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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, señoras y señores diputados, si os parece

podríamos empezar la sesión de hoy y, en primer lugar, pediría

si se producen sustituciones.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Jaume Garau.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, perfecto. Gracias.

Compareixença de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, solAlicitada mitjançant els

escrits RGE núm. 4206/15, presentat pel Govern de les Illes

Balears, per tal d’informar sobre les directrius generals de

l’acció de Govern que desenvoluparà en les àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del

Govern, i RGE núm. 4299/15, presentat per tres diputats

membres de la Comissió d’Assumptes Institucionals i

Generals, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal

d’informar sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria pel que fa a administracions públiques.

El orden del día de hoy consiste en la comparecencia RGE

núm. 4206/2015 de la consellera de Hacienda y

Administraciones Públicas, solicitada por el Govern de les Illes

Balears, para informar sobre las directrices generales de la

acción del Gobierno que desarrollará en las áreas de

responsabilidad, de acuerdo con el programa político del

Gobierno. Y comparecencia RGE núm. 4299/15 de la

conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, solicitada

por 3 diputados miembros de la Comisión de Asuntos

Instituciones y Generales, adscritos al Grupo Parlamentario

Popular, para informar sobre las lineas programáticas de su

conselleria, relacionado con administraciones públicas.

Asiste la Sra. Consellera Catalina Cladera Crespí,

consellera de Hacienda y Administraciones Públicas,

acompañada de la Sra. Maria Begoña Morey Aguirre, secretaria

general; de la Sra. Vanesa Servera Hoyos, directora general de

Función Pública; del Sr. Pere Perelló Payeras, director general

de Emergencias; del Sr. Fernando Monar Rubia, director

general del EBAP; del Sr. Juli Dalmau De Mata, cap de

gabinet; del Sr. Albert Traveset Campaña, responsable de

comunicación y de la Sra. Xesca Carreras Fiol, asesora técnica.

Haremos el debate conjunto de las dos comparecencias. Por

lo tanto, para iniciar esta sesión tiene la palabra la Sra.

Consellera para hacer su exposición oral y no tiene límite de

tiempo.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Bon dia a tots. Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots

senyores i senyors diputats. El passat mes de setembre vaig

comparèixer per primera vegada a la Comissió d’Hisenda i

Pressuposts, per informar els diputats i diputades de les línies

bàsiques d’actuació per a aquesta legislatura en matèria

d’hisenda i pressuposts, i avui ho faig en aquesta comissió per

presentar l’altre vessant de matèries que composen la

conselleria, que tenc l’honor i responsabilitat de dirigir i que és

funció pública, administracions públiques i així com

emergències i interior.

M’acompanya l’equip de la conselleria que dirigeix

aquestes àrees i que per part de la presidència de la Mesa ja se

n’ha fet presentació. Entendreu que en aquests moments excusi

l’assistència de la Sra. Vanessa Servera, directora general de

Funció Pública i Administracions Públiques, que per motius de

salut avui no ens pot acompanyar.

Breument i per situar l’ordre de la meva exposició, passaré

a explicar tot seguit la tasca que ja hem iniciat dins l’àrea de

Funció Pública i Administracions Públiques i la que

continuarem realitzant a mig i a llarg termini. I en segon lloc

vos presentaré les línies que ens hem marcat a les àrees

d’Emergències i Interior.

Com a primer element, senyores i senyors diputats, tenim la

millora de la qualitat dels serveis que el ciutadà rep de

l’administració, que constitueix l’objectiu primordial d’aquesta

conselleria i per extensió de tot el Govern. Des d’aquest punt

de vista valoram el personal de l’administració com a un dels

factors organitzatius més importants per aconseguir-ho. Tenim

un mandat clar, centrant en les persones i en el seu benestar i

conseqüentment en la defensa dels serveis públics, que són la

major riquesa per a una societat que pateix greus dificultats i

que fins ara ha vist com s’abatien uns drets socials que no

s’haurien d’haver retallat baix cap concepte. Per això, com a

Govern, estam obligats a retornar la dignitat a milers de

persones de la nostra comunitat autònoma i només serà possible

si obtenim més recursos per posar-los a disposició d’aquelles

iniciatives que realment caminin en la direcció d’oferir

solucions efectives als ciutadans i ciutadanes.

Un dels eixos bàsics serà en aquesta legislatura l’impuls de

la modernització i professionalització de l’administració

pública de la nostra comunitat autònoma. La nostra societat

experimenta continus canvis socials, econòmics, polítics i

tecnològics, que requereixen d’un permanent esforç

d’adaptació i evolució per part dels poders públics. Valgui com

exemple del que acab de dir, la recent aprovació de la Llei

39/2015, de procediment administratiu comú de les

administracions públiques, que obliga a fer profundes

adaptacions en matèria de tramitació dels diferents

procediments. 

Hem començat a fer feina en l’elaboració d’un Pla

estratègic de funció pública, per tal de treballar en la

modernització dels serveis i la professionalització dels empleats

públics, la millora de les condicions de treball i la revisió de la

gestió dels recursos humans. Som conscients de la importància

que té la carrera professional per als empleats i empleades de

l’administració, per millorar l’eficàcia del sistema i els estímuls

i expectatives dels funcionaris, impulsarem el disseny d’un

model de carrera horitzontal, desvinculada dels canvis de llocs

de treball i basat en el desenvolupament de les competències i

l’avaluació del rendiment. Això implica l’establiment d’un

mapa de competències professionals necessàries per al

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504206
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desenvolupament de cada lloc i categoria professional i en

especial les de la funció directiva, com a motor de canvi en la

gestió de l’organització. Fomentarem l’avaluació del

compliment professional, factor clau per desenvolupar aquesta

carrera horitzontal, fonamentat en els principis d’igualtat,

objectivitat i transparència. La millora en la gestió dels recursos

humans, mitjançant aquests sistemes que reconeixen

l’eficiència i l’esforç dels empleats, ha de redundar en una

millora dels serveis, que al cap i a al fi, és la finalitat que

motiva l’establiment d’un sistema de carrera professional.

Dins la planificació dels recursos humans, impulsarem la

professionalització i qualificació del personal, mitjançant la

potenciació de la promoció interna, així com la disminució de

la taxa de temporalitat, mitjançant l’estabilitat a través d’ofertes

d’ocupació. Així mateix, aquesta professionalització i

qualificació ha de tenir un reflex en la millora de la formació,

amb la finalitat de millorar els coneixements i habilitats

necessàries per a un eficaç desenvolupament del lloc de treball

i facilitar el desenvolupament personal i la promoció

professional. Aquesta millora ha d’anar adreçada a la

implantació d’itineraris formatius, que informin els perfils

competencials dels llocs de treball.

La incorporació de les tecnologies de la informació i les

comunicacions, la intensa globalització en el marc europeu i

l’impacte de la crisi econòmica dels nostres dies, molts

assenyalen que ara es tracta d’avançar cap a l’obertura, la

gerenciació i la governança. L’èxit d’aquest trànsit passa en

bona part per un canvi en la definició i estructura del lideratge

públic i més concretament en el nivell de la direcció pública,

cap a la direcció pública professional, tal com ho preveu

l’article 13 de l’EBEP, Estatut Bàsic de l’Empleat Públic de

l’any 2007. Bàsicament parlam de les persones que ocupen

llocs de direcció en el sector públic i places amb nivells del 26

al 30, però també altres responsables de projectes o de

programes a la unitat de característiques especials que els facin

molt rellevants.

Aquest conjunt de persones és decisiu per garantir la

qualitat dels serveis que es presten i de les polítiques que es

dissenyen i desenvolupen, especialment en uns moments en què

és molt evident la necessitat d’enfortir els principis d’eficàcia

i eficiència i també reforçar els valors. Els països més avançats

ja s’han adonat d’això i han dotat equips de direcció pública,

compromesos amb el canvi i la innovació i amb les capacitats

adequades. Per això nosaltres tenim clar que el directiu públic

és un creador de valor públic, el que implica l’actuació en tres

esferes interelacionades: la gestió estratègica, la gestió de

l’entorn polític i la gestió operativa. L’excelAlència de la

direcció pública té a veure, entre d’altres, amb el sistema de

formació, selecció, desenvolupament i retribució d’un nivell

directiu de les organitzacions públiques.

Per complir aquests objectius tenim una eina excelAlent, que

hem de potenciar i adaptar-la a les demandes que ens exigeix

una administració pública que respongui als reptes que tenim

ara i en el futur, des de l’Escola Balear d’Administracions

Públiques, dins el marc del Decret 31/2012, hem de treballar i

potenciar un conjunt d’objectius que ens permetin avançar cap

una millor formació i selecció dels nostres professionals

públics. Per això des de l’EBAP hem d’apostar per explorar

noves línies de treball, al voltant dels següents objectius:

innovar per fer més eficients i accessibles els sistemes de

selecció i promoció dels funcionaris; innovar en l’aprenentatge

dels empleats públics; fomentar la millorar en la selecció del

professorat de l’EBAP i la seva avaluació; avaluar la

transferència en el coneixement i l’anàlisi de l’impacte de la

formació al lloc de feina, per assegurar que la formació que

oferim, realment té un retorn que permet millorar les capacitats

dels nostres empleats públics. I finalment, impulsar la gestió de

la qualitat en l’àmbit de l’administració autonòmica, mitjançant

la realització d’accions formatives, també amb la finalitat de

sensibilitzar el personal de l’administració de la necessitat de

millorar la gestió en recursos públics.

Pel que fa a la formació contínua, la innovació és un eix

clau que ens ha de permetre que la utilització de noves eines

tecnològiques a la formació en línia siguin el canal per

compartir coneixements i facilitar l’aprenentatge. 

Finalment, no podem deixar de fer menció a la inserció

professional de les persones que tenen o que pateixen qualque

tipus de discapacitat i per aquest motiu hem de ser capaços de

fomentar una administració més propera i sensible i millorar el

seu accés, perquè tenguin els mitjans oportuns per formar-se i

ampliar les seves expectatives dins l’administració.

Un segon eix d’actuacions el constitueix la restitució dels

drets perduts durant la darrera legislatura. És ben conegut per

tots, senyores i senyors diputats, la retallada de drets que van

patir els treballadors del sector públic de l’administració de

Balears, que ha dut a terme encaridament el Govern central,

dirigit pel Sr. Rajoy, i paralAlelament el Govern de les Illes

Balears, dirigit pel Sr. Bauzá, a l’anterior legislatura, quan

aprovaren el Decret Llei 5/2012. I tot plegat fent servir un to

autoritari i sense estendre la mà, ni oferir cap possibilitat de

diàleg als agents socials, ni als representants dels treballadors,

eEn definitiva, un atac frontal contra els funcionaris i la seva

tasca diària. Front la manu militari que de manera imperativa

va fer servir el Sr. Bauzá durant tota la legislatura anterior,

nosaltres apostam per un altre camí marcat pel diàleg, l’acord

i la voluntat d’arribar a amples consensos. 

Els empleats públics són el motor de totes les mesures

socials que prenem sense els quals seria impossible dur a terme

la totalitat de les mesures que recullen els acords pel canvi. Per

això, les línies que ens marcam d’entrada per millorar les

condicions de treball dels empleats públics, passen per

l’aprovació d’una oferta pública d’ocupació, fomentant

l’estabilitat de plantilles; concurs de mèrits, fomentant la

promoció dels empleats públics; l’aprovació d’un II Pla

d’igualtat entre dones i homes dins l’administració autonòmica,

pel que fa tant a serveis generals com a la resta d’àmbits,

educació i salut, i aprovar un nou acord de conciliació,

fomentant la integració del treball i la família.

Dins aquesta millora, no deixam de banda que una de les

principals reivindicacions existents ara mateix és el pagament

de la carrera professional als empleats públics. Ens ha dolgut

molt haver de prendre la decisió d’haver de suspendre els

acords que se signaren a les portes de les eleccions per part del

Govern Bauzá, d’aixecament de la suspensió de la carrera.

Aquesta mesura, a dia d’avui, es pren únicament per causes
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econòmiques. Però encara ens ha dolgut més veure com

l’anterior equip de govern va utilitzar maliciosament els

empleats públics per aconseguir un rèdit electoral que es va

demostrar inútil i que fos el proper equip de govern que

destapàs la caixa de pandora.

A què ha duit aquesta decisió negligent? Ha generat un

clima de frustració dins els empleats públics, prometent el

pagament de la carrera professional, quan els responsables del

Govern anterior eren absolutament conscients que no existien

els recursos necessaris per cobrir aquest pagament, tant en el

2015 com en exercicis posteriors. Recordar que en aquest

moment el Govern, només iniciar la seva gestió, ha hagut de

bloquejar els crèdits dels pressuposts disponibles per poder fer

front a les nòmines de Salut i Educació fins a final d’any. Però

això nosaltres no volem enganar ningú, ni jugar amb les

expectatives dels empleats públics generant més frustració.

Senyores i senyors diputats, aquest Govern creu en la

carrera professional i així de clar els ho vull traslladar, i tan

aviat les prioritats pressupostàries en matèria social estiguin

cobertes, o les disponibilitats pressupostàries ho permetin,

perquè hem millorat els recursos disponibles, retornarem aquest

dret als treballadors públics. Confiam fermament en què un

canvi de Govern a les properes eleccions generals, ens

condueixi a un millor escenari per reivindicar i obtenir millors

recursos financers i poder suplir d’aquesta manera les

mancances que ens trobam actualment. Senyores i senyors

diputats, també els vull traslladar que en tota aquesta tasca, no

deixam de banda els representants sindicals dels treballadors

públics, ens trobam en plena negociació per donar resposta a

aquelles qüestions que són prioritàries per als treballadors

públics.

Un tercer eix d’actuacions estaria encaminat a

l’actualització normativa dins la funció pública. Hem engegat

la tramitació de la modificació de la Llei de funció pública, per

tal que el català torni ser un requisit d’accés i de provisió a

l’administració. També hem inclòs la supressió del nivell 33 i

la inclusió del concepte retributiu carrera professional, i altres

aspectes essencials relatius a l’adaptació a l’Estatut Bàsic de

l’Empleat Públic. El català, llengua pròpia dels ciutadans

d’aquesta comunitat, tornarà ser al lloc del qual no havia

d’haver desaparegut, tornarà ser un requisit per accedir a

l’administració i per ocupar un lloc de treball. També

inclourem en aquesta modificació la supressió del complement

econòmic anomenat nivell 33, una mesura important i que

compte amb un ample suport social. Així com també destacam

l’adaptació de la Llei de funció pública balear a l’EBEP, per

introduir dins la nostra regulació autonòmica, conceptes tan

importants com la direcció pública professional, com ja ha

exposat anteriorment, o la carrera professional.

No podem oblidar que bona part dels serveis públiques es

presten des dels ens que integren el sector públic instrumental,

respecte dels quals en aquesta legislatura farem un esforç per

optimitzar els recursos disponibles i millorar la seva gestió. Des

de la Direcció General de Funció Pública elaboram la relació

de llocs de treball, com un instrument elemental de la gestió del

capítol 1 de les empreses públiques, així com la centralització

del registre de personal i la supervisió de la nòmina del sector

públic instrumental.

En relació amb la tasca dins l’àmbit de les administracions

públiques, continuarem actuant i fent feina amb el Fons de

cooperació local, el Fons de seguretat pública i el sistema de

compensació econòmica destinat als ajuntaments, per abonar

als seus membres electes les retribucions per al seu exercici. En

total amb aquest fons destinam un import total de 16 milions

d’euros del pressupost de la comunitat autònoma. 

Som conscients de la dificultat que la posada en marxa de

moltes d’aquestes mesures suposa per a una entitat de l’abast de

la nostra comunitat autònoma, si més no, ho consideram un

repte com a govern i un compromís amb la ciutadania.

Com he dit al principi de la meva intervenció, les àrees

d’Emergències i Interior formen també part del vessant de les

administracions públiques i a les quals passaré tot seguit a

referir-me. Com a responsable primera d’Emergències i

Interior, un dels objectius més destacats és la preocupació per

la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient, i aquest

Govern té el compromís d’oferir a la ciutadania una major i

millor seguretat.

El departament d’Emergències té com a objectiu bàsic

aconseguir un sistema més eficaç i solidari, en què la

prevenció, juntament amb la planificació, la coordinació i la

cooperació, siguin elements clau per a un bon funcionament i

consecució d’èxits pel que fa a la seguretat dels ciutadans. Les

línies d’actuació en matèria d’Emergències es divideixen en

quatre àmbits: la primera línia és l’avanç en la legislació en

tema de coordinació contra incendis. Amb aquesta iniciativa la

intenció és coordinar tots els diferents colAlectius de bombers

de les diferents entitats locals en matèria de personal i material,

i sobretot unificar criteris d’actuació. Aquest avanç de

legislació en aquest aspecte és una reivindicació del sector des

de fa ja anys.

Una segona línia és l’adequació en normativa autonòmica

a la legislació estatal, en relació als plans especials per fer front

als riscos naturals i tecnològics, d’incendis Pla Infobal,

conjuntament amb la Direcció General d’Espais Naturals i

Biodiversitat, inundacions, riscs sísmics, transport de

mercaderies perilloses, etcètera.

Una tercera línia de feina que tenim, és la potenciació del

Centre d’Emergències 112 com a sala de coordinació i no

únicament com a sala d’informació.

I una quarta línia és el foment i el manteniment del gran

potencial humà de les agrupacions de Protecció Civil que hi ha

arreu de les Illes Balears, especialment la seva coordinació i

formació i sense obviar la posada al dia de l’equipament

indispensable per dur terme la seva tasca.

Finalment passant a les matèries pròpies d’Interior i seguin

amb aquest eix de la seguretat ciutadana com interrelació de les

persones dins la societat orientada a una convivència pacífica

dels seus integrants, hi juguen un paper fonamental les policies

locals de les Illes Balears. Un dels fins primordials és que les

persones pugui desenvolupar-se i assolir la qualitat de vida que

desitgen en un marc de llibertat, sense temors a contingències

o perills que afectin els seus drets i llibertats.
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Dins el marc de competències pròpies de la comunitat

autònoma com són les de promoure la coordinació de les

diferents policies locals de les Illes Balears, des de l’Institut de

Seguretat Pública de les Illes Balears, l’ISPIB, ens hem marcat

com a objectiu per a aquesta legislatura impulsar un nou model

de coordinació de les policies locals establint un diàleg fructífer

amb els ajuntaments, els membres del mateix cos i amb les

forces sindicals que els representen.

No tenim cap altre objectiu que solucionar les

problemàtiques sorgides aquests darrers anys i sempre fent-ho

des del diàleg i tenim com a objectiu prioritari donar un millor

servei al ciutadà en matèria de seguretat pública.

Creiem molt necessari un canvi profund cap a un model

policial de proximitat i comunitari a les Illes Balears, això vol

dir un nou model que reguli un canvi en la forma d’accedir al

cos, en la formació que han de rebre els seus professionals i

fomentar les plantilles fixes i arrelades o consolidades de

policies locals i models propis a cada municipi.

Volem fer un full de ruta per aconseguir-ho en un any vista.

En primer lloc, tenim previst fer unes jornades d’anàlisi del

model policial de Balears que inclogui tots els ens concernits,

inclosa la Universitat, per definir quin model policial volem. 

Un altre tema important per a aquesta conselleria és el

manteniment i la consolidació del programa de policia tutor i

el programa d’informació turística. A curt termini està prevista

la incorporació de la Policia Local de Palma dins aquest

programa, que és l’únic ajuntament que en aquest moment no

en forma part.

És rellevant en aquest aspecte el Fons de seguretat pública

de les Illes Balears que promou amb les seves aportacions el

foment de les policies locals als ajuntaments sobretot  aquells

d’una grandària més reduïda, la quantia d’aquest fons és de 2,5

milions d’euros per a l’any 2016, dels quals un 70% es destina

a recursos humans i la resta, el 30%, a despeses d’equipament.

Com no pot ser d’una altra manera, la formació en l’àmbit

de la seguretat i les emergències també tenen un paper destacat

al nou impuls que volem oferir a l’EBAP, com hem mencionat

anteriorment. Per aquest motiu és imprescindible millorar de

manera coordinada amb al Direcció General d’Emergències i

Interior la normativa en relació amb l’accés i promoció del cos

de la policia local i elaborar materials didàctics adaptables als

diferents cursos de captació, segons els nous marcs formatius

i la normativa aprovada recentment.

Un segon marc d’actuació dins el departament d’Interior

serien les activitats classificades, la Direcció General

d’Emergències i Interior té la funció de coordinació i

establiment de la normativa en aquest aspecte, un dels objectius

que ens hem marcat és l’impuls d’un registre autonòmic

d’activitats el qual ja està previst per la normativa

corresponent, ens manca tan sols el seu desenvolupament i

posada en marxa. Amb aquest registre autonòmic el que

aconseguirem és tenir una visió global de les activitats

permanents i no permanents, així com els itineraris dins l’àmbit

de la comunitat autònoma millorant d’aquesta forma la nostra

tasca de coordinació que ens pertoca com a govern.

Senyors diputats i senyores diputades, ja vaig acabant, però

els he de dir unes quantes línies més, això que els acab

d’exposar de manera esquemàtica és el full de ruta que m’he

plantejat seguir en l’apartat de funció pública, administració

pública, emergències i interior. Com sabem, un dels fonaments

irrenunciables del nostre govern és el de la recuperació dels

valors dels serveis públics, després d’un fosc període en el qual

les retallades i la crisi han minvat la capacitat de les

administracions per resoldre la necessitat bàsica dels ciutadans

i ciutadanes, una crisi i un període d’extrema i penosa austeritat

que de passada se n’ha endut riu avall moltes de les garanties

laborals i socials que els treballadors i treballadores de la

funció pública havien consolidat durant més de vint anys de

negociació colAlectiva i tot en nom de la crisi.

I això ha estat injust, tant per als ciutadans com per als

treballadors de la funció pública i som aquí per canviar, cal fer

un reset, si ens permeten l’expressió, i aquest reset és el bastió

del qual ens plantejam les nostres polítiques en aquest aspecte,

el treballador de la funció pública com a agent central de la

recuperació dels serveis públics perduts, perquè és aquest

funcionari el que representa els ulls i les mans de

l’administració en la seva relació amb els ciutadans, amb els

administrats. D’aquí les nostres línies de feina de cara a la

funció pública, línies obertes i clares, recuperant el paper

d’interlocució dels sindicats oblidats durant la passada

legislatura. I ja sé que en aquest punt els diputats i diputades

d’aquesta comissió poden tenir dubtes respecte d’aquest fet

sobretot en les qüestions que es refereixen a les protestes dels

sindicats de la funció pública en l’ajornament del plus de la

carrera professional. Esper poder resoldre totes aquestes

qüestions que em puguin plantejar respecte d’això en el següent

torn de paraula.

Però la nostra aposta va més enllà, perquè també ens volem

sentir més prop dels ajuntaments de Balears recollint les seves

necessitats en l’àmbit de les policies locals, d’emergències i de

protecció civil i en resum millorant la capacitat de resposta que

els municipis han de tenir envers els seus ciutadans.

Som ambiciosos i tenim molta feina per fer, però en aquest

mandat -com bé saben- voler no és exactament poder o, el que

és el mateix, la dotació econòmica de la nostra comunitat

obliga a prioritzar l’abast de les mesures de reforma també en

el camp que ens pertoca. 

Per això, cal entendre que aquest programa de govern que

ara els he exposat des del punt de vista d’una legislatura

sencera no pot ser tot de cop, així ho hem exposat i així ho hem

expressat a l’abast de les meses sectorials de la funció pública

que mantenim obertes permanentment amb els representants de

treballadors del sector públic, no ho podem fer tot de cop i tot

en un any per la situació econòmica que tenim i mentre no

recuperem allò que ens pertoca, el finançament just per a

Balears, la nostra obligació com a governants és aplicar el

nostre programa de govern, els acords de governabilitat de la

manera més evident possible perquè aquest és el mandat de les

urnes, però també amb la màxima racionalitat que ens exigeix

la responsabilitat de l’Administració pública.

No podrem, per exemple, aplicar ara mateix les reformes

que volem en els camps de les policies locals a Balears fins que
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no canviï la legislació que ens impedeix completar de manera

convenient les plantilles dels cossos de la majoria de municipis,

que ens diuen que estan desbordats durant l’estiu. I l’estiu que

ve haurem de seguir fomentant la dotació de places interines

per fer aquesta funció i no és aquest el nostre model policial,

però no tenim alternativa ara per ara. És una mancança que

tenim en compte i que ja hem planificat com atacar-la, però que

encara no podem abordar i solucionar del tot, però no dubtin

que ho farem.

És, doncs, moment de combinar sàviament dos elements

bàsics, hem de governar des de la rauxa i ser audaços per

aplicar les mesures de retorn de serveis públics retallats, però

també ho hem de fer des del seny, que no ens facin fer passar

l’arada davant el bou, amb la temperància necessària per

prendre les decisions correctes en un entorn global

interrelacionat.

Vull acabar aquí aquesta primera exposició per deixar pas

al torn dels portaveus dels grups parlamentaris, som aquí amb

la voluntat constructiva de contestar totes aquelles qüestions

que ens puguin plantejar i amb aquest motiu es fonamenta

aquesta compareixença a petició pròpia.

Gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Procede ahora suspender

la sesión por un tiempo de 45 minutos, para que los distintos

grupos puedan preparar la formulación de sus preguntas u

observaciones, por lo tanto, cabe preguntar a los portavoces de

los grupos si suspendemos la sesión o si podemos continuar.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No és necessari.

EL SR. PRESIDENT:

¿Podemos continuar? Gracias.

Pues la Sra. Consellera puede contestar o bien globalmente

a todas las preguntas que se le formulen o individualmente, ha

decidido que inicialmente contestará individualmente cada una

de las intervenciones y que en la contraréplica lo hará

globalmente.

Tiene por tanto, para iniciar este turno de intervención...,

por parte del Grupo Popular tiene la palabra el Hble. Diputado

Sr. Juan Manuel Lafuente, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidente. Gràcies, consellera, bon dia, bon dia

a l’equip de la conselleria i als diputats. Vegem..., moltíssimes

gràcies per la seva explicació, començaré amb una sèrie de

qüestions en les quals tenim qualque dubte o qualque qüestió

a plantejar a la consellera.

Li demanaríem, per exemple, si es farà el pagament del

25% de la paga extra dels funcionaris enguany, si està previst.

Ha dit que una de les qüestions fonamentals és la

modernització de l’administració pública, crec que és una

qüestió fonamental per a tots els equips que han dirigit aquesta

conselleria, però no ens ha dit exactament quines mesures

concretes en aquest sentit s’implantaran. Hi ha en marxa els

projectes de digitalización y carpeta ciudadana, no sé si

aquests projectes han passat a la direcció general de... que

depèn de la Conselleria de Cultura i Transparència o si

continuen a la seva conselleria, saber com es troba la situació,

crec que ha passat a l’altra conselleria.

Si s’adoptarà qualque mesura en el tema dels fons socials

dels funcionaris per al 2015, és a dir, l’any passat ja es varen

començar a adoptar decisions de recuperació de drets del fons

social, com el tema de llibres i ajudes de baixes, crec recordar,

a veure si enguany hi ha alguna cosa prevista o no es farà

absolutament res.

Si ha previst qualque modificació de la Llei de capitalitat de

Palma o no.

Si hi ha qualque ajuntament en temes de cooperació local,

no sé si hi ha qualque ajuntament que ha demanat qüestions de

competències en matèria social o en..., de (...) demanar

competències a l’administració de la comunitat autònoma i als

consells insulars en matèria social i d’educació, si té constància

d’això.

Després, en el tema de la carrera professional, evidentment,

idò he de discrepar de la interpretació que fa, s’ha de tenir en

compte que la carrera professional es va firmar en el 2008 i la

primera decisió de suspendre la carrera professional va ser en

el 2010 i l’excusa que es va donar és un desquadrament de

caixa en el 2010 per l’anterior govern, i en el 2011 ja es va

suspendre de forma definitiva, a més de coincidir amb el 5% de

reducció del Govern central del Sr. Zapatero. Per tant, les

accions de contenció de despesa pública es varen començar a

adoptar per anteriors governs, es va continuar pel govern

anterior i fins que la situació no ha estat... s’ha anat recuperant

la situació econòmica de les administracions públiques

evidentment no s’ha pogut millorar aquesta qüestió. 

M’ha cridat l’atenció precisament que un dels..., quasi,

quasi la qüestió fonamental que ha dit era retornar drets als

treballadors públics i la principal decisió que ha fet en matèria

d’administració pública ha estat retallar drets que estaven

firmats i a més retallar-los de forma unilateral, quan és un

pacte. I no estam d’acord que sigui un pacte que s’hagi fet ni

amb finalitats electorals, sinó que precisament el que es feia era

recuperar un dret que ja estava adquirit, ni de forma

precipitada, i si vostè agafa tot l’expedient veurà quan es

comença a tramitar tot l’expedient de la carrera professional, i

que açò no es fa el dia abans de les eleccions o el mes abans de

les eleccions, sinó que és fruit d’una feina durant molts mesos.

M’agradaria saber, en el tema de la carrera professional, ja

que n’han decidit la suspensió, si es tornaran a dotar les places

que es varen desdotar en el seu moment i on han anat en tot cas,

a què s’han destinat els doblers que estaven amb reserva de

crèdit, perquè si que hi havia reserva de crèdit, malgrat que

vostès inicialment vostès varen dir que no hi havia reserva de

crèdit i que no hi havia els informes corresponents, però si que
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hi havia tant reserva de crèdit com informe d’Intervenció, com

informe jurídic favorable, si no, no s’hauria dut a Consell de

Govern.

També m’agradaria saber per què es pengen temaris, per

exemple de determinades oposicions en el cas concret de

l’Advocacia de la comunitat autònoma es pengen temaris

d’oposicions, i en canvi no es pengen temaris d’altres

oposicions, quan d’aquestes oposicions ni tan sols hi ha les

bases, ni tan sols estan convocades, i hi ha altres oposicions que

en el mateix cas tampoc no es pengen temaris, quina és la raó

d’aquesta diferenciació? Per què els temaris d’Advocacia, que

no han sortit, ni hi ha bases ni estan convocades, es pengen a la

pàgina web d’informació i en canvi amb altres temaris d’altres

oposicions no es fa?

M’agradaria saber si hi ha hagut qualque acomiadament de

personal de la conselleria o d’ens dependents, d’empreses o

entitats dependents de la conselleria.

També ens agradaria saber si hi ha hagut increments

salarials de directius, d’alts càrrecs de la conselleria, de quantia

i per què.

Ens agradaria saber si s’ha quantificat..., vaig veure que es

quantificava per part de..., que es pensava posar en marxa un

servei de prevenció dels docents, si s’ha quantificat, perquè

posar en marxa un servei de prevenció quan la conselleria té el

seu servei de prevenció propi, idò un servei només per als

docents, idò un mínim de set o vuit metges i set o vuit

infermeres farien falta, si s’ha quantificat quina quantitat

suposaria.

Ha parlat de l’ISPIB, si ja s’ha determinat..., no em consta

que hi hagi el nomenament del responsable, si pensen nomenar

el responsable de l’ISPIB i per què no s’ha nomenat fins ara.

Si es pensa fer alguna modificació del reglament de

policies.

Si es pensa fer la modifica... hi ha pendent de dur al

Parlament, i en el mandat anterior es va intentar dur per lectura

única l’acord que hi ha de llei de policies, amb l’Estat només

està acordat, s’ha de tramitar la llei al Parlament per fer

l’adequació de la llei, hi ha el text acordat amb l’Estat, no

entenc per què..., bé, supòs que hi haurà un calendari amb el

qual vostès pensen dur aquesta modificació legal, que és només

ratificar l’acord de l’Estat en matèria de policies.

En matèria de formació local, com es troben els cursos de

formació local als funcionaris de l’administració local a través

de l’EBAP.

He vist també que hi havia certa polèmica en matèria de

formació de policies, que s’anunciava un curs bàsic de policies,

i precisament el sector i els sindicats manifestaven que el que

no feia falta era precisament un curs bàsic de policies, sinó que

el que feia falta en tot cas són cursos de millora dels policies

que tenim ja formats.

En Interior, com es troba la qüestió de... -són coses molt

concretes, ja ho sé-, hi havia en marxa un programa de gestió

i coordinació de policies locals que crec que era important, és

a dir, unificar el programa de gestió de les policies locals, hi

havia en marxa unes gestions amb SILME per concretar, crec

que era una bona eina, no sé si continuaran en aquesta línia.

També era important l’adequació de les instalAlacions de Sa

Coma per al tema de la UME, em diran que es va incomplir el

conveni que hi havia anteriorment, es va incomplir per part del

consell insular del pacte de progrés, bé, no entraré en la

discussió, crec que l’important és que la UME tengui unes

instalAlacions a Eivissa, que si hi ha qualque emergència pugui

actuar de forma ràpida.

El pla de rescat i recerca de persones que tenguin sinistres

o si hi ha cap novetat en el Pla de rescat i recerca de persones,

si es pensa establir qualque taxa -com s’havia estudiat- per a les

persones que hagin d’emprar aquest servei.

Hi havia en marxa o s’havia pensat també..., vostè parla de

fer una jornada sobre el model de policia local, un dels

problemes de la policia local era la dispersió en retribucions, si

es pensava en qualque estudi de les retribucions de les policies

locals per veure una unificació o, com a mínim, un tractament

homogeni de les retribucions de la policia local. 

Si hi ha prevista qualque modificació del reglament de

policies locals, que havia sentit que hi havia qualque intenció

de modificació del reglament de policies locals.

En matèria de funció pública també, si hi ha hagut en la

modificació de la relació de llocs de feina qualque ampliació

dels càrrecs de lliure designació, hi ha hagut tota una

modificació de la relació de llocs de feina de tota la comunitat

autònoma per adaptar-lo a la nova estructura del Govern, però

si açò ha suposat increment de llocs de lliure designació: n’hi

ha més, menys o igual? M’agradaria saber en aquest cas si s’ha

fet així.

Crec que amb aquestes qüestions..., són qüestions molt

concretes, però crec que són importants per saber quina és la

situació i la política de la conselleria en matèria de funció

pública.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Tiene la palabra la Sra.

Consellera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Moltes gràcies, Sr. Diputat, es nota que té un ampli

coneixement de la matèria, com a exconseller en la matèria i en

alguns aspectes crec que encara té més coneixement vostè que

jo, perquè jo estic, tot i que han passat cent dies encara hi ha

algun tema que estic estudiant o ampliant.

Començaré per l’ordre que m’ha dit. El 25 de la paga extra,

la veritat és que tenim serioses dificultats per poder assumir
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aquest 25%, sap que l’Estat ha deixat en mans de les

comunitats autònomes aquesta decisió, d’acord amb les

disponibilitats pressupostàries que pugui tenir la comunitat, i

que, evidentment, no ens ha donat més finançament, no ens ha

ampliat el sostre, el límit de dèficit i per tant ens posa en una

situació més difícil. Però, a sobre, també he de dir que en el

pressupost de la comunitat autònoma, quan vàrem arribar el

mes de juliol, faltaven gairebé 50 milions d’euros per poder

cobrir les nòmines de salut i educació; tot i haver adoptat un

acord de carrera professional, que després en parlarem, no hi

havia prou crèdit per assumir les nòmines, la qual cosa ens

preocupa..., bé, és una bona preocupació, com es pot imaginar.

Per tant en aquest moment li vull dir que tenim serioses

dificultats per poder pagar aquest 25% de la paga extra, que

consideram que és just que els funcionaris la tenguin, igual que

consideram injust que en aquells moments es tragués, i que ara

es torni per motius purament electorals del Govern d’Espanya,

que el Govern d’Espanya ha procurat deixar-se el dèficit

suficient per a ell per poder pagar la paga extra i tot el que

troba, i a les comunitats autònomes ens estrangula amb menys

dèficit o amb menys marge de dèficit, i a sobre mandats com

aquest. Per tant farem el que puguem en aquest tema, però no

tenc resposta en aquest moment.

Després, en tema de modernització, a part dels temes

tecnològics, i l’administració electrònica, i processos digitals,

crec que he explicat el que nosaltres entenem per modernització

de la funció pública: és també treballar en avaluació de

competències, en gestió per objectius i canviar el mapa o la

forma de funcionar dins l’administració pública. Això és un

canvi de tendència, és un canvi lent, però posarem les bases i

els fonaments perquè en aquesta legislatura això comenci a

veure’s. Nosaltres quan parlam d’innovació en parlam en

aquest sentit, que els funcionaris se sentin compromesos amb

el que fan, motivats, i que realment això d’avaluï i que es

retribueixi això que es faci. Llavors per a nosaltres és aquesta,

no?, no descuidam evidentment la innovació en tecnologia, la

innovació coneguda en termes més estàndards, però aquests

termes més moderns, que en aquesta comunitat autònoma se’n

parla poc, és la nostra aposta.

Quant al fons social, el que més ens preocupa i trobam que

és una herència injusta és la supressió del complement

econòmic per les baixes temporals, que evidentment de seguida

que la situació econòmica ho permeti nosaltres ho volem

recuperar, perquè trobam molt injust que els funcionaris, quan

tenen un dia de grip o un dia d’un virus hagin de perdre el

complement econòmic que els correspon, i aquest tema de

seguida que puguem l’arreglarem, ho tenim molt clar.

Quant a la Llei de capitalitat, no és una de les prioritats en

aquest moment, no està als acords pel canvi, tot i que és un

tema que ens podem plantejar en algun moment treballar-hi.

En relació amb les competències socials que havien de

tornar a la comunitat autònoma per la Llei de racionalització

del sector..., de l’administració local que va fer l’Estat, li he de

dir que recentment el Govern d’Espanya, el Ministeri

d’Hisenda i Administracions Públiques, ha tret una instrucció,

una circular, una nota informativa que diu que deixa això

aparcat mentre no millori el sistema de finançament de les

comunitats autònomes i així ho interpreta. Per tant, bé, hi ha

aquesta nota, i a més a la darrera reunió que vaig tenir amb el

ministre m’ho va explicar, en aquest moment aquest tema no li

preocupa, al ministeri, li preocupa més..., sap que les

comunitats autònomes estan en pitjor situació de finançament

i de dèficit, i per tant aquest tema queda una mica apartat. No

hi ha hagut cap ajuntament que ens ho demani, i jo crec que els

ajuntaments volen exercir les seves competències, perquè és la

forma més propera de servir el ciutadà i de moment no tenim

cap petició d’això.

I quant a la carrera professional que vostè diu, li he de dir

que el Decret 5/2012 que va aprovar el Sr. Bauzá, o el govern

en què vostè estava en aquell moment, crec que és el decret

més injust i més dur que ha fet aquesta comunitat autònoma

amb els treballadors públics, on va incloure la carrera

professional. Evidentment també hi va haver altres moments en

què això es va fer, però el més lamentable d’aquest tema és que

en els mesos d’abril i maig de l’any 2015, a un mes de les

eleccions, només es recuperàs la carrera professional, quan hi

havia altres drets i altres temes molt més importants i molt més

fonamentals i molt més bàsics, tant per als treballadors públics

com per als serveis públics, per a la millora dels serveis

públics, que no es varen recuperar. Per tant jo crec que això és

el tema i jo crec que això és el missatge. Jo he dit que no estam

en contra de la carrera professional, de fet la regularem dins la

Llei de funció pública, i de fet ens hem compromès que de

seguida que puguem la treballarem, la redireccionarem i la

pagarem, però evidentment no pensar que fos la primera

prioritat, en el mes de maig, davant els serveis o davant els

treballadors públics, i per millorar els serveis públics. 

Quant al que m’ha demanat... Perdó, m’he de reiterar, he de

seguir ampliant el tema de la carrera, perquè si no, no queda

prou clar. El tema de la carrera professional en aquest moment

s’ha suspès per motius purament econòmics. Com he dit, només

arribar al Govern faltaven 50 milions per a nòmines; d’acord

que s’havien desdotat unes places per cobrir la carrera

professional, però aquestes places estaven bloquejades per

cobrir la nòmina a final d’any, i des del moment que es varen

emprar per a carrera o que es va fer una modificació de crèdit

per a emprar-les per a carrera, s’estava llevant crèdit per poder

pagar les nòmines. Per tant no és veritat que hi hagués diners

per a una carrera professional, s’havia fet una modificació de

crèdit, que el paper ho aguanta tot, i estava d’acord amb la llei,

però no hi havia crèdit, no hi havia prou crèdit per assumir el

capítol 1, que és una obligació, des del moment que es

pressuposta, que estigui dotat i així ha d’acabar l’exercici, no

podem acabar l’any sense pagar res. Per tant la suspensió en

aquests moments és per motius purament econòmics, sobretot

quan el Govern d’Espanya, com he explicat al principi,

decideix de forma unilateral l’any 2016 pagar un 1% als

funcionaris, un increment modest, d’acord, però que l’han

d’assumir les comunitats autònomes sense que vengui cap

finançament addicional, i quan la carrera professional per a

aquesta comunitat autònoma per a l’any 2016 s’acosta als 40

milions d’euros, poder pagar carrera professional a tots els

funcionaris per igual en aquesta comunitat autònoma. Li he de

recordar que varen aprovar en els mesos d’abril i maig carrera

professional per a Salut i per a Funció Pública en serveis

generals, però no per a educació. Per tant aquest govern el que

té molt clar és que tractarà tots els funcionaris per igual, i que
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quan s’aixequi la carrera professional per a un colAlectiu també

s’aixecarà per a l’altre.

Quant al que m’ha demanat respecte de les oposicions o els

temaris de l’Advocacia, hem iniciat una modificació de la

relació de llocs de feina per a l’Advocacia per fer-la molt més

professional, i per tant estam en aquest procés, que també

després de la modificació de llocs de feina hi haurà unes

oposicions per cobrir de forma més professional, perquè volem

dotar aquest servei de més professionalitat i seriositat la nostra

comunitat, per servir els interessos de la nostra comunitat

autònoma, perquè pensam que l’Advocacia té un paper

primordial per defensar els interessos de la comunitat

autònoma.

Quant als acomiadaments, una cosa molt fàcil, Sr. Diputat.

Nosaltres lamentam trobar-nos amb aquesta situació que ens

han deixat. Arribam el mes de juliol i ens trobam que hi ha 10

milions d’euros només per indemnitzacions per acomiadaments

o readmissions de treballadors públics que s’han acomiadat de

la forma més mal feta que s’ha pogut fer, perquè al final ha

costat a la comunitat autònoma un dineral. Per tant la mesura

d’eficiència que es pretenia primer de tot no sé on era, o sigui

que quan es varen decidir aquests acomiadaments no sé quin

pla d’eficiència i quins estudis de costos es varen fer, perquè

realment estan costant 10 milions d’euros. I què estam fent

nosaltres?, idò en els serveis on fa falta aquest personal per

millorar el servei, el darrer exemple és SFM, en el cas que no

s’hagi arribat a la indemnització per acomiadament, en el cas

que hi siguem a temps i per tant no s’hagin desdotat les places,

en el moment que estiguem..., si hi som a temps a readmetre

aquest personal perquè volem millorar el servei públic, com els

he dit és una de les nostres prioritats en aquesta comunitat o

d’aquest govern, els readmetem. I no ho feim ni per motius

ideològics, com es va fer la passada legislatura, ni per motius

d’ineficiència, sinó tot al contrari, per augmentar l’eficiència i

augmentar la qualitat dels serveis públics.

Després en el tema de sous de directius sí que li he de dir

que el sou del director de l’EBAP s’ha posat equivalent al sou

de director general de Funció Pública perquè la legislació així

ho permetia, i també li recordaré que molts de sous d’empreses

públiques estan al nivell de director general i no ens hem passat

aquest sostre que està permès a la Llei del sector públic

instrumental. Per tant sabem que això ha estat així, però perquè

complim normativa i estam ben tranquils amb aquesta mesura.

Quant al servei de prevenció dels docents, nosaltres el que

hem diagnosticat és que..., de prevenció de riscos laborals en

el sector educatiu, hem detectat que és insuficient, i el que

farem és -modificam un decret- crear aquest servei, però

evidentment l’anirem dotant de forma progressiva, ja he

explicat que no podem dotar totes les coses que ens agradaria

millorar en aquesta comunitat de cop, ho farem de forma

progressiva, i anirem fins i tot aprofitant part dels recursos de

què ja està dotat ara el servei de prevenció, els destinarem a

educació, i a mesures que puguem avançar pressupostàriament

en recursos anirem ampliant aquest servei, però trobam que és

de justícia, igual que salut té un servei de prevenció de riscos

laborals propi, que també el tengui educació i que els centres

educatius i el nostre sector educatiu ens ho agrairà molt, i els

permetrà també estar més còmodes, més motivats i més

contents en la seva feina, i també una atenció per part del

Govern o de l’administració cap ells.

Tenim previst fer un nomenament a l’ISPIB, a l’Institut de

Seguretat Pública, perquè com ja he dit tenim un pla ambiciós

de millorar tot el tema de coordinació i eficiència amb la

Policia Local, i per tant estam en aquest procés de cercar una

persona per dirigir l’ISPIB, que havia estat desdotat i per tant

era una forma de no prestar atenció o de no ocupar-se tant per

aquesta política, que nosaltres sí que he explicat detingudament

que ens n’ocuparem.

Quant al Reglament de policies aprovat a finals de

legislatura passada, així com l’anam explicant per tot arreu de

Balears tothom se’ns queixa, a ningú no li agrada, hi ha molts

de problemes, així de clar, i el que farem..., estam fent les

reunions de coordinació de Policia Local per tot Balears i quan

tenguem el diagnòstic complet segurament modificarem alguns

aspectes d’aquest reglament perquè sigui més operatiu i més

útil a les policies locals i als ajuntaments. 

Quant als cursos de policies locals que vostè m’ha demanat

-i ho lligaré amb el tema d’interins que aquests dies ha sortit a

premsa-, li explicaré que hi ha un borsí d’interins important de

policies locals, però he d’explicar també el perquè. La

legislació estatal impedeix que els ajuntaments puguin

consolidar les places d’interins que tenen en el seu ajuntament,

tot i que ja les tenen dotades perquè les estan cobrint i per tant

les estan pagant; no els permet consolidar; això fa que entre

ajuntaments -és veritat que les retribucions dels ajuntaments no

estan coordinades- es preguin els policies. Tot i que hi ha una

borsa d’interins ens trobam que els mesos d’estiu hi ha

determinats ajuntaments a zones turístiques -el cas més greu és

Formentera- que no tenen una policia prou dotada per assumir

tot el que ha d’assumir en temes de seguretat i garantir la

seguretat en el municipi. Això és un problema. Nosaltres estam

treballant amb Delegació de Govern; em sorprèn que aquests

darrers quatre anys no s’hagi fet cap gestió amb Delegació de

Govern perquè es faci entendre a l’Estat que això s’ha de

canviar d’alguna manera, perquè això està creant un greu

problema i una gran distorsió als municipis en seguretat

pública, ens ho han manifestat gairebé tots els municipis, tots

els batles amb què ens hem reunit, i en això nosaltres estam

començant a obrir aquesta via i intentarem fer arribar també a

l’Estat, com en tantes altres coses en què ens ha d’escoltar, que

millori i flexibilitzi aquest tema.

De forma imminent estam elaborant les bases i posant en

marxa un curs per formar nous policies locals precisament per

poder cobrir aquesta demanda que els mesos d’estiu no està

coberta de policies locals; tot i que hi hagi aquest borsí

d’interins hi ha molts de municipis, com li he explicat -Alcúdia,

Formentera, Calvià, municipis turístics-, que no tenen suficients

policies. Estam creant aquest curs de policies locals, però a més

amb aquest curs pretenem una altra cosa, i és canviar el model

de l’accés i de configuració dels cossos de policia local perquè,

com he dit a l’explicació, nosaltres creim en un model diferent

de policia local més pròxim, més proper a la ciutadania, més

arrelat al municipi, i a través d’aquest curs també volem

assentar les bases per a això. Per això també la primera cosa

que feim és aquesta jornada que he explicat per debatre entre

tots, on comptarem amb el bon criteri de la Universitat i de
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diferents implicats per configurar quines han de ser les bases

d’aquest model, que nosaltres tenim el full de ruta que volem

però que entre tots hem de configurar.

Estam amb el tema d’unificar els programes de gestió de

policies locals. Hem anat a veure el tema de Silme Menorca,

ens ha agradat, i estam d’acord que seria exportable a tot

Mallorca, a totes les Balears; de moment estam fent feina amb

el Consell de Mallorca per poder, a través del seu Consorci de

Tecnologia, poder implantar això a tots els municipis de

Balears, i per tant avançar en aquest tema perquè creim que

millorarà la coordinació de les policies locals i l’eficiència o

l’eficàcia de la seguretat.

Quant a les instalAlacions de l’UME, què li he de dir? Vostè

sap que no estaven fetes a final de legislatura, era un

compromís que vostès tenien, hi havia una inversió estatutària

que ho finançava i que tampoc no es va acabar de..., bé, no va

arribar, no es va reclamar, no es va demanar, i això està sense

fer. A nosaltres ens preocupa, evidentment, estam en

conversacions amb el consell insular i amb UME perquè això

es pugui arreglar; estam mirant d’ajustar, de dissenyar quin és

el disseny més òptim i menys costós o més adient, no

sobredimensionar-lo, per poder fer aquesta actuació, perquè

també ens preocupa i hi estam d’acord.

I després, quant a allò darrer que crec que tenc apuntat, si

hi ha més llocs de feina de lliure designació a la nova relació de

llocs de feina, li he de dir que no. I jo crec que així queda tot

contestat, i si no al segon torn...

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Seguidamente tiene la

palabra, por el Grupo Parlamentario Podem Illes Balears el

Hble. Diputado Sr. Aitor Morrás, por un tiempo de diez

minutos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sr. Vicepresidente. Bueno, es difícil,

después del examen que acaba de hacerle el compañero del

Grupo Popular... No obstante nos parece bien una idea de una

modernización y de una profesionalización de las

administraciones públicas, y también que haya un cambio de la

forma de establecer la carrera profesional en cuanto al acceso

y a la evolución de los funcionarios en ella misma.

Queríamos saber si tiene previsto o... ver, en caso de que

hubiese convocatoria de nuevas plazas, cuantas plazas cree

usted que serían necesarias a lo largo de toda la comunidad

autónoma, y si puede ser especificando en qué consellerias o en

qué servicios serían más necesarias. 

Y también estamos de acuerdo en que fue una medida

electoral -luego hablaremos un poco más de la carrera

profesional- el establecer el pago de la carrera profesional para

los funcionarios justo antes de las elecciones. 

Queremos saber si, respecto al personal directivo del

personal del sector instrumental, saber si en algún momento se

han planteado fusionar el sector instrumental no tanto para que

produjese una reducción de personal que esté adscrito a las

distintas empresas instrumentales, sino precisamente para

reducir el personal directivo, que generalmente suele ser el que

más recursos públicos, en cuanto a lo que es el capítulo 1 o lo

que son salarios, disponen.

Ahora saltando un poco hacia emergencias, como una idea

que le pongo encima de la mesa es en la medida de poder

intentar utilizar material que está infrautilizado, porque a lo

mejor es de Protección Civil, que está infrautilizado en los

distintos..., el poco de que disponen, si pueden disponer más,

pero están en los distintos almacenes que pueda ser dispuesto

también por Medio Ambiente, pues por ejemplo para

protección de la posidonia o para el control de fondeos, para el

control de pesca, bueno, para suplir las carencias que tiene otra

conselleria, a ver si en un momento dado se han planteado

coordinar ese tipo de acciones.

Respecto a los bomberos, y más concretamente en Ibiza,

¿tienen previsto apoyar la formación del consorcio de

bomberos de Ibiza, que lleva planteando este colectivo en la

isla ya bastante tiempo, y que conllevaría también la creación

de dos subparques? Es una demanda que este colectivo lleva

haciendo tiempo.

Respecto a la Policía Local y a la estabilidad de las policías

locales, ¿tienen prevista una modificación de la Ley de

coordinación de policías locales?, y si tienen previsto también

incrementar el destacamento de bomberos y de policías locales.

Bueno, lo ha respondido antes, lo de policías locales, al

compañero de... También somos conscientes de que la Ley

Montoro está limitando mucho esas contrataciones.

Pero, bien, ha hablado usted de reset, y yo creo que lo que

hace falta es un cambio de chip, o en determinado aspecto creo

que lo que es necesario es un cambio de chip, y ahora ya me

voy a referir a la carrera profesional, a la retribución de la

carrera profesional, que si bien estamos de acuerdo en que en

caso de que no existan fondos suficientes para abonarla no se

retribuya, porque tiene que haber preferencia en las

necesidades sociales que tenemos en Baleares, creemos que

siempre, y viene un poco al hilo también de la pregunta que le

hice ayer en el pleno, siempre hacemos esperar a la parte más

débil. Cambiemos el chip e intentemos hacer esperar a la parte

más fuerte. No estamos hablando de tener que incumplir ley,

estamos hablando..., yo las cifras que di ayer indudablemente

eran muy optimistas en relación con las que han salido en

prensa hoy declaradas por usted, que parece ser que el pago de

la deuda son unos 800 millones más intereses al año, yo ayer

hablaba casi de unos 200, es cuatro veces más, que casi resulta

que es un 30% de los presupuestos anuales de la comunidad, es

decir, estamos dedicando un 30% de los presupuestos anuales

de la comunidad a pagar dinero a los bancos, bueno, a los

bancos y también al Estado. Eso supone 2 millones, como sale

hoy en prensa, 2.700.000 euros diarios; eso supone casi unos

80 millones mensuales. Por favor, hable con los bancos, dígales

que esperen ellos un poco, y así no tendrán que esperar los

funcionarios.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 8 / 21 d'octubre de 2015 123

 

Dígales que esperen un poco los bancos y así no tendrán

que esperar las familias enfermas que se trasladan desde las

islas, que esperen un poco ellos.

Puede comentarles que si no se avienen a ser solidarios con

la comunidad autónoma, a lo mejor resulta que la operativa

diaria, pues a lo mejor no nos conviene tenerla en ese banco y

la operativa diaria de la comunidad autónoma se lleva a otro

banco. Los bancos tienen que ser solidarios con nosotros,

hágaselo ver, intente negociar con ellos una espera. Que

esperen los bancos, que no esperen las personas.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias Sr. Diputado. Tiene la palabra la Sra.

Consellera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Sr. Diputat, gràcies per les seves aportacions i qüestions.

La primera pregunta, el tema de les places, doncs encara en

fem el diagnòstic i el mapa i per tant, no tenim tot això encara

estudiat, però hi fem feina.

Quant al tema del sector públic instrumental, jo li he de dir

que des de la Direcció General de Pressuposts i des de la

Direcció General de Funció Pública, que som els que de

qualque manera hem de controlar, o fem un filtre en la

contractació dels directius que vostè comentava, li he de dir

que posam molta cura i molta racionalització en això, jo no ho

he explicat abans, però ho fem: procuram que les empreses

públiques, el sector instrumental, si hi havia quatre directius i

poden funcionar amb dos, que ho facin, o fins i tot en algun cas

el segon directiu impliqui amortitzar alguna plaça o algun

estalvi per alguna altra banda. I això com que duim les dues

direccions, doncs ho podem coordinar i així ho fem. Posaré un

exemple concret: el cas d’ABAQUA, tenia quatre persones

directives, en aquest moment en té una contractada i analitzem

si autoritzar la segona perquè realment faci falta. El cas

d’IBAVI també el segon que s’ha de fer, implica amortitzar una

altra plaça que es pot estalviar. Això ho fem, no?

Quant a la resta del sector públic instrumental, evidentment

s’ha de..., ja ho he explicat, s’ha de posar ordre en qüestions

com la relació de llocs de feina, control de nòmines, gestió

centralitzada de nòmines i tenir un registre de personal, que ni

tan sols d’això es disposa en aquest moment. O sigui, en aquest

moment no tenim unificat tot això i en això fem feina, crec que

és la primera passa per a després poder continuar avançant i no

descartam en un futur poder generar alguna economia d’escala,

fent alguna fusió o alguna cosa d’aquestes. Però el que no

farem, ho tenim molt clar, són aquests acomiadaments

imprudents o ineficients que es varen fer la passada legislatura.

Quant al tema de coordinació, nosaltres treballam i

procuram coordinar-nos tant amb Medi Ambient, per a la part

de Medi Ambient, el que puguem generar d’economies d’escala

o millorar i fins i tot centralitzar o unificar respecte

d’Emergències. En temes de Protecció Civil també hi fem

feina. I en temes de policies locals, ja ho hem explicat, fem

totes les reunions de coordinació amb els ajuntaments i consells

insulars, i tots els temes que surten es treballen i procuram que

tots els temes en què es vegi que es pot millorar la gestió, ho

fem.

En el cas d’Eivissa que m’ha comentat, es fa feina amb el

consell insular i tenim reunions amb ells per a aquest tema.

Tornant al tema de coordinació de policies locals i de

coordinació de bombers que vostè em deia, que són dues coses

diferents, nosaltres, per una banda, treballam en la coordinació

de les policies locals, com ja he explicat, i per una altra banda,

el que sí fem és treballar en un projecte de coordinació de tots

els temes d’emergències, on s’inclouen els bombers de les

entitats locals i Consell de Mallorca, consells insulars, per a

també generar economies d’escala i generar una major

eficiència, que no hi hagi tants de cossos en temes

d’emergència, sinó unificar i coordinar. Però bé, tot això són

els projectes que durem a terme aquesta legislatura i que anirem

explicant a mesura que posem en marxa.

I quant al canvi de xip de la carrera i en relació al que vostè

planteja, que ja ho va plantejar ahir en el Parlament, jo li he de

dir que a mi m’agradaria poder dir al banc, escolti esperi, i

això. El que passa és que, primer de tot, he de dir que un 65%

del deute que té aquesta comunitat en aquests moments es troba

en mans de l’Estat. Això què vol dir? Que l’Estat, dins el seu

mecanisme centralitzador, a part de tenir un finançament a les

seves mans, a part de tenir un dèficit a les seves mans, tenim

ara a més el tema del finançament del deute, o el tema del

deute. Poder disposar d’aquest deute implica tenir tots els

ajustos necessaris habidos y por haber que mana el ministeri

per fer, per tant, ens complica cada cop més la situació, però

sobretot es centralitza molt aquest tema.

Llavors ja em queda poc marge per anar als bancs i dir-los,

renegociï aquell deute que va finançar el Palma Arena i que

ningú hi està d’acord amb la corrupció que hi ha darrera, jo li

puc dir que el banc em dirà que això no ho puc fer. Però em

queda poc marge per anar als bancs, perquè amb qui he de

negociar és amb l’Estat. I què passa amb l’Estat? Crec que és

un debat d’una altra compareixença, però al final lliga tot

perquè el tema econòmic és transversal, l’Estat en aquests

moments està tancat a qualsevol millora de la situació de les

comunitats autònomes; a l’Estat només li preocupa quedar bé

amb Europa; no fa cap esforç per flexibilitzar ni dèficit, que tot

deriva d’aquest tema, de la consolidació i de l’acompliment de

l’estabilitat pressupostària, no fa cap esforç dels que podria fer,

perquè l’Estat té marge i no ho fa. 

Per tant, nosaltres l’única esperança que tenim en aquest

moment és que hi hagi un canvi de Govern a Espanya a les

eleccions generals i que tengui aquesta sensibilitat i que treballi

amb Europa una flexibilitat del dèficit. I que, després, tots

aquests mecanismes de deute que té amb les comunitats

autònomes, el FLA, Fons de liquiditat financera, fons de

proveïdores, també ho reajusti o nosaltres ho puguem reajustar

amb ells i ens doni un marge, on ens alliberi milions de deute,

que en lloc de destinar-ho a deute, ho puguem destinar a
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polítiques socials o als funcionaris. Perquè jo, ho reiter, darrera

els funcionaris hi ha els serveis públics que són els pilars

fonamentals de l’estat del benestar i els pilars fonamentals per

recuperar la situació de crisi o d’emergència social que hi ha en

aquesta comunitat autònoma.

Per tant, amb aquestes estam. Crec que així queda contestat.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Por parte del Grupo

Parlamentario MÉS per Mallorca tiene la palabra el Hble.

Diputado Sr. David Abril, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Moltes gràcies Consellera, a vostè i a tot l’equip que

l’acompanya, per la seva compareixença, així com per la

claredat i síntesi de la seva exposició perquè alguns consellers

vénen aquí i s’enrotllen de mala manera per explicar les línies

generals de la seva conselleria pel que respecte a la legislatura.

Una conselleria que, a més, convé recordar que és equivalent

a dues conselleries de l’anterior Govern. Per tant, entenc també

que té un volum de feina important.

Començant pel tema de funció pública, entenc que a més a

vostè li ha tocat un paper complicat, per ser una espècie de cap

de personal, a un moment francament complicat i una feina per

la qual i en particular sobretot la vull encoratjar, perquè

justament ha arribat a un moment on tothom, encara que sigui

de manera legítima i justa, ve a demanar un poc la seva part del

pastís, ho tenim en sanitat, els treballadors públics de la sanitat;

tenim els treballadors i treballadores de l’administració general;

tenim els docents reclamant els seus sexennis, però amb la

paradoxa que no hi ha pastís. I per tant, és un paper, insistesc,

francament complicat i tots i totes hauríem d’assumir que som

davant d’un problema estructural el qual, evidentment, no

només afecta les qüestions de personal, i que entre tots hauríem

de fer molta pedagogia, però sobretot entre tots i totes,

independentment dels colors polítics i dels partits que donen

suport o no al Govern, hauríem de fer un vertader front comú,

que se n’ha parlat moltes vegades però no s’ha concretat

pràcticament mai, per evitar, per exemple xantatges, com el que

ens planteja el Sr. Montoro, qui, a sobre, afegeix al banyat en

aquesta situació, el xantatge per exemple en relació amb la

reducció de l’objectiu de dèficit, que l’únic que fa és encara

empitjorar més aquesta situació i encara complicar més la

recerca de solucions.

En tot cas, però, insistir amb aquest encoratjament en tant

que som davant de la representant d’un Govern, que, encara

que sigui la cap de personal en un moment complicat, és un

Govern que per primera vegada en anys no planteja fer

retallades als treballadors i treballadores públics, sinó tot el

contrari, anar recuperant drets. I per tant, no queda altre camí

en aquesta qüestió que el diàleg, i esper que la conselleria

treballi en profunditat aquesta estratègia perquè no n’hi ha

d’altra per resoldre aquesta situació ara per ara i amb aquests

condicionants estructurals que tenim.

Pas a les preguntes concretes. Sobre la Llei de funció

pública i la modificació de la Llei de funció pública, que entenc

que ha d’abastar més coses que el tema del requisit del català,

que òbviament ha de ser així, si ens pogués aclarir una mica els

terminis, una mica la previsió sobre aquesta modificació. I si

contemplarà per exemple qüestions com la que vàrem debatre

ahir mateix, arran d’aquesta moció de Podem, en què vàrem

parlar de temes que afectaven també, per exemple, en concret

la direcció professional, si està previst que hi hagi una

normativa específica d’una llei com tenen altres comunitats en

matèria de direcció professional dins l’administració pública,

o si això també s’inclourà o està previst que s’inclogui dins

aquesta modificació de la Llei de funció pública. Jo entenc que

seria més fàcil ficar-ho tot dins el mateix paquet, però també

tenim un tema de terminis que convé resoldre.

I en aquest tema també li demanaria si té previsions de fer

alguna qüestió..., altres comunitats tenen prou més

desenvolupat el tema de l’avaluació de polítiques públiques.

Aquí quan parlam d’avaluació, sobretot la centram molt en el

tema de l’accés a la funció pública i la promoció dels

treballadors i treballadores públics, però sí que crec que fa falta

molt a fer, per no dir tot, en matèria d’avaluació de polítiques

públiques, que és una cosa que té a veure amb la transparència,

que no és tant matèria directa de la seva conselleria, però sí, i

que és una cosa que ens pot ajudar a tots i a totes a prendre les

decisions més encertades dins el funcionament de les

administracions i amb aquesta necessitat, també, de fer

pedagogia de cara a la ciutadania. 

Jo pens, per exemple, que seria molt interessant, no hi és als

acords pel canvi, però crear qualque tipus d’observatori i

d’institut que tengués a veure amb l’avaluació de les polítiques

públiques. I també pens que s’hauria de treballar molt

l’avaluació dels treballadors i treballadores públics, més enllà

de l’objectiu concret de la promoció. Perquè al final les

polítiques públiques surten endavant o no, entre altres qüestions

no només perquè es prenguin bones o males decisions

polítiques, sinó perquè també tenim bons o millors treballadors

i treballadores públics.

I en el tema de les emergències, també li volia demanar si

en el tema de la policia turística, que és un problema etern, hi

ha qualque previsió perquè evidentment és un tema irresolt a la

passada legislatura, i supòs que quan arribi la temporada una

altra vegada tornarem tenir bona part dels policies locals

aixecats en armes.

I finalment, també li voldria demanar si està previst...,

d’alguna manera s’ha insinuat a la intervenció del company de

Podem, si està previst..., és una cosa que nosaltres sempre

havíem reclamat i que la reclama també algun dels colAlectius

afectats, una llei, no sé si d’emergències, però com a mínim de

coordinació d’emergències. Sense sortir de Mallorca, per

exemple no està clar que Bombers de Palma, Bombers de

Mallorca, Servei d’extinció d’incendis, IBANAT, Protecció

Civil, tot això quan hi ha situacions extremes és quan es posen

i es noten justament les mancances no només de coordinació a

nivell de dispositius, sinó de la mateixa disponibilitat de

recursos. Vull recordar que per exemple els Bombers de Palma

i els Bombers de Mallorca utilitzen sistemes de ràdio diferents,

cosa que ja és fins i tot un punt estrambòtica.
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I per part del nostre grup res més. Agrair-li novament la

compareixença. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Tiene la palabra la Sra.

Consellera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li explicaré, és veritat, li

agraesc que qualcú se’n faci ressò i entengui que el pastís no

basta per a tots i és així. Jo he anunciat que tot el que plantejam

és un compromís de legislatura, també amb la recuperació de

drets als treballadors públics, on el tema de la carrera

professional és el gruix important. 

I també convidaria a tots els partits aquí perquè se sumessin

a fer aquest front comú en dos aspectes: un, tant amb el tema

d’anar a demanar davant Madrid el que ens pertoca i una major

flexibilització del dèficit i sensibilitat amb els territoris per

poder resoldre les seves necessitats i desenvolupar les seves

competències com cal; però també demanaria un acord en tots

els temes de funció pública, perquè el que ha plantejat vostè

ara, Sr. Diputat, en temes de modernització, direcció pública

professional, avaluació de polítiques públiques, avaluació de

funcionaris, tot això és el que nosaltres entenem com la

modernització de la funció pública, estaria bé i seria molt

lloable que ens poséssim tots d’acord els partits i ho tiréssim

endavant, que fos un pacte, i que no hi hagués canvis, com sol

passar en moltes coses, canvis d’opinió o que quan canvia el

Govern tot això es tira enrera. Perquè canviar això és un canvi

de tendència, és un canvi de model i quatre anys és un període

curt i necessitaríem que hi hagués un compromís de tots els

partits. 

I jo, doncs igual que a la darrera compareixença d’Hisenda,

ja vaig demanar un compromís, i vaig convidar tots els

portaveus a participar en el tema del finançament, de fer un

front comú i de sumar-se a fer un grup de feina en això, idò

també convidaria tots els portaveus a fer feina en aquest tema,

perquè crec que seria molt útil per a la societat que en aquests

temes no ens baralléssim, o que en aquests temes no

discrepéssim, o si discrepam, ho poséssim en comú i ho

resolguéssim. Però que realment tots ens comprometéssim a

modernitzar la funció pública, perquè és el que ens demana la

ciutadania. Tenim, per una banda, que l’administrat necessita,

o sigui els ciutadans necessiten uns bons serveis públics, però

també necessitam una bona resposta per part de l’administració,

i en alguns moments això s’ha perdut de vista i tots ho sabem

aquí i tots els que hi treballam també ho sabem.

Per tant, jo convid en aquests moments a tots..., obr aquesta

porta perquè hi participem i hi facem feina, perquè nosaltres

des de la nostra conselleria ho tenim molt clar i sabem que són

coses difícils, perquè són models instaurats des de fa molt de

temps, molt marcats per la legislació, alguna ve de l’Estat i per

tant, també no la podem modificar. Però tot el que es troba dins

el nostre àmbit s’ha de fer i això ho tenim molt clar. Per això la

modificació de la Llei de la funció pública es farà en dos trams,

un tram serà el requisit del català que consideram que és urgent

i que mentrestant no ho facem els nous processos de selecció

del personal, s’han de fer encara amb els requisits del català

anterior. I també la supressió del complement 33 a què ens hem

compromès a nivell d’acords pel canvi.

Però després volem escometre una segona Llei de funció

pública, en la qual, quan hi facem feina, jo vos convid a tots a

participar-hi i que en el Parlament puguem arribar a un ampli

consens, volem introduir tots aquests temes de la modernització

de la funció pública, tal com hem explicat i hem entès i que

algun partit aquí ja ho ha portat. Aprofit ara que esper que

durant l’any 2016 puguem dur aquesta llei al Parlament i que

abans o en el moment del Parlament hi puguem treballar i

arribar a un acord. Que no sigui una de les lleis que quedi sense

aprovar aquesta legislatura, perquè voldrà dir un altre cop que

no hem apostat entre tots per a la modernització de la funció

pública.

I quant a la resta de temes que m’has plantejat, el tema de

policia turístic nosaltres l’abordarem de la manera que hem

comentat, d’una manera per poder fidelitzar, treballam perquè

es puguin fidelitzar i consolidar les plantilles en els

ajuntaments, però tenim aquesta restricció legal per part de

l’Estat amb la qual també treballam. I després de moment,

també, el que fem és preparar un curs bàsic per a uns 48

policies, que l’any que ve puguin estar ja en el mercat o dins els

nous cossos i puguin ser als ajuntaments que més ho necessiten.

I també estam mirant a través d’aquest curs com fidelitzar

policies a les illes, que no ens passi que els policies de

Formentera se’n vagin a Mallorca i ens torni quedar

Formentera desproveïda de policia local després d’haver fet

aquest curs. També miram jurídicament com podem resoldre

això.

I finalment respecte de la coordinació del tema

d’emergències, he explicat abans que fem una Llei de

coordinació d’extinció d’incendis, en aquest cas, que seria

coordinar tots els plans que té Emergències amb Medi Ambient

i amb Bombers. És un projecte ambiciós, complicat, tocam tots

els nivells d’administració que hi ha, autonòmica, tocam dues

conselleries; tocam consells insulars i ajuntaments, sobretot

l’Ajuntament de Palma, però que també és un projecte ambiciós

que ens hem marcat treballar-hi aquesta legislatura.

I jo crec que amb això he respost totes les teves...

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Por el Grupo

Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la

palabra el Hble. Sr. Diputado Jaume Font, por un tiempo de

diez minutos.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Sra. Consellera i a l’equip de la conselleria, siau benvinguts.

Jo no parlaré de moltes coses, intentaré concentrar-me en

quatre. La primera és que jo no sé, i ara tenc aquest lapsus
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jurídic, no sé si hi haurà llei d’acompanyament... No hi haurà

llei d’acompanyament, d’acord. Mal fet idò, perquè podrien

aprovar la modificació del requisit del català. És a dir, jo crec

que això és un tema que ho sobrepassa en aquest moment tot,

és a dir, necessitam el requisit del català, és..., i si han de fer

una llei de lectura única, ho facin, per part nostra hi estam

disposats. És a dir, pensam que això és més important..., és vera

que hi havia lleis que fins i tot tenien el títol, de símbols, molt

bé, i que s’havien de tornar enrera, però això del requisit de la

nostra llengua és, sota el nostre punt de vista, fonamental,

fonamental. Això té paralitzada la capacitat d’accés a una

persona que té una llengua més dins aquest Estat espanyol i que

realment no la premia per a res. És a dir, a sobre que els de

Madrid ens castiguen, després nosaltres ens castigam a

nosaltres, és a dir, aquesta és la incongruència més grossa que

pot tenir un petit país, com és en aquest cas Balears. Dit això,

aquí no hi tornaré entrar.

Abans de passar al final, deixaré el bessó de tota la carrera

professional. Dit això, i coneixent el director general

d’Emergències que han posat, hem fet feina junts molts d’anys,

dir-los que nosaltres des d’El Pi tal vegada no tenim tan clar

que s’hagin de treure més places de policia. M’explicaré: seria

important resoldre primer el problema que tenim després de

més de deu anys, i d’això no en són vostès responsables, ho és

tothom, perquè en deu anys hi ha tres legislatures, és a dir, n’hi

ha dues i mitja, en deu anys hem creat unes 600 places de

policia, parlam que uns 480, més o menys, 480 interins que han

sortit de l’escola de policia, tenen plaça i feina tot l’any, plaça

no, tant feina com interins, que sabem que interins no en podem

tenir de policies, perquè aquesta és l’altra història, incomplim

aquest tema; fa deu anys que fan feina, són 480 persones. I

després en tenim uns 120, més o menys, que no tenen feina tot

l’any, tenen feina de temporada, molt bé.

Si nosaltres traiem 100 places més, que no neg que hi pot

haver dos, tres municipis els quals, puntualment, a l’estiu

necessiten uns quants policies, i que es mantengui el que diré,

perquè jo també tenc un alt sentit municipalista, però en el que

crec que fallam és que els ajuntaments no treuen les places a

concurs. Bé, idò anem a mirar com modificam, i jo diria més,

que aquesta places féssim com altres comunitats autònomes en

què ho té l’administració autonòmica, perquè també és injust

que una persona que fa unes proves a l’EBAP i les supera i

supera les proves físiques, li hagin passat per sobre i ara, quan

hagi de fer una oposició a un ajuntament, no passarà les proves

físiques que va passar fa deu anys, l’hem amaçat, l’hem amaçat.

Hem de mirar com salvam aquesta qüestió.

Conec policies locals, alAlotes, companyes de qualque amic

meu que m’ho diuen, diuen: Jaume, jo no passaré les proves,

m’han passat deu anys per sobre..., i serveix per fer la feina de

policia perfectament. Ho dic perquè crec que necessita, abans

de treure més gent, saber molt clar on anam, resoldre-ho,

perquè hi ha massa gent que es troba pendent d’aquesta qüestió.

L’altra història de què volia parlar és del tema de la carrera

professional, dels sexennis, bé de tot el tema. M’agradaria que

em contestàs, Sra. Consellera, quantes persones tenim

contractades a la comunitat, però en general, totes. He

aconseguit una cosa important, des d’El Pi hem aconseguit que

tothom sàpiga que devem 9.000 milions, ara el meu objectiu és

que tothom sàpiga quantes persones fan feina a la comunitat,

que crec que és molt important, aquestes coses consciencien

una societat per a la qual vostè demana pactes, que estic

totalment d’acord amb vostè.

I vostè parla de la modernització de la funció pública, que

és imprescindible, molt bé, molt bé. Però això implica demanar

esforços importants a partits polítics i a funcionaris, per a això

necessitam pau social. Perquè jo estic d’acord amb vostè que

això necessita una girada de calcetí i sobretot, -i ara em sap

greu que els companys de Podemos no hi siguin, però hi ha les

companyes de Podemos-, i sobretot quan sent els disbarats

aquests no pagar al banc i aquestes coses, clar, això és

desconèixer l’administració i desconèixer que, segurament,

desgraciadament, com que nosaltres, El Pi, encara no decidirem

exactament qui ha de governar a Madrid, a les pròximes supòs

que hi serem, però no ho decidirem, segurament ens passarem

quatre anys o vuit mes amb una situació pareguda a la que ens

trobam ara. Per la qual cosa una reestructuració de la funció

pública així com toca, en base al sostre de despesa que tenim,

i que tots fóssim responsables en què hem de gastar els 3.500

milions aquests que tenim, a part del que ens pugui arribar més,

perquè no em crec res després de 33 anys, no em crec res, seria

això fonamental.

Clar, jo entenc que vostè ha de tenir..., a més, per començar

és molt més jove que jo, ha de tenir l’esperança que ho

capgirarà, jo també la tenia i la continuo tenint, però sé que

això es torbarà, això es torbarà perquè encara no ha tocat fons.

Aquesta modernització necessita pau social, per a aquesta pau

social necessitam desbloquejar no tan sols el que tenim amb els

sanitaris, sinó que se’ns ha ajuntat serveis, els d’educació, una

part ha signat un document, i El Pi s’ha entretingut a voler

sumar què ens costaria el 2016, el 2017, el 2018 i el 2019,

supòs que les xifres no seran exactes, però també crec que no

hi ha cap postura que sigui inamovible. Després d’haver-nos

reunits amb tots els sindicats, amb tots, i haver-los dit que

volem ajudar, jo entenc que vostè té un problema per al 2016,

si volgués assumir el cent per cent del que demanen les tres

parts, serveis generals, educació i sanitat, uns 24 milions

d’euros; que a això li sumaria el 2017, també és de 24, serien

38, 39; el 2018 se’n aniria a 46, 47, i el 2019 estaria a prop de

60 milions d’euros, entre una forquilla de 55, 56 a 60 milions

d’euros.

Tenint clar que això és inassumible per la comunitat, és a

dir..., i ho dic així de clar, tenint clar que és inassumible per la

comunitat, crec que sí que és factible començar l’any que ve i

que tots els sectors es puguin (...), però això implica un

reordenament i sobretot implica que té un acord amb educació

que l’any que ve li representa a prop de 16 milions d’euros, és

a dir, no són ximpleries. Però clar, si un s’atura a mirar a

serveis generals que amb 980.000 o 1 milió d’euros podríem

començar i aplicar un 25, 25, 25, 25 en quatre anys, tenim

solució. Perquè si..., i torn a la modernització de

l’administració, que és la clau, Sra. Consellera, aquesta és la

clau, per fer-ho necessita pau social.

I El Pi el que vol és que vostès intentin d’aquests 53

milions, 55, 60, que podria ser a finals dels pressuposts de l’any

2019, que tal vegada això ho hem d’estirar, ho hem d’estirar,

tal vegada això és el 2022 o 2023. Però aquí hi ha un problema,
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que els funcionaris han perdut una cosa que és de qualque

manera recuperar la credibilitat nostra, dels polítics, perquè

clar, quan veuen el que va fer el PP, la passada legislatura,

l’any passat, de cridar-los, ho ficarem en el pressupost, ho

ficarem en el pressupost, sí, sí, sí; després no es fica en el

pressupost. S’aproven els pressuposts, comença l’any i a la Llei

de farmàcies es fica allò, i que avui el PP encara tengui la santa

cara de defensar que això és legal, això és de poca serietat

política i democràtica!

Perquè la realitat és que, a part de la brega que tenguem els

partits polítics, el que queda clar és que els funcionaris diuen:

quina poca credibilitat tenen els polítics, quan ens volen

enganyar amb un caramel, com als nins petits, ens diuen que

ens ho donaran. No ens el donen pels pressuposts, perquè no hi

ha valentia ni gallardia, ni, lògicament, capacitat intelAlectual de

fer-ho, perquè s’enfrontaven a serveis generals i a educació, i

ho fem a través d’una modificació de la Llei de farmàcies. Jo

crec que l’important seria la serietat, la serietat, i no hem estat

seriosos i ho hem de reconèixer.

Si realment volguéssim..., jo el que propòs a aquesta

comissió i especialment que vostè és la que hauria d’estirar, no

sé si em queda molt de temps, si vostè...

EL SR. PRESIDENT:

30 segons.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

D’acord. ... si vostè ho pogués estirar, jo el que crec que

implica que tots els partits, governi qui governi, governi qui

governi, no ara, sinó la pròxima legislatura, i poden assegurar

que nosaltres hi serem, i m’hi fic nosaltres, que crec que podem

ser claus en aquesta història, eh!, necessitam un pacte en aquest

sentit amb el tema de la carrera professional, l’ascens i això,

d’una vegada per totes. I si s’ha de pagar en set anys, set anys.

Què vol la gent? La gent vol recuperar la credibilitat en els

polítics, dic la gent funcionària, vol recuperar la credibilitat en

els polítics. És a dir, ja no és tant..., m’he assegut amb gent que

em diu: Jaume, si jo tanmateix crec que ni el 2020 haurem

començat a cobrar. Això és molt trist, això és molt trist perquè

és gent que ha abaixat la guàrdia, la ilAlusió, molts que ja s’han

jubilat i ja no ho cobraran ni ho tendran.

Per tant, jo crec, consellera, que vostè té l’obligació de

donar cobertura als tres sectors l’any que ve.

EL SR. PRESIDENT:

Vaya finalizando, señor...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, voy terminando, voy terminando. ... té l’obligació de

donar cobertura als tres apartats.

I acabo, dient, ara que ha vengut el representant de

Podemos, que el personal directiu no són els que més salaris

disposen de la comunitat, no diguin mentides, no diguin

mentides; és a dir, hi ha un problema, que de vegades la

ignorància és l’Amazones, és l’Amazones, i l’Amazones és

gros, eh, és molt més gros que el Mare Nostrum i no ho sembla,

eh, clar, és a dir que això que té més, que empra més massa

salarial això és molt potent.

I dir de no pagar al banc, em sembla un insult a tots els que

hem estat pagant, empreses, petites i mitjanes empreses, que no

se’ns ha fet ni una sola demora, que se’ns ha amaçat per fer una

pòlissa a la Tresoreria durant aquests darrers vuit anys, perquè

ara escoltem que el Govern no acompleixi els pagaments que

li pertoquen, és el primer que ha de pagar per donar exemple,

ni demorar, que pagui.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Tiene la palabra la Sra.

Consellera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Moltes gràcies, Sr. Font. Està bé l’enriquiment del debat,

perquè cadascú aporta una cosa i al final construirem qualque

cosa productiva.

Quant a la llei d’acompanyament, li he de dir que el

Tribunal Constitucional prohibeix que la llei de pressuposts

reguli, o una llei d’acompanyament, regulin temes que no tenen

a veure amb contingut econòmic, per tant no ho podem fer, ja

fa un parell d’anys que no es pot fer i no es pot fer, vull dir que

no ho podem fer.

Quant a incorporar el català com a requisit per a l’accés a

la funció pública, es pot fer amb una llei de lectura única, però

consideram que no hem de menyscabar la participació o

l’audiència que puguin fer la UIB, l’Obra Cultura, els sindicats

i, per tant, almanco aquest procés de participació l’hem de fer

i estam iniciant aquest procés en aquest moment. És veritat que

això alenteix el procés, però consider que no ho podem deixar

de banda en un tema tan important com és el tema del català.

Quant al tema de policies locals, li ampliaré un poquet més

el que nosaltres hem diagnosticat fins al dia, a veure si el puc

convèncer de la dificultat que té això; nosaltres hem trobat un

problema, no l’hem generat nosaltres, nosaltres hem trobat el

problema que els ajuntaments els mesos d’estiu no tenen prou

policies, tot i haver aquest borsí, per les raons que sigui, vull

dir..., i coneixerà bé, supòs, el problema d’Alcúdia, si li ha

explicat el batle, o nosaltres, recentment, amb l’ajuntament,

amb el Consell Insular de Formentera el qual, amb una plantilla

idònia de 20, en té en aquest moment 11, perquè els policies

locals prefereixen anar-se’n a fer feina a Eivissa o a Mallorca,

depèn d’allà on els paguin més o d’on convengui més, d’on

procedeixin, etcètera.

Llavors, nosaltres amb aquest tema, una de les solucions

sabem que és consolidar plantilles, però, com he explicat, hi ha

una limitació la qual ve determinada per Madrid, bàsicament,

i que la Delegació del Govern, no sé si s’acaba d’adonar ara,

perquè nosaltres hi hem anat a explicar-los el problema, però

és ver que aquests darrers no sé si qualcú els ha explicat per
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què no han mogut cap peça i tenen una part que poden fer.

L’ideal seria que nosaltres tenguéssim aquesta competència a

nivell autonòmic i per tant no haguéssim de dependre de

Madrid i configuràssim els models de policia local que

consideram, consolidam plantilles, que creiem que és un

element que necessiten tots els ajuntaments i que demanen, no

només els turístics, qualsevol ajuntament, el cas concret de

l’Ajuntament de Sa Pobla també, que no és turístic i que jo puc

conèixer un poc més i vostè també, sabem que també hi ha

problemes en aquest tema, no pots fidelitzar els policies locals

i per tant no pots constituir un model de policia doncs més

pròxim, més fidel, més arrelat, que és necessari per ajudar a

conèixer els problemes del municipi i a tenir una sensibilitat pel

municipi que es requereix d’un policia.

Per tant, les vies per solucionar això crec que és canviar

aquesta legislació, però una altra vegada estam fermats de mans

i depenem d’aquests requisits o d’aquestes restriccions que

posa Madrid i que costa tant fer entendre a Madrid que

comprengui la necessitat dels ajuntaments o de les comunitats

autònomes.

De moment, nosaltres el tema del curs de policies locals el

fem per solucionar, en part, això; com ja he dit, farem possible

que es puguin assegurar unes quotes de formació per illes, a fi

de fidelitzar que els policies de cada illa quedin a cada illa, i no

tenguin incentius per a anar a una altra illa, a l’illa d’origen.

Però també amb això pretenem un altre objectiu, i l’he explicat

a la meva primera intervenció, que és canviar el model policial

des de la formació, perquè les policies locals es venen formant

des de fa uns anys com si fossin policies nacionals, i això no és

l’objectiu d’una policia local, la policia local ha de tenir una

altra comesa i ha de ser formada amb uns altres valors i amb

uns altres paràmetres o amb uns altres coneixements, i això és

el que pretenem fer. I crec que és responsabilitat d’aquest

govern que creu en aquest projecte començar a posar les bases,

i això és aquest curs que fem.

O sigui són dues feines, dues vies, però que el problema que

hem trobat no es resol amb aquest curs, aquest curs ajudarà en

part, però realment el que s’ha d’arreglar és la consolidació de

les plantilles locals, com vostè ha dit.

I quant al tema de la carrera i a la pau social, hi estic

totalment d’acord, nosaltres des del primer dia pretenem..., ens

hem assegut a seure amb els sindicats, ja abans que moguéssim

el tema de la carrera, que ja he dit i reiter que és per motius

econòmics, ens hem assegut i els hem convidat a participar i al

diàleg, i pensam que el diàleg i el consens és primordial en tot

el que volem fer en aquesta legislatura, des de la modernització

de la funció pública, com la recuperació de drets que s’han anat

perdent i la forma de tornar-los de quina manera s’ha de fer.

Li assegur que nosaltres hem demanat seny i responsabilitat

als sindicats i això ens consta que ens costa que sigui així. Es

veu que a salut, bé, començaré pel més fàcil, a educació hem

arribat a un acord; a serveis generals no ens hem deixat de

seure i de fer feina, tant amb meses com amb grups de treball,

li puc assegurar que hi ha una sèrie de persones dedicades

exclusivament a això, i en el tema de salut són els sindicats que

no es volen seure i que esperen un gest en carrera per poder-se

seure. També em preocupa que el sindicat metge faci política,

perquè venen unes eleccions generals i ells tenen unes eleccions

sindicals el mes de gener, i que no en tenguin prou mai. O sigui

que el que puguem concedir no sigui suficient o no pugui entrar

dins els paràmetres del seny i la responsabilitat que vostès molt

bé ha anunciat.

Jo ara li explicaré, la carrera...., l’any que ve, el 2016,

pagant carrera professional, tornar el 50% de la paga extra a

tots els funcionaris i la pujada de l’1% són 95 milions d’euros.

Què els sembla? Ho podem assumir, quan només tenim un

sostre de dèficit de 87 milions d’euros? Hem de destinar tot el

sostre de dèficit a assumir el capítol 1? Què hauríeu fet

qualsevol de vosaltres que governàs, m’agradaria que ho

diguéssiu? Perquè és molt fàcil ésser a l’altra part.

No podem rompre el reglament, però m’agradaria una

resposta. Això és que nosaltres demanam als sindicats, en cap

moment, en cap moment no hem dit que no pagarem, el

contrari, nosaltres ens hem compromès a l’any 2017 a retornar.

De fet, dins la modificació de la Llei de funció pública que ara

iniciam, ja reconeixem el concepte de carrera professional,

perquè hi creiem, i ho he explicat a la meva intervenció.

Per tant, què hem d’aconseguir pau ho tenim molt clar i per

això nosaltres estam oberts al diàleg i fem feina amb això i no

ens agrada aquesta situació, seria una mentida si digués això.

Nosaltres per poder fer..., és una dificultat que ara ens trobam

per poder escometre tot això que volem fer, però que hi

continuam fent feina, hi continuam negociant i cercarem la

fórmula, li puc assegurar, que aquest govern es romprà les

banyes per cercar la fórmula perquè això tiri endavant i

funcioni.

Quant a..., li agraesc les aportacions, la manera d’estirar la

fórmula, m’agradaria que els sindicats, quan ens asseguem, ho

entenguin, perquè no estic tan segura que qualque sindicat no

faci política en lloc d’aplicar seny, i per tant si això ho

aconseguim estarà molt bé.

I quant a les places que m’ha demanat, li donaré el gust que

El Pi sàpiga, posi en públic el nombre de places que té aquesta

comunitat i li explicaré: la comunitat autònoma i els organismes

autònoms tenen 4.326 funcionaris i laborals; personal docent,

que pot variar, depenent de les substitucions que s’acabin

contractant, però està a l’ordre d’11.944, quasi bé 12.000, i

supòs que s’anirà ampliant amb la nova contractació de

professorat que es fa. I en el servei de salut també hi ha una

certa variabilitat, depenent de substitucions, com ho comptam,

però en aquests moments estam de l’ordre de 16.250

professionals. Tot això suma 32.524 funcionaris i laborals en

aquests tres àmbits. No tenc en compte la Universitat, el

Parlament, altres, això en aquests moments no en dispòs, però

que encara seria més. Per tant, la comunitat autònoma tendria

més de..., els tres àmbits de què parlam més directes, 32.500

empleats públics, que poden variar depenent de la temporalitat

o de la contractació de substitucions, etcètera.

Per tant, Sr. Font, li agraesc les aportacions, li agraesc..., jo

tornaria demanar seny als partits polítics quant al tema de la

negociació de la carrera. Reiter que aquest govern no té cap

interès a malferir la carrera ni a desprestigiar-la, el contrari, la

regularem des del primer moment i hi farem feina, la
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reformularem i farem el que puguem per arribar a un acord,

però que heu d’entendre que 95 milions per a l’any que ve, en

aquest moment, així com hem trobat la situació

economicofinancera de la comunitat de deute, de dèficit, de

necessitats per cobrir, l’herència que diria jo social que hem

trobat, que tots bé coneixem i que tots reclamam, que això no

es diu i no se li posen números, però que també seria un forat

pressupostari, tot això que queda per cobrir en professorat, en

llistes d’espera, necessitats socials, en emergències socials a les

escoles, etcètera, ja em diran com ho puc fer.

Jo els convid que em facin propostes i que també ajudin a

fer-ho entendre als sindicats, i també acceptam totes les

propostes que pugueu fer arribar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Por el Grupo

Parlamentario MÉS per Menorca, tiene la palabra la Hble.

Diputada Sra. Patrícia Font, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Benvinguda, consellera, i gràcies per

la seva intervenció. Jo em vull disculpar perquè m’he hagut

d’absentar d’aquesta intervenció, amb la qual cosa crec que és

de mala educació fer preguntes i no escoltar la seva intervenció

sencera. Només dir que sí, que jo estic totalment d’acord que

s’ha de millorar la funció pública i agrair la seva presència. Em

sap molt de greu, de veritat.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Bé, no et preocupis, gràcies, igualment.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario Mixto, tiene la palabra la Hble. Diputada Sra.

Sílvia Tur, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, president. Bé, consellera, en primer lloc he

de demanar-li disculpes, a vostè personalment, a tots els

membres del seu equip i a tots els diputats i diputades que es

troben aquí per haver sortit en ple moment que vostè feia la

intervenció, però, com que encara no tenim la capacitat de

multiplicar-nos ni tenim cap persona que ens pugui substituir,

he hagut d’assistir a un altre acte, per tant li deman disculpes

perquè m’interessa moltíssim el que ens ha explicat, bé, en

qualsevol cas sobre la qüestió de la carrera i sobre la qüestió de

les modificacions que pensen aplicar a la Llei de funció pública

i altra normativa d’aquest àmbit, no he d’afegir gaire més

perquè estic absolutament d’acord amb les línies que pensen

emprendre i per tant no he d’afegir res que no s’hagi dit aquí,

en tot cas encoratjar-los que ho facin i ho facin amb la major

agilitat possible dins les seves possibilitats.

Sí que m’interessa més ampliar l’àmbit d’emergències, pot

ser perquè és un àmbit en el qual l’illa de Formentera

realment... -i aquí perdonin que me’n vagi a parlar directament

de Formentera, però el temps d’intervenció és breu i crec que

tenc el deure de defensar els interessos de la nostra illa-, en el

cas de Formentera els he de dir que els serveis d’emergències,

en general, no estic particularitzant cap cas, però en general els

serveis d’emergències, bombers, policia, etc., es troben

especialment malmesos i tenim unes condicions prou precàries

que no s’han arribat a solucionar en realitat mai. Tenim molts

pocs efectius d’IBANAT; tenim quatre bombers, o cinc; no

tenim cap responsable d’emergències amb presència directa a

la nostra illa, la qual cosa és realment greu i la vull posar de

manifest aquí, tot i que s’ha reivindicat anys i anys i anys,

perquè ja els puc dir que ho he fet, fins i tot personalment, com

a consellera que he estat d’emergències, al llarg de vuit anys al

Consell Insular de Formentera.

I per tant, evidentment, aquí es crea un doble perjudici,

d’una banda pel fet que la població de l’illa de Formentera, els

12.000 habitants aproximadament que tenim, lògicament no

poden gaudir dels mateixos serveis de seguretat i

d’emergències de què gaudeixen la resta d’habitants de les Illes

Balears i, en segon terme, perquè, pel fet de tractar-se d’una

destinació de monocultiu turístic en la seva màxima expressió,

el fet que no comptem amb tots aquests efectius o com a mínim

amb tots els efectius mínims per donar els serveis que

consideram òptims, ens fa trobar-nos molt desprotegits en

moments crítics, sobretot, els mesos d’estiu.

Això, ja ho vaig traslladar d’idèntica manera a una

Comissió de Salut pel que fa al reforç dels serveis d’urgències

de l’hospital de Formentera, que a vostès aquí no els afecta

però que és una situació semblant, i aquesta analogia la vull fer

perquè em sembla una absoluta injustícia que l’illa de

Formentera en moltes ocasions es trobi que els agents de medi

ambient van a cobrir, els dos que tenim a l’illa de Formentera,

van a cobrir guàrdies d’incendis a l’illa d’Eivissa, per tant, ens

quedam sense efectius, dels pocs que tenim a sobre se’n van a

prestar serveis a altres illes; ens trobam que el servei

d’IBANAT disposa els mesos d’hivern de dues persones; ens

trobam que no tenim un tècnic d’emergències, com sí el té l’illa

d’Eivissa, i per tant, anam sumant..., bé i el tema de la policia

local que vostè ha explicat perfectament, per tant, no l’he de

repetir.

Miri, l’illa de Formentera no és ni una illa menor ni vol ser

una illa guió d’Eivissa i el fet que administrativament en algun

moment s'hagués decidit que Formentera era un apèndix

d’Eivissa a nivell administratiu, malauradament té una

barbaritat de conseqüències que ens fan no poder gaudir amb

les mateixes condicions que la resta de ciutadans de les Balears

de molts serveis que pagam i als quals tenim dret.

Per tant, ja li ho dic, esper que dins les seves possibilitats

facin tota la feina que sigui al seu abast, però també els he de

dir que tant en matèria del funcionament del 112, que també els

ho he de dir aquí, és molt millorable -és molt millorable-, en

moltes ocasions es crida... els Serveis de salvament i

socorrisme de platges han cridat al 112, han demanat una

assistència, per exemple a Ses Salines, i al final el 112 ha

despatxat a Ses Salines de Mallorca, i per no dir-li mil
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exemples similars de confusions per no entendre ni tan sols la

toponímia i les localitzacions geogràfiques de les nostres

pròpies illes. Idò si sumam totes aquestes situacions o aquestes

incidències el resultat final és que l’illa de Formentera es troba

molt, molt, molt desprotegida en els mesos d’estiu, passa amb

serveis de rescat en litoral, passa amb serveis de rescat

d’intervenció terrestre, passa amb dotació de bombers, passa

amb policia local i passa amb IBANAT i amb agents de medi

ambient.

És lamentable, jo els demanaré que facin un esforç i facin

sobretot un esforç de sensibilitzar-se cap a aquesta situació,

perquè en moltes ocasions no es tracta d’afegir grans partides

econòmiques, sinó que es tracta de veure com poden reajustar

els serveis de què ja disposen a l’illa d’Eivissa i de Formentera

i tenir una especial sensibilitat cap a nosaltres.

Jo faré d’aquesta acció i d’aquesta causa, ja els dic que faré

una de les meves prioritats al llarg dels quatre anys, perquè

entenc que no es pot dotar l’illa de Formentera com a un guió

de l’illa d’Eivissa, som illes diferents, necessitats diferents,

problemàtiques diferents i per tant, se’ls ha de donar solucions

diferents.

Ja per acabar, també li volia demanar, consellera, perquè no

he pogut escoltar-ho, si tenen intenció d’aprovar una llei de

bombers, perquè els cossos de bombers, em consta

sobradament, que no només a Formentera, sinó que a totes les

illes demanen insistentment l’existència d’una llei de bombers

que els posi un marc jurídic general a tots i que els reconegui

els seus drets, les seves especificitats i les seves particularitats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Tiene la palabra la Sra.

Consellera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies. Sra. Diputada, em faig càrrec del que descriu, de

la situació que descriu de Formentera, em sap greu, la veritat,

en coneixia part, però vostè ho ha descrit amb molt més detall.

Sí que li he de dir que la nostra conselleria i el director general

d’Emergències té tota la sensibilitat en aquest tema i que de fet,

el director general d’Emergències té previst visitar l’illa i

visitar el president i el conseller pertinent per treballar aquests

temes i des de la nostra competència ajudar en tot el que

puguem i, per tant, fem feina en això.

En relació amb l’112, és vera que és millorable, és

millorable a tota Balears i per això fem feina i fem canvis

perquè sigui més operatiu, perquè no sigui una sala

d’informació com era ara, sinó una sala realment de

coordinació dels temes d’emergències i per això en canviam

l’estructura i funcions i hi fem feina perquè això sigui així,

perquè també ens preocupa i realment li volem donar el valor

i la utilitat que pertoca a un servei que en el seu moment va ser

pioner i un exemple per a tot Espanya, l’112. Per tant, confiam

que també a Formentera arribi aquesta millora.

Quant al darrer que m’ha demanat, la llei de bombers, ho he

explicat, elaboram una llei d’extinció d’incendis, que vendrà a

ser la llei de bombers, on coordinarem tots els temes de

bombers a tots els nivells institucionals, als tres nivells

institucionals, d'extinció d’incendis que es maneja en aquest

tema que són ajuntaments, consells insulars i administració

autonòmica i ja ens hi hem posat a fer feina. I també quan

tenguem ocasió de venir a Formentera o quan vendrà el director

general a Formentera també en podrem parlar detingudament.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Por parte del Grupo

Socialista tiene la palabra la Hble. Sra. María José Camps, por

un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, com no, vull

donar la benvinguda a la consellera i al seu equip i agrair totes

les explicacions que ens ha donat sobre les línies

programàtiques de l’acció de govern d’aquesta part de la seva

conselleria, perquè, com ja li han dit altres diputats, la seva

conselleria és una gran conselleria, perquè no només té les

competències sobre el que ens ha vingut a explicar avui, sinó

que en té d’altres.

El desavantatge d’intervenir en darrer lloc és que moltes

coses ja s’han parlat, però pens que també podrem aportar

coses enriquidores a aquest debat i jo no li contestaré la

pregunta de què faria si estigués al seu lloc, que ens ha llançat

abans, i sense rompre el Reglament contest en el meu torn de

paraula, però consider que és una qüestió molt complicada i

estam convençuts que, com vostè ha dit, hi farà tota la feina

possible per garantir al dret de tots i en aquest cas també el

drets dels funcionaris a la seva carrera professional.

He de dir que m’ha alegrat molt sentir que l’objectiu

primordial de la conselleria és el ciutadà i el tractament que

aquest rep des de l’administració, prioritzant les persones i el

seu benestar, així com també en situacions d’emergència

dotant-los de la màxima seguretat i conseqüentment prioritzant

la defensa en global dels serveis públics.

I si l’he entesa bé a l’inici de la seva intervenció ha dit que

valora el personal de l’administració com a un dels factors

organitzatius més importants per aconseguir-ho. I efectivament,

Sra. Consellera, el personal de l’administració és el major

capital de què disposa aquest govern per assolir tots els seus

objectius i, com li ha dit també el Sr. Abril, realment vostè és

el cap de personal d’aquesta comunitat, i per tant té la

responsabilitat d’escoltar-los i consensuar les mesures que es

vagin adoptant i que els afectin directament i té també

l’obligació de restablir els drets perduts, com a conseqüència

tant de les polítiques del Govern de l’Estat, que vostè ja ha

explicat molt bé, com de l’anterior govern Bauzá aquí a les

Illes Balears, que podem resumir, efectivament, amb aquest

Decret Llei 5/2012. És cert que sempre s’han emparat

justificant aquestes retallades en criteris de racionalitat i
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eficiència, però coincidim també amb vostè que aquest decret

llei va ser la primera passa per al gran problema, la gran

problemàtica que tenim ara envers aquesta carrera professional.

No es pot consentir que a l’anterior legislatura la imatge

dels funcionaris públics projectada directament des del Govern

fos, entre altres coses, que sobrava personal, que feien poca

feina o que fins i tot es posaven malalts per caprici, i va haver-

hi fins i tot declaracions del Govern dient que eren necessàries

mesures que penalitzassin les malalties dels nostres servidors

públics. No mereixen més comentaris, tot açò queda a les

hemeroteques i als Diaris de Sessions d’aquesta cambra, imatge

que entenc que s’ha de revertir i s’ha de treballar en benefici de

tots, no només dels mateixos funcionaris, sinó de tots els

ciutadans i de tots els que fem ús d’aquests serveis públics.

I li he de donar l’enhorabona, Sra. Consellera, per tenir la

valentia, li ho he dit abans, de posar-se al capdavant d’aquesta

conselleria i emprendre aquesta tasca realment tan complicada

amb el clar objectiu de garantir el benestar de la ciutadania amb

la dificultat de fer-ho amb els recursos de què disposa, perquè

el seu punt de partida ara mateix és desolador i vostè mateixa

ens ho ha transmès, si bé açò no serà impediment perquè les

seves ganes i el seu repte de tirar endavant aquest projecte sigui

una realitat.

He escoltat amb atenció les seves explicacions i ens ha

parlat, no vull ser reiterativa, del Pla estratègic de funció

pública i de la carrera professional horitzontal, és un concepte

una mica evolucionat de la carrera professional com l'entenem

ara i, bé, ja ens ho ha explicat, li volia demanar que no només

se centrésen qüestions econòmiques, sinó en altres qüestions

que bé, si ens ho vol ampliar una mica, i si no, bé, ja ens n'ha

rallat sobre aquest tema.

I estic també contenta que a la seva intervenció hagi fet

menció de la inserció professional d’aquelles persones que

tenen algun tipus de discapacitat, perquè crec que també és

fonamental tenir-les en compte, i més dins la funció pública.

Quant a l’EBAP i formació, també entenem que se li ha de

donar una volta, se li ha d’introduir criteris d’innovació. I

també ens ha agradat la millora de selecció del professorat. I

bé, si ens pot explicar tal vegada una mica quins canvis més

substancials faran o pensa vostè dur a terme del que actualment

es fa a l’EBAP.

Quant a la restitució dels drets perduts, bé, ja ho ha

comentat també, amb l’aprovació d’oferta pública d’ocupació,

concurs de mèrits, promoció dels empleats públics,

importantíssim. També molt important i... bé, com a dona ho he

de dir, el Pla d’igualtat entre homes i dones, i així mateix també

l’acord per a la conciliació entre la vida laboral i familiar que

moltes vegades ens n’oblidam i també és fonamental per al

benestar d’aquesta societat.

Ho ha explicat també, la Llei de funció pública també era

una qüestió per la qual aquesta diputada tenia interès, ens ha

explicat que es faria una revisió d’aquesta llei en dos trams, el

primer en relació amb la llengua i al nivell 33, i el següent

quant a una major modernització d’aquesta funció pública. Li

volia demanar també pel termini, ha dit que en principi

intentaran, bé, dins aquesta legislatura entenc que sí, però si

pogués fer-se feina ja o entrar fins i tot dins el 2016, podríem

veure el recorregut d’aquesta norma dins aquesta mateixa

legislatura, perquè si no ens quedam sempre, moltes vegades

amb una normativa aprovada que no s’aplica fins a la següent

legislatura.

Quant a emergències, sí és certa la reivindicació de la

coordinació dels bombers o d’emergències contra incendis i la

potenciació del centre d’emergències de l’112, també entenem

que... bé, hi ha qüestions que són millorables, vostè ho ha

reconegut i que realment faran feina en aquest sentit.

Ja per últim, per acabar, en el tema de l’Interior, policies

locals, entenem que efectivament un policia local no és el

mateix que un policia nacional, és un cos absolutament diferent,

és molt més proper a la ciutadania i realment hi són per ajudar

els ciutadans. I com a idea de formació, supòs que no és una

idea nova i l’hauran valorada, però entenem que també seria

interessant una proximitat al ciutadà des del punt de vista de

mediació de conflictes. Ho dic en el sentit que moltes vegades

els criden els veïns d’una comunitat de veïns perquè realment

hi ha un renou més elevat que un altre o hi ha un ca que ha

quedat tot sol i lladra, o... bé, fins i tot petites baralles entre

vesins, que no necessiten una intervenció policial, sinó que

necessiten una intervenció més humanitzada i de calmar les

emocions en el moment del conflicte.

Ens ha explicat també una mica més..., no farà falta que hi

entri, això del policia tutor i del policia al servei del turista,

creiem que són dos programes que realment s’han de potenciar

i s’han de millorar i s’han de tirar endavant. I aquestes jornades

d’anàlisi, que ens ha dit, a tot el sector, incloent-hi la

Universitat, quant als policies locals, ens agradaria saber si ja

han començat o si preveuen les jornades d’anàlisi dels policies

locals, quan preveuen que es podran fer o quan podran tenir el

diagnòstic en aquest sentit.

I bé, quant a les activitats classificades, que ningú no hi ha

fet referència, idò sí, aquesta diputada s’ho va mirar, entenem

que ens ralla de desenvolupar la Llei 7/2013, que realment, bé,

es va aprovar el 2013, i entenem que s’hagués pogut crear ja

aquest registre previst legalment dins l’anterior legislatura i és

una feina que ara li deixen a vostè com a consellera responsable

d’aquesta conselleria.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENTE:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Tiene la palabra la Sra.

Consellera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Moltes gràcies. Moltes gràcies per la seva intervenció, Sra.

Diputada. Efectivament, crec que tenc l’obligació de recordar

les retallades que va suposar el Reial Decret 5/2012 i la

normativa i també la legislació o el reial decret llei estatal que

va implicar per als funcionaris.., perquè parlam de retallades i
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crec que ja hem perdut un poc la noció del que va implicar. O

sigui, en conjunt diria que el Sr. Rajoy i el Sr. Bauzá varen fer,

varen modificar la jornada dels funcionaris, la varen allargar

amb un motiu d’eficiència molt discutible, perquè fer set hores

i mitja de feina continuades crec que no hi ha capacitat

intelAlectual que acabi rendint; va suprimir la paga

extraordinària de l’any 2012, que ara està retornant, totalment,

a un moment electoral i a costa de les comunitats... i bé, que les

comunitats autònomes s’arreglin per pagar-la; va suprimir

acords d’acció social; no va cobrir places, no va fer oposicions;

va suspendre els acords i la negociació amb els sindicats, els va

llevar lliure disposició addicional, etcètera, o sigui va minvar

la capacitat de negociació i de diàleg; va llevar el complement

d’incapacitat temporal, el que he dit, un dia de grip o un dia de

tenir un virus perds diners o no cobres, és un càstig, perquè no

tens dret a estar malalt, o has d’anar a fer feina malalt i, per

tant, contagiar els teus companys i entrar en una situació de

salut pública que en el segle XXI no té cap sentit; va suprimir

acords de productivitat i prohibir fer hores extres; va suprimir

aquest acord d’acció sindical que també implicava treure drets

als sindicats; va prohibir la prolongació del servei actiu; va

suspendre l’acord d’homologació del complement específic, va

congelar salarialment, etc.

Crec que això va fer molt de mal als treballadors públics i

bé, i a part la carrera professional, que també va aprofitar per

suspendre-la; crec que això va fer molt de mal als treballadors

públics, va atacar la dignitat dels treballadors públics i sobretot

va atacar els serveis públics, els treballadors públics i els

serveis públics, des del respecte al treballador i evidentment no

va atacar o no va afrontar el que comentam, tan necessari, com

és modernitzar la funció pública. De fet, aquest reial decret és

una retallada dràstica, i no es va plantejar en cap moment

modernitzar la funció pública, atacant el bessó del que aquí ja

s’ha comentat, no?, modificant, adaptant la Llei de funció

pública a l’EBEP o fent reformes que caldrien, que han de ser

valentes, eh?, el més fàcil és tallar i partir, i jo crec que s’ha de

ser valent per poder escometre una reforma i enfrontar-se de

qualque manera a l’statu quo, a les resistències que hi ha dins

l’administració pública i que tots bé coneixem i que sabem que

hi són i que costa, no?, i que no es pot fer d’una forma dràstica

com es va pretendre, amb mitja hora més vos puc assegurar que

no hi ha hagut molta més productivitat en el sector públic de

cap manera, per dir una cosa, no?

Nosaltres també hem estat valents i hem escomès la

supressió del complement de la carrera professional, pel

conflicte que ara tenim i que sabem que hem d’afrontar i que

volem parlar-ne, però estam totalment per l’aposta d’un

calendari, i així ho hem ofert als sindicats en aquestes setmanes

de negociació, de retorn de tots aquests drets, i evidentment els

de contingut econòmic, com és la carrera, demorar-los un any

perquè confiam que la situació econòmica millori, i sobretot

perquè, com ja he explicat, l’any 2016 es requereix pagar

aquest 1% que ara ha estipulat l’Estat i tornar les pagues extres,

que consideram que és el més idoni perquè es varen retallar i ja

no s’havien d’haver retallat, i això té un alt contingut econòmic.

Per tant la llista de retallades no va aportar..., jo crec que es

va perdre una legislatura, malauradament, en temes de funció

pública, en temes de modernització pública, i evidentment

darrere això hi havia una cosa més trista, que és un atac als

serveis públics i a l’estat de benestar, en el qual no creia el

Govern anterior, i nosaltres estam per a tot el contrari, tot i que

ara tenim un conflicte, com bé saben, i que estam abordant i

que no ens amagam d’això i que ho volem solucionar, creim

que estam..., aquest govern està molt decidit i aposta per la

modernització de la funció pública, dels serveis públics, de la

qualitat, de posar en valor els funcionaris, de motivar-los i de

respecte al ciutadà, i crec que ho he explicat prou durant la

compareixença.

Lligant amb la resta que vostè m’ha demanat, o m’ha

proposat, en el tema de carrera professional la nostra idea és

lligar-la a evolució de compliment i gestió per objectius. Tot

això és una nova manera de fer feina a què no està acostumada

l’administració pública i per tant té la seva complicació, però

per començar s’ha de fer una modificació de la Llei de funció

pública en aquests termes, i també ens hem d’asseure a

negociar amb els sindicats tot això, i en això estam, nosaltres

no ens tancarem a negociar i des del primer dia ho vaig dir molt

clar quan em vaig asseure amb els sindicats.

Quant a l’EBAP, que vostè em comentava, evidentment

volem potenciar l’EBAP com un instrument d’innovació i de

millora en tot aquest procés, com un element, com una direcció

general més fent feina en aquest tema; per això ja hi estam

treballant. I quant a l’avaluació de professorat el que volem fer

és fer més transparent el procés: hi haurà una bossa de

professors oberta a tots els aspirants a ser formadors, hi haurà

un sistema de valoració del professorat més personalitzat, i es

valorarà el seu compromís en innovació amb la idea de

compartir coneixement. Per tant crec que també serà una

millora qualitativa en tot aquest procés.

Quant a la Llei de funció pública, el segon tram o aquesta

segona part de la modificació de la Llei de funció pública per

adaptar-la a la (...) i introduir totes aquestes millores orientades

a la modernització, ens agradaria que fos dins l’any 2016, i amb

aquesta idea feim feina i, ja els dic, jo com a consellera em

sentiria molt frustrada si a final de legislatura no la tenim

aprovada, perquè haurem tornat a perdre..., o no haurem pogut

aprofitar bé el temps que hem estat aquí en el Govern o en la

gestió d’aquesta àrea.

Ja entrant al tema de policies locals, ja ho he explicat, i una

de les filosofies del curs bàsic de policia local que estam fent

és canviar el model, i vostè ho ha dit molt bé, un dels papers

molt importants que ha de fer un policia local és retornar al

paper de policia mediador, que coneix el problema o que a

vegades ha de mitjançar en un conflicte i no necessàriament ha

de treure la pistola per fer això. Per exemple jo conec bé el

municipi de Sa Pobla, on hi ha un component d’immigració

elevat, i aquest paper és fonamental per a un policia, que tengui

aquest coneixement de la realitat, que tengui aquest

coneixement de mitjançar o aquest interès a mitjançar i

facilitar; estalvies molts de conflictes futurs i avances molt més

en la seguretat.

Aquesta jornada que em demanava estava prevista a

principis de desembre, l’estam configurant, i per tant estam fent

feina, no pensam perdre ni un minut en aquest tema, o sigui que

estam fent aquesta feina que he explicat i que no reiteraré, però
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dia a dia el director general d’Emergències i Interior està

abocat en aquesta prioritat de la nostra conselleria.

I crec que ja ho he contestat tot en general i, si no, també

ens allargarem massa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Ahora en turno de réplica,

por parte del Grupo Popular tiene la palabra el Hble. Diputado

Sr. Juan Manuel Lafuente, por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Gràcies, Sra. Consellera, per les

respostes a les preguntes que havíem plantejat. En primer lloc

li volia manifestar que, bé, que té una conselleria complicada

però que té excelAlents professionals en aquesta conselleria. Per

tant crec que hi ha molts bons professionals que la poden

ajudar a resoldre aquestes situacions.

Respecte de la situació anterior, clar, jo li vull recordar una

cosa; vegem, l’anterior govern, l’anterior de 2007-2011, duia

una mitja..., es queixa de la situació de dèficit i de recursos; els

recursos sempre seran limitats a una administració pública i les

necessitats sempre seran ilAlimitades, és a dir que sempre

tenim... Fins i tot en els anys de bona situació econòmica els

recursos són limitats i les necessitats sempre són més que els

recursos que es tenen. Açò és una qüestió fonamental, però,

clar, quan la part d’un govern que anava cada any incrementant

els treballadors públics en general a una mitjana de 1.000

treballadors públics cada any, com feia l’anterior mandat, o una

mitja de 1.000 milions d’euros de dèficit cada any, clar, la

situació després és complicada. És a dir, jutjar la situació actual

sense tenir en compte les dades que hi havia en aquell moment

idò crec que no és correcte. Igual que teníem un govern que

estava creant 40.000 aturats a l’any la legislatura passada, i ara

enguany tenim en el conjunt de l’Estat 650.000 llocs de feina

més. És a dir, que la situació és bastant diferent.

Dir que l’anterior govern no havia tingut cap tipus de

relació amb els sindicats i havia menyspreat els treballadors

públics, etc., etc..., escolti, s’havia arribat a l’acord del conveni

colAlectiu del personal laboral perfectament, cosa que no havia

fet el govern anterior. Per tant amb els treballadors públics es

tenien les reunions, el que passa és que la situació econòmica

era molt crítica, era molt crítica precisament per la mala gestió

que s’havia fet abans. Però és que a vostè jo li he demanat una

sèrie de qüestions de millora de la situació dels funcionaris i del

personal laboral i no me n’ha dit ni una, de millora proposada

per a l’any que ve, a curt termini. Jo li vull dir que l’any passat

es va incrementar el fons social, es va incrementar en el tema

d’estudis, es va incrementat en el tema d’assistència sanitària,

es va incrementar tornant una part de la paga extra, i es va fer

un esforç econòmic important. I es va firmar el pacte de la

carrera professional. Per tant, millores importants, i vostè,

millores, diu “sí, sí, però teniu en compte que han de recuperar

tot el que han perdut i tal”, però millora concreta, cap; en tot

cas retallar el que ja tenien, retallar el que ja tenien els

treballadors. Millora, cap ni una.

Jo crec que es va fer un pla estratègic de la funció pública

en el seu moment. Es va millorar en transparència i va ser

reconegut el Govern per l’increment de transparència; es va

donar a l’anterior govern, fins i tot, un premi a nivell estatal per

la bona gestió en qüestió de qualitat de funció pública. Vull dir

que qüestions en aquest sentit s’havien fet i importants, i crec

que s’havia fet un esforç important. Bé, els funcionaris van fer

un esforç important per sortir de la crisi a què ens havia duit la

situació econòmica creada per governs anteriors, i s’havien

començat a tornar drets als funcionaris i als treballadors

públics, cosa que ara el que es fa és precisament aturar. 

Vostè em diu que els motius d’aturar la carrera professional

eren econòmics, que no hi havia crèdit. Crèdit, sí que n’hi

havia; crèdit, n’hi havia. El que no hi havia en tot cas seria

liquiditat, no s’ha de confondre crèdit amb liquiditat. Reserva

de crèdit, n’hi havia, i de fet quina modificació de crèdit ha

fet?, ha tramitat modificació de crèdit? On és la modificació de

crèdit de la reserva de crèdit que hi havia de la carrera

professional?, l’ha feta? No, no ha fet cap modificació de

crèdit. O on ha anat? Li ho havia demanat i no ens ha contestat.

Si ha fet una modificació de crèdit a qualque banda haurà anat

aquest crèdit, però el crèdit hi era. Per tant crec que en aquesta

qüestió com a mínim ha de reconèixer que el govern anterior sí

que havia fet un esforç important d’anar retornant l’esforç que

s’havia demanat als treballadors públics a causa de la situació

creada precisament pels governs anteriors.

En matèria de policia local jo insistiria en el que crec que és

la situació de les illes menors; no és el mateix que a l’illa de

Mallorca, crec que hi ha un problema de manca de policies

locals puntual en temporada alta a Eivissa, a Menorca i a

Formentera, i a Mallorca el problema que hi ha és el de la

batalla de preus i de salaris, que fa que no siguin atractius

determinats destins, i per tant crear ara un curs bàsic i no...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya finalizando, Sr. Diputado.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí. ...no incidir en el tema de la millora de la formació

existent crec que tal vegada posarà molta gent en el mercat.

I per acabar vull dir-li dues coses que crec que són

importants: que nosaltres estaríem a favor que duguin la Llei de

policies locals a modificació pactada amb l’Estat per lectura

única, al contrari del que va fer l’oposició a l’anterior govern,

el més aviat millor perquè està pactada i tendríem aquesta llei

solucionada. I quant a la Llei de funció pública, el projecte de

llei de funció pública, volem manifestar la nostra total

disposició a arribar a un acord; pensam que s’ha de tenir una

funció pública modernitzada, en la carrera professional un dels

requisits precisament parla d’objectius, parla d’avaluacions

positives i diu per primera vegada que si no hi ha avaluacions

positives es pot perdre la condició de funcionari, per tant es

posa..., i firmat pels sindicats de mutu acord, per primera

vegada, la possibilitat de perdre si no hi ha avaluacions

positives la condició de funcionari. 
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Per tant, predisposició del Grup Popular a parlar, a arribar

a acords en un tema que consideram fonamental, que és una

nova llei de funció pública d’aquesta comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario Podemos Illes Balears tiene la palabra el Hble.

Diputado Sr. Aitor Morrás por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias. Bueno, primero quiero hacer referencia

también a restablecer el requisito del catalán para acceder a la

administración pública. Yo creo que es el cumplimiento de un

derecho que tienen todos los usuarios de la comunidad

autónoma de poder ser atendidos por cualquier persona que

trabaje en la administración en el idioma vehicular. És clar que

el meu idioma vehicular és el castellà, i per això m’expresso

millor en castellà i no tant en català, però si qualsevol

personal vol parlar amb mi sense tanta exposició pública, idò

som capaç de parlar-li en català; no exigesc a ningú res que

jo mateix no pugui complir. Pero, bueno, bien, ese

restablecimiento nos parece importante.

Antes había quedado un poco preocupado con lo de los

despidos, la imputación que le habían hecho a usted sobre los

despidos del sector instrumental, todo lo que había venido por

parte de..., no, no, por parte del Partido Popular le habían

imputado a usted, bueno, al Gobierno, la cantidad que había

destinado a los despidos, que en realidad son unos despidos

generados por el gobierno Popular, por el gobierno del Partido

Popular, del Sr. Bauzá, que además muchos de ellos y todas

esas indemnizaciones están generadas por despidos

derivados..., cometidos en fraude de ley, por cambios de

contratos que estaban fijos, contratos de duración determinada

que habían pasado a fijos, y muchos de ellos se cambiaron de

forma fraudulenta, como después en los juzgados de lo social

han ido cayendo a interinos, a contratos de interinidad, y por

eso han derivado también en despidos improcedentes. O sea,

que mucha de esa responsabilidad es suya por una actuación

indebida, y luego demostrada condenatoria en juzgados de lo

social. O sea, que tampoco nos parece de recibo que se impute

al actual gobierno esa situación.

Sr. Jaume Font, es que yo en realidad quería hablar con la

consellera, pero no tengo más remedio que dirigirme a usted...

EL SR. PRESIDENT:

Diríjase a la Sra. Consellera (...).

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ah, bueno, pues me dirijo a la sala y no me puedo dirigir a

él. Vale. Pues lo que me sorprende del Sr. Jaume Font es que

parece que últimamente está intentando iluminar a Podem el

camino, un camino que no se acaba de dar cuenta que no es el

mismo que el suyo, no es el mismo camino el que queremos

adoptar Podem Illes Balears del que adopta El Pi, y por eso

tergiversa, tergiversa las palabras y vuelve a repetir una vez

más que nosotros estamos diciendo...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputado, el turno de réplica es para..., va dirigido a la

intervención de la Sra. Consellera, no al Sr. Diputado.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Ya, pero si él... Ya, pero si él me está... Bueno, bien...

Bueno, pues, Sra. Consellera, cuando el Sr. Jaume Font nos

dice... Sra. Consellera, cuando el Sr. Jaume Font nos está

comentando que no queremos pagar a los bancos, nosotros le

queremos decir que en realidad no estamos diciendo que no se

pague a los bancos; el Sr. Jaume Font, Sra. Consellera, está

diciendo que cómo podemos decir al Gobierno que pida una

espera a los bancos si hay muchas empresas que están...

pagando con mucho sudor de su frente a los bancos, los

créditos y tal. De acuerdo, claro que lo están pagando, pero es

que el antecesor de la Sra. Consellera lo primero que estaba

haciendo era pedir quitas a los proveedores del Govern balear;

no se atrevió con los bancos y pedía quitas a esas pequeñas

empresas que el Sr. Jaume Font, Sra. Consellera, estaba

defendiendo hace un momento. Fue el Gobierno balear quien

les pedía quitas ante la deuda que tenían con esas empresas, y

yo todavía no he escuchado al Sr. Jaume Font defender en ese

sentido a esas empresas.

Yo creo que tenemos caminos distintos, Sr. Jaume Font, y

no me cabe la menor duda de que usted tiene una puesta en

escena perfecta, tiene una puesta en escena magnífica, pero

indudablemente cuando se ve el discurso en profundidad tiene

bastantes carencias de conocimiento, incluso de conocimiento

porque si usted hubiese estado trabajando en la calle de verdad,

con la gente que tiene problemas con los bancos, vería que sí

se puede, que contra la banca se puede, y que se puede

negociar.

Y ahora sí, Sra. Consellera, se puede negociar con la banca.

La banca es una empresa, está diciendo usted que un 50% está

en el FLA, aproximadamente, y el otro 50% está en la banca.

Pues bien, si son 500 millones, que son unos 40 millones al

mes, la banca, la banca privada es una empresa, y si el

Gobierno decidiera, por ejemplo, comunicar a la banca -es una

idea, eh?, es una idea- que, bueno, que si un banco no es

solidario con...

EL SR. PRESIDENT:

Puede ir finalizando, Sr. Diputado.

EL SR. MORRÀS I ALZUGARAY:

Sí. ...que si un banco no es solidario con el Gobierno este

gobierno estaría dispuesto a volver a realizar un nuevo

concurso público para, por ejemplo, contratar la operativa

diaria, y como al banco le va a interesar seguir tratando o

pagando las nóminas a través de su banco, seguramente podrá

tener actitudes más solidarias con la comunidad autónoma, y

eso se puede hacer estableciendo cláusulas sociales en las

nuevas contratas públicas.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por el Grupo Parlamentario

El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la palabra el Hble.

Diputado Sr. Jaume Font por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gracias, gràcies. Gràcies, Sra. Consellera. Senyores i

senyors diputats, d’acord amb el procés de participació que

vostè avançava pel tema de la reforma de la Llei de funció

pública pel que fa al requisit del català, com més aviat possible

pugui ser crec que a vostès també els anirà més bé per tots els

processos que tenen per fer oposicions, així de clar, i

especialment crec que hi ha un problema important dins el

sector sanitari pel que fa a atenció primària, on la interinitat és

molt gran, i és un tema que afecta, quan un està fotut, anar al

metge o a la metgessa, i crec que és important, la gent major no

ha de sofrir, i a vegades hi ha molta gent que no l’entén,

aquesta gent major, quan l’atén allà.

L’altra qüestió, allò dels policies locals, vull pensar que

aquelles plantilles..., i no sé si vaig malament, li agraesc

l’aclariment, perquè vaig estar quatre anys que no he estat aquí

dins i han passat moltes coses, en quatre anys; jo estava quatre

anys tornant préstecs a Inca, fent feina tornant préstecs a Inca;

ho dic per aquests que pensen de tornar préstecs. La suor és una

cosa que cau del front, no de la llengua; hi ha molta gent que

sua per la llengua i no sua pel front. Això ho deia el meu padrí

i és important per sortir-ne endavant. La meva pregunta és: si

hi ha un ajuntament que té una plantilla aprovada fa deu anys,

i té places dotades econòmicament, dotades, és a dir, que cada

any les ha anat emprant, dotades, supòs que aqueixes es deuen

poder treure a concurs... Tampoc. D’acord, així ja accept tot el

que m’ha dit anteriorment. Només era aqueix petit dubte.

L’altra qüestió que li volíem dir és que entenem

perfectament que els 96 o 97 milions és el total, que el que

hauria de menester vostè per pagar el 25%, per pagar allò de la

paga extra, l’1%, i tot això són 96 milions. Però jo crec que

aquí és on tenim l’elàstic, aquests 96 milions, que entenc que

els ha de pagar, és la goma que hem de mirar de pactar, de

pactar. És vera que ara veurem el pressupost, i quan vegem el

pressupost també li podrem fer els suggeriments que potser de

qualque cosa ens atrevirem a dir “això no i podria anar aquí”,

amb la qual cosa això ens farà que potser qualque sector dirà

“aquests no estan d’acord”, però és que és un problema, que no

ens queda més remei que arribar a un acord, perquè els

empleats públics de les Illes Balears, del total, tots els empleats

públics de les Illes Balears, del total de la nostra població,

estam parlant d’un 4,8%; quan anam a comunitats autònomes

semblants a la nostra, Aragó, Extremadura, el nombre

d’habitants, estam parlant del fet que Extremadura té el 8,05

d’empleats públics per cada 100 habitants; Aragó, el 6,64; el

que en té menys és Catalunya, que després li peguen garrotades

de per tot, és qui en té menys. Clar, ho dic perquè crec que és

important que també la societat sàpiga que aquests 32.524

empleats públics que hi ha de la comunitat autònoma, si ho

miram a nivell de percentatges amb altres comunitats

autònomes, els autonòmics, nosaltres seria un 2,49% i

Extremadura o Navarra, que són poblacions..., o Aragó, que

són poblacions paregudes a la nostra, 1 milió, 1.100.000,

1.080.000, parlam de què ells són el 4,20 o el 3,62. 

És a dir, resulta que els ciutadans de Balears han de ser més

mal servits que els ciutadans d’Aragó i/o els d’Extremadura? Jo

crec que no, que hem de mirar de tenir els mateixos serveis.

Després, l’Estat també té una manca d’inversió en empleats

públics important a Balears i a Catalunya i a València. I si un

s’atura a mirar això, dius: i aquestes són les tres comunitats,

conjuntament amb el País Basc, que eren capaces d’exportar a

un moment de crisi total i absolut, i són les que menys

infraestructura tenen de funcionariat públic? Qualque cosa

passa, qualque cosa passa a aquestes comunitats.

Dit això, jo el que crec, i anant un poc al problema que

tenim de 800 milions d’euros, haver de tornar, que a vostè li

representa un problema, a vostè i en general a tot el Govern, jo,

a nivell particular seguesc molt Irlanda, seguesc molt Irlanda;

jo tenc els meus dubtes personals respecte del rescat, molts, i

tal vegada aquí els companys de Podemos veuran que pens més

com ells del que es fan comptes, perquè al final el rescat

espanyol ha estat un rescat dels bancs. I jo visualitz Irlanda, que

Irlanda en surt bé, és vera que fa fer una deslocalització del seu

PIB dins agricultura cap a nova tecnologia, és ver, aquests sí

que varen canviar el model, i és un lloc per veure’ns, però veig

que de vegades em deman: no intervenir, no intervenir el que

fa és no dilatar el teu deute, és a dir, aquest procés que ara

discutíem, que no ho podem fer entre dos aquí, és a dir, aquest

ajornament de deute només és possible si hi ha rescat. Quin és

el problema? Que si no tenim un pla d’eficiència de com

manejar els 3.500 milions del nostre sostre de deute, el que ens

passarà..., que en aquest cas no ens rescatarà Europa,...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya finalizando, Sr. Diputado.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Termino. ... ens rescatarà l’Estat. I aquí és on tots els partits

que configuram aquest espai hem de saber: volem continuar

estant en aquest espai o volem deixar de tenir el protagonisme

que tenim? I té a veure amb els doblers, té a veure amb els

doblers i, si no, mirin el que li ha passat a Grècia.

I davant això, consellera, jo l’únic que li puc és que

nosaltres ens matarem perquè hi hagi un acord entre tots els

partits en el tema de la funció pública i en el tema de bloquejar

la necessitat de pau per afrontar aquest canvi.

Moltes gràcies i molta sort a tot l’equip i a vostè.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Y por parte del Grupo

Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Hble. Diputada Sra.

María José Camps, por un tiempo de cinco minutos.
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LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. Res més a afegir, tal com li he

dit a l’inici, Sra. Consellera, som conscients que recomposar i

millorar el sector públic és difícil i més comptant amb els

recursos dels quals ara vostè disposa, no és una tasca senzilla,

però entenem que just acaba d’encetar aquesta legislatura i

estam convençuts que serà capaç de dur a terme les múltiples

accions que s’han d’emprendre, ja dic, no només per

recomposar, sinó també per millorar, com ha explicat, és un

dels seus objectius.

Per açò, només li demanam que prioritzi i que racionalitzi,

que sigui capaç de fer-ho i que ho faci bé. Tot és important, i

ho hem vist aquí amb les inquietuds que li hem manifestat els

portaveus dels diferents grups parlamentaris, però està clar que

s’ha de començar per allò que és més urgent. En aquest sentit,

doncs entenem i acceptam que es facin, en primer lloc, un

seguit d’accions i es deixin en segon terme unes altres, però li

demanam que no les perdi de vista, perquè són accions tan

necessàries i imprescindibles que no s’hi pot renunciar de cap

de les maneres.

Per tant, res més, donar-li el nostre suport i encoratjar-la a

fer aquesta bona tasca que s’ha proposat fer.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Y en turno de contraréplica

tiene la palabra la Sra. Consellera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sr. President i gràcies diputats. Vista l’hora que és,

jo seré breu. Crec que tot s’ha parlat, agraesc a tots els grups

les vostres aportacions, ús assegur que està bé encetar debat

amb alguns temes, sobretot perquè ens permet a tots conèixer

millor la realitat de la qual parlam, i sobretot també perquè

alguns temes que hem comentat aquí el debat és enriquidor,

sobretot quan parlam de fer reformes i de canviar models i de

canviar maneres de fer, i totes les aportacions són bones.

Començaré pel teorema econòmic bàsic, qualsevol

economista sap, qualsevol persona sap que els recursos són

ilAlimitats i les necessitats... -perdonau-, els recursos són

limitats i les necessitats són ilAlimitades, es tracta de prioritzar,

i això és el que canvia la forma de fer d’un govern o de l’altre,

l’hora de prioritzar. Podem prioritzar acomiadar, podem

prioritzar acomiadar gent, malmetre els serveis públics,

maltractar els treballadors públics, etcètera; aquest govern, tot

i el que passi ara en aquests moments amb el tema del conflicte

de la carrera, prioritza de forma molt clara els serveis públics,

la qualitat dels serveis públics, els treballadors públics que hi

ha darrera, vol posar en valor aquests temes i, per tant, tenim

molt clar que solucionarem el conflicte de la carrera

professional i que engegarem aquesta reforma, bé, engegarem

la reforma de la funció pública, però també, sobretot,

retornarem aquests drets que s’han perdut aquests darrers anys,

perquè, a part dels que he dit..., vull dir, una cosa molt clara hi

ha darrera aquesta retallada de drets, hi ha un atac als serveis

públics, hi ha un augment de llistes d’espera, hi ha una

disminució de professorat a l’escola pública, etcètera.

Darrera aquesta retallada que ataca els treballadors públics,

també hi ha un malbaratament dels serveis públics i dels pilars

del benestar, i això ho té molt clar aquest govern al qual

represent a través de la Conselleria d’Hisenda i

Administracions, que no anirem per aquí i que treballam en

aquest sentit.

També vull afegir que aquest retorn del dret que vostè em

demanava, que no ha sentit o que jo no li he dit, jo n’he

esmentades unes quantes d’accions que farem, però fem feina

amb els sindicats i allà on ens hem pogut seure conèixer aquest

retorn o aquestes millores, així com hi ha un acord en educació,

que vostè supòs que ha conegut per premsa que també hi ha una

calendarització de tot el retorn de les retallades i de com podem

millorar el sistema educatiu públic. Per tant, tot això es va

coneixent, una altra cosa és que vostè no hi cregui o no li

interessi, però això està damunt la taula, ho tenim claríssim.

Quant a la carrera, no em reiteraré en el tema del crèdit, hi

havia una modificació de crèdit, jo ho puc explicar les vegades

que faci falta, el fet que es dotassin aquests diners, però es

tragués d’un altre lloc que ara fa falta per pagar nòmines no és

una suficiència de crèdit, i qualsevol govern ho entendria. Jo

em deman com ho hauria fet el Partit Popular si hagués guanyat

les eleccions per pagar la carrera quan entràs al Govern? No sé

quina altra retallada més hauria fet.

Però, abans de tornar la carrera, per què no es varen tornar

altres drets o per què no es va decidir augmentar plantilles a

salut i a educació, que tanta falta fa? Per què? També

m’agradaria la resposta, no cal que me la donin ara, perquè jo

la sé la resposta i me l’imagín. I per què no es va tornar a tots,

per què educació va quedar al marge, després de maltractar tant

l’educació durant tota la legislatura? Aquestes respostes les

donen ara vostès als sindicats quan es reuneixen amb ells; o al

Parlament, per què no fan un discurs en aquest sentit i ho

expliquen als ciutadans? Perquè això és explicar la veritat a

mitges.

Bé, per tant, en definitiva, a mi em sap greu la demagògia

que es fa en aquest tema, jo el que deman als partits polítics és

seny i responsabilitat, en el mateix sentit que ho deman o

demanarem i demana aquest govern als sindicats, el mateix que

demanam ho demanam als partits polítics, perquè, com hem dit,

hi ha un tema econòmic de base substancial el qual no permet

solucionar això així com estava plantejat. Una altra cosa és que

ho solucionem d’una altra manera i arribem a un acord amb els

sindicats, que ja ús he dit que per part nostra no estarem a

asseure’ns i que cada dia, si fa falta, fins a les deu del vespre o

les dotze del vespre, estarem asseguts amb ells.

Per tant, em reiter, jo deman un acord a tots els partits

polítics en aquest sentit de si realment volem modernitzar

l’administració pública i realment volem modernitzar la funció

pública, ens hem de posar d’acord, hem de ser capaços i no

hem de fer demagògia amb la carrera professional, que tots

sabem com ha estat formulada, per molt que vostè em digui, Sr.

Lafuente, no ha estat prou ben formulada per a realment
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modernitzar l’administració pública. I això ho sabem tots i per

tant no és fàcil de canviar, però també s’hi ha de fer feina.

I no parlaré més de la carrera perquè crec que ja n’hem

parlat prou.

Continuant amb la meva línia argumental, fem feina per

reforçar un altre cop els serveis públics, això passa per reforçar,

retornar aquestes retalles o recuperar aquestes retallades que

s’han fet als treballadors, i també fem feina per modernitzar

l’administració i la funció pública, que no és una tasca fàcil i

que confiam en aquesta legislatura assentar, almenys, les bases

importants, una de les quals és la modificació de la Llei de

funció pública, que agraesc a tots els partits que s’hi sumin per

avançat a treballar-hi cap a un consens i aconseguir tenir-la

aquesta legislatura.

També fem feina en modificar o renovar, a impulsar

l’EBAP, aquest instrument, aquesta Escola Balear

d’Administració Pública que té aquesta comunitat autònoma,

perquè ocupi un vertader paper en la innovació i en la

modernització de la funció pública. I evidentment, també farem

feina en estabilitzar plantilles, perquè els serveis públics es

tornin reforçar com es mereixen.

En el tema d’eficiència de què em parlava el Sr. Font, també

hi fem feina, fem feina en un pla d’eficiència on ajuntarem

temes d’economia i hisenda, temes de funció pública, temes

d’innovació i temes de transparència, amb aquests quatre eixos

crec que hem d’afrontar l’eficiència en aquesta administració

i no fer retallades bàrbares, com es varen fer la passada

legislatura, i que d’eficiència n’han portat poca, al contrari,

alguns costs elevats, com són els costs en indemnitzacions als

acomiadaments que s’han fet que són de 10 milions d’euros, o

d’algunes reparacions o alguns temes que s’han deixat de fer i

ara ens surten més cares, que jo no hi entraré en detall perquè

no és objecte d’aquesta compareixença, i crec que ja passam

l’hora que teníem assignada.

Finalment, només dir que això crec que ha quedat molt clar

cap on anam i m’he de reiterar, a més, com a consellera

d’Hisenda i Administracions Públiques, a demanar-vos el que

ja vaig fer a la Comissió d’Hisenda, crec que seria bo que tots

els partits polítics ens plantàssim, féssim un front comú, un

acord i un pacte per reivindicar davant Madrid el que ens

pertoca, que són moltes coses: temes de finançament, temes de

flexibilitzar dèficit; estaria bé que tots els programes electorals,

inclosos els del PP, a les eleccions generals portassin aquesta

mesura; portassin també una millora del finançament com cal

a les comunitats autònomes, que hem de rompre el que hi ha i

n’hem de fer un de nou, i hem de dotar les comunitats

autònomes dels recursos necessaris perquè puguin fer les

polítiques que necessiten els seus ciutadans i no hagin de

malbaratar més l’estat del benestar, com ha passat la darrera

legislatura.

I també deman aquest pacte en relació amb la funció

pública, crec que és interessant que ja hi hagi qualque partit que

s’hi hagi apuntat i que s’hi sumi, perquè ens hem de

comprometre tots amb aquesta tasca de modernitzar la funció

pública i de posar en valor els serveis públics i els treballadors

públics.

I en el tema de policies locals, no diré res més, crec que

també ha quedat dit.

Reiterar el nostre esforç i la nostra feina que farem en temes

d’emergències, d’augmentar l’operativitat de l’112 i

coordinació en temes d’emergències. Especial sensibilitat amb

les illes menors, o perdó, menors, amb les illes que no són

Mallorca...,

(Remor de veus)

... i també..., perdonau, són menors, i també amb el tema de

policia local que coneixem molt bé el tema que hi ha de

mancança de policies i que estam posant tots els mecanismes

que tenim a l’abast en aquest moment per solucionar això.

I res, moltes gràcies a tots per les vostres aportacions,

algunes de les aportacions que heu fet en prendrem nota,

evidentment com a govern també necessitam la vostra acció de

control i que ens vigileu en alguns aspectes o ens doneu pressa

en alguns aspectes que tal vegada no hi prestam tanta atenció

o no podem, de vegades per la limitació de temps i pels temes

que duem, però que també agraesc la vostra aportació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Y todos los asuntos que

había previstos en el orden del día para tratar han finalizado.

Por lo tanto, agradecemos a la Sra. Consellera su

comparecencia y también a todos sus acompañantes.

 Y sin haber más asuntos que tratar, levantamos la sesión.
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