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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, Sr. President, Catalina Palau substitueix Vicent Serra.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Joan Bonet.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Josep Maria Camps substitueix Santi Tadeo.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Jaume Carbonero substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a les proposicions no de llei.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7459/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora del
finançament del Consorci de gestió sociosanitària d'Eivissa.

Començam per la RGE núm. 7459/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a la millora del finançament del
Consorci de gestió sociosanitària d’Eivissa.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé l’Hble. Sr. Xico Tarrés, per un temps de deu
minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, he de
dir que hauríem de cridar l’atenció al president, als membres
d’aquesta mesa d’aquesta comissió per dur amb tant de retard
aquesta proposició no de llei a debatre en aquesta comissió
perquè tocava haver-se debatut, lògicament, abans de fer-se els
pressuposts. Han passat els pressuposts, és tard, també els he dit
que seríem breus per aquesta situació perquè crec que els que
hem d’intervenir coneixem a la perfecció quin és el problema
que tenim i en aquest cas, crec que la portaveu del Grup
Popular, millor que ningú perquè substitueix el president del
Consell Insular d’Eivissa que en diferents ocasions ha demanat
al Govern balear que aporti els duros, els sous que corresponen
per poder mantenir el consorci sociosanitari, que parlam de 5,5
milions d’euros que és el que fa falta per poder funcionar.

Ens trobam ja que dia 20 de novembre del 2012, el Sr.
President del Consell d’Eivissa ja va assegurar que es comptava
amb els compromís d’aquests 5,5 milions que arribarien al llarg
del primer trimestre de l’any. I ara som en el primer trimestre,
veim que no ha estat així, veim que fa... si no m’equivoc dues
setmanes que hi va haver la reunió del president del Govern i
dels consellers del Govern amb els presidents dels diferents

consells, i ja aquests 5,5 milions no es varen poder garantir. Per
tant, la continuïtat, el funcionament del Consorci sociosanitari
a Eivissa es troba en un risc molt important.

Dient tot això, per la brevetat que deia, doncs vull deixar
clar que a causa de l’època en què ens trobam mantindrem el
primer punt de la proposta d’acord que plantejàvem, que deia
que “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar la consignació d’una partida específica d’un
total de 5,5 milions d’euros que permeti el manteniment del
Consorci de gestió sociosanitària d’Eivissa i de la totalitat de
serveis de caràcter insular que actualment presta”.

Aquest és un punt d’acord que és primer que presentàvem i
al qual supòs que dóna suport totalment el president del Consell
Insular d’Eivissa perquè així ho ha fet saber públicament en els
darrers dies.

El segon punt seria que “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a aprovar la consignació
d’una partida de 3 milions d’euros per a l’obertura de la
residència de Sant Antoni, assegurant-ne la gestió pública a
través del mateix Consorci de gestió sociosanitària”.

Crec que amb això, ja ens podem entendre i podem debatre
el que faci falta.

Moltes gràcies, Sr. President, res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula l’Hble. Sra. Mascaró, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Breument també, ja que el portaveu que ha defensat la
proposició no de llei també ho ha estat. Efectivament, estam
totalment d’acord amb aquesta proposta. És ver que les
propostes de vegades són extemporànies, però les necessitats
són plenament vigents, per tant, nosaltres donarem suport a
aquestes dues residències acabades d’Eivissa, necessiten aquests
doblers, però no és que ho necessiti la residència, sinó que ho
necessiten els ciutadans d’Eivissa per poder tenir aquests
serveis. 

Des del nostre grup total suport a la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Palau, per un temps
també de deu minuts.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sr. Tarrés, em sap greu, però jo li ho he de dir i és que és una
llàstima que el seu interès per a la viabilitat i el bon
funcionament de les residències d’Eivissa doncs no s’hagi
manifestat durant els quatre anys  en què vostè ha exercit com
a president de la primera institució d’Eivissa.

I dir també que bé, ja estam acostumats que vostè, quan
asseu a la cadira de l’oposició es posa aquest vestit de defensor
dels interessos d’Eivissa, però és que durant aquests quatre anys
en què exercí com a president del Govern del Consell Insular
d’Eivissa, doncs no l’ha estrenat aquest vestit, i li podria parlar
de molts altres exemples, no només en el tema del consorci,
però bé, avui estam centrats en aquest tema, però és així, no l’ha
arribat a estrenar quan era president del Govern, al vestit de
defensor dels interessos d’Eivissa davant el Govern de les Illes
Balears. Ara veim que com a oposició, sí que cada dia que
intervé ho fa.

No puc parlar del consorci sense fer una breu... molt breu,
ho intentaré, història de com se n’ha desenvolupat el
funcionament. He de dir que abans del 2007 hi havia un tipus de
funcionament per administrar aquestes residències de l’illa
d’Eivissa, hi havia un òrgan de gestió a nivell balear que era la
Fundació balear d’atenció i suport a la dependència, que era
l’òrgan que administrava aquestes residències, però vostès varen
arribar a mitjans del 2007 a governar el Consell d’Eivissa i
varen voler crear una nova estructura administrativa i duplicar
unes funcions, quan ja hi havia uns òrgans que com dic les
estaven fent.

Això va suposar que si fins aquell moment, fins al 2008, el
consell controlava la gestió, però el que pagava era el Govern
balear, per tant, el deute, si n’hi havia, no afectava el consell
insular, doncs a partir d’aquell moment la cosa va canviar molt
i va canviar en detriment dels interessos del Consell Insular
d’Eivissa.

A partir del 2009 es van començar a firmar uns convenis
entre el Consell Insular d’Eivissa i el Govern balear que varen
suposar un canvi radical en el finançament, perquè el consell
insular va començar a aportar més sous dels que aportava el
Govern balear. Varen ser uns convenis deficitaris que no
s’ajustaven a la despesa real, amb els quals l’aportació que feia
el Govern durant aquesta passada legislatura del pacte era un
30% inferior, amb aquests convenis per a Eivissa, del que
s’estava finançant per a l’illa de Mallorca i per a l’illa de
Menorca pels mateixos convenis. 

Per tant, no hem entès mai per què es va prendre aquesta
decisió, però va ser molt negativa, va ser nefasta per als
interessos de les residències d’Eivissa i per als interessos del
Consell d’Eivissa. 

Vull afegir -i ho sap vostè molt bé- que la pròpia consellera
d’Eivissa que en aquell moment formava part del seu equip de
Govern, la consellera de Benestar Social que gestionava aquest
tema i aquest consorci, va haver d’entonar el mea culpa i
reconèixer tots aquests problemes i reconèixer totes aquestes
grans errades que s’havien comès i males decisions que s’havien

pres que havien complicat molt la situació. Per això, estam com
estam.

No vull entrar massa a explicar quina va ser la seva gestió
del consorci durant al seva legislatura, perquè realment va ser
una cosa tremenda, no hi havia comptabilitat, no hi havia cap
expedient administratiu com tocava, no es feia res, diguéssim,
dins les vies legals que s’havia de fer, tampoc no es va fer un
intercanvi de poders quan va arribar el Partit Popular en aquesta
legislatura a governar. És clar, tot això, entre el deute que
s’havia acumulat i tota aquesta no tramitació de res que havien
fet vostès durant aquests quatre anys darrers de pacte que hi va
haver en el quals vostè n’era el president, doncs ha complicat
certament molt, molt, molt les coses.

No li parlaré dels casos un per un de les residències, perquè
ja sap que també hi ha hagut problemes, però com que estam
tots intentant fer la via que podem no... m’ho saltaré.

I reconèixer que certament el consell insular té problemes en
aquest tema, que no pot econòmicament continuar finançant el
manteniment del consorci sense rebre un finançament adequat
per part del Govern de les Illes Balears i per això, en aquests
moments, la comunitat, el Govern de la comunitat està
treballant, juntament amb tots els consells, a cercar un nou
model de gestió que unifiqui criteris a totes les illes i que valori
realment quina és la situació de cada illa i com ha de ser un
finançament just per a cadascuna per aconseguir una gestió que
sigui eficient, que sigui real i que sigui adaptada a les
necessitats.

Aquestes institucions, tant l’autonòmica com les insulars,
tenen molt present quina és la seva responsabilitat davant els
serveis, els pacients d’aquestes residències i també el seu
personal. Com dic, s’està cercant la millor solució viable, de
qualitat i dins el marc de la legalitat. Per tant, aquesta nova
solució esperam que arribi en breu.

No donarem suport als punts de la seva proposta i com li dic
trobam que vostè ve ara avui aquí a demanar davant el
Parlament el que vostè no va saber reclamar durant quatre anys
com a president del Consell de l’illa d’Eivissa. 

Els pressupostos ja porten uns mesos aprovats i nosaltres
pensam que es prendran les millors decisions que s’hagin de
prendre amb total responsabilitat i que, en qualsevol cas, seran
millors les decisions i serà millor la gestió del que varen ser
durant aquests quatre anys tan desastrosos en què vostè va tenir
responsabilitat com a president al Consell Insular d’Eivissa
sobre aquest tema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Per contradiccions, Sr. Tarrés, té
un temps de cinc minuts. 
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Una cosa volia dir abans. Vostè ha fet una modificació;
entenc que cap grup parlamentari no s’hi ha oposat, si al final de
la seva exposició volgués llegir, abans de la votació, el que
votarem.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. Res, he de lamentar
molt que el Grup Popular voti en contra d’això, entre altres
coses perquè fa només una setmana el president del Consell
d’Eivissa encara demanava al Govern balear que aprovàs
aquesta partida per poder mantenir el Consorci sociosanitari.
Però és clar, ja estic acostumat que la Sra. Palau, principalment,
quan intervé, doncs tota la resta, tot el passat va ser un desastre
i tal.

Sempre els he dit que, miri, que no, jo no mir el passat,
hauré de defensar la gestió que vàrem fer, però crec que és el
moment de saber com resolem els problemes que tenim a
Eivissa en unes determinades residències i el Partit Popular el
que fa és votar en contra, però està votant en contra d’unes
residències que va aprovar el Partit Popular, per construir-les,
que va ser el Govern Matas amb un president del Partit Popular
al Consell d’Eivissa, com el Sr. Palau, qui va començar les
obres d’aquestes residències amb un conseller de Salut i de
Serveis Socials que és l’actual president del consell.

I la Sra. Palau ve i ens diu “miri, vostè va fer una deixadesa,
va ser una cosa espantosa”. Possiblement sí, va ser una cosa
espantosa i jo vaig a dir com va ser d’espantós. Miri, vàrem
arribar i a la primera de les residències de la qual parlam, que és
la de Sant Jordi, vàrem trobar que havia sortit a concurs l’any
2007 per 6 milions d’euros; quan vàrem arribar l’empresa ens
demanava més sous o no continuava les obres; s’havia fet un
subterrani no pressupostat; tampoc no s’havia pressupostat el
projecte d’ilAluminació de la residència i, a més, com que no
varen fer les prospeccions del terreny no es van detectar
problemes de moviment del subsòl que va obligar a reforçar tota
l’estructura. Vull dir, estam parlant d’una residència en què tota
l’estructura estava feta quan nosaltres vàrem arribar i vàrem
haver de passar de 6 a 12 milions d’euros de cost d’aquestes
residències.

Per l’altre costat, la residència de la qual parlam és la de
Sant Antoni que, quan vàrem arribar el 2007, ja portava dos
modificats i 9 milions d’euros gastats. La residència havia sortit
per un cost de 6 milions d’euros. L’empresa encara demanava
més sous també, però tots vostès saben que la llei impedeix fer
més de dos modificats a qualsevol obra pública. L’empresa no
va voler continuar i es va haver de tornar treure a concurs amb
el cost real que va acabar essent de 14 milions d’euros. És a dir,
el cost real va acabar essent el doble del que s’havia
pressupostat en aquells moments també.

Per un altre costat, li he de dir, li he de fer saber que
nosaltres quan ens trobam amb aquestes residències hem de
cercar el finançament per fer possible tot això, per poder tirar
endavant, perquè ens trobam que..., què és el que podem fer?
Nosaltres, des del Consell d’Eivissa negociam amb el Govern
balear per pagar aquestes residències, per convenis que hem
d’anar firmant per poder anar tirant endavant aconseguim 11
milions d’euros. La Sra. Palau diu que nosaltres no vàrem fer
res i que va ser una deixadesa, 11 milions d’euros. Jo li faria una

pregunta, que no em pot contestar ara la Sra. Palau, però com
que tenc poques ganes de discutir aquí si no volen cercar
solucions, perquè no les trobaran perquè el Govern balear ja
havia dit que pagaria 5 milions i ara se’n desdiu, doncs fer-li
una pregunta: què és el que ha aconseguit aquesta legislatura el
consell insular? Zero euros, zero euros.

Dues residències que en aquests moments s’estan podrint,
però s’estan podrint i no ho estic dient, senyors diputats, perquè
sigui una paraula que quedi lletja, perquè literalment s’estan
podrint, perquè estan acabades i no s’obrin, perquè per exemple
la residència de Sant Antoni té una bugaderia que només amb
convenis que hi havia amb l’Associació de Discapacitats és una
bugaderia que podria fer el servei del nou hospital de Can
Misses, de cinc dels hotels més grossos d’Eivissa, guanyar-hi i
treure’n rendiment, donar un profit. Tot això estava firmat de la
passada legislatura, i quan es trobin que volen obrir aquestes
residències, hauran caigut, hauran caigut a trossos.

Això és el que em sap greu, Sra. Palau, no la nostra gestió
que, jo personalment, crec que va ser molt bona, va ser
fantàstica en això i ens vàrem trobar unes residències que per
poder continuar les obres vàrem tardar dos anys a posar-ho en
ordre, perquè ni una cuina tenia una de les residències, ni una
cuina dissenyada.

És clar, que vostè vengui i em doni la culpa, jo no venia aquí
a donar la culpa al Govern del Sr. Palau ni a l’actual president,
com a conseller, ni venia a donar culpes, venia a cercar
solucions per a les residències d’Eivissa, i vostè ha passat el seu
temps dient: vostè i la seva gestió van ser un desastre. Idò, miri,
no va ser un desastre, el desastre és ara. 

Jo venia que entre tots poguéssim empènyer i tirar endavant
un problema gros que tenim a Eivissa, simplement el tenim
perquè el Govern, a un moment determinat, va dir que posaria
aquests sous, aquí els ho mostr a tots els que vulguin mirar, un
retall de diari que diu: “El Govern no garantiza los fondos para
que la residencia de Sant Jordi pueda funcionar al cien por
cien”, això és un retall de diari de dia 15 de febrer.

Per tant, Sra. Palau, està intentant confondre els diputats
d’aquí, per dir “ho estan fent, ho han fet molt malament”.
L’únic que li dic és: en quatre anys amb una crisi important que
teníem: 11 milions d’euros a Eivissa per a les residències
aconseguits del Govern balear; portam un any i mig, aconseguit:
zero. Ara ens diu que cerquen una altra forma de gestió. 

Presenti una proposta i li suportaré la proposta, no hi votaré
en contra simplement per mirar si trobam una fórmula que anem
endavant. A mi per anar a la contra no m’hi trobarà, per anar
endavant, m’hi trobarà sempre. Per tant, em sap molt de greu
que una diputada eivissenca encapçali dir que no al fet que el
Govern financiï una cosa que és molt i molt i moltíssim
necessària per a Eivissa en aquests moments.
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Moltes gràcies, Sr. President, perdoni.

I vostè m’havia dit, perdoni pel temps, m’havia dit que
aclarís: el primer punt d’acord és el mateix i el segon punt
d’acord deia que “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a aprovar la consignació d’una
partida de 3 milions d’euros per a l’obertura de la residència de
Sant Antoni, assegurant-ne la gestió pública a través del mateix
Consorci de gestió sociosanitària”, que això és perquè, si no, ens
caurà, si no s’obri, caurà.

Moltes gràcies i perdoni perquè sé que m’he allargat de
temps i vostè ha tingut molta consideració.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Acabat el debat passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 7459/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7459/12, relativa a la millora del finançament del
Consorci de gestió sociosanitària d’Eivissa.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11269/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a paga extra de
Nadal dels empleats públics de la CAIB.

Molt bé, a continuació passam al debat de la Proposició no
de llei RGE núm. 11269/12, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la paga extra de Nadal dels empleats
públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé l’Hble. Diputada Sra. Aguiló, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré ser breu perquè em
sembla que estam quasi un déjà vu perquè la setmana passada,
no fa ni dues setmanes, d’un debat respecte d’una PNL molt
semblant a aquesta es va produir a la Comissió d’Assumptes
Institucionals. Per això intentarem evitar reiteracions inútils,
evitar també que el portaveu del Grup Popular ens torni a llegir
l’informe del ministeri, que no compartim i que no comparteix
tampoc la Defensora del Poble ni el Tribunal Superior de
Justícia de Madrid ni estan d’acord el Tribunal Constitucional
ni els jutjats que tramiten els recursos, com tendrem ocasió de
veure, i per això ens cenyirem als fets.

El Govern va aprovar, el juliol de 2012, el Reial Decret
20/2012, que suprimia el dret a percebre la paga extra a tot el
personal, a tots els empleats públics. Aquest decret es va
publicar dia 14 de juliol i va entrar, va començar a vigir
l’endemà, per tant, va començar a vigir dia 15 de juliol, ja els
tribunals que s’han pronunciat en els recursos que s’han
presentat ja han dit que aquest decret s’ha d’aplicar tenint en
compte la data en què comença a vigir i, per tant, no pot afectar
les parts de la paga extra a les quals el personal, els empleats

públics ja hi tenien dret en la data en què comença a vigir. El
Defensor del Poble, al qual es dirigeixen queixes i escrits,
estudia el tema, demana informes jurídics i finalment emet una
sèrie de recomanacions demanant que s’apliqui aquesta mesura
adaptada a la doctrina del Tribunal Constitucional amb relació
a la irretroactivitat de les normes no favorables.

De fet, la primera recomanació de la defensora del Poble diu
textualment, “que se interpreten las previsiones del real
decreto ley, en lo referido a la supresión de la paga
extraordinaria o equivalente del mes de diciembre de 2012, de
acuerdo con la doctrina constitucional a que antes se ha hecho
referencia, restringiendo su aplicación a la cuantía no
devengada de la misma referida al momento en que se publicó
la medida”. Això és el que demana la defensora del Poble amb
relació a la paga extra dels empleats públics, això ho han
demanat molts empleats públics davant els jutjats i tribunals. De
moment ja tenim una sentència que els dóna la raó, del Tribunal
Superior de Justícia de Madrid.

Allò que pretenem amb aquesta PNL justament és que
s’apliqui de manera igualitària per a tothom complint no només
amb el principi d’irretroactivitat de les disposicions
sancionadores no favorables o restrictives de dret, dels drets que
es garanteixen a l’article 9.3, sinó també complint amb el
principi d’igualtat, de manera que no hi hagi unes persones que
es beneficiïn de l’aplicació del dret perquè els tribunals els ho
reconeixen sinó que se’n puguin beneficiar tots els empleats
públics.

La mesura de suprimir la paga extra de Nadal de 2012 va ser
una mesura, va ser un gerro d’aigua freda sobre l’economia
d’Espanya i de les Illes Balears, va afectar directament el
consum, va afectar directament el comerç, però sobretot va
empobrir els empleats públics que han estat malmenats pel
Govern del Partit Popular en tot un seguit de mesures que els ha
afectat directament. Ara, allò que es demana només és el
compliment de la legalitat, que s’apliqui la norma adoptada de
manera que no suposi una irretroactivitat d’una disposició que
és a les clares desfavorable.

En principi, el personal funcionari hauria meritat a 15 de
juliol el dret a percebre una part i mitja de la paga extra de
Nadal i el personal laboral hauria meritat el dret a percebre
mitja paga extra de Nadal, el dia 15 de juliol. 

Els demanam que l’apliquin en aquest sentit, tal com
demana la defensora del Poble i de manera igualitària per a
tothom. 

I així mateix per palAliar d’alguna manera els efectes
negatius que sobre l’economia ha tengut aquesta mesura
subsidiàriament, en aquesta PNL, demanam, proposam que el
Parlament insti el Govern de les Illes Balears perquè avanci
anualment, en el mes de gener ja no podrà ser, el més aviat sigui
possible, la paga extraordinària de Nadal i així successivament
fins que es regularitzi la situació de suspensió del pagament
d’aquesta paga. 



1018 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 46 / 12 de març del 2013 

 

Si ho feim no serem els primers, per posar un exemple que
és proper i que la setmana passada, fa dues setmanes, va posar
el representant del Grup Parlamentari MÉS, l’Ajuntament
d’Alaior, l’alcaldessa del Partit Popular de l’Ajuntament
d’Alaior, s’ha emparat justament en les propostes de la
defensora del Poble per pagar el 25% de la paga extra als seus
funcionaris. 

Nosaltres demanam que aquesta mesura no s’apliqui només
per a alguns empleats públics i en algunes institucions sinó que
es faci extensiu a totes, i per això duim aquesta PNL, per
assegurar que les normes s’apliquin no només conforme dret
sinó també de manera igualitària per a tots.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. En torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula la diputada Sra.
Mascaró, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. De fet, aquest és un tema, com
ha explicat la portaveu del Partit Socialista, que ja s’ha debatut,
el vàrem presentar com a esmena in voce en el debat de
pressuposts en plenari, el Partit Popular evidentment es va fer
el sord, però després també ho presentàrem per escrit a una altra
comissió, a la Comissió d’Assumptes Institucionals, que es va
debatre fa dues setmanes, i el Partit Popular el va rebutjar. Per
tant, és bo que ho tornem a dur per a veure si a poc a poc arriba
a dir que sí.

Aquesta és una proposta que no cau del cel, ja hi ha
sentències, la del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, ja té
sentències favorables en aquest sentit, el Tribunal
Constitucional també ja ha fet alguna sentència per ventura no
ben bé igual que la del Tribunal Superior, però sí en el sentit
que s’ha de pagar la part proporcional i és a això que s’aferra el
defensor del Poble, en la doctrina del Tribunal Constitucional en
el sentit que s’ha de pagar la part proporcional de la paga
extraordinària i de les pagues addicionals del mes de desembre.

El Partit Popular va decidir en un cert moment fer retallades
de qualsevol manera i aquestes retallades han estat molt dures
per a la societat, evidentment per a les butxaques dels
funcionaris, però també per a les butxaques dels comerciants
que molts es queixaven, clar, enguany els funcionaris no tenen
paga extra i enguany ningú no compra res extraordinari per
Nadal ni per Cap d’Any, però també aquestes retallades
comencen a afectar altres sentències que sortiran més cares a la
comunitat autònoma.

Crec que és bo donar a cadascú allò que li toca, i és veritat
que segurament hi ha altres exemples, però cau molt bé
l’exemple del poble d’Alaior, una batlessa del Partit Popular
que va decidir, abans ... segurament dels primers del seu partit,
pagar el 25%. Jo, com a alaiorenca de naixement, estic contenta
que els funcionaris del meu poble de naixement puguin almanco
cobrar un 25% de la seva paga, i la persona que així ho ha
defensat i així ho durà endavant és del Partit Popular i membre

també d’aquest parlament, diputada d’aquest parlament des de
fa bastants legislatures.

Per tant, si hi ha algú dins el Partit Popular que pensa així a
qualque moment, tal vegada, els altres haurien de pensar que
aquesta persona també té raó. I si no ens volen donar suport a
nosaltres almanco que facin costat a gent com la batlessa
d’Alaior.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Camps, per un temps de
deu minuts.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, president. Bé, aquesta proposició no de llei que és
idèntica en el fons, dèieu que era molt pareguda, però és
idèntica a la presentada pel Grup del PSM i tractada i debatuda
a la Comissió d’Assumptes Institucionals, d’aquest tema sempre
debatem aquests grans conceptes, aquest camí que ha pres el
Govern central per tal d’avaluar internament, doncs, l’economia
un poc d’aquest país, vull dir, de qualque manera el que feim és,
sí que és veritat que tots estam més pobres, però sí que és veritat
que no hi ha duros per fer altra cosa en aquests moments.

Bé, aquestes dues propostes, cap d’elles podríem dir que són
errònies, jo crec que arribar a un acord i poder pagar aquesta
paga extra seria el que tots desitjam, jo no ho neg, però han
adoptat el camí per incloure dins aquest decret 20/12 un poc
aquesta paga extra i eliminar aquesta paga extra de Nadal,
diguem.

El Grup del PSM o del PSOE opten i defensen instar el
Govern central o el Govern balear perquè abonin la part
proporcional de la paga extra o dels complements, tal com deien
que havia fet qualque company nostre o qualque ajuntament o
qualque administració, han pagat aquests quaranta-quatre dies,
jo crec que això és voluntari de cada administració, si ho fa ho
ha fet i no li podem retreure, no podem estar-hi d’acord des
d’aquest grup parlamentari. Nosaltres, com ja vàrem dir a
l’anterior comissió d’Assumptes Institucionals, vàrem votar en
contra pels arguments que avui els duc també aquí.

D’altra banda, el Grup del PP defensa que la paga extra
només s’ha d’abonar en el moment que neix el dret a cobrar. Jo
crec que és un argument que de qualque manera es pot discutir,
però ara mateix el dret a cobrar està a 1 de desembre d’aquest
mes, del mes de 2012, per pagar aquesta paga extra. El dia 1 de
juny o el dia 1 de desembre neix aquest dret per cobrar aquestes
pagues extres. Per aquest motiu, hi ha dues coses, o un acord i
aprovar el pagament d’aquesta paga, cosa que ha fet alguna
administració, com posàveu l’exemple de la nostra companya
d’Alaior, o complir el que marca el Reial Decret 20/2012, que
és el camí que han pres doncs ara les administracions o la
majoria.
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A dia d’avui, després de les recomanacions fetes per la
defensora del Poble, el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques no ha variat els criteris, com deia, aplicables a
aquesta meritació de la paga extraordinària addicional o
l’equivalent al mes de desembre de 2012, com a conseqüència
de l’entrada en vigor del reial decret.

En aquest sentit, s’ha fet constar que a data de 28 de
novembre de 2012 des de la Subdirecció General de Relacions
amb altres Administracions s’ha fet arribar a les comunitats
autònomes un poc la informació per poder dir, perquè optin a
fer aquesta recomanació de no pagar la paga extra encara que hi
ha hagut, com dèiem, ajuntaments o administracions que han
optat per fer el contrari i un poc resoldre les reclamacions
relatives a aquesta paga extra.

Vull dir que l’anterior PNL també tractava la qüestió sobre
la paga extra on varen quedar algunes coses per dir i aprofitaré
per continuar aquesta intervenció doncs queda clar que la
postura d’aquest grup és la de continuar aplicant les mesures
aprovades en el Reial Decret 20/2012, que passa per
pràcticament no canviar la seva postura.

Els fonaments jurídics en què ens basam són: el primer és el
mandat del contingut del Reial Decret 20/2012, lògicament el
moment, el segon seria el moment de meritació de les pagues
extres de personal que, ja dic, es fan dia 1 de juny o dia 1 de
desembre. En el tercer punt, sobre la insistència d’un dret al
cobrament de la part proporcional de la paga extra
extraordinària merita fins el moment de l’entrada en vigor del
reial decret llei. En el quart punt, dir que no existeix aquesta
irretroactivitat d’aplicació del reial decret, com dèieu vosaltres,
de la Llei 20/2012. I el cinquè punt, jo diria que no vulnera el
dret de la negociació colAlectiva. 

Bé, com deia en el primer punt, un poc no podem anar ara
mateix en contra d’aquest reial decret, d’acord amb l’article 33
de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, de pressuposts generals
de l’Estat per a l’any 1988, el qual ens remet a l’article 22.4 de
la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2012, les
pagues extraordinàries de funcionaris de l’Estat es meriten en
referència a la situació i dret del funcionari en aquestes dates, el
primer dia hàbil dels mesos de juny i de desembre.

D’altra banda, aquest reial decret 20/2012, de 13 de juliol,
va entrar en vigor el 15 de juliol del mateix any, sent clar i
taxatiu en el mandat contingut de la norma amb rang i llei sobre
la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre. El
nostre grup no pot més que desestimar aquesta PNL presentada
pel Grup del PSOE, com ja va fer a la del PSM fa dues
setmanes. 

Com deia jo en el segon punt, un altre fonament jurídic és
aquell que anuncia el moment en el qual meriten les pagues
extres del personal del sector públic. Jo crec que sempre hi ha
una base de conformitat amb l’article 133 de la Llei 33 de 1987,
de 23 de desembre, entre altres coses diu, les pagues
extraordinàries que seran dues a l’any, una el mes de juny i una
altra el mes de desembre, i que es meriten d’acord amb el que
preveu l’article 33. Cada una d’aquestes pagues inclourà les
quanties de sou i triennis fixades en l’article 22.5.2 d’aquesta
llei i el complement d’assignació mensual que es percebi. 

En el tercer punt, com deia, la paga extra dels funcionaris de
l’Estat és el primer dia hàbil dels mesos de juny i de desembre
i en referència a la situació i dret del funcionari en aquestes
dates. 

En el quart punt, la provisió constitucional de retroactivitat
només és aplicable als drets consolidats, assumits i integrats en
el patrimoni del subjecte i no als pendents futurs condicionats
ni a les expectatives. Aquest és un dels motius principals pels
quals trobam que aquesta és la forma més correcta de fer-ho. En
aquest punt vull afegir que no podem pretendre que
l’administració incompleixi els seus mandats.

En el cinquè punt -com deia- amb relació a la retribució del
personal laboral aquest grup no aprecia que el contingut del
reial decret llei no vulnera el dret a la negociació colAlectiva
reconeguda a l’article 37 de la Constitució.

En conclusió, no acceptam la proposició no de llei tota
vegada que els criteris aplicables a la meritació de la paga
extraordinària i addicional o equivalent als mesos de desembre
de 2012 com a conseqüència de l’entrada en vigor del reial
decret. No hem variat i, en concret, pel que fa a les
circumstàncies produïdes a partir del 15 de juliol de 2012.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Per contradiccions té la paraula
la Sra. Aguiló, per cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair el suport del Grup
Parlamentari MÉS i lamentar una vegada mes la posició del
Grup Popular tancat a qualsevol tipus de consens ni tan sols
quan se’ls demana l’aplicació de la norma d’acord amb la
Constitució i d‘acord amb les recomanacions de la defensora del
Poble.

No podem acceptar, Sr. Diputat, que la llei es pugui aplicar
de manera voluntarista, no és voluntària l’aplicació de la llei, les
lleis s’han d’aplicar de manera igualitària, d’acord amb allò que
diu l’article 14 de la Constitució, jo no sé si el coneix, l’article
14 diu que tothom és igual, tots els espanyols són iguals davant
la llei, sense que hi pugui haver cap tipus de discriminació. 
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I vostès obliden, senyores i senyors diputats del Grup
Popular, que el capital humà és el capital més important que té
una empresa, que té una institució, que té el Govern, que tenen
les administracions i s’ha de tenir cura de les persones que fan
la feina i s’ha de tenir cura dels servidors públics que, com he
dit abans, necessiten el suport i el reconeixement de totes les
institucions per la seva feina, per la seva tasca, perquè són les
persones que estan en primera línia i imprescindibles per al bon
funcionament de les institucions i dels serveis públics que
aquestes gestionen i que, com he dit abans, han estat malmenats
pel Govern del Partit Popular que els ha tractat de privilegiats,
fins i tot de ganduls, que ha fet tot quant ha sabut per baixar el
prestigi que els correspon i del qual són creditors per la feina
ben feta i l’esforç diari i quotidià en benefici dels serveis
públics.

El descontent entre el funcionariat, entre els empleats
públics és més que evident i s’ha fet palès en moltes ocasions,
divendres de negre, concentracions, manifestacions, però tot i
així, tot i les seves polítiques contràries als seus mateixos
treballadors ells s’esforcen dia en dia per assegurar que els
serveis públics no es vegin encara més afectats per les retallades
contínues que fa aquest govern en l’estat del benestar.

Aquesta comunitat autònoma, els ciutadans de les Illes
Balears, ara més que mai necessiten empleats públics motivats
i reconeguts, i el mínim que podríem fer, el mínim que es podria
fer en aquesta cambra, els que tenim responsabilitats polítiques,
és assegurar que les lleis es compleixen en els termes prevists
a la Constitució, i no en contra d’aquesta, perjudicant encara
més els empleats públics, ja prou malmesos -com he dit-, prou
malmesos.

No els demanam que no apliquin el decret llei, senyors del
Partit Popular, no els ho demanam, els demanam que ho facin
d’acord amb la Constitució. Això és el que preteníem amb
aquesta proposició no de llei i, malauradament, no comptam
amb el suport del Partit Popular.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Acabat el debat passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 11269/12.

Vots a favor? 4. 

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 11269/12, relativa a la paga extra de Nadal dels
empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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