a extingir, però lloc de feina.
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La gestió és evident que és nefasta, ha estat nefasta, caòtica,
mancada absolutament de transparència, feta de forma
absolutament arbitrària, i açò crec que mereix una explicació.
Exemple d’aquesta situació caòtica: 30 treballadors de
l’IBANAT i d’Espais de Natura acomiadats que després les
seves tasques han estat substituïdes per contractes externalitzats,
o que després han estat substituïts per dos alts càrrecs. Un altre
exemple d’aquesta arbitrarietat: doncs tenir un director de
muntatge de fires, de fires, sense muntadors; tenim un director
de muntatge de fires sense cap..., no, dos no, cap muntador; per
muntar saben quantes fires? Una!, una fira, una fira!; un director
de muntatges, cap muntador. Aquesta és la gran reestructuració
del sector públic instrumental.

Volen un altre cas d’aquesta situació caòtica i arbitrària? Un
tema no resolt, que el Partit Popular ha fet tots els esforços per
callar, que no ha acabat, ja se sorprendran, no ha acabat, que és
el cas dels e-mails entre alts càrrecs de l’IDI del Partit Popular
que confeccionaven pedigrís polítics per depurar i per
acomiadar, com varen ser acomiadats, alguns treballadors no
afins al partit del Govern. I els dic que no ha acabat.

Jo crec que el Govern, per responsabilitat, hauria d’haver
comparegut de forma voluntària. No és la primera vegada que
demanam que comparegui, és la tercera, i no ho ha fet. A les
respostes orals en sessió plenària el Govern, ja l’hem escoltat,
les mateixes respostes, que són res: “623 treballadors, vostès ja
saben tot el que hi ha, 113 recursos, ho estam estudiant, ho
estudiam...”; ens ho diuen un dia per no respondre; al cap de
quinze dies “ho continuam estudiant, no sabem el resultat...”
Vostès volen que un govern responsable, després de tenir les
sentències del Tribunal Suprem, no posarà tots els recursos
damunt la taula, totes les persones afectades, veurà quina és la
situació i quin és el cost?

Bé, si no ho volen respondre vostès, ho respondrem
nosaltres. Treballadors afectats per aquestes sentències, 113
recursos efectivament, 354 treballadors afectats que han
presentat recurs i que esperen resoldre el seu recurs. D’aquests,
el 85% més o menys són indefinits no fixos. Mirant el temps de
treball, d’experiència dins l’administració, mirant la seva
categoria, doncs ens trobam que el que li costarà a aquest
Govern resoldre tot aquest procés, passarà dels 8 milions
d’euros, 8 milions que s’hauria pogut estalviar aquest Govern
molt més digne si hagués resolt el procés de reestructuració
negociant amb els treballadors, hauria estat molt més barat,
hauria evitat molt de sofriment per part d’aquests treballadors,
hauria estat molt més digne que no acomiadar un treballador
amb una simple carta, sense pre-avís, dient-li que no cobrarà
res, en tot aquest context, hauria estat molt més barat, molt més
digne, molt més respectuós amb els drets dels treballadors fer-
ho d’una altra manera. 

Aquesta és la nostra posició i aquesta és la que volíem i
demanam al Govern que respongui i que expliqui tots els
detalls. No ens expliquin una altra vegada doncs el canvi de
posicionament del Tribunal Suprem, no ens ho expliquin, ho
sabem, ho coneixem. La realitat quina és?

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

La realitat és que avui el Tribunal Suprem ha clarificat quina
és la seva posició i no la canviarà. Sabem quins seran els
resultats dels diferents recursos, ho sap el Govern i el Govern
també sap quin serà el cost que haurà de pagar. Què fa?
Allargar, donar-se temps perquè no esclati el que és inevitable,
que és que totes les sentències es resolguin, es resolguin en
contra del Govern i hagi de pagar la indemnització que he
esmentat. Amb la qual cosa la ciutadania es sentirà més
indignada, més estafada i a nosaltres ens toca demanar
explicacions.

Açò és el que pretenem amb aquesta solAlicitud de
compareixença.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Lourdes Aguiló, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta legislatura ja ha entrat
en el tram final i hem de concloure que en la matèria que avui
ens ocupa, com en moltes altres, l’actuació del Govern ha estat
absolutament contrària al principi de seguretat jurídica, al
principi de confiança legítima que hauria de regir les relacions
envers dels servidors públics i als principis d’eficàcia, eficiència
i bona gestió dels quals s’omplen la boca els diputats i diputades
del Grup Parlamentari Popular i els membres del Govern quan
tenen ocasió d’explicar les seves decisions polítiques davant del
Parlament. Però malauradament cap d’aquests principis han
estat garantits durant els més de tres anys de Govern del Partit
Popular, això és públic i notori.

Fa pocs dies un diari de gran tirada d’aquestes illes en va fer
un resum, en un article titulat Un Govern fuera de la ley. En
aquest article es fa un resum de les decisions polítiques
fracassades i diverses espifiades del Govern, reconegudes no
pels grups de l’oposició, que també, no pels colAlectius afectats,
que també, no per la ciutadania en general, que també, sinó pels
distints jutjats i tribunals de tots els ordres jurisdiccionals,
civils, penals, contenciosos i socials. I no només això, des del
propi Govern central també els han arribat advertiments
d’inconstitucionalitat en distintes normes amb rang de llei que
el Govern i el Grup Popular han aprovat en solitari i sense
escoltar els òrgans consultius que s’estableixen en el nostre
Estatut d’Autonomia. S’han entestat a no escoltar el Consell
Consultiu i no han volgut ni tan sols consultar la Universitat,
quan la consulta era preceptiva. Així és i així ha estat el Govern
que ha acumulat més rebuig social en tota la història de les Illes
Balears. 
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L’article d’aquest diari de les illes comença amb una frase
pronunciada pel president Bauzá a finals del 2011: “Este
Govern ha traído confianza y seguridad jurídica”. Idò bé,
aquesta legislatura s’ha caracteritzat precisament per tot el
contrari i un dels exemples més clars n’és el tema que avui ens
ocupa. El procés de reestructuració del sector públic
instrumental no s’ha pogut fer pitjor i tot per no haver-ho volgut
planificar, amb transparència, amb negociació, amb rigor i amb
reconeixement dels drets dels treballadors i de les treballadores
públiques, que s’han vist en molts de casos al carrer després de
dècades al servei dels ciutadans.

Hem tengut uns governants que han actuat amb prepotència
i sense cap respecte pels drets dels empleats públics, que han
estat constantment i particularment maltractats pel Govern de
les Illes Balears durant tota aquesta legislatura. I ahir vàrem
haver d’escoltar el cinisme del president que ara agraeix la feina
feta. Ara! Massa tard diria jo, massa tard! Els empleats públics
no tenen la síndrome d’Estocolm i són molt conscients del que
ha passat durant aquesta legislatura, molt conscients. Se senten
maltractats perquè ho han estat i en particular han estat
especialment maltractats aquells que treballen al servei de
l’administració pública autonòmica i dels seus ens, que han vist
com les mesures d’austeritat establertes per mitjà de decrets llei,
se’ls han aplicat a ells amb més rigor que als treballadors
d’altres administracions públiques de les Illes Balears. 

Tot perquè hem tengut un president amb zero empatia, que
segurament pensava que maltractar el personal funcionari podia
donar-li vots d’altres colAlectius, o que volia donar exemple i fer
punts davant del president Rajoy per demostrar que era més
retallador que cap altre, que era un bon alumne disciplinat. I tot
això no sabem amb quin objectiu final i exemples no n’ha
donat, senyores i senyors diputats, no s’ha donat cap exemple de
bona gestió amb les retallades de personal ni amb les formes
amb les quals s’han dut a terme. 

I per acabar-ho d’arreglar, hem tengut un president i uns
governants que s’han entestat en justificar els seus errors, les
seves decisions polítiques errònies, parapetant-se darrera els
serveis jurídics i el personal funcionari, enlloc d’assumir-ne les
responsabilitats ells. Per això hem tengut uns governants
irresponsables. Quantes vegades hem sentit en aquesta cambra,
tant en plenari com en comissió, com es traslladava la
responsabilitat de les decisions polítiques preses en la matèria
que ens ocupa, als serveis jurídics o a l’advocacia? Quantes
vegades ho hem sentit dir? Ho hem sentit dir al conseller
d’Economia, al vicepresident i el mateix president ha defugit
tota responsabilitat.

Així que la conclusió només pot ser una, són uns
irresponsables i ja és hora de què n’assumeixin la
responsabilitat. Ja és hora de què el Govern doni comptes
davant del Parlament del què ha significat tot el procés de
reestructuració del sector públic autonòmic i de la incidència i
les implicacions que sobre aquest procés té i tendrà la
jurisprudència del Tribunal Suprem que es conté a la sentència
de 18 de juny de 2014. Per mitjà d’aquesta sentència es declaren
nuls de ple dret els acomiadaments d’empleats públics
mitjançant amortització de llocs de treball, sense indemnització,
sense procediment d’acomiadament colAlectiu, sense ERO,
sense respecte dels drets dels treballadors. El plenari de la Sala
Social del Tribunal Suprem ha considerat que l’amortització de

llocs de feina del personal interí o del personal laboral no fix
amb caràcter d’interinitat, mitjançant la modificació de
relacions de lloc de treball, precisa seguir el procediment
establert a l’Estatut dels treballadors per a l’acomiadament
colAlectiu.

I els vull recordar que la necessitat de què els gestors públics
segueixin el procediment legalment establert per prendre les
seves decisions polítiques, està garantit per la Constitució,
norma de la qual el Govern i el Grup Popular s’omplen la boca,
però que vulneren sense cap mania constantment. Seguir el
procediment establert legalment és allò que dóna seguretat
jurídica senyores i senyors diputats, és el primer cercle de
protecció que té la ciutadania en relació amb les decisions que
prenen els poders públics. És obligat seguir un procediment per
garantir el principi de seguretat jurídica que es consagra a
l’article 9.3 de la Constitució. Però aquest Govern no ha estat
capaç de garantir-la. 

Idò bé, l’efecte immediat de la declaració d’acomiadament
nul de ple dret, senyores i senyors diputats, és la readmissió dels
treballadors en el seu lloc de feina i s’hauran de pagar salaris de
(...) milionaris i s’hauran d’abonar indemnitzacions milionàries
si els treballadors no accepten la readmissió, o si se’ls acomiada
després, mitjançant un nou acomiadament el qual serà
segurament improcedent, i que requerirà d’aquesta
indemnització milionària. El Sr. Martí ha fet una aproximació
sobre els 8 milions d’euros, no sé si arribarem a aquesta quantia,
però en qualsevol cas serà escandalosa.

I és important i ja és ben hora que qualque membre del
Govern vengui a explicar què ha passat exactament. Ahir el
president Bauzá va dir en el debat sobre l’orientació de la
política general, que ahir mateix vàrem celebrar en el plenari
d’aquesta cambra, que el total de persones acomiadades, o
amortitzades, va utilitzar l’expressió “amortitzades” era de 623
persones. I ens va dir que el total de demandes presentades era
131, o... el Sr. Martí ha apuntat 113, jo vaig apuntar 131, també
va dir “alguns han desistit”, no va explicar quants i després es
va entretenir a explicar-nos una doctrina del Tribunal Suprem
que, segons ell diu que vigia des dels anys vuitanta i que ara en
2014 ha canviat, idò jo els dic que això no és cert,  no és així:
tant el Jutjat Social de les Illes Balears com la Sala Social del
Tribunal Superior de Justícia ja havien declarat nuls de ple dret
la majoria d’acomiadaments duts a terme per decisió d’aquest
govern i ho vàrem veure en aquesta mateixa comissió, ho hem
vist, n’hem parlat, d’això, ja s’havien declarat nuls i altres es
declararen improcedents. Tots se n’han de recordar, perquè
n’hem parlat aquí.

I sí, és vera, hi va haver una sentència, alguna sentència,
entre 2011 i 2013 que va donar per bona, parcialment, la teoria
del Govern que amortitzant llocs de feina es podien acomiadar
els treballadors públics i dic parcialment, perquè mai no se’ls va
donar la raó, sempre va ser parcial perquè els nostres governants
havien decidit acomiadar sense cap indemnització i el Tribunal
Suprem allò que va dir a un moment donat és que es podien
acomiadar, però amb una indemnització, inferior a la reclamada,
-crec que deia vuit dies per any treballat- però amb una
indemnització, no amb les mans damunt el cap com els va
enviar a ca seva aquest govern.
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Tot i així, però, quan el Tribunal Suprem ha pres
consciència dels abusos que s’han donat... a altres llocs, ho
sabem, no només aquí, però que s’han donat també aquí,
finalment el Tribunal Suprem ha rectificat la seva doctrina i ha
donat la raó a allò que ja havien vist i que havien dit els jutjats
i els tribunals d’aquestes illes i el nostre Tribunal Superior de
Justícia.

Quan el Tribunal Suprem s’ha fet conscient de la manera en
què es feien realment els acomiadaments en el sector públic,
sense dur a terme el procediment legalment establert en
l’Estatut dels Treballadors i sense cap garantia per als drets,
com no podia ser d’altra manera, finalment ha donat la raó a la
gran majoria de les sentències dictades pels jutjats i tribunals,
també pels nostres jutjats i pel nostre Tribunal Superior de
Justícia, que només varen rectificar quan varen aplicar, allò que
ara ja sabem que és una errònia doctrina, la de dia 22 de juliol
de 2013, a la qual va fer referència ahir el Sr. President. 

Ahir ens va dir també que ara l’Advocacia dur a terme una
avaluació del significat de la nova doctrina de manera que es fa
més palès que mai que resulta imprescindible que el resultat
d’aquesta avaluació s’expliqui a aquesta cambra i per això, Sr.
Martí, donarem suport a la seva petició.

Per raons òbvies d’eficàcia, eficiència i celeritat i per evitar
endarreriments inútils, demanarem també al Grup Popular que
voti a favor d’aquesta petició de compareixença amb
l’advertiment que si no ho fa avui mateix el meu grup registrarà
una petició en el mateix sentit i tanmateix el Govern haurà de
venir a explicar-ho perquè calen explicacions.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i
senyors diputats, molt breument, i sense perjudici de no entrar
en el fons de la qüestió, volíem defensar la nostra posició que no
és altra que la que ha defensat el Govern de les Illes Balears
darrerament en relació amb aquesta precisa qüestió. 

Han estat moltíssimes les ocasiones en què vostès han tengut
oportunitat i així ho han fet i ho han materialitzat de preguntar
al Govern quin era el criteri en relació amb la reducció del
sector públic instrumental i molt en particular amb la
interpretació que es fa de la sentència o el canvi de criteri del
Tribunal Suprem en relació amb aquesta precisa qüestió. Ho han
fet mitjançant preguntes parlamentàries, fa un mes el Grup MÉS
ho va fer i fa dues setmanes o la setmana passada si no ho
record malament també va insistir una vegada més a saber quin
és el parer, quin era el criteri i sobretot quin era l’impacte que
podia produir aquest nou pronunciament, aquest canvi de criteri
del Tribunal Suprem.

La resposta sempre ha estat la mateixa: hi ha recursos
plantejats per part del Govern de les Illes Balears, els quals té
dret a presentar-los, hi ha una sèrie d’iniciatives judicials que
estan encara per resoldre i vostès, idò ja s’anticipen i aventuren
efectivament que el criteri serà el mateix que s’empra a la resta
de recursos per tal de resoldre’ls.

Miri, jo, així com el Govern té dret a presentar-los, jo els
demanaria que respectassin precisament aquest criteri, el criteri
del Govern a l’hora de plantejar recursos. Han demanat vostès
que es retirin, crec que tenen tot el dret de demanar que es
retirin, però de totes formes i en qualsevol dels casos el Govern
també té el mateix dret per impulsar-los i mantenir-los fins al
final.

És cert que des que vostès demanen aquesta interpretació
d’aquesta sentència o bé demanen l’impacte, que és
veritablement el que vostès demanen, l’impacte que pot tenir
sobre l’administració pública aquesta sentència, el criteri del
Govern no ha canviat i avui en aquest moment no hi ha
elements que determinin que el criteri del Govern hagi canviat
en un sentit o en un altre. No hi ha cap tipus de novetat en tota
la dimensió procedimental d’aquesta qüestió i per tant entenem
que el criteri que nosaltres també compartim, que és el el
Govern de les Illes Balears, es manté. La resposta que a vostè li
varen donar fa una setmana, estam absolutament convençuts que
encara que aprovem aquesta solAlicitud de compareixença no
canviarà.

En conseqüència nosaltres, defensant per principis aquesta
reestructuració del sector públic instrumental de les Illes
Balears, en el sentit de redimensionar una administració pública
absolutament sobredimensionada, i en segon lloc, dir-los que la
segona comunitat autònoma que en volum redimensiona la seva
estructura mantindrem el criteri que, efectivament, manté el
Govern de les Illes Balears. 

Jo els deman que vostès tenguin la paciència mínima
necessària per esperar que aquestes resolucions judicials acabin
pronunciant-se, acabin produint-se i en conseqüència, en funció
d’això, tenir la possibilitat de valorar l’impacte global, la
dimensió que té i les conseqüències que tendrà per a la
comunitat autònoma la resolució de tots aquests procediments
instats davant el Tribunal Suprem.
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En conseqüència, insistesc, reiter una vegada més el criteri
que manté el meu grup en relació també amb el criteri del
Govern en aquest sentit i dir-li, per convicció i per una qüestió
de valors i per principis, que mantenint, i no renunciarem a això,
donar suport a tota aquesta redimensió i a la reestructuració del
sector públic instrumental en aquest precís sentit.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de l’escrit RGE
núm. 8384/14.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 8.

Cap abstenció. 

Per tant, es rebutja que se solAliciti la compareixença del
conseller de Presidència per tal d’informar sobre les
implicacions de la darrera sentència del Tribunal Suprem en el
procés de restauració del sector públic instrumental i
d’acomiadament de treballadors del seus ens.

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