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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions?

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sr. President, Margalida Serra substitueix Aina Aguiló.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Jaume Fernández substitueix Antònia Vallès.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Óscar Fidalgo a Fernando Rubio.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Conxa Obrador substitueix Marc Pons.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Francisco Mercadal sustituye a Catalina Palau.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat
de les proposicions no de llei RGE núm. 9043 i 9949/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9043/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a eliminació de
taxes judicials.

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 9043 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
eliminació de les taxes judicials. Per tal de defensar-la té la
paraula la Sra. Lourdes Aguiló, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, no és Lourdes Aguiló però és
igual. Sí, Pilar Costa. Pas a defensar la proposició no de llei del
meu grup, sobre l’eliminació de taxes judicials.

En primer lloc, dir que en aquesta comissió ja hem tengut
l’oportunitat de debatre en altres ocasions aquest tema, sobretot
per la reivindicació i pel malestar que existeix i ha existit en els
diferents colAlectius, atès que la imposició per part del Govern
del Sr. Rajoy del Partit Popular, com dic, la imposició
d’aquestes taxes judicials ha fet que s’elimini el principi de
justícia universal i que tothom pugui tenir accés a la justícia en
condicions d’igualtat, ja que finalment prima el criteri econòmic
i aquelles persones que poden pagar determinades taxes, al
principi de justícia universal, perquè tothom tengui accés en
condicions d’igualtat a la justícia.

Com dic, malgrat que en aquesta comissió ja havíem debatut
en altres ocasions sobre aquesta eliminació de les taxes
judicials, no s’havien aprovat mai les propostes que hem fet des
del meu grup, perquè el partit majoritari de la cambra, el Partit
Popular, havia votat sempre en contra, vàrem creure fa uns

mesos, amb la dimissió del ministre de Justícia el Sr. Gallardón,
que tornava ser oportú parlar d’aquest tema, ja que alguns dels
projectes estrella del Sr. Gallardón, de l’ex-ministre de Justícia,
varen caure pel reconeixement explícit per part del Govern, que
tenien una oposició frontal no només per part de la ciutadania,
sinó fins i tot per bona part del Govern, com així va passar amb
el projecte que el Sr. Gallardón tenia de la reforma de la Llei de
l’avortament, que avui en dia està en vigor.

Donat que el Partit Popular i el Govern del Sr. Rajoy ha tirat
endarrera aquesta projecte, esperem també que altres projectes
estrella del Govern de Sr. Rajoy i que ho havien estat també de
l’ex-ministre Gallardón, de l’ex-ministre de Justícia, corrin la
mateixa sort i es rectifiqui respecte de la Llei de taxes judicials
la qual, com dic, ha tengut l’oposició contundent del ColAlegi
d’Advocats, del ColAlegi de Procuradors i en definitiva, del món
judicial, que han posat en evidència que per primera vegada no
es permet en condicions d’igualtat que els administrats puguin
accedir a l’administració de justícia. Valgui com exemple,
segurament dels casos més sagnants, reclamacions de quanties
ics, no ve al cas, però de 6.000 euros, per exemple, posar un
recurs d’apelAlació li costa a l’administrat 800 euros.
Evidentment amb aquestes quanties fa que molta gent es tiri
endarrera continuar amb el plet o posar un recurs davant de
l’òrgan superior judicial. I això com diem, atempta el principi
d’igualtat i sobretot l’accés a l’administració de justícia en
condicions judicials.

Per això esperam que el Grup Popular rectifiqui també la
seva posició respecte del manteniment de les taxes judicials, ja
que vull recordar que l’actual, el nou ministre de Justícia, Sr.
Rafael Català, en les seves primeres declaracions, si bé ara ja
s’ha tornat refredar el tema, va reconèixer i va expressar la seva
intenció de fer una revisió en profunditat del tema. Per això
demanam al Grup Popular que doni suport a aquesta proposició
no de llei i insti el ministeri, perquè el Parlament insti el
Ministeri de Justícia que revisi tota la normativa sobre les taxes
judicials i també insti el Govern de les Illes Balears perquè
reclami del Govern de l’Estat l’eliminació de les taxes judicials,
les quals es varen imposar o aprovar amb l’actual Govern del
Sr. Mariano Rajoy, quan era ministre el Sr. Gallardón, i que
molts altres projectes, en teoria estrella d’aquest ministre han
caigut, i esperem que el de les taxes judicials també. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 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, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Avanç que el nostre grup, el Grup MÉS, per convicció i per
coherència amb les proposicions no de llei que també ha
presentat en aquest sentit i el vot que ha fet en les proposicions
que han presentat altres grups, li donarà lògicament suport.
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Jo crec que ningú, absolutament ningú, excepte el Partit
Popular, que té la majoria electoral, que no la majoria social,
sembla en molts temes i en aquest en concret, només, deia, el
Partit Popular ha donat suport a mesures en matèria judicial,
basades bàsicament en la recentralització i en la privatització,
que ha afectat registres civils, jutjats de pau, jutjats de primera
instància, etcètera.

Avui la proposició no de llei que es proposa reitera
l’eliminació de les taxes judicials i per tant fer més accessible
a la ciutadania poder accedir a la justícia, defensar-se, presentar
un recurs. No té sentit, no és bo ni és just que defensar-se i
presentar un recurs pugui costar 500 o 800 euros. I en aquest
sentit creim que seria bo repensar que el Grup Popular, que el
Partit Popular, que el Govern de l’Estat repensi aquesta política
que fins avui ha duit a terme. Perquè, efectivament, una societat
per ser més justa necessita també que la justícia sigui més
accessible i aquesta política no fa més accessible als ciutadans
l’accés a la institució judicial.

És cert que el fet que el ministre de Justícia, el Sr.
Gallardón, defensor de diversos projectes legislatius, s’hagi
retirat i amb la seva retirada també hagin desaparegut de damunt
la taula, de damunt la tramitació i de damunt el debat alguns
d’aquests projectes, doncs fa oportú avui tornar presentar, tornar
debatre aquesta política judicial, entre altres coses per saber si,
com ha passat amb moltes d’aquestes polítiques i projectes, eren
exclusives i particulars del Sr. Gallardón, o realment eren
extensibles al Partit Popular.

Crec que..., o estic convençut que la ciutadania..., no la
ciutadania, associacions vinculades al món judicial, han reiterat
que aquesta política de taxes no era bona. Crec que seria bo que
el Partit Popular fos més permeable, les recollís i repensés tota
aquesta política.

Per aquests motius donarem suport a aquesta proposició no
de llei. I també ens agradaria que aquesta proposició no de llei
arribés al Ministeri de Justícia, arribés a l’Estat. I perquè açò
sigui possible, requeriria el suport del conjunt dels grups, també
del Grup Popular. Així idò esperam que també li doni suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 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:

Moltes gràcies, Sr. President. És cert, és una evidència si
deim que és la segona o tercera vegada que en aquesta comissió
es plantegen temes relacionats amb l’eliminació de taxes
judicials. El dia 20 de novembre, el Butlletí Oficial de l’Estat
publicava la Llei 12/2012, de taxes de l’administració de justícia
i és innegable que ha produït reaccions l’aprovació d’aquesta
normativa en el món, especialment jurídic, advocats,
procuradors, colAlegis professionals. No obstant això, crec que
és important i interessa recordar que aquesta Llei de taxes no és
la primera Llei de taxes que s’aprova a l’Estat espanyol, sinó

que ja n’hi va haver una, que és la Llei 10/2012, i una altra que
és la 53/2002.

I el que no s’ha dit aquí, jo ja ho vaig dir i hi vaig insistir
l’anterior vegada, és que Espanya no és una excepció de res,
sinó que amb aquesta norma s’inclou dins la generalitat de
països que mantenen taxes judicials a fi de finançar la seva
pròpia justícia. Pràcticament la majoria d’estats del nostre
entorn europeu, mantenen aquest tipus de taxes judicials, d’una
forma o d’una altra, a fi de finançar el seu propi sistema
jurisdiccional. Ja els vaig fer esment a la darrera comissió dels
països que tenien implantat aquest precís sistema i els vaig dir
que precisament Espanya és el país que menys incidència té en
el finançament de la justícia aquestes taxes judicials. 

I per què dic això? Perquè el darrer informe europeu en
relació a aquesta matèria, les taxes judicials, ens indica que hi
ha països com Itàlia on les taxes judicials que tenen implantades
suposen el 7,4% del finançament de la justícia. A Irlanda el
16,9%, és el percentatge d’incidència que tenen les taxes
judicials que a Irlanda es cobren per tal de finançar la justícia
irlandesa; a Grècia el 22,8%; a Portugal el 31,1%; a Polònia el
31,2%; a Alemanya el 43%., i a Àustria, per exemple, el 109%.
A Espanya amb aquesta implantació d’aquestes taxes pot veure
finançada la seva justícia només en un 4,1%, un 4,1% que
precisament és el resultat de ja haver practicat una modificació
de la pròpia llei, reduint imports en matèria de taxes judicials.
La primera previsió que tenia el ministeri era d’un percentatge
de finançament de la justícia entre el 10 i l’11%, una
modificació i una davallada de taxes que es practica precisament
l’any 2013, permet reduir aquests imports. Es produeixen un
seguit d’exempcions que creim que són importants i de calat. I
redueix aquesta expectativa del 10-11% de finançament de la
nostra justícia al 4,1%. I som a la cua de finançament del nostre
sistema judicial en relació als països de l’Europa més
desenvolupada.

I mirin, els dic que no precisament per tenir implantat un
sistema de taxes judicials es redueix menys l’empara
jurisdiccional a les persones, no són menys democràtics aquells
països en matèria judicial que tenen implantada una taxa arreu
d’Europa, que Espanya. Precisament Espanya camina i transita
en el mateix sentit i en la mateixa vocació.

I no només això, sinó que, en segon lloc, crec que és
important tenir present una qüestió, aquesta ha estat una
comunitat autònoma que ha aspirat i supòs que en el futur
tornarà aspirar que la competència en matèria de justícia sigui
una competència pròpia d’aquesta comunitat autònoma, com
així ho són a altres comunitats autònomes. Doncs bé, aquelles
comunitats autònomes que tenen transferida aquesta
competència també necessiten finançar la seva justícia,
precisament en aquest mateix sentit i aquesta implantació
d’aquestes taxes judicials, permetrà també amortir l’efecte
econòmic que pot tenir la competència en matèria de justícia
precisament en aquells indrets on tenen transferida aquesta
competència.
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En conseqüència, nosaltres entenem que l’eliminació
d’aquestes taxes no beneficia en absolut el sistema judicial, ni
el sistema pressupostari del nostre país i, insistesc, menys
encara a aquells que tenen transferida la competència en aquesta
matèria i, en aquest sentit, nosaltres continuarem mantenint el
mateix criteri que manteníem fa uns mesos en relació a això. La
dimissió d’un ministre no ha d’implicar precisament que hi hagi
un canvi de tendència a l’hora d’aplicar unes taxes que
consideram que són positives.

Una altra qüestió és que revisem el model, revisem les
quanties, revisem les taxes a fi d’ajustar-les i optimitzar-les a les
veritables necessitats del sistema. Això és una altra qüestió
absolutament distinta, que el Partit Popular i els ministres que
han tengut aquesta responsabilitat mai no s’hi han negat. S’ha
de recordar que el Sr. Gallardón, a instàncies precisament de la
Defensora del Poble, la Sra. Becerril, va davallar precisament
les taxes judicials. La Sra. Becerril considerava, efectivament
que hi havia un greuge i es podia produir amb aquest nivell de
taxes, certa discriminació en aquest sentit i podia atemptar
directament determinats drets. En funció d’això, es va modular
la quantia, es va fer una davallada, es va fer una revisió
important. I jo crec que en aquest sentit hem de transitar en el
sentit que és possible una revisió, però crec que la mateixa
implantació de la taxa com a principi, el Partit Popular no la
qüestiona i per tant, la manté.

En aquest sentit, nosaltres ens veim obligats a rebutjar una
vegada més aquesta proposta, perquè vostès demanen la major,
demanen l’eliminació i una altra cosa seria, efectivament, parlar
de revisió, cosa que la seva proposició no de llei no en parla.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Pilar Costa per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, està clar que aquí es posa en
evidència dos models molts distints, no només d’administració
de justícia, sinó al final de serveis bàsics i com s’han de
mantenir en un estat democràtic i de dret com és el nostre: el del
Partit Popular, que al final les seves màximes són privatitzar
serveis bàsics i posar taxes que pagui tothom per igual, tenguin
o no possibilitats econòmiques i això és el que es veu amb les
taxes judicials per accedir a l’administració de justícia. 

Dir, com ha dit el representant del Partit Popular, que s’han
de posar taxes per finançar la justícia, jo li he de recordar que
tots pagam impostos i que evidentment la justícia es finança
com es financen altres serveis bàsics, com puguin ser salut i
l’educació, i no per això s’han de posar taxes noves, encara que
he de dir que en el cas de salut, efectivament també amb el
Partit Popular i en el cas de les Illes Balears, hem vist com s’ha
gravat la sanitat pública, que ha deixat també de ser universal,
ja que el Partit Popular ha optat per privatitzar serveis i com dic,
posar taxes que les hauran de pagar tots, tenguin o no tenguin
possibilitats.

El problema és, com a tots els serveis, però ara parlam
d’administració de justícia, aquelles persones que no tenguin
possibilitats econòmiques, no poden accedir a l’administració de
justícia en condicions d’igualtat dels que sí poden pagar, per
posar l’exemple que he posat abans, 800 euros per pagar un
recurs, per recórrer al Tribunal Superior, a l’Audiència o a
l’òrgan que correspongui, amb una apelAlació. Vostè Sr. Jerez,
que a més es dedica a l’activitat de l’advocacia a dia d’avui, ho
deu viure cada dia o molt sovint en el seu despatx, com moltes
persones deixen de recórrer o d’accedir a l’administració de
justícia per aquesta manca de possibilitats econòmiques. I això
vol dir trencar amb la universalitat de la justícia, no perquè ho
digui el Grup Socialista, sinó perquè s’han aixecat totes les veus
de la judicatura d’aquest país, totes les associacions
professionals, totes, sense excepció, les de dretes, les
d’esquerres i les d’enmig Sr. Jerez, tots els colAlegis
professionals s’han manifestat en contra d’aquestes taxes
judicials.

Esper, Sr. Jerez, que el Govern del Sr. Mariano Rajoy no els
deixi a vostès amb la cara a l’aire, direm, com els va deixar amb
el tema de l’avortament quan hi va haver un canvi de ministre.

I sí, Sr. Jerez, moltes vegades el canvi del titular d’una
cartera, en aquest cas el Ministeri de Justícia, ha suposat canvis,
canvis tan rellevants com no modificar la Llei de l’avortament.
A les Illes Balears els canvis de consellers, en aquest cas
conselleres, han suposat canvis tan rellevants com per exemple
a Educació, que finalment han obert els ulls i han decidit
complir les sentències judicials que han eliminat el TIL. És a
dir, els canvis de titulars de les carteres sí porten moltes
vegades, o van acompanyats de canvis de polítiques en la
matèria de què es tracti.

Diu vostè que no som ni més ni menys democràtics que
altres països, allà on tenen taxes judicials. Miri, jo no sé si
serem més o menys democràtics, el que sí sé és que som i serem
molt menys igualitaris mentre no totes les persones puguin
accedir, en condicions d’igualtat, en aquest cas a l’administració
de justícia, o a qualsevol altre servei bàsic, com pugui ser la
sanitat o l’educació pública, mentre el Partit Popular s’entesti a
posar taxes que diferencien entre aquells que poden pagar i els
que no poden pagar. Vostè diu que això és per preservar -em
sembla que ha dit- el sistema pressupostari. Però és que, miri,
això no té res a veure amb el sistema pressupostari, en té amb el
dret a accedir a l’administració de justícia en condicions
d’igualtat, i la llei de taxes que està en vigor atempta la
universitat de la justícia, i per tant això nosaltres continuam
reiterant, i ho continuarem fent, que s’insti el Govern de l’Estat
perquè elimini aquest sistema de taxes judicials.
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Esper -tant de bo m’equivoqui- que una futura possible
modificació d’aquesta llei amb el mateix actual govern del Sr.
Mariano Rajoy els farà a vostès, Sr. Jerez, rectificar, ja que aquí,
en el Parlament de les Illes Balears, els guarden l’esquena, igual
que els van guardar l’esquena rebutjant totes les iniciatives del
Grup Socialista en el tema de la Llei de l’avortament, i ara
vostès s’han quedat amb allò a l’aire perquè el Govern ha
acabant rectificant.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la Proposició
no de llei 9043/14. 

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
9043/14.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9949/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a baixes d'IT
dels empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE 9949/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
baixes d’IT dels empleats públics de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. Per tal de defensar-la té la paraula la Sra.
Lourdes Aguiló per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
som conscients que és la segona vegada que el meu grup
presenta una proposició no de llei sobre la mateixa qüestió, i
que ja vàrem patir un cop el rebuig de la majoria absoluta amb
què compta el Grup Parlamentari Popular en aquesta cambra, un
Grup Popular que ha donat suport a totes les polítiques del
Govern encaminades a retallar els drets dels funcionaris, els
drets dels empleats públics, fins deixar-los a nivells
pràcticament desconeguts des que hi ha democràcia en aquest
país. Els empleats públics han estat dejectats i malmesos per un
govern desastrós, incapaç de dur a terme una gestió pública
mínimament correcta, com ho acredita el fet que la major part
dels gestors polítics, més del 60% de consellers, secretaris
generals i directors generals, han estat cessats durant la
legislatura de tan malament que ho han fet. Els empleats
públics, però, han continuat fent la feina, els funcionaris han
funcionat, i no s’han enfonsat els serveis públics gràcies a la
feina feta pels treballadors, pels treballadors públics, no per la
feina dels governants.

I ara hem de sentir que gràcies a les decisions preses per
aquest govern les coses van millor a la nostra comunitat
autònoma. Van tan bé que es poden abaixar els impostos a les
persones que tenen patrimonis superiors a 700.000 euros. Idò,
senyores i senyors diputats, nosaltres hem de tornar a dur

aquesta proposició de llei perquè, si les coses van tan bé en
aquesta comunitat autònoma com per davallar els impostos a les
persones que tenen patrimonis superiors a 700.000 euros, és
hora també que facem alguna per reconèixer la tasca que duen
a terme els treballadors públics i que el Govern deixi de trepitjar
com a mínim aquells drets que es vinculen amb el dret a la salut,
que és un dels drets bàsics que s’han vist retallats durant aquesta
legislatura.

Senyores i senyors diputats, el meu grup pretén una vegada
més, esperam que amb més possibilitats d’èxit que la primera,
pretenem, dic, que el Parlament insti el Govern de les Illes
Balears a dictar un acord, un nou acord en relació amb les
baixes d’IT del personal al servei de la comunitat autònoma de
les Illes Balears que, a més dels supòsits previstos a l’acord que
avui vigeix, com a mínim permeti que la primera baixa d’IT
dins cada any natural no generi cap tipus de reducció salarial per
al personal funcionari de l’administració autonòmica, i que les
baixes d’IT per malalties infeccioses i/o contagioses estiguin
excloses de tot tipus de reducció salarial. Perquè, senyores i
senyors diputats, després de l’aprovació del Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, els empleats
públics que causen baixa temporal per malaltia veuen reduïdes
les seves retribucions i no perceben la totalitat del salari durant
les tres primeres setmanes de baixa per incapacitat temporal, i
des d’aleshores hem hagut de veure com persones realment
malaltes, amb virus de panxa, amb grip, amb angines,
compareixen a la feina amb els ulls vermells i plorosos perquè
no es poden permetre la reducció salarial. I ara ve l’hivern i això
s’agreujarà.

I és cert que el reial decret llei fa algunes excepcions, com
ara el supòsit d’hospitalització i d’intervenció quirúrgica, però
això, senyores i senyors diputats, no basta. No basta i crea
problemes de salut pública a les oficines administratives, a les
escoles, als serveis assistencials, als serveis de salut, etc., etc.,
etc. No basta i moltes administracions públiques n’han estat
conscients i han posat mesures de compensació, de contenció
d’aquesta decisió del decret llei, perquè la normativa estatal,
senyores i senyors diputats, ho permet. L’article 9 del reial
decret llei estatal disposa que les administracions públiques
poden modificar els percentatges de reducció dels seus empleats
públics i en situació d’IT; i també l’article 5 preveu que
aquestes poden determinar, en relació amb el seu personal, els
supòsits en què amb caràcter excepcional i degudament
justificats es pot percebre el cent per cent de les retribucions, i
moltes administracions públiques de les Illes Balears ho han fet,
i moltes institucions públiques de les Illes Balears, com ara
aquest parlament, ho han fet. 

Però el nostre govern, agenollat davant el Sr. Rajoy i amb el
cap acotat davant la Sra. Sáenz de Santamaría, es presenta i es
vol presentar com el govern més retallador de tot l’Estat
espanyol, el govern que més trepitja el seu personal de tot
l’Estat espanyol. El Govern de les Illes Balears, en relació amb
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la baixa d’IT dels empleats públics, ha anat a mínims, i
únicament s’ha limitat a les excepcions que fa el reial decret i
poc més. Així, els empleats públics autonòmics veuen reduït el
seu salari a la meitat durant els tres primers dies de baixa, i des
del quart fins al vintè, tots dos inclosos, se’ls redueix un quart
el seu salari. I es justifica aquesta mesura en la necessitat de
reduir el nivell d’absentisme a l’administració, però el resultat
ha estat una penalització més per als servidors públics, ja a
bastament malmesos pel Govern; han vist reduïts els salaris,
incrementades les jornades, incrementada la càrrega de feina per
reducció del personal, reducció dràstica de permisos i
vacances..., i a més a més el Govern els ha fet aparèixer davant
l’opinió pública com persones vagues i improductives.

Senyores i senyors diputats, ho hem dit abans: moltes
administracions públiques, moltes institucions públiques de les
Illes Balears com ara aquest parlament han pres mesures com
les que nosaltres demanam en aquesta PNL. Fins ara no s’han
volgut prendre per al personal autonòmic, i què hem fet?, hem
situat el personal de l’administració autonòmica per sota de la
resta de personal, de la resta d’empleats públics de les altres
administracions de les Illes Balears. Entenem que això no es pot
consentir més, i no es pot consentir més quan se’ns diu que les
coses han millorat, que les coses van bé. Els primers que ho
haurien de notar són els servidors públics, que duen sobre la
seva esquena el manteniment dels serveis públics d’aquesta
comunitat autònoma.

Ho hem dit moltes vegades i ho repetirem mentre faci falta:
la decisió política de reduir els salaris dels empleats públics i de
les empleades públiques que estan de baixa per IT perjudica
molt especialment el personal que té els salaris més baixos,
perquè són aquells que ho tenen més difícil de suportar. Està
provocant situacions de desprotecció quant a la salut laboral,
que afecta moltes persones perquè els treballadors van a fer
feina amb febre, malalts, malalts fins a l’extenuació i amb perill
d’empitjorar, i amb perill d’encomanar la malaltia als altres
treballadors del seu entorn, i el Govern de les Illes Balears no ha
pres cap mesura positiva per tal d’alleugerir el patiment dels
afectats, molt especialment d’aquells que tenen els salaris més
baixos, perquè, senyores i senyors diputats, a l’administració de
la comunitat autònoma hi ha molts de mileuristes, molts de
mileuristes, i nosaltres no volem tornar a veure com aquest
hivern empleats i empleades públiques que es veuen afectats per
alguna malaltia contagiosa com ara el grip o les malalties
víriques, que no es poden permetre més rebaixes en les seves
retribucions que les que ja els ha fet el Govern, hagin d’anar a
fer feina malalts, contagiïn els companys i les companyes, o
hagin de veure com es perllonga la seva situació de malaltia per
no haver-se aturat a temps, per no haver fet el tractament al llit
i el repòs que la curació d’aquestes malalties requereix, i fins i
tot agreujant la seva situació algunes vegades.

Aquesta situació ni és bona per al servei públic ni ho és per
als seus servidors, i és per això que consideram imprescindible
l’adopció d’alguna mesura governamental que exclogui de la
reducció de les retribucions de baixes laborals per IT com a
mínim per malalties infectocontagioses com han fet altres
administracions; ho ha fet Calvià, ho ha fet l’Ajuntament de
Palma, ho ha fet l’IMAS, ho han fet pràcticament gairebé totes
les administracions excepte la nostra, i no són suficients les
exclusions mínimes que ha establert el Consell de Govern, i és
per això que proposam que s’aprovi aquesta PNL, i esperam que

ara ja sí puguem comptar amb el suport de tots els grups
polítics.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 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. Efectivament, el Reial Decret
20/2012 introduïa una sèrie de mesures que afectaven els
empleats públics que causaven baixa temporal per malaltia, que
veien reduïdes les seves retribucions i deixaven de percebre el
cent per cent del salari durant els primers dies; de fet durant els
tres primers dies es reduïa al 50%, i després de forma
escalonada fins a passar els vint dies no recuperen el cent per
cent de la seva retribució. Aquesta mesura, les diferents
comunitats autònomes la poden modular introduint excepcions
que, com s’ha explicat, en el nostre cas són molt reduïdes, es
redueixen bàsicament a tres supòsits, i amb aquesta proposició
no de llei el que entenem que es pretén és introduir dos supòsits
més o dos elements més que suavitzin l’efecte d’aquesta
mesura. La primera afecta les baixes, com s’ha explicat, per
malalties infeccioses o contagioses, que em sembla un supòsit
que incomprensiblement no s’ha introduït ja, com sí s’ha fet en
altres administracions; i també una altra consideració que afecta
la primera baixa de (...), que aquesta no estigui afectada per cap
tipus de reducció salarial.

Com deia nosaltres donarem suport a aquesta proposició no
de llei, perquè creim que pretén suavitzar l’efecte d’una mesura
que consideram injusta i que consideram perversa, i per tant la
nostra proposta sense cap dubte aniria més enllà, aniria en el
sentit d’eliminar aquesta mesura. Perquè deixin-me que els faci
una similitud per explicar el nostre posicionament, un símil que
segurament..., no, segurament no, és absolutament injust i ja ho
dic per endavant, és injust afirmar que perquè l’expresident de
la comunitat autònoma, el Sr. Matas, sigui condemnat per
corrupció, s’extrapoli i es digui que tots els càrrecs del Partit
Popular són corruptes; és injust i és inacceptable. Bé, idò, aquest
és el plantejament que fa aquesta mesura; per evitar
l’absentisme irresponsable, insolidari i corrupte, si volen, es
culpabilitza, es perjudica tothom, i que ho pagui sobretot aquell
que per unes determinades circumstàncies de forma eventual
pateix una malaltia. 

No és una mesura adequada, i a més no és una mesura
adequada ni és la mesura que s’aplica a gran part del nostre
entorn europeu. Quines mesures ha aplicat el Govern contra
l’absentisme i a favor de la salut? En podem relatar algunes:
s’ha reduït el nombre de revisions mèdiques als funcionaris
d’educació i sanitat; s’han reduït els cursos i les inversions en
prevenció de riscos; no s’ha dotat de més autonomia els centres
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de gestió, i en concret podria parlar dels centres escolars, per
controlar i gestionar l’absentisme; no s’han introduït
mecanismes de recuperació d’hores, amb borses d’hores, per
recuperar determinats casos d’absentisme lligat a una baixa
mèdica però no certificada pel metge; etc., etc. Quantes se n’han
introduït en aquest sentit?, cap, cap ni una. L’única que s’aplica
és el supòsit que tothom pot fer o farà mal ús de l’absentisme,
i es culpabilitza i es fa pagar a aquell que sí té motius per no
anar a la feina durant un dia o dos per una qüestió de malaltia
amb una reducció salarial del 50%. És una mesura
autènticament perversa, i mantenir-la és pervers.

En aquest sentit nosaltres apostam per eliminar la mesura,
sense cap dubte, però també consideram que en l’actual context
introduir mesures que suavitzin aquest decret o la mesura en
concret que recull aquest decret sense cap dubte seran bones, i
per açò li donarem suport deixant clar el nostre posicionament
en aquest sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Miguel Jerez
del Grup Popular per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. I molt breument, ja que aquesta
proposició no de llei ja ha estat discutida precisament en aquesta
comissió, i el Partit Popular ha defensat la seva posició, el seu
criteri, i en aquest moment farà exactament el mateix i en els
mateixos termes. Repetim i tornam a repetir una vegada més
que aquesta comissió s’ha convocat amb dos punts que reiteren
proposicions anteriors de l’oposició que demanen exactament
el mateix, tendència que és susceptible de continuar repetint-se,
però no per això el Partit Popular canviarà de criteri en relació
precisament a aquestes qüestions.

I avui discutim una proposició no de llei relacionada
directament amb les baixes per incapacitat temporal o, si tant
volen, una proposició no de llei relacionada amb l’absentisme
laboral en aquesta comunitat autònoma, i ho feim jo crec que en
un moment francament bo, francament interessant, en un
moment en què recentment, fa pocs dies, hem tengut oportunitat
de conèixer amb més detall, amb més precisió, quins són els
índex d’absentisme en un dels serveis clau, fonamental dins
aquesta comunitat autònoma, com és la sanitat, un indicador que
ens podria servir de referència també per a altres sectors de
l’administració pública diferents de l’àmbit sanitari. Diario de
Mallorca publicava el dissabte dia 15 de novembre de l’any
2014, fa pocs dies, una notícia que es feia ressò d’una
preocupació important, una preocupació dins el Govern, dins la
Conselleria de Sanitat, en relació amb les baixes laborals de més
de 14.300 empleats que té la sanitat pública balear; segons es
desprèn d’aquesta informació del Servei de Salut de les Illes
Balears l’any 2011 -apuntin aquesta data perquè és important,
any 2011- es varen registrar 308.196 baixes en el Servei de
Salut, 308.196 dies no treballats, que es varen reduir
dràsticament l’any 2012, amb un total de 211.000, és a dir, una
davallada de 97.000 baixes en el mateix àmbit, el que va
significar una reducció d’un any cap a l’altre d’un 31,51%.
Quasi res, quasi res. Supòs que això té una explicació. Si

continuam veim que l’any 2013 hi ha un repunt, un repunt a
l’alça, preocupant, on s’incrementen les baixes un 10,70% en
relació amb l’any immediatament anterior, que se situen en
233.000 dies de baixa a la sanitat pública. En total en tres anys
estam parlant que a la sanitat pública hi ha hagut empleats que
han deixat de treballar 750.000 dies, i si ja de per si aquests
xifres són preocupants, resulta que les previsions que fa la
conseller en relació amb això no ens permeten ser mica
optimistes, tot al contrari, es preveu que s’incrementin en més
d’un 30%.

Mirin, la mitjana d’absentisme en aquest àmbit l’any 2011
va ser de 21,5 dies per empleat, 21,5 dies per empleat. Com els
deia, l’any 2012 davalla, 14,7, dràsticament. I l’any 2013
repunta, 21,2 dies per empleat en aquest àmbit. Doncs bé, el
director general de Recursos Humans i Relacions Laborals del
Servei de Salut va dar una explicació precisament a això, i ens
deia que això era a conseqüència d’allò disposat a la Llei de
mesures urgents que, entre altres, obligava els treballadors
públics a presentar un justificant, a presentar un justificant, per
faltes en el seu lloc de feina des del primer dia, circumstància
que no es produeix precisament en l’any següent, l’any 2012, on
hi ha un repunt significat pràcticament de l’11%. Per tant si
prenem això com una interpretació vàlida podem concloure que
efectivament aquella normativa més laxa, aquella normativa
més tolerant, aquella normativa més favorable a l’empleat
públic quant a incapacitació temporal, produeix com a
conseqüència inevitable un absentisme directe. Per tant crec que
és important centrar la qüestió i veure precisament la incidència
que té la normativa -avui vostès la proposen a la baixa en aquest
sentit- la normativa de l’empleat pública en relació precisament
amb les incapacitats temporals. 

És cert que el Reial Decret 20/2012 empra una sèrie de
criteris, la meitat del salari durant els tres primers dies de baixa,
a partir del quart fins al dia 20 el 75%, i a partir de dia 20 un
cent per cent del salari, però també -com s’ha dit aquí- hi ha
mesures correctores que suposen preservar el salari amb un cent
per cent.

Per tant, insistesc, crec que s’ha d’optimitzar la normativa
en aquest sentit. Crec que l’absentisme laboral s’ha d’intentar
corregir, s’ha d’intentar normalitzar, per dir-ho d’alguna manera
i crec que les xifres en aquest sentit indiquen que l’absentisme
laboral ha de continuar sent perseguit, l’absentisme laboral ha
de ser certament perseguit i han de ser tolerades aquelles
qüestions que estan perfectament justificades com a una
incapacitat temporal clara i perfectament evident. 

El que no es pot fer és venir aquí a criminalitzar el Partit
Popular que és, precisament, el partit que persegueix els
empleats públics, aquell partit que està obsessionat a retallar
drets i a maltractar els empleats d’aquesta administració
pública, és un missatge totalment construït, artificial que vostès
insisteixen a repetir una vegada rere l’altra com si acabàs
convertint-se o hagués d’acabar convertint-se en una veritat.
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Nosaltres hem de reconèixer inevitablement la feina dels
empleats públics d’aquesta comunitat autònoma, la qualitat del
servei que presten a aquesta comunitat autònoma, especialment
en circumstàncies complicades com les d’avui i hem de
reconèixer que en els darrers anys i ja no governs del Partit
Popular només, sinó governs d’altre sentit polític han demanat
esforços als seus empleats públics per tal d’impulsar polítiques
i impulsar la gestió a distints àmbits de l’administració pública.

Hi ha hagut mesures possiblement més dramàtiques i més
dràstiques que aquestes, possiblement hi ha hagut mesures molt
més agressives que aquestes. Li vull recordar congelacions
salarials practicades en governs de José Luís Rodríguez
Zapatero, recordarà una mesura dura, difícil, presa precisament
per aquell govern que va ser reduir un 5%, reduir un 5% dels
empleats públics, una mesura que no té tornada, que no té
regrés, que té una conseqüència, que es queda allí. Per tant,
miri, lliçons en aquest sentit al Partit Popular crec que no n’hi
han de donar.

Insistim a mantenir i repetir els criteris que hem mantingut
en aquest sentit en altres intervencions parlamentàries i en
aquest sentit, anirà la nostra inclinació de vot.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Grup Socialista
per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Martí, pel
seu suport, a nosaltres també ens agradaria anar més endavant.
És cert que aquesta proposició no de llei ja la vàrem presentar
el 2012, l’hem tornada presentar el 2014 precisament perquè
pensàvem que les coses havien canviat.

És una mesura de mínims també, Sr. Jerez, és una mesura
que manté aquesta lluita contra l’absentisme des del moment en
què només proposa que la primera baixa no es redueixi, perquè
evidentment un treballador no es prendrà alegrament una baixa
si sap que només en pot agafar una durant tot l’any, evitarà
haver-la d’agafar i només l’agafarà si la necessita realment,
però, Sr. Jerez, és que a un auxiliar administratiu que té un sou
de 1.200 euros quatre dies de baixa per IT li suposa un
descompte de 105 euros a la seva nòmina, un parell de dies
d’estar malalt, d’agafar un grip suposa 105 euros de la seva
nòmina; a un ordenança de la comunitat autònoma que té un sou
de 1.000 euros tres setmanes de baixa d’IT per un esquinç li
suposa 219 euros, sobre 1.000 euros, 219 euros. Sap què són
219 euros sobre 1.000 euros de sou? No s’ho poden permetre,
han de venir a fer feina amb crosses. Jo he vist la gent venir a
fer feina amb crosses, jo he vist venir la gent a fer feina plorant,
plorant! És que els he vist, ho he vist jo, no m’ho han contat, ho
he vist.

Una persona de neteja, una persona de neteja té 900 euros de
salari, 20 dies de baixa per IT li suposen 216 euros, de rebaixa,
de reducció del seu sou de 900. Significa que el seu sou queda
reduït a 700 i pocs euros, 700 euros, Sr. Jerez.

Això és més que suficient per demostrar l’estat d’estrès i de
pressió amb què arriben alguns treballadors que no es poden
permetre aquests descomptes i que han de venir a fer feina
malalts, fins al punt que no poden més i ho hem de continuar
veient en un moment en què el Govern decideix baixar els
impostos a les persones que tenen pressuposts superiors a
700.000 euros. Què és això? No els fa vergonya, però a mi me’n
fa, a mi em fa molta vergonya!

Miri, nosaltres ho hem dit moltes vegades i no ens cansarem
de dir-ho, la nostra feina és dur a aquesta cambra la veu del
carrer i si l’hem de dur dos pics i si l’hem de dur tres pics i si
l’hem de dur quatre pics, la hi durem. Les mesures adoptades
fins ara pel Govern del Partit Popular s’han concretat sobre els
treballadors públics en acomiadaments, en no contractació de
personal, en restriccions salarials, en restriccions de drets, en
menys vacances, en supressió de pagues extres, en increments
de jornada, una política d’”austericidi” que només ha servit per
empobrir-los més.

I no sé si ho saben, però no hi ha cap càrrec públic ni cap
personal eventual que hagi vist reduït el seu sou per haver estat
de baixa, no n’hi ha hagut cap ni un. Què passa? Quan es posen
malalts els càrrecs públics ningú no els redueix el seu sou i al
personal eventual, als assessors tampoc, es redueix només als
funcionaris i al personal laboral, als empleats públics, als únics
que se’ls redueix. I allò que demanam no és que es llevin totes
les mesures, només en demanàvem dues, mínimes, que tenen
moltes altres administracions, algunes prou més, jo no sé si ho
saben, però en aquesta cambra les dues primeres baixes anuals
no tenen reducció, les dues primeres. A l’Ajuntament de Palma
i al consell insular la primera baixa no es redueix, per què als
funcionaris de l’Administració de la comunitat autònoma se’ls
ha de reduir? Em volen explicar, per què s’ha de donar aquesta
diferència, quan tanmateix seria una mesura de contenció, quan
tanmateix només s’agafaria si fos imprescindible?

Demanam una mínima sensibilitat, no ens hem atrevit a tant,
no ens hem atrevit que llevin totes les reduccions de baixa d’IT,
ja sabíem que a aquest nivell de sensibilitat el Partit Popular era
impossible que hi arribàs, ja ho sabíem, demanam una mínima
sensibilitat, dues mesures més de les que ja tenen, dues: una, la
primera baixa per a l’any anual no descompte IT; dues, les
malalties infectocontagioses que posen en perill la totalitat del
personal d’aquell servei on van els malalts que no redueixi la
baixa per IT, perquè aquesta gent no ha d’anar a fer feina perquè
ens posen en perill a tots, no hi ha d’anar, s’ha de poder quedar
a casa seva amb la tranquilAlitat que podrà cobrar el seu sou,
com a mínim.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

He acabat, Sr. President. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
9949/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm.9949/14.

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