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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes a tots i a totes. Començam aquesta sessió tot
d’una que puguem. En primer lloc els demanaria -anam
avançant camí- si es produeixen substitucions? Crec que sí.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

President, Josep Maria Camps substitueix Santi Tadeo.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Josep Torres substitueix Vicent Serra.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens substitueix Rosa Maria Bauzá.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Virtuts Marí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí substitueix David Abril.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa, Joan Boned.

EL SR. PRESIDENT:

Ja està?

Compareixença de l'Hble. Consellera d'Administracions
Públiques, per tal d'informar sobre el Projecte de llei RGE
núm. 12920/13, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.

Llavors passam a la compareixença de la consellera
d’Administracions Públiques, per tal d’explicar els pressuposts
de la seva conselleria per a l’any 2014, RGE núm. 12920/13.

Assisteix a la sessió la Sra. Maria Núria Riera i Martos,
consellera d’Administracions Públiques, acompanyada del Sr.
Antoni Mesquida, director general de Funció Pública; Sr. Sergi
Torrandell, director general d’Interior, Emergències i Justícia;
Sra. Júlia Rubio i Mas, cap de Gabinet; Sr. Jaume Servera,
gerent de GEIBSAU; i Sra. Bàrbara Bauzá i Mora, assessora.

Té la paraula la Sra. Maria Núria Riera per fer l’exposició
oral.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bones
tardes. Ens trobam avui aquí en el marc d’aquesta comissió per
explicar amb detall el pressupost de la Conselleria
d’Administracions Públiques per a l’any que ve, un pressupost
auster, però profundament responsable amb les inversions que
s’hi preveuen i compromès amb les xifres. Són xifres realistes,
fruit del consens en què ens movem i en equilibri amb els

principis objectius d’aquesta conselleria, entre els quals s’hi
troben la modernització de l’administració i la cooperació amb
les entitats locals.

La Conselleria d’Administracions Públiques està formada
per dues direccions generals, la Direcció General de Funció
Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis i la
Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia. A més, a
aquesta conselleria hi estan adscrites l’empresa Gestió
d’Emergències de les Illes Balears (GEIBSA) i també l’Escola
Balear d’Administració Pública, que és un ens autònom.

Per a l’any 2014 i en relació evidentment a l’estructura que
es manté respecte d’aquesta conselleria en relació a l’any 2013,
el pressupost de la conselleria augmenta un 1,25% respecte
l’any passat, amb un total de 35.088.694 euros, 1.295.000 euros
més que l’any 2013. És un augment que ens permetrà no només
mantenir els projectes prioritaris de la conselleria, com per
exemple la simplificació administrativa, sinó que, a més,
aconseguirem impulsar-los de manera clara.

Detallaré a continuació per tant, com gestionarà cada una de
les partides pressupostàries cada unitat orgànica de la
conselleria. 

Per part de la Secretaria General, la Secretaria General
disposarà de 3.009.483 euros. Preveim amb aquests doblers
poder fer front a les despeses de personal, a les despeses
ordinàries de béns i serveis, com reparar o adquirir material
necessari per al dia a dia i mantenir el conveni amb el Consell
d’Eivissa per a les instalAlacions de Sa Coma, amb la
transferència anual de 20.000 euros.

Direcció General de Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat del Serveis, el pressupost per a la Direcció
General de Funció Pública, Administracions Públiques i
Qualitat del Serveis per a l’any 2014 serà de 22.095.419 euros.
És un augment del 6,47% respecte de l’exercici anterior, ja que
és en aquesta direcció general on es concentren la majoria de les
novetats més rellevants del pressupost de la conselleria. 

El nostre compromís clar de Govern amb la ciutadania és, a
més d’equilibrar els comptes públiques per recuperar
l’estabilitat pressupostària, la reforma i la modernització de
l’administració i en aquesta línia caminam. El Govern ha
reestructurat l’administració des del primer dia, avançant en un
procés de reordenació de conselleries, auditoria de personal,
gestió eficaç de recursos humans i modernització de la funció
pública. I per altra banda hem donat estabilitat al suport als
municipis, que varen establir a les normes autonòmiques de
l’any 2006, municipal, capitalitat, activitats, policies locals, tot
normes populars.

En primer lloc i entrant en aquesta precisió, hem complert
el compromís que té per llei de capitalitat aquest govern amb
l’Ajuntament de Palma. Aquest mateix matí, com saben, hem
aprovat un conveni fruit de l’acord i el consens entre les tres
administracions, per donar sortida al deute de més de 75 milions
d’euros que teníem amb el consistori, acord que ja té el seu
reflex en el pressupost de 2014, 2.595.693 euros per al 2011 i
2012, a més de les quanties que es troben compensades en
aquest acord. 
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En segon lloc, com a novetat important, es preveuen 816.000
euros dins el programa d’informació i atenció a la ciutadania,
que es destinaran a la modernització de l’administració, un
pressupost que es multiplica per 7 respecte l’any anterior, per al
desenvolupament de la carpeta ciutadana. D’aquesta manera
invertim en la simplificació de tràmits, en l’agilitació dels
processos d’atenció al ciutadà i aquesta partida ens permet
avançar en el nostre compromís amb els ciutadans. Unes
actuacions incloses en el decret de simplificació documental,
aprovat per aquest govern popular, que recull un estalvi de 17
milions d’euros anuals als ciutadans.

En tercer lloc, continuam amb el fons de cooperació local,
que el 2014 es situa pràcticament en el 0,5 dels ingressos de la
comunitat, amb una partida de 12.341.450 euros. D’aquesta
partida, 3,5 milions es destinaran a abonar els plurianuals dels
ajuntament que tenen convenis finalistes amb el Govern,
Fornalutx, Palma, Calvià, Escorca, Campos, Santanyí i Selva.
I la resta es reparteix entre la resta de municipis, en funció dels
criteris acordats a la Comissió Mixta del fons de cooperació
local, formada per la FELIB i el Govern de les Illes Balears.

Per altra banda, destacar que aquesta conselleria continua la
colAlaboració amb els ajuntaments, a través de les retribucions
de les dedicacions dels seus batles o regidors de municipis de
menys de 6.000 habitants, amb la dotació d’1.350.000 euros per
a aquest concepte. Així per tant, el total d’ajudes aportades a les
corporacions locals, entre fons de cooperació, fons de seguretat
i retribucions de batles ascendeix a un 0,64% dels ingressos de
la comunitat autònoma.

A l’Escola Balear d’Administració Pública, el compromís
per a una atenció de qualitat al ciutadà amb els professionals
més ben formats, el trobaran reflectit en el pressupost. Les
despeses previstes són de 3.096.140 euros. Els plans de
formació per als empleats públics es mantenen amb les
necessàries actualitzacions i modernitzacions, horaris flexibles
de conciliació, cursos on line, horaris compensables amb
jornada laboral, adaptació de necessitats a l’hora d’elaborar el
programa de cursos. A més, hi ha previst enfortir la formació
del programa de seguretat d’Emergències i de Protecció Civil
mitjançant la formació bàsica policial, de reciclatge, de
Protecció Civil per fer possible la incorporació de nous
voluntaris a les agrupacions i apostar també per a la capacitació
de la policia local.

La Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia
disposarà d’un pressupost de 9.902.792 euros. Un dels aspectes
més destacables que gestiona aquesta direcció general és el fons
de seguretat pública, que té previst un pressupost de 2.750.000
euros, d’aquests 1,5 milions corresponen a la segona part del
fons del 2013 i 1.250.000 corresponen a la primera part del fons
de 2014. La segona part va inclosa dins el pressupost del 2015
ja que és un fons que se reparteix en dues anualitats perquè hi
ha dos períodes o dues fases de justificació; fons de seguretat a
més, que és una realitat gràcies a la gestió feta enguany per
aquest Govern, com sabem, donant estabilitat a mesures de
seguretat dels municipis i colAlaborant amb ells amb figures de
l’àrea d’Interior de caràcter nou, com són associacions de
municipis, policies tutors, el servei policial d’atenció al turista
i completar tots els consells de coordinació de policies locals.

Per altra banda una novetat important que enllaça amb la
modernització de l’administració és la recent aprovació de la
Llei d’activitats. Per al seu desplegament s’han previst 90.000
euros, en concret per desenvolupar alguns aspectes destacables,
com són el registre autonòmic d’activitats o el disseny del Pla
autonòmic d’inspeccions. Novament, una iniciativa encaminada
a la simplificació de l’administració, que posa les coses fàcils
per als empresaris i emprenedors i que plasmarà una part de la
seva incidència pràctica en el registre d’activitat que posarem en
marxa i pel qual preveim aquests 90.000 euros.

En matèria d’emergències està previst l’adquisició de mig
centenar de terminals TETRAIB per a les agrupacions de
Protecció Civil. Una modernització important en tecnologies
aplicades a la seguretat. Actualment i fins a 31 de desembre, els
organismes d’emergències de les illes funcionen amb el sistema
de comunicació Sirde. A partir de l’1 de gener de 2014 aquest
sistema de xarxa de comunicacions s’emprarà mitjançant la
TETRAIB, que és pròpia i ens sortirà molt més rendible i
coordinador dels diferents cossos actuants. Les agrupacions de
voluntaris de Protecció Civil, formades per persones tan
solidàries com altruistes, necessitaran terminals nous que
funcionin amb aquest sistema per poder seguir colAlaborant amb
els professionals en la resolució d’emergències. Per tant, aquí
aquesta partida destinada a l’adquisició de terminals de
TETRAIB.

També finalment està prevista una transferència a l’empresa
GEIBSA per amortització de deute de 200.000 euros. Aquesta
transferència és substancialment més baixa que la de 2013, el
motiu és que s’han renegociat les condicions del deute, cosa que
ha permès augmentar d’1 a 5 anys el termini per retornar el
préstec adquirit. 

I parlant de l’empresa GEIBSA. Aquesta empresa pública té
previst un pressupost per a 2014 de 4.300.000 euros. El capítol
1 augmenta en 118.000 euros perquè s’ha fet la previsió per
cobrir les substitucions de les possibles baixes, excedències,
encara que a dia d’avui hi ha persones a mitja jornada cobrint
totes les jornades com si fossin totals. Per altra banda, hi ha una
previsió per davallar les despeses de béns i serveis, motiu pel
qual en el capítol 2 es passa de 768.000 euros a 720.000 per a
2014. I el capítol 3, despeses financeres, davalla de 110.000
euros a 85.000 euros. I els passius financers del capítol 9 es
mantenen en els 375.000 euros.

En definitiva, aquestes són les previsions del projecte de llei
de pressuposts per a la Conselleria d’Administracions
Públiques. Com els he comentat abans, amb la voluntat i el
compromís clar de mantenir el nostre suport als municipis i als
seus ajuntaments i avançar en la modernització de
l’administració autonòmica, en benefici de la qualitat del servei
que es presta des de les estructures administratives a la societat.
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Ara estic a la seva disposició per a aquelles qüestions o
aclariments que vulguin fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara procediria a la
suspensió de la sessió per un temps màxim de 45 minuts. Però
si les senyores i senyors portaveus em diuen que podem
continuar... Podem continuar.

Idò per tal de formular preguntes o observacions passam a
donar la paraula als diferents grups. I en primer lloc per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Costa, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, per
l’explicació del pressupost de la seva conselleria i als alts
càrrecs que l’acompanyen. Una de les primeres coses que criden
l’atenció, a pesar que és una evidència que respon a la
reestructuració que va fer enguany el president d’aquest govern
i és que han deixat sincerament la seva conselleria bastant
desballestada, per dir-ho finament, amb dues direccions generals
i amb molt poca capacitat política i de gestió. 

És una primera valoració política, però bé, això correspon a
cada govern fer l’estructura que troba més adient, respecte de
les seves conselleries, encara que voldria aprofitar la meva
intervenció per aclarir alguna de les partides d’aquesta
conselleria i serveis que es presten des d’administracions
públiques. 

En primer lloc lamentam que des del principi d’aquesta
legislatura s’hagin eliminat determinats serveis en aquesta
conselleria, Sra. Consellera, i a pesar que vostè és el primer
pressupost que presenta des que és consellera, hem de dir que és
el tercer en què participa directament, abans com a directora
general. I vull lamentar, un any més, que s’hagin eliminat
serveis com el de l’atenció a les víctimes del delicte. Vaig poder
recriminar-li també a l’anterior conseller, el Sr. Gornés,
l’eliminació d’un servei que jo crec que des d’un punt de vista
polític i de serveis que es prestava als ciutadans i sobretot a les
víctimes del delicte, del tot injustificat perquè el pressupost que
suposava era perfectament assumible per a la seva conselleria
i per a la nostra comunitat. No es pot fer un discurs i després
amb els números eliminar serveis.

El mateix podem dir, vostè al final de la seva intervenció ha
fet referència a l’empresa pública d’emergències GEIBSA,
l’empresa pública d’Emergències, quan aquest govern ha
eliminat també el servei de l’helicòpter de l’112, dient que
aquest mateix servei el presten altres administracions, però per
aquesta regla de tres, tal vegada podríem revisar moltes altres
coses que fa el Govern.

Entrant ja en els apartats concrets, m’agradaria saber si
donat, com es recull a Secretaria General, que la partida de
personal baixa aproximadament en 1.300.000 euros, en canvi
veim que sí puja una mica les retribucions dels alts càrrecs, com
dic encara que sigui una partida petita. Crida l’atenció, a pesar
del discurs d’austeritat, acabin pujant les partides per a alts
càrrecs i per a personal eventual i en canvi no pugen les altres
partides que fan referència a les retribucions dels empleats
públics.

Una de les coses que m’agradaria preguntar-li és respecte de
les partides econòmiques que abans eren a la seva conselleria,
respecte als consorcis participats pel Govern, sabem que alguns
han passat a la Conselleria d’Educació i Cultura, com puguin ser
el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, però ens
agradaria saber la relació de consorcis en els quals participa el
Govern i abans depenia de la seva conselleria, Sra. Riera, què ha
estat de tots ells? I si es continua participant amb tots i cada un
d’aquests consorcis. El d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat ja
sabem que sí, perquè és a Educació i Cultura, o el del penya-
segat de Maó.

I vist tot allò que s’ha reduït en aquesta conselleria, perquè
fins i tot aquestes colAlaboracions amb els consorcis participats
pel Govern tampoc no són aquí, voldríem saber per què
augmenten les indemnitzacions per raó de servei que es
tripliquen, passen de 10.000 a 30.000 euros, concretament els
del programa 121C, de serveis generals.

Per altra banda ha fet vostè menció, efectivament, a la
Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques
i de Qualitat, com dèiem, màxim responsable des del principi de
la legislatura. Jo diria que fa temps que vostès apliquen una
política destructiva i culpabilitzadora cap als treballadors
públics, perquè una cosa és aplicar retallades puntuals en
compliment d’una política d’austeritat, i l’altra que els
treballadors públics s’hagin convertit per a vostès en el marc
dels trons d’aquest govern, amb polítiques duríssimes en els
drets laborals i retributius dels treballadors públics d’aquesta
comunitat. Veim que a la llei d’acompanyament, a l’articulat de
la Llei de pressuposts, a través de diferents disposicions
addicionals, acaben prorrogant o allargant tot allò que eren els
terminis de vigència, per exemple, els pactes i acords que hi
havia amb el Govern, vostès han suspès tots aquests acords, una
vegada més ara, fins a finals de 2014 que és la vigència d’aquest
pressupost.

També des del punt de vista de funció pública, jo crec que
hem de destacar malauradament la manca de diàleg i de consens
que continua present en aquesta conselleria i en aquesta direcció
general. Avui mateix, aquest matí, s’ha posat de manifest en el
VIIè Congrés de la Federació del sector públic d’UGT, amb la
manca de suport o de representació de la seva conselleria, allà
on s’ha posat de manifest i s’ha denunciat públicament que
durant tota la legislatura no s’ha arribat ni a un sol acord amb la
mesa de negociació. Bé, mentre jo hi estat, no he vist cap
representant de la conselleria, si hi era, molt bé.
Independentment d’això, el cert és que no hi ha hagut cap acord,
com ha denunciat la pròpia UGT avui mateix, a la mesa de
negociacions amb la Conselleria d’Administracions Públiques.
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M’agradaria saber, Sra. Consellera, per què pugen les
partides econòmiques -li ho he dit abans- en general destinades
a alts càrrecs i personal eventual, dins aquest context
d’austeritat que pregonen. Em dirà que és arran de la
remodelació del Govern i de la reestructuració de conselleries,
però és que vostès varen pregonar tot el contrari a allò que
finalment han acabat executant.

I per altra banda també m’agradaria saber si compensaran
els treballadors públics respecte de les pagues extraordinàries
que no es varen pagar l’any passat o, millor dit, enguany, amb
el pressupost d’enguany, respecte d’aquests primers dies del
mes de juliol i que després de la denúncia que va fer la mateixa
defensora del Poble i d’alguna sentència judicial que condemna
determinades administracions, ahir mateix es va fer pública una
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
obliga a compensar o retornar aquesta part del sou, de l’extra,
que s’ha eliminat als funcionaris públics. I si ha calculat vostè,
Sra. Consellera, si això està previst en aquest pressupost, quina
quantia podria suposar en el conjunt del pressupost de la nostra
comunitat autònoma?

I arribam una vegada més, n’ha fet vostè menció, al Fons de
cooperació local o municipal. Tots recordam al principi
d’aquesta legislatura quan el Sr. Bauzá deia que ell que ha estat
batlle, aquesta seria la legislatura del municipalisme i dels
batlles. Idò miri, una dada objectiva és que hem passat d’un
pressupost l’any 2010 de 17 milions d’euros a l’actual o a
aquest que vostè ens presenta avui de 12 milions d’euros, en tres
anys s’han baixat les ajudes a través del Fons de cooperació
municipal en 5 milions d’euros i respecte de l’any passat el fons
dels ajuntaments han baixat concretament 2 milions d’euros
incomplint la mateixa llei municipal i de règim local.

També ha parlat vostè de la Llei de capitalitat de Palma,
però és que és impossible que compleixen la Llei de capitalitat
de Palma amb el pressupost que ve previst en aquest projecte
que avui ens ha presentat de 3,5 milions, enfront, per exemple,
dels 8,5 que hi havia en aquesta legislatura l’any 2012. No sé si
hi ha algun tipus d’acord polític amb l’Ajuntament de Palma per
haver reduït aquesta quantitat.

Canviant ara de tema, tenia aquí per fer-li una pregunta,
encara que vostè hi ha fet menció, respecte del capítol 6,
efectivament de més de 800.000 euros, una partida d’inversió al
programa sobre informació i atenció al ciutadà. Ens ha dit que
era per modernitzar l’Administració, m’agradaria que això que
ja ho hem sentit diverses vegades, em concretàs en què
consisteix aquesta inversió i l’estalvi que ha dit, que ha suposat,
no ho he arribat a entendre, no ho he escoltat bé, quants de mils
d’euros havien estalviat ja en les simplificació documental que
diu que ha fet l’actual govern.

Per altra banda, i ja passant a la Direcció General d’Interior,
Emergències i Justícia, he fet abans menció a les oficines
d’atenció a les víctimes del delicte, una xarxa, que algunes
portaven més de dues dècades funcionant, m’agradaria saber si
tenen intenció de reactivar-ho d’alguna manera perquè l’anterior
conseller sempre davant les nostres denúncies ens intentava
calmar dient que s’estaven mirant convenis amb alguns
organismes per poder permetre que continuassin fent feina
aquestes oficines d’atenció a les víctimes del delicte.

Una vegada més, crec que incomprensiblement, no només
el Fons de cooperació local suposa un dur atac contra el
municipalisme i cap als ajuntaments, sinó que en el programa de
policies, a què vostè ha fet menció respecte al Fons de seguretat
pública que ve pressupostat en 2.750.000 euros, però el cert és
que això, que ha acabat sent la substitució de la policia turística,
ha perjudicat econòmicament els ajuntaments perquè han vist
com reben molt menys suport econòmic per contractar policia,
policia local, i aquest estiu això ja s’ha vist a la pràctica, com
molts de municipis no han pogut fer la mateixa contractació que
sí feien en anys anteriors.

Sincerament, als ajuntaments, els estan fent un traje amb la
seva política no només econòmica, sinó que tots els suports
econòmics cap als ajuntaments es veuen minvats. Si a tot això,
hi ajuntam la reforma de l’administració local, que ja vàrem
tenir l’altre dia temps de parlar-ne, sincerament crec que en lloc
de ser la legislatura del municipalisme, crec que és la legislatura
per eliminar el municipalisme.

Llavors, no deixaré tampoc d’anunciar i de reiterar que
Eivissa continua sent la única illa on no hi ha un centre
d’emergències 112. Al principi d’aquesta legislatura hi havia un
pressupost que vostès varen enviar al caixa comuna per altres
depeses i voldria saber, Sra. Consellera, si té previst que amb
aquest pressupost es pugui fer alguna cosa respecte del nou
centre de l’112 per implantar a l’illa d’Eivissa.

Ara sí ja per acabar -ja acab-, si al pressupost que ens
presenta ha previst alguns tipus d’ingressos respecte de la
modificació de llei de funció pública que es va aprovar dimarts
passat, bé, no es va aprovar dimarts passat, però vull dir, la Llei
de símbols, no està aprovada encara, però la Llei de símbols que
està en tramitació en aquest parlament i que vàrem debatre
l’altre dia i que preveu modificacions per sancions en cas que
s’utilitzin els símbols que no agradin al Govern als edificis
públics, se suposa que això suposarà uns ingressos per a la
comunitat. M’agradaria saber si ha previst alguna quantitat en
concret per als ingressos respecte a aquesta modificació que
s’està tramitant per a sancions als empleats públics.

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera i equip que
l’acompanya, lògicament avui l’objectiu és poder resoldre
dubtes i apagar pors que té aquest grup respecte al que pot
suposar el pressupost d’aquesta conselleria. És difícil comparar
la conselleria, el pressupost per a 2014 respecte dels anteriors
atesa la reestructuració que s’ha dut a terme i la reducció de
direccions generals d’aquesta conselleria. 
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En qualsevol cas, l’objectiu central continua sent el mateix
i per aquest voldria començar, que és el suport a les
administracions públiques, ajuntaments i consells insulars, i en
aquest sentit, el primer que crec que és necessari constatar és
que la Llei de pressuposts manté aquelles restriccions respecte
del finançament de les administracions locals i dels consells
insulars. L’article 18, el Fons de colAlaboració econòmica amb
les entitats locals per a l’any 2014 manté el percentatge mínim
a què es refereix l’article 205.2 de la Llei 20/2006, que queda de
nou amb el 0,3% i també manté la suspensió per a 2014 de
l’aplicació de la norma que es conté al punt 4 de l’article també
205.3.b) de la Llei 20 en relació amb el fet que no es disminuirà
l’aportació que feia el Govern als municipis d’un any respecte
de l’anterior. Per tant, aquesta disminució es pot produir.

Açò quadra amb el que un es troba després en l’aportació del
Govern, conselleria per conselleria, als ajuntaments i consells
insulars. Abans d’entrar a la Conselleria d’Administracions
Públiques necessit posar de manifest el que ja era una realitat
l’any anterior, si un mira el resum de transferències a les
corporacions locals dels anys 2012, 2013 i 2014 un es troba que
la suma de les aportacions de les diferents conselleries a les
corporacions locals es va reduint. De 2012 a 2013 es va reduir
en un 38% i el 2014 aquesta reducció es consolida. En el seu
moment el conseller ens va dir que aquesta disminució era
puntual, del moment, per certes circumstàncies de programes
que duen a terme les conselleries, avui hem de confirmar que no
és així. Aquesta reducció respecte de 2012 del 38% del conjunt
de les conselleries, no és responsabilitat seva directa, però
respecte de l’objectiu central de la seva conselleria sí, la
reducció es redueix molt, en una quantitat important.

Respecte de la seva conselleria sí, però, la reducció es
produeix de manera més significativa en el Fons de cooperació
local, com ja s’ha dit de 2013 a 2014 s’ha reduït en 2 milions
d’euros, 2 milions que -vostè em dirà si m’equivoc- diria que
van a parar a l’aportació compromesa, signada, amb la Llei de
capitalitat a l’Ajuntament de Palma que passa d’1 milió a
3.595.000 i, a més, veient avui el comunicat oficial que la
conselleria ha penjat de la reunió d’avui matí per a la Llei de
capitalitat entre l’Ajuntament de Palma i el Govern, crec que
m’ho acaba de confirmar. Efectivament, el muntant destinat a
corporacions locals ve a ser el mateix, però el conjunt de
municipis de la comunitat autònoma rebran menys recursos per
resoldre el dèficit, el deute, més ben dit, que hi havia en relació
amb la Llei de capitalitat. No tenc cap dubte que s’ha de complir
la Llei de capitalitat, però estic convençut també que no a costa
de les aportacions del conjunt de municipis.

En segon lloc, m’agradaria que pogués explicar en detall
alguns programes els quals doncs no... almanco a la memòria
explicativa i als objectius no s’especifica o no s’aclareix. Per
exemple el programa 463B, relatiu a la informació i l'atenció
ciutadana, que passa de l’any 2012 amb un pressupost de 93.720
euros al 2013 amb 105.000 i al 2014 amb 816.000; l’increment
crec que exigeix la pregunta, en què es destinarà?, quin és el
programa estrella per a aquest increment tan important? En
canvi, el programa 463E, de foment de la participació, no,
queda amb el 35 ja històrics, eh?, 35.000 euros.

En aquest sentit, crec que... bé, li puc dir clarament que
coincidiria -i li ho he dit altres vegades-  amb el discurs que fa
la conselleria, la consellera respecte de la participació, de la
transparència, de la informació, però és clar, aquests programes,
i després veure quina és la informació que el Govern aporta a
través de la pàgina web Balears Opina respecte del pressupost
per exemple, doncs crec que no quadra, qualsevol ciutadà que
va al Balears Opina i mira l’espai de participació, bé, del
projecte de pressuposts i veu les inversions territorialitzades i
allò és la informació que pot obtenir a través del Balears
Opina..., crec que no quadra amb tota aquella filosofia de
facilitar la participació, la transparència, la informació quan...
són aquests quadres que hi ha aquí, qualsevol ciutadà...no veu
res, és impossible.

També m’agradaria que m’expliqués el programa 222B,
d’activitats classificades i espectacles, també hi ha un increment
important al capítol 6, de despeses en inversions de caràcter
immaterial, que passa de 154.000 a 231.000 euros i sobretot
m’agradaria saber què té a veure aquest increment en relació
amb la nova llei recentment aprovada.

Del programa 223A, d’emergències, voldria recordar aquí
que el Govern en el seu moment va anunciar la creació d’una
xarxa de comunicacions d’emergència única i pròpia gestionada
per la conselleria competent on s’integraven o s’havien
d’integrar els diferents serveis d’emergències de les Illes
Balears. Aquest anunci fet al seu moment no el veim reflectit
enlloc d’aquest pressupost ni en nombres ni en objectius en la
memòria. Vull recordar que açò suposava una modificació de la
Llei 3/2006 i ja dic, ni al programa ni en la memòria ni tampoc
a GEIBSA, enlloc, no hi ha una referència a aquest objectiu
polític clar del qual ens agradaria saber alguna cosa més.

També ens agradaria saber alguna cosa més, que tampoc no
veim reflectida en aquest pressupost, respecte d’un compromís
que va fer aquest govern, amb el qual el nostre grup no
coincidia, amb el contingut d’aquesta voluntat, que era en
relació amb la Llei del bon govern. A tota la memòria, a tots els
objectius estic llegint “donar suport al desenvolupament de
l’abast obligatori que fixa la Llei 4/2011, de 31 de març, de la
bona administració i del bon govern”, constantment es repeteix,
per tant, aplicar aquesta llei, després veim que l’Oficina de
transparència i control del patrimoni dels càrrecs públics
continua amb aquells tradicionals 10.000 euros que els 10.000
euros és com si cada any ens vénen a dir “hi és, però esperarà”.
Ens agradaria saber aquest propòsit, aquesta voluntat del
Govern tampoc no està reflectida a aquest pressupost ni en
lletres i en nombres.
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I finalment, m’agradaria també poder entrar en més detall a
l’Escola Balear d’Administració Pública, el seu pressupost més
o menys és comparable al de l’any anterior, però m’agradaria
saber en detall algunes qüestions. Un quan mira els diferents
plans que té l’escola, el Pla de llengua, el de formació contínua,
el de formació policial, etc., m’agradaria saber del total de plans
quantes accions formatives es tenen previstes per a l’any 2014,
encara que una acció formativa abasti 2013-2014 o 2014-2015,
quantes accions formatives afectaran el 2014 i quants d’alumnes
potencials són beneficiaris del conjunt d’aquestes accions
formatives. Li faig la pregunta simplement per poder tenir una
percepció de l’eficiència en l’ús dels recursos de l’escola.

I en aquest cas concret, m’agradaria fer referència a un cost
que també crec que és necessari posar de manifest en relació
amb el que ja s’ha esmentat aquí del Fons de seguretat pública.
El setembre d’aprovava una nova convocatòria per a un nou
curs bàsic de formació de policies locals de capacitació, és la
promoció 38 en la qual s’obrien 24 places per a aquest curs,
aquest curs ja ha començat tot el procés i afecta el 2013-2014.
Ja sap que nosaltres ja hem mostrat la nostra estranyesa per
aquest curs, no coincideix -crec- amb la filosofia que es va
expressar en el seu moment, és a dir, en aquest moment en què
es reclamava un pla d’estabilitat per als policies, en aquell
moments turístics i que la immensa majoria està al carrer, veure
aquest nou curs ens sembla que és generar més professional
format sense tenir opcions pràcticament a un lloc de feina. Per
tant, ens agradaria saber quina explicació té aquest curs i quin
cost té per alumne, el cost per alumne d’aquest curs, d’aquestes
24 places, sobretot perquè ... bé, no tenim cap dubte de la
importància de l’escola, però creim que és fonamental també
valorar l’eficiència i els costos.

I simplement una pregunta, no sé si és simpàtica o
anecdòtica, però m’agradaria saber si el TIL també s’aplicarà a
l’Escola Balear d’Administració Pública, és una curiositat i li ho
havia de demanar.

Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Prohens per un temps també de deu
minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lloc i en nom del Grup
Popular voldria donar la benvinguda a la consellera
d’Administracions Públiques i a tot el seu equip i donar-li les
gràcies, consellera, per una presentació tan clara d’aquest
pressupost per a l’any 2014.

M’agrada començar com ho faig cada any amb risc de
semblar repetitiva, però crec que és important fer memòria per
recordar que aquest és el tercer any consecutiu en què es
presenten aquests pressuposts. Pot semblar una banalitat, però
no ho és si tenim en compte que el 2011 en plena crisi
econòmica i darrer any de la legislatura del pacte aquesta
comunitat va funcionar amb uns pressuposts prorrogats.

El Govern llavors superat per les dificultats no va ser capaç
de presentar la llei més important de tot l’any i ara resulta irònic
escoltar segons quins portaveus parlar de transparència, de
manca de control o d’opacitat; i és que no és senzill quadrar un
pressupost en temps de mancança, quadrar números, ajustar al
màxim per garantir els serveis bàsics i essencials i, sobretot,
pensant en la comunitat com un tot, sabent que en els temps
actuals les prioritats, com no pot ser d’una altra manera, passen
per serveis socials, educació i sanitat.

Per això vostès presenten avui una conselleria més reduïda
que mai, amb menys càrrecs, amb menys empreses públiques,
en definitiva, amb menys despeses que és en el que es tradueix
aquesta davallada global en el seu pressupost per a l’any 2014,
però ja ho ha dit vostè, en nombres generals i agafant les
direccions generals, competències i serveis que sí manté avui
aquesta conselleria, presenta en aquesta cambra un pressupost
que, respecte de l’any anterior, creix un 1,25%.

Li han dit també els portaveus que m’han precedit que els
anys anteriors han hagut de renunciar a serveis, nosaltres..., jo
crec que ni el Grup Popular ni aquesta conselleria posam en
dubte la validesa i el valor que tenien aquests serveis, però sí
que respon a la línia iniciada per aquest govern d’una
administració, un servei, evidentment s’ha hagut de renunciar o
de tornar a les altres administracions o altres entitats serveis
que, pel nivell de competències, no corresponien a aquesta
conselleria.

Aquesta és la tònica general dels pressuposts del Govern
balear per a 2014. Després de dos anys d’un pressupost més
restrictiu que mai, després de mesures impopulars, després
d’esforços molts durs per part dels ciutadans i també per part del
mateix personal de l’Administració, després de dos anys de
prioritzar allò estrictament essencial i de posar ordre als
comptes públics ara arriben els pressuposts del canvi, uns
pressuposts que tot i continuar sent restrictius permeten aquest
creixement que vostè ha anunciat, un creixement que es dóna
encara de manera encara més pronunciada a les àrees socials.
Perquè vostè, com bé hem vist al pressupost i escoltat a la seva
intervenció, tot i aquest creixement haurà de continuar fent
esforços en partides molt importants que consideram essencials,
però que malauradament el punt des d’on partíem era tal que
haurem de continuar ajustant. 

Em referesc, i també ho han fet els portaveus que m’han
precedit, al Fons de cooperació local, i tot que es manté aquest
mínim com l’any passat del 0,3, hem anunciat les quantitats
globals que hi destinaran i valoram l’esforç que fan per estar al
costat dels ajuntaments. Evidentment ens agradaria poder
destinar més doblers a ajuntaments i consells, i això ho sabem
nosaltres, no fa falta que ens ho digui ningú, i menys fa falta que
ens ho diguin, i no acceptam lliçons, aquells fantàstics gestors
que en el 2011 van fer desaparèixer els doblers destinats a
aquesta finalitat. No hi eren, perquè al paper hi podem posar el
que vulguem, 0,3, 0,5 o 0,7, el que vulguem, però la realitat el
2011 va ser 0,0, perquè el pacte també es va veure en l’obligació
de fer un pla d’equilibri, i dins aquest pla d’equilibri els doblers
que havien de destinar als ajuntaments eren aquests, 0,0. Això
és el municipalisme d’esquerres que ara ens donen lliçons.
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I ha estat un govern del Partit Popular que amb no poc
esforç ha mantingut aquesta partida, com també ha mantingut la
partida de sous als batles de municipis menors de 5.000
habitants, i a més ha hagut de fer front al deute anterior que es
va trobar, i això, encara que sigui parlar del passat, jo ho
continuaré recordant cada any, perquè malauradament quan hem
de quadrar números ho recordam cada dia. 

I el mateix passa amb la Llei de capitalitat. Ja és un clàssic
en aquesta secció que ens reclamin allò que no van pressupostar
quan governaven. Però a més ens alegram, Sra. Consellera
d’aquest anunci que ha fet avui matí, i la volem felicitar, de
pagament via conveni del deute pendent amb l’Ajuntament de
Palma. El que jo no entenc és que si creuen tant en aquesta
capitalitat, aquesta legislatura van votar en contra de tornar unes
competències a l’Ajuntament de Palma que la passada
legislatura el mateix ajuntament hi havia renunciat. Això també
és un altre exemple d’aquest municipalisme que dèiem.

Però, a més, aquest govern ha iniciat una nova línia de fer
feina al costat de les institucions, una línia que demostra que no
tot s’ha de basar en transferències pressupostàries, i que als
ajuntaments se’ls pot ajudar també des del suport tècnic, la
simplificació administrativa i burocràtica i, en definitiva,
cercant la manera de facilitar-los la tasca. L’any passat vèiem,
per exemple, que dins les competències que llavors en aquell
moment tenia la seva conselleria s’havia posat en marxa un
programa d’assistència en matèria d’obres públiques que havia
tengut un gran èxit entre els ajuntaments, ja que aquest mateix
programa suposava un important estalvi per a les seves arques.
Donat que la reestructuració del Govern produïda durant el 2013
ha suposat una modificació en les seves competències, ens
agradaria conèixer, Sra. Consellera, de quina manera estan
també donant i pensen continuar donant suport als ajuntaments,
mitjançant quins programes estan al seu costat per donar-los
aquest suport tècnic que els pot ajudar a cobrir les seves
mancances.

A més veim que aquest pressupost consolida el nou fons a
favor dels ajuntaments que es va iniciar el 2013 i que es
consolida el 2014, el Fons de seguretat pública, un fons de la
necessitat que poden tenir els ajuntaments en seguretat pública,
especialment en el seu reforç en determinades èpoques de l’any;
un fons que destina el 70% a recursos humans, com la
contractació de policies interins, de reforç, o de creació de
places de funcionaris de carrera, i el 30% restant es podrà
destinar a recursos materials, com ara vehicles, uniformes,
armament, equips d’autodefensa o equip tecnològic; un fons de
seguretat -ja ho ha explicat en diverses ocasions- que dóna
seguretat jurídica als ajuntaments i que regula el que era la
figura de policia turístic d’acord amb allò a què els obligava
l’Estatut bàsic de l’empleat públic; i un fons de seguretat que
consolida gairebé aquesta partida de gairebé 3 milions d’euros.

També vull fer un breu reconeixement a la tasca que es
realitza des de la Direcció General d’Emergències i des de
l’empresa pública GEIBSA. Els han tornat recordar que es va
haver de renunciar (...) al principi de la meva intervenció, al
servei d’helicòpter, un servei d’helicòpter que hem de recordar
que costava a les arques d’aquesta comunitat gairebé 1 milió
d’euros anuals i que sí disposen altres institucions. Jo crec que
aquest estiu hem tengut un trist exemple, però que sí que ha
servit per demostrar la gran tasca de coordinació amb altres
institucions que han estat capaços de desenvolupar i de liderar
des de la seva conselleria, des del lideratge de la Direcció
General d’Emergències i des de l’empresa pública; va ser
evidentment durant l’extinció i els treballs contra l’incendi
d’Andratx aquest passat estiu, una tasca de coordinació,
d’eficiència i d’aprofitament de recursos que crec que pot ser
posada com a exemple.

I ja per acabar, perquè crec que allò important avui és
escoltar la intervenció de la consellera, vull dir que vostè avui
presenta uns pressuposts que els permetrà continuar oferint als
ciutadans un servei de qualitat, d’estar al costat de les
institucions, i de fer una tasca de coordinació essencial, i donar
seguretat a la plantilla de funcionaris i treballadors de
l’administració pública. 

A cap no se’ns escapa que aquest govern ha demanat també
importants esforços als treballadors de l’administració pública,
una administració pública que havia crescut com mai els darrers
anys i que es feia necessari reajustar i redimensionar, de la
mateixa manera que ho feien les empreses i les famílies. A
ningú no se’ns escapa que es va suprimir el primer any de
legislatura una paga extra de Nadal; aquesta paga extra va
suposar un estalvi de més de 7 milions d’euros. O que es va
produir una ampliació de la jornada laboral que equivalia a un
estalvi de gairebé 5 milions d’euros. A ningú no se’ns escapa
que hi ha hagut una reducció de 93 empreses públiques que han
tengut un efecte sobre els empleats i les amortitzacions de
places d’aquesta comunitat, però allò cert és que són
precisament aquests ajustaments que han permès, per exemple,
la creació d’una nova conselleria com la Conselleria d’Afers
Socials, i l’aposta per les polítiques socials, especialment
importants a un moment com l’actual, o la recuperació
d’aquesta paga extra dels funcionaris que reflecteixen aquests
pressuposts.

Per això el Grup Popular donarà ple suport a aquests
pressuposts, perquè considera que són uns pressuposts que
responen a les necessitats de la seva conselleria, que garanteixen
la viabilitat i la continuïtat de tots els serveis de l’administració,
i que a més són uns pressuposts solidaris que permeten
importants creixements a conselleries com Educació, Sanitat o
Benestar Social.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. I per contestar les
intervencions que l’han precedida, Sra. Consellera té la paraula,
té la paraula vostè.
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LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyors diputats, per les
seves intervencions i les seves observacions. Intentaré respondre
de forma breu i clara els comentaris o les observacions que han
fet.

En primer lloc, a l’observació general que fan sobre la
remodelació del Govern. És evident, i així ho vàrem dir al
principi del mes de maig, quan vàrem comparèixer per donar
compte dels objectius d’aquesta conselleria, que fruit de la
remodelació del Govern desapareixia una direcció general
d’aquesta conselleria, que era la de Patrimoni i Obres Públiques,
i es repartien els serveis a les diferents conselleries existents
amb la voluntat d’impulsar dues conselleries noves com era la
d’Afers Socials i la d’Economia i Competitivitat. Vet aquí que
hi ha una modificació de capítol 1 a efectes de càrrecs, perquè
passam de set conselleries a nou per impulsar aquestes dues
àrees. Però no vull deixar de recordar que això suposa una
disminució en relació amb les catorze conselleries que hi havia
a principi de la legislatura anterior l’any 2007 i que nosaltres
vàrem reduir a la meitat, amb aquest esforç de sacrifici i
d’austeritat, i de reduir l’administració.

Dit això, el fet que aquesta direcció general no formi part de
la nostra conselleria no determina, per altra banda, que aquest
govern no tengui aquest interès clar per reformar i per impulsar
l’administració, com ho demostra, he dit, un increment d’un
6,47% en la Direcció General de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, que és la que
recull tots els programes que fan referència a la reforma de
l’administració, a la modernització de les estructures i a la
millora de la qualitat dels serveis als ciutadans.

En relació amb els consorcis, com em demanaven, el
Consorci del penya-segat de Maó està ara adscrit a la
Conselleria de Turisme i Esports, i el d’Eivissa Patrimoni de la
Humanitat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats,
que són les que impulsen o duen a terme els projectes
corresponents i les partides corresponents a aquests consorcis.

En relació amb altres actuacions de capítol 1, no són més
que fruit d’aquesta darrera remodelació i de la gestió ordinària
de personal, no hi ha més enllà. Vull dir que l’única
redistribució, la modificació de les persones que ocupen els
diferents llocs de feina, determina unes determinades partides
per cobrir aquest capítol 1, però no hi ha més enllà cap altre
canvi important a assenyalar en relació amb el que m’han dit.

En el tema de la paga del mes de desembre de l’any 2012
trob que no he d’afegir res més des del moment en què hi ha
informes jurídics d’aquesta comunitat que avalen la gestió que
es va fer quant a la seva supressió, independentment que fos
amb el reial decret llei de..., amb el decret estatal de dia 15 de
juliol. Mentre hi hagi aquests informes jurídics i estiguin
avalades d’aquesta manera les actuacions del Govern no faré
altres suposicions en contra dels informes jurídics de la mateixa
comunitat. Crec que no hi ha lloc a fer més observacions en
aquest sentit.

Respecte del suport i la implicació que té aquest govern amb
els municipis, és que aquest govern, no només aquest govern, és
que els governs del Partit Popular són els governs de vocació
clarament municipalista. Jo únicament els vull recordar que les
lleis municipals d’aquesta comunitat autònoma són lleis del
Partit Popular. La Llei 20/2006, municipal i de règim local de
les Illes Balears; la Llei 23/2006, de capitalitat de l’Ajuntament
de Palma; la Llei 16/2006, de llicències integrades d’activitats,
que ara es va aprovar fa dos dies, ara ja dins l’any 2013,
l’actualització i la modernització; la Llei de policies locals, que
també dins l’any 2013 s’ha modernitzat. També tots aquells
fons de cooperació amb els municipis: el Fons de cooperació,
del Fons de seguretat, el de retribucions dels batles i de regidors
amb dedicacions exclusives. També les estructures de
colAlaboració amb els municipis: la Comissió del pacte local, la
Comissió de dret local; els consells de coordinació, els vuit
consells de coordinació s’han estabilitzat, o consolidat, millor
dit, dins aquest anys amb un govern del Partit Popular; o per
exemple les associacions de municipis, que tenim la primera
que s’està impulsant a nivell nacional dins aquesta comunitat,
ara aquesta legislatura, que és la de Maria i de Llubí. Vull dir
que realment les estructures, les lleis, les normatives, els fons,
són amb governs del Partit Popular, l’any 2007, i ara s’estan
reactivant.

Per què dic que s’estan reactivant? Perquè no basta adquirir
compromisos, també s’ha d’adquirir la responsabilitat de fer-hi
front i pagar-los. En aquest sentit hem pagat el Fons de
cooperació local, que va quedar pendent l’any 2011. 

També els record que en relació amb la Llei de capitalitat,
que recollia aquest compromís dels 30 milions d’euros, quan
nosaltres vàrem començar a governar l’any 2011 estava pendent
l’any 2010; vàrem haver de fer un plurianual per pagar l’any
2010 en tres anys. També els puc detallar l’acord que s’ha fet
avui matí entre les tres administracions, insular, autonòmica i
local por donar sortida al Fons de capitalitat 11, 12, 13, perquè
és que el fons de l’any 2011 tampoc no estava amb una partida
suficient. Si volen els puc detallar més en què consistirà: un pla
plurianual a vuit anys per fer front de forma efectiva al 2011;
unes compensacions de deute, per al Palau de Congressos 20
milions i per al lloguer del Parc de Bombers 2,9 milions de
l’any 2012, la resta es fa amb pagaments efectius, més el Fons
de cooperació, que sí l’hem anat pagant nosaltres aquests anys;
i després l’any 2013 la compensació en deute de l’IBAVI per la
façana marítima, 22,3 milions d’euros, i lloguer del Parc de
Bombers més el fons de cooperació, que sí l’hem anat pagant.
Entre aquestes actuacions, per exemple, la posada en
funcionament una vegada més de les instalAlacions esportives
com les instalAlacions de Son Moix seran una realitat, com s’ha
anunciat avui per l’Ajuntament de Palma, gràcies a aquestes
aportacions que s’estan fent des d’aquest govern, amb la qual
cosa la vocació municipalista crec que és clara, amb les lleis,
amb les normes i amb els compromisos i el compliment dels
pagaments de les quantitats a què ens comprometem amb els
municipis.
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En relació amb el Fons de cooperació, a part de ser creat per
aquest govern i a part de ser reactivat el pagament per aquest
govern, si bé hi ha un ajust a les partides, per altra banda hi ha
una pujada en el Fons de seguretat pública. Tenim un fons que
baixa a  2, però tenim un fons de seguretat a 2,5; el Fons de
seguretat pública és creat per aquest govern, amb la qual cosa hi
ha aquesta pujada d’un 0,5 que, per altra banda, és més d’un 0,3;
no és el 0,3 que és un mínim que diu el projecte de llei de
pressuposts, però un mínim no vol dir que sigui el techo
máximo, és la màxima que inclou la partida dins la Conselleria
d’Administracions Públiques en un 0,48, és a dir, les xifres
previstes per a l’any 2012, que pràcticament era del 0,5. Vull dir
que a nivell d’ingressos d’aquesta comunitat amb l’esforç
d’austeritat ens situam en el percentatge de l’any 2012
novament.

En relació amb actuacions noves, o estrella, o importants, els
800.000 euros que hi ha dins la partida d’informació i atenció a
la ciutadania són referents, precisament amb aquest compromís
essencial que deia al principi del Govern, a part d’estabilitzar
els comptes públics, que és evident que s’està fent, per altra part
el d’impulsar l’administració i modernitzar-la. Els 800.000
euros van destinats a la carpeta ciutadana. Saben vostès que s’ha
aprovat el Decret 6/2013 per part d’aquest govern, de
simplificació documental, que inclou tota una sèrie d’actuacions
per modernitzar i simplificar l’administració, perquè ens vàrem
comprometre en campanya electoral, i així ho vàrem incorporar,
per tant, en programa de govern, a simplificar l’administració
als ciutadans.

Com ho hem fet? Aprovant un decret que recull -li detall
allò de la xifra dels 17 milions d’euros-, conforme als estudis de
càrregues administratives, l’estudi fet pels tècnics del
Departament de Qualitat dels Serveis, que aquest decret
suposarà un estalvi de 17 milions d’euros anuals als ciutadans.
Això és de cara als ciutadans, l’eliminació de càrregues
administratives. I per altra banda aquest decret recollia, per una
banda, la interoperabilitat, és a dir, l’intercanvi de dades entre
administracions, la qual cosa ja simplifica, i, per un altre costat,
la carpeta ciutadana, que és aquesta novetat que els deia dels
800.000 euros. La carpeta ciutadana és una estructura dins
l’administració que permetrà que els ciutadans puguin posar a
la seva disposició tota aquella documentació que vulguin que no
estigui ja dins les dades administratives, per poder simplificar
qualsevol tràmit futur que vulguin fer, tant a l’administració
autonòmica com a qualsevol ajuntament que s’adhereixi a
aquesta plataforma.

Finalment, quan al centre 112 d’Eivissa, ja vàrem comentar
en el mes de maig que hi havia unes partides previstes per dur
a terme aquesta millora d’instalAlacions en matèria
d’emergències, i en aquest sentit s’està estudiant. De totes
maneres es manté en els convenis el pressupost previst per a Sa
Coma; no obstant això es continua fent feina per establir o per
consolidar unes instalAlacions més directament ateses des
d’Eivissa, el que no vol dir que el servei no s’estigui prestant,
com s’ha comentat s’està prestant crec que amb garanties de
qualitat dins les possibilitats i tenint en compte, a més, el que
suposa un servei d’emergències; no és plat de bon gust haver de
prestar aquest servei, però si s’ha de prestar i hi ha una
necessitat crec que es demostra que s’està prestant en
condicions adequades, satisfactòries i, a més, amb una gran
feina que es fa per part dels tècnics i de tota la direcció.

En relació amb..., em comentàveu del TETRAIB. És la
partida de més de 50 (...) està prevista dins la Direcció General
d’Interior. En relació amb l’EBAP, la partida és equivalent, són
3 milions d’euros; no obstant els programes i els plans de l’any
2014, quan s’aprovi el pressupost evidentment serà quan
s’aprovaran els plans, els plans no els tenim aprovats per al
2014 perquè no es poden aprovar fins que el pressupost no
estigui fet. No obstant això, tot d’una que s’aprovin aquests
plans evidentment es donarà total difusió. 

El que sí els comentava és que continuarem en la línia de
millora de la modernització, mesures de conciliació, cursos on
line. I els he dit també que s’impulsaven totes aquestes
actuacions de curs bàsic de policies locals; per altra banda és un
curs demanat per unanimitat entre tots els ajuntaments, tant
d’Eivissa com Formentera, per això es fa íntegrament allà a
Eivissa, precisament amb gran participació de gent d’Eivissa,
eliminant límits, com hi havia, per edat a efecte de les persones
interessades. No es deixa de donar formació, no es deixa de fer
cursos, no deixa la universitats, les estructures de formació de
donar cursos pel fet que hi hagi gent potser en atur. És a dir, els
cursos s’han de continuar fent, has de continuar donant
oportunitats a la gent, i evidentment si tots els ajuntaments per
unanimitat demanen una formació el Govern està devora
aquests ajuntaments, donant aquesta formació que ens reclamen
i de la qual hem tengut més d’un 60%, no sé exactament el
percentatge, de gent d’Eivissa i Formentera que s’hi ha apuntat
i està fent aquest curs. La partida està dividida entre enguany i
l’any que ve, és a dir, la partida..., i és la mateixa que qualsevol
altre curs amb el condicionament que es fa a Eivissa. Crec que
apostam per l’illa d’Eivissa.

Finalment, a nivell de pla de llengües també li he de dir al
Grup MÉS que l’EBAP dóna formació de llengües i formació
als docents, on hi ha cursos en llengua anglesa en la mesura en
què se’ns ha demanat pels docents. 

Després en relació amb l’esforç, com comentava el Grup
Parlamentari Popular, que fan els empleats, evidentment, si les
famílies fan un esforç el Govern ha fet un esforç en reducció
d’estructura i amb una sèrie de mesures d’ajustaments. També
els empleats públics l’han fet i sempre hem manifestat aquest
agraïment per aquest esforç comunitari general que es fa, i és el
mateix esforç, a més, els ho record, que s’ha demanat als grups
parlamentaris per part del Govern de les Illes Balears en nom
del seu president, que encara espera la resposta de dos grups que
no es varen asseure amb el president per fer aquest mateix
esforç que han fet els empleats públics i ha fet la resta de la
societat.

I després finalment els he de recordar, en relació amb la
publicitat de les inversions del pressupost, que no només està
penjat a la pàgina de “Balears opina” sinó a la pàgina web del
Govern, a la Conselleria d’Hisenda, amb un enllaç al qual s’ha
donat deguda publicitat, i a més vostès ho han pogut veure
dins... Perdoni, dins “Balears opina” estan penjades les
inversions, l’avantprojecte d’inversions, a l’atenció al servei de
la ciutadania, perquè nosaltres complim lleis. És a dir, les lleis
no només s’han de fer, com és el cas de la Llei de bon govern,
sinó que també se n’ha de donar compliment. És molt maco fer
lleis perquè els compleixin els altres. Nosaltres complim les
lleis, les nostres i les que es varen fer l’anterior legislatura.
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Dit això crec que ha quedat més o manco clara l’explicació
de quines són les partides que es desenvolupen per aquesta
conselleria. Vull recordar simplement això, que aquesta intenció
d’aquest govern és impulsar no només les mesures d’equilibri
pressupostari sinó evidentment, com ha quedat palès, la de
reforç de l’administració i de qualitat del servei a tots els nostres
ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Torn de rèplica per part dels
grups que han intervengut, en primer lloc, té la paraula el Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Costa, té la paraula per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, miri, només
li desig a vostè i a aquest govern que no tenguin el mateix èxit
en la seva gestió, de la qual bravegen aquí, i que no acabin com
la gestió del darrer govern del Partit Popular en aquestes illes.
Hem hagut d’escoltar aquí de la mala gestió que pateixen els
ciutadans a les Illes Balears de l’anterior legislatura, però, sap
quin és el problema i el drama de la nostra comunitat? Que les
arques públiques que s’han vist sistemàticament sacsejades pels
responsables polítics no ha estat conseqüència de la crisi
econòmica que es va iniciar l’any 2009, aproximadament, el
drama d’aquesta comunitat és que les arques públiques s’han
vist sacsejades pels responsables del Partit Popular en la seva
darrera gestió en el Govern d’aquestes illes. 

Per això, Sra. Consellera, jo li desig a vostè, al seu govern
i a tots els alts càrrecs que l’acompanyen que la seva gran gestió
no acabi com la gran gestió, entre cometes, del darrer govern del
Partit Popular, tot tenint en compte que molts dels representants,
fins i tot diputats d’aquesta casa i d’aquest parlament, que ara
diuen determinades coses, ja hi eren quan l’expresident Matas,
condemnat per corrupció, va participar d’aquell govern. Per
cert, que vostè també hi era a la Conselleria d’Interior, Sra.
Consellera.

Per tant, ja està bé, un poc més de vergonya política quan es
ve aquí a aquesta comissió a bravejar de determinada gestió, i
sobretot que tres anys després de governar aquesta comunitat els
ciutadans el que volen són solucions de present i de futur. Si
vostès continuen mirant cap enrere, desgraciadament, el que
recorden els ciutadans d’aquesta comunitat són unes arques
públiques sacsejades per un president i per responsables polítics
del Partit Popular que és el darrer govern que vàrem tenir amb
el president Matas del seu partit.

Per tant, Sra. Consellera, jo crec que més val una mica més
de modèstia i de prudència sobretot quan es ve a aquest
parlament a dir determinades coses. I, per cert, pressupost en
aquesta comunitat n’hi ha hagut sempre, prorrogat o no, n’hi ha
hagut sempre. I preguntin vostès als ajuntaments quin
pressupost preferien, el de l’any 2011 prorrogat respecte de les
ajudes que tenien i el suport econòmic que tenien o respecte, per
exemple, del projecte de pressuposts de l’any 2014. Vostè ho
pregunti als ajuntaments o a la FELIB. Supòs que aquestes
baixades o destralades al pressupost destinat als ajuntaments i
al Fons de cooperació local no té res a veure ni és cap càstig per
la seva oposició a la política educativa d’aquest govern.

I per últim, no tornin a dir vostès que amb la reestructuració
del Govern han minvat càrrecs perquè la seva conselleria n’és
una bona mostra. Miri, aquesta conselleria, en aquesta
legislatura, ha passat d’un pressupost d’uns 100 milions a 35
milions amb aquesta reestructuració, en canvi els alts càrrecs
s’han mantingut, Sra. Consellera. No em torni a dir que és que
vostès fan una política d’austeritat amb els alts càrrecs perquè
ha passat tot el contrari, han fet més conselleries, amb una
reestructuració evidentment legítima, perquè és una decisió
política, però els alts càrrecs en la seva conselleria han quedat
igual amb un pressupost que abans hi havia d’uns 100 milions
d’euros a 35 milions d’euros.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per part del Grup
Parlamentari MÉS, Sr. Martí, té la paraula també per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, abans de res, vull
deixar clar, per tant, queda constatat que el Fons de cooperació
local es redueix, es redueix en 2 milions, per tant, el que rebran
els ajuntaments del Fons de cooperació local, en el seu conjunt,
és redueix. Sí que és cert que s’incrementa l’aportació que té
previst el pressupost per a la Llei de capitalitat de Palma i
aquest increment es fa a costa de la resta d’ajuntaments. L’acord
que s’ha signat avui matí que, per cert, talment el comunicat
oficial diu que encara s’ha de plasmar en un conveni. No diu
que hi hagi un conveni, diu, que s’haurà de plasmar en un
conveni, si no el comunicat no és correcte, però això és el que
diu el comunicat. 

Què fa? Doncs, el deute de 2011 el resol amb un plurianual
de vuit anys, però tot allò de 2012 i 2013 ho resol amb
compensacions. Bé, miri, vol que li ho llegeixi? Claríssim, del
2012 al 2013 queda compensat per diferents inversions i
actuacions que s’han de dur a terme i que sense cap dubte seran
beneficioses per a la ciutadania, però aquesta ha estat la seva
opció, el 2011 es fa amb un plurianual i del 2012 al 2013 per
compensacions. Jo crec que no fa falta dir res més.
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Municipalisme. Per ser municipalista no fa falta, no és
suficient, fer lleis sobre els municipis, cal fer lleis a favor dels
municipis, i les lleis que vostès han modificat aquests dos
darrers anys han estat lleis en contra, en detriment de
l’autonomia dels municipis. Aquesta és la realitat, a través de la
reducció en les aportacions i en la consideració, qui ha estat el
darrer, la darrera administració per resoldre totes les factures
pendents a proveïdors? Qui ha estat el darrer a ser atès per
resoldre tot el sistema de pagament a proveïdors? Els municipis,
i en un segon pla. Aquests han estat els darrers.

Vostè em diu que els 816.000 euros del programa
d’informació i d’atenció a la ciutadania serà per fer front a
aquest pla per disminuir càrregues administratives, fantàstic, i
que açò suposarà un estalvi per als ciutadans d’ics milions,
fantàstic. Jo només li vull dir, però que per ara això és un
objectiu polític lloable, la realitat és que les despeses
administratives per als ciutadans s’han incrementat, i molt. N'hi
diré dues de molt planeres, el certificat de resident i la targeta
sanitària. No només ha augmentat el cost sinó la despesa. Una
targeta sanitària es podia treure en qüestió de minuts, amb un
sol tràmit, amb una sola visita, ara, a part de pagar s’ha de fer,
com a mínim, en tres tràmits, en tres visites. Bé, això és la
simplificació administrativa, molt bé.

No m’ha resolt la modificació de la Llei d’emergències ni la
modificació de la Llei del bon govern, que, bé, per a mi molt bé,
molt bé que vostè faci una defensa del compliment estricte de
la Llei del bon govern que es va aprovar, crec, amb prou acord
en el seu moment, però que vostès se n’han cuidat i més a dir
que tenia molts defectes, que era inaplicable, que tal i tal. Bé, on
han quedat aquestes paraules? On és tot açò?

Després matisar-la en una cosa, el TIL no és aprendre
anglès, és aprendre anglès fent classes en anglès. Jo li ho torn a
dir, tots els alumnes o gran part dels alumnes, i sobretot amb
l’objectiu que es té dins l’escola, no haurien també de conèixer
anglès? No l’haurien de conèixer a través de la pràctica de
l’anglès? De l’aprenentatge en anglès de matèries que no són
simplement aquesta llengua? Jo crec que estaria bé saber-ho.
Això que demana el Govern, que s’ho apliqui. On és la
coherència amb la seva escola, l’escola que administra d’una
forma més immediata, classes d’anglès, perfecte, però li
demanam més, l’aplicarà? Aplicarà aquest trilingüisme a la seva
escola?

Per acabar, jo supòs que és una sortida fàcil parlar de reduir
administració, que aquesta institució també s’ha d’implicar...
miri, jo crec que si no algú els hi hauria de dir, reduir
l’administració passa per prendre decisions importants i sense
cap dubte, cap, i si vostè domina els nombres estic segur que ho
veuria, passa per resoldre una qüestió històrica d’aquesta
comunitat autònoma, tenir dos executius a l’illa de Mallorca;
mentre no es resolgui aquesta qüestió, governi qui governi,
mentre no es resolgui aquesta qüestió és ilAlusori fer
plantejaments com els que vostès han fet, plantejar una reducció
de diputats, del nombre de parlament, açò sempre vist des de
Mallorca, sempre vist des de Mallorca, perquè ja em dirà la
proporcionalitat i l’efecte que té sobre les altres illes. Li ho dic
clarament, i tal vegada ens haurem de plantejar una altra forma
d’organitzar la sobirania d’aquesta comunitat autònoma i de
cada una de les Illes, perquè així com ho planteja el Partit
Popular el que proposa és un parlament més mallorquí i menys

menorquí, menys eivissenc i menys formenterer. Que ho
tenguin clar, que ho tenguin clar. Reduir el Parlament abans
només pot ser coherent i lògic si vostès resolen tenir dos
executius a l’illa de Mallorca. Quan ho resoldran? Sé que els
espanta moltíssim parlar d’açò, però hauran d’afrontar-ho.

Si vol els farem alguna proposta, perquè cada vegada que els
ho plantejam només veuen una cara, i sempre és la cara
equivocada, però els farem alguna proposta si és que no tenen
capacitat de fer un plantejament original i que respongui a la
realitat d’aquesta comunitat autònoma.

Per acabar, jo crec que és clamorós afirmar que aquesta
conselleria ha fet un esforç, sí, l’ha fet tota la ciutadania, però
el conjunt del cost de càrrecs, d’alts càrrecs amb relació al que
gestiona s’ha desproporcionat. Vull dir, en aquests moments
continua mantenint molts alts càrrecs pels pocs programes i poc
pressupost d’aquesta conselleria.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Prohens, té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sr. President. Sabíem que això seria l’any del
TIL, el que jo desconeixia és que també serien els pressuposts
del TIL, estiguéssim a la secció pressupostària que estiguéssim,
però bé, ja ho tendrem en compte també per a debats posteriors.

Sra. Consellera, enhorabona, enhorabona perquè avui vostè
jo crec que presenta uns pressuposts impecables, i no ho dic jo
ho diu també la portaveu del Grup Socialista en la seva rèplica
perquè encara que no ho hagi dit literalment ha fet una rèplica
on no ha parlat ni una sola frase del pressupost que presenta
avui. Per tant, enhorabona, perquè tant el Grup Socialista com
el Grup Popular estam molt contents d’aquest pressupost i no hi
tenim res a criticar.

Jo crec que avui vostès, a part de presentar uns pressuposts
nous per a un exercici pressupostari nou, vénen amb els deures
fets i vénen amb els deures fets amb uns pressuposts anteriors,
els de 2013, on ja varen ser criticats pels ajustaments, però la
veritat és que amb els recursos que tenien han fet allò que varen
prometre que farien, i això al final és l’important de la política
i això al final és l’important de la gestió. 

Vostès, per exemple, varen dir que farien, i ho han fet, posar
en marxa el treball a distància; vostès, per exemple, han apostat
per la conciliació familiar i laboral, per la qualitat dels
treballadors i de les treballadores de l’administració pública;
vostès també han estat capaços d’aprovar i posar en marxa un
pla d’igualtat a l’administració pública. Li parlen, Sra.
Consellera, de manca de diàleg de la seva conselleria, el cert és
que el Pla d’igualtat no va poder ser aprovat la passada
legislatura perquè els sindicats no es varen asseure a les meses
de diàleg i vostè sí ha aprovat i posat en marxa un pla d’igualtat.
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Parlen de manca de diàleg amb els sindicats, jo voldria saber
on era aquest diàleg quan a cop de decret el Sr. Rodríguez
Zapatero va baixar a tots els funcionaris i treballadors de
l’administració pública el sou un 5% sense cap diàleg, sense cap
negociació ni cap intenció de fer-ho.

Vostès també parlaven l’any passat d’una auditoria, han fet
aquesta auditoria, han fet aquesta auditoria, a més, amb recursos
propis, han fet una catalogació de llocs de feina d’aquesta
comunitat que jo crec que ens permet tenir una fotografia clara
i poder ordenar una administració pública que clar, jo, vostè ha
intentar entrar en segon quin debat, entrar en l’esforç que
hauríem de fer els diputats d’aquesta cambra, que estic
totalment d’acord, però és molt difícil, és molt difícil quan
tenim els responsables d’una administració pública
sobredimensionada i d’una administració pública que no estava
en el servei dels ciutadans sinó a l’inrevés, teníem uns ciutadans
que havien d’estar al servei d’una administració pública que ens
constava molts de doblers, molts de doblers a tots.

Amb el tema de municipalisme vostè ja ho ha deixat ben
clar, però ja que ha d’anar als ajuntaments a fer aquestes
preguntes que li ha fet la portaveu socialista, els demani, els
demani què s’estimen més els ajuntaments, que s’estimen més
els ajuntaments si un paper que posi el que posi, però que al
final no es paga res i que, a més, es varen assabentar tants els
ajuntaments com els consells pels mitjans de comunicació de la
desaparició d’aquest fons de cooperació, què s’estimen més. Jo
crec que els ajuntaments són com moltes entitats o com molts
de proveïdors que ens hem trobat aquesta legislatura que ens
diuen, no ens enganyeu, deis-nos què hi ha, compliu allò que
prometeu, però sobretot no ens enganyeu. Sobretot no gastin en
despesa corrent allò que va destinat als ajuntaments. No gastin
en despesa corrent allò que arriba d’altres institucions per fer
determinades inversions perquè no sols enganyen sinó que
cometen un frau que llavors és mal de justificar.

Han parlat, no sé si s’ha dit cinc o sis vegades la paraula
sacseig. La veritat és que el que consider un veritable sacseig és
tenir empreses públiques amb dobles gerències per tal de
acontentar una persona de cada partit; el que consider un sacseig
és noliejar avions per cent quaranta persones, alt càrrecs i
sindicalistes, per anar a una festa a BrusselAles; el que consider
un sacseig és fer campanyes de màrqueting i merchandising i
plans d’actuació quan en el fons no hi havia res, i el que és un
vertader sacseig és gastar allò que no es té i encomanar feines
a proveïdors i a petites empreses i deixar-ho tot a l’aire i sense
pagar, això és un vertader sacseig dels comptes públics
d’aquesta comunitat.

Per tant, jo crec que si vostès fan una política seriosa, una
política de no enganyar, una política realista els ajuntaments
entendran aquests esforços, i entenen aquests esforços, que
s’han hagut de fer tot i que mantenc que ja ens agradaria poder-
hi destinar molts més doblers. Ho ha dit vostè, un bon govern no
és aquell que fa lleis de bon govern, Llei de bon govern que, per
cert, també varen haver de modificar perquè fos aplicable. Un
bon govern és aquell que després de dos anys ha aconseguit, per
exemple, dos mesos consecutius de baixada de l’atur o sis
mesos consecutius de generació d’ocupació neta, això encara
que als portaveus els faci moltes rialles, segons veig, això és un
bon govern i això no es demostra fent lleis, no es demostra

predicant sinó que es demostra gestionant i fent molta feina dia
a dia.

Per això, només em resta donar-li l’enhorabona a vostè i a
tot el seu equip i dir que comptaran amb el suport del Grup
Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Per tancar, Sra. Consellera, té
la paraula per un temps de cinc minuts, a pesar que si se’ls passa
jo no la tallaré.

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
gràcies per les vostres paraules. Aquest govern de les Illes
Balears crec que en aquest pressupost de l’any 2014, o previst
per a l’any 2014, com he dit abans, ho vull reiterar, dóna
compliment als seus compromisos amb els ciutadans. Per una
banda, ens vàrem comprometre a equilibrar els comptes públics,
quan nosaltres vàrem entrar a governar hi havia un deute de més
de 6.000 milions d’euros i ara es dóna compliment a aquest
compromís d’equilibrar els comptes públics. Crec que per això
ara els ajuntaments cobren, crec que s’estimen més cobrar,
cobren. Ara també l’Ajuntament de Palma té acords i cobreix la
capitalitat des de l’any 2010 que estava pendent, com deia, i ara
hi ha acords 2011, 12, 13, ara també hi ha acords per donar
compliment a la capitalitat. Ara hi ha fons de seguretat en els
municipis, és una realitat, està constatat com un tal fons la
seguretat per als municipis i la nostra cooperació. I ara
modernitzam l’administració, no només ara amb aquesta carpeta
ciutadana que tenim prevista l’any 2014 sinó li record que ja des
de l’any 2012 es varen signar els convenis d’interoperabilitat
entre el Govern de les Illes Balears, els quatres consells i
l’Ajuntament de Palma i ja hi ha una plataforma creada, que és
la Plataforma PIM, que s’instalAla en els diferents municipis que
ja suposa un estalvi i que dins l’administració ja permet
començar a fer aquesta interoperabilitat de dades. Vull dir, es fa
feina no només amb la normativa sinó també en l’aplicació. 
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Amb relació al bon govern únicament afegir allò que ja vaig
dir en el mes de maig, aquest govern no farà cap passa enrera en
matèria de bon govern i de transparència, ben al contrari,
sempre farem passes endavant, i per això es dóna compliment
a la llei. I en tot cas, únicament per tancar només em queda dir
el que he dit des del principi, que aquest govern és pioner a
nivell nacional en moltes matèries de reforma de
l’administració; en matèria de funció pública, com saben vostès;
en matèria de seguretat; que teníem un compromís clar amb tots
els ciutadans que era modernitzar, reduir i avançar en
l’administració i en la qualitat del servei i crec que aquest
pressupost, o aquest projecte de pressupost, per a l’any 2014 per
a aquesta conselleria d’Administracions Públiques és un clar
reflex en aquest sentit i en aquesta mateixa línia treballam ara
i seguirem treballant l’any que ve.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia, ja només ens queda
agrair a la consellera la seva presència aquí i als seus
acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Bones tardes i molta sort a tots.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 67 / 7 de novembre del 2013 1391

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


