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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria
si es produeixen substitucions.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bea Gamundí, Francina Armengol.

I. Compareixença de la directora gerent de l’Escola
Balear d’Admi nistració Pública, sol·licitada per la
Comissió d’Assumptes Instituci ons i  G eneral s,
mitjançant l’acord pres per unanimitat de la seva Mesa,
a instàncies dels diputats i  diputades del Grup
Parlamentari Popular, mitjançat escrit RGE núm.
296/20, per tal d’informar sobre la política general que
pensa desenvolupar al capdavant de l’EBAP així com la
situaci ó del s di ferents processos d’oposició a
l’Administració de la comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença de la directora gerent de l’Escola Balear
d’Administració Pública, sol·licitada per aquesta Comissió
d’Assumptes Institucions i Generals, mitjançant l’acord pres
per unanimitat de la seva Mesa, a instàncies dels diputats i
diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançat escrit
RGE núm. 296/20, per tal d’informar sobre la política general
que pensa desenvolupar al capdavant de l’EBAP així com la
situació dels diferents processos d’oposició a l’Administració
de la comunitat autònoma. 

Assisteix la Sra. Mercedes Riera i López, directora gerent
de l’Escola Balear de l’Administració Pública, acompanyada
de la Sra. Silvia Portell i Pey, cap de Gabinet de la Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització, i del Sr. Antoni
Canyelles i Capella, interlocutor parlamentari.

Té la paraula la directora gerent de l’Escola Balear
d’Administració Pública per tal de fer l’exposició oral, per un
temps màxim de trenta minuts. Bon dia.

LA SRA. DIRECTORA GERENT DE L’ESCOLA BALEAR
D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (Mercedes Riera i López):

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Comparesc avui
a aquesta Comissió d’Assumptes Institucionals a petició del
Grup Parlamentari Popular el qual ha demanat, i  tenc aquí
l’escrit que em feren arribar, que informi sobre dues
qüestions: la política general que pensen desenvolupar al
capdavant de l’EBAP, així com la situació dels diferents
processos d’oposicions a l’Administració de la comunitat
autònoma. Per tant, són dues parts diferenciades i al mateix
temps connectades.

Sobre la que seria la primera part, la política general de
l’EBAP, dir que ja ha estat explicada, la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització l’octubre de
l’any passat a aquesta mateixa comissió va comparèixer per

explicar quin seria el full de ruta en matèria de funció pública
i quins serien, i són, els principals objectius de l’EBAP per a
aquesta legislatura.

Així mateix, des de l’EBAP se seguirà fomentant la
formació continua, variada i de qualitat en benefici dels
empleats públics i, conseqüentment, de tots els ciutadans de
les Illes Balears els quals accediran a serveis públics més
moderns i qualificats. Tot això genera un sistema motivador
que derivarà en la modernització de l’administració i a la
millora dels serveis.

Per tant, pel que fa a la política general les línies generals
ja estan definides i comunicades i avui, en aquesta
compareixença em brinden una molt bona oportunitat per
explicar-los amb més detall en què consisteixen i quins són
els principals projectes en els quals estam treballant.

Abans de tot, voldria presentar-me, com ja saben som
Mercedes Riera López, llicenciada en Dret per la Universitat
de les Illes Balears. Som funcionària del cos superior de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
des de l’any 2008. Vaig ingressar l’any 2008 com a
funcionària interina del cos de gestió a la Conselleria
d’Hisenda i Innovació. Al mateix any vaig accedir al cos
superior de l’Administració de la CAIB com a funcionària de
carrera del cos superior i des de llavors he ocupat diferents
càrrecs. Vaig començar com a tècnic del servei jurídic a la
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, de 2008 a 2009;
cap de secció a la Direcció General de Responsabilitat Social
Corporativa, adscrit a la Conselleria de Treball i Formació, a
l’any 2010; inspectora de Transports a la Direcció General de
Mobilitat, adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, de 2011 a 2014; cap de secció al
Departament de contractació administrativa de l’ib-salut així
com cap de secció a la Intervenció general de la CAIB i cap de
servei a la Intervenció delegada de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, de 2014 a 2019.

El 13 de gener de 2020 em vaig incorporar a l’Escola
Balear d’Administració Pública com a directora gerent, amb
la il·lusió d’iniciar una nova etapa de millora i modernització
i ho vaig fer, entre d’altres, essent coneixedora del capital
humà que desenvolupa diàriament diferents tasques dins de
l’EBAP, el qual disposa d’habilitats, competències i
coneixements de reconegut prestigi. 

El Govern i la Conselleria d’Administracions Públiques i
Modernització, de la qual depèn l’EBAP, em va donar la
possibilitat de formar part d’aquest projecte il·lusionant, un
projecte a través del qual es treballa per assolir una
administració més eficient a la fi de millorar l’atenció que
reben els ciutadans i les ciutadanes, que són finalment la meta
de la nostra administració.

L’Escola Balear d’Administració Pública, com tots saben,
és una entitat autònoma de caràcter administratiu, és un ens
encarregat de la formació, la capacitació i el perfeccionament
del personal al servei de l’administració autonòmica i de les
entitats que en depenen, així com també de la gestió  dels
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procediments de selecció i de promoció del personal. A més,
també li correspon la realització d’activitats formatives i de
selecció de personal al servei de les altres administracions
radicades a les Illes Balears, especialment en relació amb els
col·lectius de policia local, protecció civil, seguretat pública
i emergències. 

Per tant, tenint en compte que el conjunt de destinataris de
l’EBAP és ampli i variat, començaré l’explicació del pla
d’actuacions que tenim previst desenvolupar des de l’escola,
d’acord amb les diferents prefectures d’estudis així com les
activitats gestionades pel Servei d’Innovació i de Selecció i
Provisió.

Respecte de la prefectura d’estudis 1, unitat responsable
de la formació general i sectorial, cal mencionar que el 25 de
gener del 2020 es va publicar al BOIB l’acord del Consell de
Direcció de l’EBAP, de 22 de gener de 2020, pel qual
s’aprovà la convocatòria d’activitats formatives per al personal
al servei de l’Administració de la CAIB per a l’any 2020.
Aquest conjunt de plans de formació inclou el Pla de formació
general, el Pla de formació sectorial, e l programa
d’autoaprenentatge, programa de directius, jornades i
conferències, programa de formació i perfeccionament per al
professorat de l’EBAP i e ls grups d’autoaprenentatge
col·laboratiu.

El calendari d’inscripció previst per a les activitats
formatives s’ha dividit en tres terminis d’inscripció. Respecte
del primer termini, del 27 de gener a 5 de febrer, s’han rebut
quant al Pla de formació general 4.287 sol·licituds; el Pla de
formació sectorial, 1.363 sol·licituds, i del programa de
formació i acreditació del personal directiu, 227 sol·licituds. 

També, des d’aquesta prefectura es preveu la realització
d’un estudi i anàlisi del context formatiu i  la cultura
d’aprenentatge actual per fer futurs canvis i a la vegada
consolidar l’àrea d’aprenentatge en obert, donar suport a la
implantació de l’administració electrònica així com a la
difusió dels objectius de desenvolupament sostenible, Agenda
2030, mitjançant la formació; cooperar en la
professionalització del personal funcionari mitjançant l’anàlisi
de la implantació d’itineraris de professionalització; formació
específica lligada als plans de millora del sistema d’avaluació
306 graus en col·laboració amb la Direcció General de Funció
Pública i Administracions Públiques; ampliar les accions
formatives incloses en el programa d’autoaprenentatge inclòs
a l’espai web EBAP en obert.

S’impulsarà la formació on line, innovar i seguir creixent
en aquest àmbit, atès que aquest servei de formació no
presencial obre noves vies a l’autoformació dels empleats
públics, augmenta la seva autonomia i permet adaptar els plans
de formació a les seves necessitats en aconseguir una major
eficiència. I continuar amb la formació per prestar serveis
mitjançant el teletreball a la fi d’augmentar de forma gradual
la implantació de sistemes de teletreball entre els empleats
públics, inclòs dins els acords de governabilitat.

La prefectura d’estudis 3, unitat responsable de la
formació en llengua catalana, continuarà amb la promoció i
afavoriment de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
entre el personal de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de la resta d’administracions públiques del seu àmbit
territorial. 

Tot això, per una banda, amb el Pla de formació anual que
inclou els diferents nivells de coneixement de la llengua
catalana i, per altra, afavorir l’autoaprenentatge dels empleats
públics mitjançant la publicació de material formatiu i fitxes
didàctiques a EBAP en obert. 

Actualment es realitzen els cursos dels diferents nivells de
català sense incidències. Durant aquest mes s’obert el termini
d’inscripció dels tallers d’expressió oral i escrita. 

Respecte de la prefectura d’estudis 4, unitat encarregada
de la formació en seguretat i emergències, continuarà amb la
tasca encomanada d’execució dels cursos bàsics de policia
local, a més de l’oferta formativa dels cursos dels plans de
formació policial de corporacions locals, de formació de
seguretat, emergències i bombers i de formació de voluntaris
de protecció civil per a l’any 2020, tot aprovat per acord del
Consell de Direcció de l’EBAP el 22 de gener de 2020 i
publicat al BOIB núm. 11, de 25 de gener de 2020.

Vull aprofitar per dir que d’aquí a pocs dies començarà el
curs bàsic de policia local a Eivissa, destinat als efectius dels
ens locals d’Eivissa i Formentera i posteriorment es
desenvoluparà a Menorca per als efectius de l’illa, d’aquesta
manera s’evitarà el trasllat a Mallorca. A més, també
col·laboram amb el Consell Insular de Mallorca i el Consell
Insular de Menorca per organitzar entre les tres
administracions la part pràctica del curs de bombers, de
capacitació dels bombers de Menorca.

Per altra banda, el FIOP, encarregat del foment de
l’ocupació de persones amb discapacitat, continuarà amb la
formació, integració i ocupació pública de persones amb
discapacitat dins l’administració autonòmica, així com
desenvolupar proves d’accés a l’administració pública
adaptades a les persones amb diversitat funcional. Així mateix,
el 25 de gener de 2020 es va publicar al BOIB l’acord del
Consell de Direcció de l’EBAP de 22 de gener de 2020, pel
qual s’aprovà la convocatòria dels cursos de pla de formació
FIOP per a l’any 2020.

Pel que fa al Servei de Selecció i Provisió, continuar amb
l’articulació dels processos selectius per donar compliment
a l’acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018
pel qual s’aprovà l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018,
corresponent al personal funcionari de l’àmbit dels serveis
generals al servei de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Pel que fa al cos de l’Advocacia de la CAIB va finalitzar el
procés de selecció i es va publicar el 25 de gener del 2020 al
BOIB el nomenament del personal funcionari de carrera del
cos de l’Advocacia de l’Administració General de la CAIB.
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Quant a la resta de cossos d’administració general, el cos
superior va realitzar el segon exercici el dissabte 8 de febrer
del 2020, i actualment els membres del tribunal n’avaluen les
proves. Respecte del cos administratiu es realitzarà el primer
exercici el 22 de febrer del 2020. Estam pendents de l’inici de
la resta de cossos generals de la CAIB, cos de gestió, auxiliar
i subaltern.

Tot seguit... tenim el compromís de desenvolupar les
proves de selecció dels cossos facultatius superiors, així com
continuar amb els cossos facultatius tècnics i ajudants
facultatius.

Així mateix, actualment es gestionen les borses següents:

- Cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat
inspecció mèdica a Mallorca;

- Cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat ATS
DUI, especialitat d’infermeria del treball a Menorca;

- Cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica,
especialitat enginyeria tècnica industrial a Menorca;

- Cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències
socials, especialitat pedagogia;

- Cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat
medicina a Menorca i a Eivissa; 

- Cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat
psicologia a Mallorca;

- Cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències
socials, especialitat tècnic en activitats turístiques;

- Borsa extraordinària personal laboral, categoria neteja a
Eivissa;

- Cos facultatiu tècnic, ocupació i mercat de treball a
Menorca, a Eivissa i a Formentera;

- Cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències
socials, especialitat tècnic en formació a Eivissa.

Alhora, des de l’EBAP hem d’analitzar i implementar, en
el seu cas, mesures per automatitzar fases de processos
selectius, així com implementar mesures per agilitar la
tramitació de les borses de personal interí. 

Vull aprofitar aquesta compareixença per recordar-los que
els tribunals són els òrgans de selecció encarregats de dur a
terme les proves selectives, a la vegada dirigeixen el
desenvolupament de les proves selectives i  actuen amb
autonomia funcional total. Els membres són els responsables
de l’objectivitat del procediment selectiu, del contingut i de
la confidencialitat de les proves i de l’acompliment de les
bases de la convocatòria.

El paper de l’EBAP durant el procés de confecció i
realització de les proves és el de procurar els recursos i
mitjans que els tribunals puguin necessitar per desenvolupar
la seva tasca. Actualment estan convocats, derivats de l’oferta
d’ocupació per a l’any 2018, sis tribunals qualificadors de
cossos de l’administració general i disset tribunals
qualificadors de cossos facultatius superiors. A més, al llarg
de l’any tenim el compromís de convocar la resta de cossos de
l’oferta abans esmentada que suposarà tenir en compte dotze
tribunals qualificadors més de cossos facultatius tècnics, un

d’ajudants facultatius, un d’auxiliars facultatius i dos de
facultatius subaltern.

Per acabar, m’agradaria afegir que la meva tasca com a
directora gerent de l’escola, per una banda, és desenvolupar
tasques de gestió i coordinació de les diferents àrees que la
integren, amb reunions setmanals amb tots els caps de servei,
amb els caps de departament, així com individuals amb els
caps de les distintes prefactures i, per l’altra, dur a terme
reunions amb les direccions generals , tant de la mateixa
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització
com d’altres direccions generals i ens adherits a les altres
conselleries, amb la finalitat d’escoltar les necessitats i les
idees de la resta per tal de recollir, millorar i fer més efectiva
l’escola.

Per posar-los un exemple i perquè es facin una idea, hem
mantingut ja reunions amb la Direcció General d’Emergències
amb l’objectiu de fer-nos arribar suggeriments de millora en
la formació de policies locals i personal d’emergències.

Un altre exemple ben diferent que m’agradaria destacar-los
és el de les converses mantingudes amb responsables de
l’Institut d’Estudis Autonòmics, ens encarregat, entre d’altres
tasques, de realitzar jornades, seminaris i conferències per als
professionals del dret i de l’administració pública per tal de
produir sinèrgies positives i afavorir la transferència de
coneixements als empleats públics.

Fins aquí la meva intervenció, com veuen és molta la tasca
que tenim per endavant a l’EBAP, tota ella il· lusionant i
factible ja que comptem amb excel·lents professionals dins la
nostra administració. L’aposta i la inversió que fa el Govern
per enfortir la funció pública com ara també en formació ens
donen retorns molt grans que són dobles, cap als professionals
i cap als ciutadans els quals tendran accés a uns serveis públics
més moderns i qualificats.

Qued ara a la seva disposició per respondre les preguntes
que em vulguin realitzar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió de la sessió
per un temps de 45 minuts, per tal que els grups parlamentaris
puguin preparar la formulació de preguntes o observacions,
per la qual cosa es demana als portaveus si volen una
suspensió de la sessió o si podem continuar. Podem continuar. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris, la Sra. Riera
i López pot contestar de manera global les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment
després de la intervenció de cada portaveu.
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LA SRA. DIRECTORA GERENT DE L’ESCOLA BALEAR
D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (Mercedes Riera i López):

Global.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, comencem ara amb el Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. García, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia, senyores i senyors
diputats, bon dia, directora gerent i benvinguda a aquesta
comissió...

LA SRA. DIRECTORA GERENT DE L’ESCOLA BALEAR
D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (Mercedes Riera i López):

Gràcies.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

..., felicitacions per la nova responsabilitat que ha assumit i
des del Partit Popular li desitjam molts d’èxits i encerts en la
seva gestió. I també voldria destacar la seva diligència i la seva
rapidesa a comparèixer en aquesta comissió, sobretot si ho
comparam amb altres alts càrrecs d’aquesta administració que
s’han torbat més de sis mesos a venir a explicar els  seus
projectes.

I, efectivament, vostè és aquí perquè el Partit Popular ha
demanat la seva compareixença perquè ens explicàs el seu
projecte, les polítiques que desenvoluparia al front d’aquesta
institució i, de fet, ens ha explicat la dimensió de formació i
qüestions relacionades amb temes de selecció i borsins de
personal, però a ningú no se li escapa que realment a  nosaltres
el que ens interessa és conèixer realment la quantitat
d’irregularitats denunciades per diversos col·lectius en
diferents processos d’oposicions gestionats pel seu
antecessor, el Sr. Tovar.

Aquesta compareixença que ha sol·licitat el Partit Popular
ve a completar tot un conjunt d’iniciatives parlamentàries que
hem desplegat referent a aquestes qüestions, a aquestes
irregularitats, hem formulat preguntes, interpel·lacions,
mocions, reprovacions i totes aquestes iniciatives
encaminades a un objectiu molt clar: depurar responsabilitats,
dissipar sospites sobre l’EBAP i, especialment i sobretot,
regenerar la confiança cap el principal òrgan responsable de
gestionar la selecció, la provisió i promoció del personal
d’aquesta comunitat autònoma.

A cop de titulars, li faré una petita relació dels fets que han
dut a terme aquests darrers mesos i a la passada legislatura.
“Denuncian irregularidades en las oposiciones para la
comunidad autónoma”. “Los afectados han recogido 900
firmas para reclamar al Govern que se repita la prueba de
informática y se cumplan los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad”. “8 preguntas repetidas, que

las respuestas en muchos casos no eran las adecuadas”.
“Estas preguntas no se podían realizar por problemas
técnicos. Se tuvo que parar la prueba”. “Hasta el 40% de
las preguntas de las oposiciones del caos fueron anuladas
por no tener respuesta”. “El Govern anula las oposiciones
del caos y ordena su repetición”. “Batallas de aptos y no
aptos en el examen del caos”. “Aplazada la primera prueba
de las oposiciones del cuerpo de gestión de la CAIB”.
“Aplazan las oposiciones del cuerpo de gestión al filtrarse
información del primer examen”. “Denuncias de sindicatos
y de afectados”. Otro titular: “el Govern admite ahora que
se han filtrado preguntas de exámenes de oposiciones. En
un primer momento lo negaron y luego el Sr. Tovar tuvo
que admitir que se había roto la custodia”. “El Govern
renuncia a buscar responsables del descontrol en las
oposiciones”. “Y tres funcionarios del EBAP entre los 81
aprobados del cuerpo superior”. “Tovar deja de dirigir la
EBAP de las polémicas oposiciones al final de año”.

Entenderá Sra. Riera que esta falta de rigor y seriedad
en todos estos procesos ha sido alarmente, afectando a
opositores, a interinos, a funcionarios que ya están de
carrera en la administración y que esto les ha
desprestigiado, y sobre todo está afectando a nuestros
administrados. Esta falta de control y supervisión se ha
extendido a un montón de procesos de selección, al cuerpo
auxiliar de la administración general, a las oposiciones al
cuerpo de gestión, al cuerpo superior, al colectivo de
profesores y además está afectando a otros procesos como
es el colectivo de médicos y enfermeras.

Convendrá conmigo que es necesario tomar medidas
urgentes y drásticas, de las que no he escuchado ni una
palabra en su intervención, para reconducir todo este
cúmulo de irregularidades y evitar más escándalos en las
oposiciones, y no es suficiente el cese del Sr. Tovar.

Y, por tanto, a mi me gustaría formularle en este
contexto un conjunto de cuestiones, que tanto su consellera
como otros responsables de esta actuación, al día de hoy no
nos han dado respuesta.

¿Cuál es el planning, qué tiene diseñado para estas
oposiciones del cuerpo de gestión? ¿Se ha reunido con la
mesa sindical, les ha dado explicaciones de lo ocurrido?
¿Les ha pedido disculpas del caos que ha significado todo
este proceso de oposiciones? ¿Ha pactado las bases de
estas oposiciones con estos representantes de los
trabajadores? ¿Nos puede asegurar que bajo su
responsabilidad no se volverá a dar la ruptura de la
cadena de custodia, que no se volverá a  actuar con
negligencia? ¿Ha definido un claro protocolo de
actuaciones? ¿Sabemos quién son los responsables, cuál es
la jerarquías, las funciones que tienen asignadas todos y
cada uno de estos miembros de los tribunales? ¿Tenemos
los equipamientos, las infraestructuras adecuadas para
garantizar la custodia del material, bien sean las
preguntas, bien sean cuestionarios o bien sean los
documentos previos que se necesitan para formular estos
cuestionarios? ¿Cuál será este nuevo sistema de custodia,
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taquillas, cajas fuertes? ¿Quién tendrá en su poder las
llaves, las claves de estas taquillas?

Según denuncias de algunos sindicatos, hay
funcionarios del EBAP que hacen de preparadores, ¿le
consta esta circunstancia? Y si fuera el caso, ¿cómo va a
actuar? ¿En qué medida volverá a contar con la
Universidad de las Islas Baleares en el proceso de
elaboración de las pruebas evaluativas? ¿Qué criterios va
a utilizar para seleccionar a los miembros de los tribunales
evaluadores?

Estas son algunas, pocas de las muchas cuestiones que
le plantea el Partido Popular y que están pendientes de
resolver para esclarecer realmente lo que ha sucedido y
sobre todo, recuperar, insisto, recuperar la confianza en la
EBAP. 

Por tanto, le agradecería que me contestara a estas
cuestiones y luego ya en la réplica le formularía otras
peticiones.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies per comparèixer avui, Sra.
Riera, i gràcies per les seves explicacions pel que fa a la tasca
que desenvoluparà a partir d’ara. 

Som conscients que partim de la base que sols fa un mes
que ostenta el càrrec de directora de l’EBAP i entenc que
necessita un poc de marge per posar-se al dia, el nostre Grup
d’Unidas Podemos només li farem unes breus preguntes.

La passada legislatura es va aprovar el primer Pla
estratègic de l’EBAP, un pla que tenia per objectiu ser
l’instrument que serveixi per determinar, desenvolupar i
avaluar les línies estratègiques i les activitats que permetin
executar l’acció formativa dels treballadors públics de la
comunitat autònoma, entre d’altres. Aquest pla estava
configurat per desenvolupar-se entre els anys 2015 i 2019 i
perquè cada any es fes un seguiment d’aquest pla. La meva
pregunta és si es preveu o si es veu necessari un nou pla
estratègic i, d’altra banda, si es té projectat un nou pla, quines
novetats tendrà respecte l’anterior.

Seguint amb els objectius de l’EBAP, que és la formació
dels treballadors públics, ens agradaria saber si s’ofereix
formació a la policia local en matèria de drets humans,
mediació, resolució de conflictes, perspectiva de gènere i
d’altres. I, en cas afirmatiu, quina valoració fa vostè dels
resultats d’aquestes formacions.

D’altra banda, no sé si ens podria comentar aquests
suggeriments que els han fet arribar des de la Direcció
General d’Emergències respecte de la formació de policies
locals.

I finalment m’agradaria demanar-li si considera que el cos
de funcionaris i l’administració, encara que això ja no seria tan
competència seva, de la comunitat autònoma estarà preparat
per a quan entrin en vigor, a partir del 2 d’octubre d’aquest any,
els punts que fan referència a les previsions relatives al
Registre Electrònic d’Apoderaments, Registre Electrònic,
Registre  de Treballadors Públics Habilitats, Punt d’accés
general electrònic de l’administració i Arxiu únic electrònic
de la Llei 32/2015, de l’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula la Sra. Guasp, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Sra. Riera, en primer lugar agradecerle
hoy que esté compareciendo en esta comisión, felicitarla por
su nuevo nombramiento y desearle todos los éxitos y aciertos
al frente de la EBAP.

En cuanto a la idoneidad de su perfil técnico, por supuesto
nada que objetar desde Ciudadanos y además agradecer que
técnicos ocupen cargos de relevancia y de gestión en el
Govern de les Illes Balears. Mi grupo parlamentario considera
que, por tanto, en cuanto a capacidad nada vamos a poner de
relieve.

Creo que también ha quedado bastante explicado el
programa que ya en su momento la consellera explicó en esta
comisión al principio de legislatura, si bien es cierto, como ha
comentado el Grupo Popular, creo que es un bueno momento
para hablar del escándalo de las pruebas concurso-oposición
organizadas por la EBAP, que tuvieron lugar los pasados
meses de noviembre y diciembre, en relación con las
oposiciones del grupo de gestión, y anteriormente también el
escándalo y el caos generado por parte de la EBAP también de
la repetición de las pruebas de informática en las oposiciones
del cuerpo auxiliar de la CAIB, con todos los perjuicios que
ello  ocasionó a todos los opositores, y que, como ustedes
conocen de sobra, ocasionó también muchas denuncias por
parte de los representantes sindicales.

La propia consellera, el 10 de diciembre, en sede
parlamentaria, admitió que pudiéndose haberse visto
comprometida la cadena de custodia de la documentación
relacionada con el proceso de acceso a las pruebas del cuerpo
de gestión, había solicitado el aplazamiento de la primera
prueba tipo test al considerar que no se podía garantizar con
total seguridad que no se hubiera roto esa cadena de custodia,
y también anunció la apertura de una comisión de
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investigación, que nos gustaría conocer cuáles están siendo
todos los hechos que se están probando en esta comisión.

Nosotros desde el grupo parlamentario no quisimos caer
en el oportunismo político, si bien es cierto que solicitamos
una comparecencia de la consellera en comisión para que
pudiera esclarecer y darnos todas las explicaciones oportunas,
y exigimos las responsabilidades políticas o técnicas que
hicieran falta y que estaban reclamando también los
representantes sindicales, pero sobre todo pusimos el foco en
que era necesario hacer una reflexión y ver todos los errores
e irregularidades que se habían cometido.

Finalmente el desenlace lo conocemos todos. El director
general de la EBAP fue relevado del puesto y, en principio, no
sabemos si se debió a este caso, a todos los que ya acumulaba
de la legislatura pasada, o que ya lo había solicitado, como se
nos dijo unos meses antes que se hiciera este relevo. Yo el
consejo que dí a la consellera fue que los directores y los
consellers tienen que comparecer voluntariamente en sede
parlamentaria y no esperar a que seamos la oposición los que
siempre solicitemos estas comparecencias. Nunca se deben
anteponer los intereses de los altos cargos, como en este caso
pasó y sucedió, a los intereses de los ciudadanos, ni a la
transparencia ni a la ética, ni a la responsabilidad que nos
exige la ciudadanía.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos trasladamos
enseguida nuestra preocupación por haberse roto esa cadena
de custodia, ya que podía afectar también a las oposiciones de
otros cuerpos de función pública, y pedimos de hecho que se
suspendieran. No puede negar que estos hechos pusieron en
evidencia graves errores e irregularidades en la gestión de los
responsables de la Conselleria de Administraciones Públicas
y de la EBAP, y hemos pedido a la consellera, y le pedimos a
usted, directora, que tiene la obligación de garantizar a todos
los ciudadanos el buen funcionamiento, la transparencia, y que
se desarrollen oposiciones y pruebas de acceso con total y
todas las garantías posibles. 

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos pusimos de
manifiesto que se tardaron semanas en asumir
responsabilidades políticas y en que se llevara a cabo este
cese. Tampoco nos parecieron suficientes las explicaciones
que en sede parlamentaria realizó la Sra. Consellera.

Pero vamos a esperar a que esta comisión de investigación
arroje luz en el caso de los errores, vamos a esperar, como
digo, y, por tanto, nosotros no apoyamos la reprobación de la
consellera en sede parlamentaria por estos hechos, aunque un
caso anterior ya, es evidente que es un caso anterior a su
gestión, que nada tiene que ver con la gestión que usted,
directora, ha realizado este mes que ha estado al frente del
cargo, pero nos vemos en la necesidad de hoy plantearlo en
esta comisión. Nosotros lo que exigimos es que se lleve a
cabo una mejora, un estudio de estas irregularidades, estos
errores, y que por fin se mejoren los protocolos, los procesos
de acceso a la función pública para garantizar la seguridad y la
transparencia en estos procesos de acceso a la función

pública, y que siempre se garanticen los principios de
igualdad, mérito y capacidad.

No nos ha quedado claro después de su intervención qué
medidas concretas ha tomado la EBAP en ese sentido, en el
sentido de evitar que errores e irregularidades en el acceso a
la función pública vuelvan a darse en esta comunidad
autónoma.

También nos gustaría saber qué está investigando la
comisión en concreto y qué procesos van a poner en marcha
para mejorar la supervisión de las preguntas y los documentos,
y también el conjunto de las pruebas.

Es nuestro deber asegurarnos que se están tomando estas
medidas, y estoy de acuerdo con el Grupo Popular en que el
cese del Sr. Tovar no es suficiente en absoluto. Los
ciudadanos de Baleares nos exigen rigor y transparencia.

Y quiero finalizar también, ya que está hoy aquí, pues
exigirles de verdad que de forma anual se publiquen las ofertas
de empleo y se resuelvan en un plazo máximo de seis meses,
para evitar así que las plazas queden desiertas y seguir
ahondando en el problema del interinaje en función pública.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps
de deu minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Molt bon dia, moltíssimes gràcies per aquesta
compareixença i també per les explicacions, perquè ha fet
referència abans que l’EBAP té..., tot i que, evidentment,
orgànicament depèn de la comunitat autònoma, fa feina amb la
resta d’administracions, tant amb consells insulars, ha posat el
cas pràctic de totes les proves de bombers que es duran a
terme tant al Consell de Mallorca com també de Menorca; en
temes de formació de policies locals a nivell de municipis,
també, entenc, supòs que la prèvia i una vegada estan exercint
el seu període de feina en els diferents ajuntaments; i també
amb altres que a moment donat, pel simple fet de la insularitat
mateixa, que es pugui col·laborar.

I, en aquest sentit, m’agradaria fer una pregunta: crec que
amb Autoritat Portuària hi havia un conveni vigent, que no sé
si està vigent a dia d’avui, ho dic perquè de vegades hem vist
per diferents mitjans de comunicació que els sindicats de
policia portuària es queixaven de la manca de formació en
aquest sentit, que moltes vegades tenen un àmbit d’acció o
d’intervenció molt ample, confús, per exemple, a Palma tot el
Passeig Marítim depèn d’Autoritat Portuària i no de la policia
local, i moltes vegades durant especialment els caps de
setmana, divendres i  dissabtes el vespre, es produeixen
episodis de violència, que qui ha de fer front és la policia
portuària, tal vegada sense tenir ni les eines ni la formació
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suficient. Per tant voldria saber si en aquest sentit  hi ha
contactes amb Autoritat Portuària, si hi ha aquest conveni i, en
aquest cas, si es donàs aquesta formació quina seria la
implicació econòmica per part d’Autoritat Portuària.

I d’altra banda, tornant a la resta d’administracions, supòs
que hi deu haver uns mecanismes de coordinació, sobretot
amb ajuntaments i també amb els consells, si ens podria
explicar aquests mecanismes exactament com són, si és
unidireccional o si realment existeix una demanda per part
dels ajuntaments i també dels consells.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Riera, por estar hoy
aquí. A ver, me van a permitir que arrime el ascua a mi sardina
y hagamos un repaso de lo que significa la función pública.

Este  sistema que tenemos hoy en día en la inmensa
mayoría de países lo inventaron los chinos en el siglo VII, y
estuvo vigente durante 1.300 años, el sistema de cambiar el
acceso a la función pública por razón de nacimiento, a un
sistema de exámenes que midiesen el mérito y la capacidad
con igualdad. Esto llegó a occidente de manos de los jesuitas,
fue adoptado por los franceses, y como sucedía siempre en
aquellas épocas, acabamos imitando el resto de Europa todo
lo que hacían los franceses. Y de momento no hemos
inventado un sistema mejor; es el mejor sistema que tenemos
para elegir a los funcionarios, desde las escalas más bajas de
la administración hasta los puestos superiores.

Todo esto se vio truncado por una serie de escándalos que
afectaron al organismo que usted ahora dirige, y
evidentemente la culpa y la responsabilidad no era suya, usted
ha heredado el marrón, como se dice vulgarmente, de una
serie de escándalos, de suspensiones de exámenes por parte
de la justicia, de denuncias por parte de los opositores, y todo
eso al final estalló con el tema de la filtración, desaparición,
sustracción o como usted lo quiera llamar de los exámenes.
Pero esto no es su responsabilidad, esto es la responsabilidad
del Sr. Tovar, que todavía no ha comparecido aquí para dar
explicaciones.

En su momento, hace ya más de dos meses, el Sr. Lafuente
llevó una reprobación al Pleno del Parlamento, que nosotros
sí apoyamos, referente a este tema. Y, como bien digo, todos
esos no eran sus problemas, lo que sí es su problema es la
investigación, han pasado dos meses y queremos saber, porque
ahora sí es su responsabilidad, cómo está el proceso de esa
investigación, si vamos a tener con relativa celeridad los
resultados de esa investigación, porque después de dos meses
simplemente para saber quién tenía la custodia de las llaves de

las taquillas, no creemos que sea necesario dilatar esto en el
tiempo. 

Lo digo porque usted ha pasado a formar parte de una
administración que está acostumbrada a echar balones fuera,
a hacer dimisiones en diferido, como fue la de su sucesor, o
hacer ver que aquí no pasa nada. Y sí pasa, s í pasa, porque,
como he dicho anteriormente, el opositor, el que se deja las
pestañas preparando unas pruebas para el acceso a la función
pública, tiene derecho a que ese examen sea absolutamente
transparente. Y usted, que ha ganado una plaza en esta
comunidad autónoma, sabrá mejor que nadie lo que le costó
ganar la plaza, supongo que no le hubiera gustado que otros
compañeros o rivales en esa oposición hubieran tenido, por
ejemplo, acceso a las preguntas del examen. Entonces, como
estoy convencido de que usted como funcionaria es la primera
interesada en la transparencia y en la pureza de su gestión, le
agradecería que nos pudiese indicar cuándo tendremos
resolución de esa investigación que la Sra. Castro, en sede
parlamentaria, nos dijo que se produciría. Esto por una parte.

Y tengo otra pregunta, también para usted, que para mi es
muy interesante, y es saber si usted realmente ha recibido
instrucciones o está preparando las bases para la creación de
una policía autonómica, como ayer tuvimos ocasión de oír en
el Pleno del Parlamento.

Esas dos cuestiones para mi son fundamentales, saber
cuándo tendremos una resolución de la investigación y si ha
recibido usted algún tipo de instrucción o indicación para
crear una policía autonómica en las Islas Baleares.

Sobre otros temas de los que usted ha hablado, como esta
obsesión que tenemos siempre con el tema de la lengua, pues
no entraré demasiado, porque hoy hemos amanecido con la
noticia de que el sindicato mayoritario de la educación, el
STEI, solicita que los tribunales de oposición estén solo
formados por personas pertenecientes a los Países Catalanes,
que es tanto como decir que el STEI pide que no haya
oposiciones porque los Países Catalanes no existen; lo malo
de todo esto es que cada día nos empiezan a recordar ustedes
a las leyes de Nuremberg, que obligaron a que determinados
colectivos o personas no pudieran ejercer determinadas
profesiones, como la abogacía o el profesorado.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula el Sr. Melià, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Directora gerent, li
donam la benvinguda a aquesta comissió. Jo volia plantejar-li
tres qüestions o parlar de tres temes concrets, i em sap greu
si ens repetim, seré molt breu.
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En relació amb la custòdia d’exàmens, l’escàndol que
vostès..., no vostè, però diguem la seva àrea de gestió, ha hagut
de protagonitzar i ha hagut de viure, vostè té aquesta
investigació, una investigació que també hauria de ser diligent
i ràpida i que hauria de donar la informació corresponent, però
sobretot a nosaltres el que ens interessa, més enllà de la
investigació, són les solucions, són les rectificacions, són els
canvis, els nous protocols, les garanties que això no torni
passar i que els exàmens siguin custodiats com pertoca, les
preguntes estiguin amagades, secretes, com toca, i que, per
tant, no es filtrin a ningú, ni a l’opinió pública ni evidentment
als possibles aspirants a les places corresponents.

Per tant, el que ens interessa sobretot és que vostè ens faci
una explicació dels canvis que s’han introduït per garantir
aquesta confidencialitat i aquest secret de les proves i dels
exàmens. Això és la primera qüestió.

La segona qüestió és que vostè té un repte molt important,
perquè la comunitat autònoma de les Illes Balears és
probablement és una de les administracions públiques de
l’Estat espanyol amb més grau d’interinitat, per tant, tenim
molts de funcionaris que no tenen la plaça, com es diu, en
propietat, no tenen una plaça definitiva, hi ha una espècie de
temporalitat a la funció pública i això, evidentment, no és bo,
ni és positiu. Per tant, aquí alguna cosa no ha funcionat durant
anys i alguna cosa hem de fer molt millor per aconseguir que
no existeixi aquest grau d’interinitat. Què pensen fer, a part
de..., ja sé que vostès impulsen proves, oposicions, però
realment no assolim el grau de places definitives que seria
desitjable, almanco en comparació amb la resta
d’administracions públiques i en comparació amb la resta de
comunitats autònomes? Aquesta seria la segona qüestió.

I la tercera qüestió, si vostè considera raonable que,
convocat un concurs oposició, la valoració de mèrits pugui
durar un any; si considera que això..., vostè ha parlat d’una
administració més eficient, li deman: vostè considera que això
és eficiència? Un any perquè el tribunal valori els mèrits de la
gent que s’ha presentat a un concurs oposició, perquè això és
el que està passa i comprendrà que per a nosaltres és una
vergonya i una mala planificació. No li podem donar una altra
explicació a aquesta situació, que provoca una angoixa, que
provoca una situació laboral molt peculiar de molts
treballadors que s’han presentat a aquestes places i que es
troben a càrrec d’altri que es resolguin, amb una durada
temporal absolutament impresentable. Per tant, quins
mecanismes pensen introduir perquè la resolució dels
concursos i les oposicions tenguin una durada raonable i no
s’eternitzin en el temps?

Aquestes són les tres qüestions que li volia plantejar.
Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Garrido, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies Sra. Riera
per comparèixer avui a donar explicacions sobre el que serà la
seva tasca els propers tres anys i busques com a mínim.

Avui hem sentit parlar de la seva diligència a l’hora de
comparèixer davant d’aquesta comissió i també hem sentit
parlar que el que caldria és que les compareixences fossin a
petició  pròpia i no que s’haguessin de demanar per part de
l’oposició. Ara li donaré una sèrie de dades, corregeixi’m si
m’equivoc amb aquestes dades, però, si no vaig malament, a
vostè la varen nomenar un divendres, 10 de gener; vostè es va
incorporar un dilluns, 13 de gener; i el PP va fer la sol·licitud
de la seva compareixença un dimarts, 14 de gener. Per tant,
poc temps li varen donar en el moment en què vostè  es va
incorporar a aquesta nova tasca la qual, com tots li han dit, és
una tasca prou important i àrdua també, poc temps li  varen
donar com a mínim perquè arribàs i conegués la gent amb la
qual vostè faria feina.

La compareixença que li demanen és sobre què pensa vostè
desenvolupar, quines polítiques pensa desenvolupar dins
l’EBAP, quan la consellera Castro va explicar aquí, tant a
l’octubre com també el mes de desembre, en la
compareixença dels pressuposts, va explicar quines eren
aquestes línies. I en realitat després sí que ens han dit quin era
el vertader motiu pel qual demanaven aquesta compareixença,
que vestien de línies polítiques generals, però que, en realitat,
segons el que ens ha dit la Sra. García, cercava depurar
responsabilitat i dissipar sospites, sospites que són ells
mateixos els que s’encarreguen d’anar tirant.

A mi em sorprèn una cosa i és que, escoltant avui el PP,
semblava que el apocalipsis en la funció pública ha llegado,
perquè hi ha hagut un moment que jo no sabia on érem, quan
en realitat l’apocalipsi va arribar quan ells varen governar, el
fet que en aquesta comunitat autònoma s’acomiadessin 1.351
professionals sanitaris i 1.000 professors, no s’ha produït ni
a la passada legislatura ni es produeix en aquest moment, sinó
que crec que és totalment el contrari. Per tant, si pot fer un
incís en relació als processos d’oposicions que es varen posar
en marxa i que s’han posat en marxa per resoldre aquest gran
problema de l’acomiadament d’aquests professionals, perquè
és curiós com el PP sempre, sempre, sempre el que fa és
embullar i intenta dir-nos que es preocupen molt per la funció
pública, quan en realitat són els vertaders abolidors de la
funció pública, perquè avui el que volen és vestir de
preocupació el que en realitat cerquen, que és un desgast del
Govern, perquè no cerquen absolutament res més. Els qui
varen impedir fer proves selectives des del 2012 al 2016 són
ara els qui es preocupen per tots els funcionaris d’aquesta
terra.

I, a més, li fan una sèrie de preguntes que, sota el meu
parer, el que denoten és un gran desconeixement de quin és el
procés en el qual s’han de desenvolupar unes proves selectives
des del moment que es fa l’oferta pública i quan es posen en
marxa totes les proves, es convoquen, se seleccionen els
tribunals, quina és la feina que fan els tribunals. Jo amb les
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preguntes que he sentit que li anaven fent la meva sensació és
aquesta, d’un absolut i profund desconeixement de quin és el
procés de fer una oposició, deu ser perquè no n’han fetes cap
mai, per tant, és normal que no sàpiguen com es fan les
oposicions. 

Per tant, a mi m’agradaria que ens explicàs d’una manera,
perquè ens entengui tothom, com si fóssim nins petits, perquè
de vegades val més explicar-ho d’aquesta manera perquè si no
sembla que per molt que es digui no ho acaben entenent, que
ens expliqui com serà aquest procés.

També, i jo vaig al que avui era el tema de la seva
compareixença, perquè, segons ens va anunciar el Partit
Popular, la compareixença era per a les línies generals quant
a la política que es desenvoluparia dins de l’EBAP i també
quant als processos d’oposicions. Per tant, anant al que en
realitat ens tocaria preocupar a tots, m’agradaria que ens
explicàs els protocols que ha anunciat que es posarien en
marxa quant a la tasca que es farà amb els propers tribunals
qualificadors; que ens explicàs o que pogués entrar una mica
més, si pot entrar en aquest moment a qualque tipus de detall
quant a què consistiran aquests protocols concrets amb els
tribunals, amb les proves que s’han de desenvolupar. 

També plantejar el fet que, i m’agradaria que quedàs avui
aclarit, perquè a la moció de la setmana passada, que era on es
reprovava, no fa dos mesos, sinó a la moció de la setmana
passada, que era on el PP plantejava la reprovació de la
consellera Castro, que no va sortir endavant, per cert, es varen
fer unes acusacions de manca de transparència dient que la
gent havia tengut coneixement o que l’opinió pública, en
general, havia tengut coneixement de tots els fets a través de
la premsa. Jo he pogut mirar dins del portal de l’oposició i el
que he vist, això el que m’ha dit ha estat tot el contrari, que es
varen fer els anuncis dins el portal de l’opositor i que, a partir
dels anuncis que es varen fer, que el tribunal qualificador havia
tengut, havia perdut la custòdia d’aquestes proves, i després
havia decidit suspendre aquesta prova, va ser quan la premsa es
va fer ressò d’aquestes informacions i, per tant, després va
arribar a l’opinió pública. 

Per tant, que em ratifiqui aquest fet també, perquè aquest
degoteig continu que fa el Partit Popular quant a fer
acusacions i fer insinuacions sobre l’EBAP, al final el que
cerca és el que cerca sempre el Partit Popular que és carregar-
se la funció pública, d’una manera o d’una altra, quan governen
no en fan i quan no governen el que fan és tirar sospites sobre
els processos. I crec que aquesta és una situació  molt
preocupant i és molt preocupant per a tota la ciutadania, de fet,
són on són perquè els han pagat d’aquesta manera les seves
dèries polítiques moltes vegades. 

Bé, jo quant a..., ara, com que ens queda un segon torn, en
relació també a veure si ens pot donar aquestes explicacions
i en el segon torn ja aclariríem més assumptes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara contesta la Sra. Riera i López. 

LA SRA. DIRECTORA GERENT DE L’ESCOLA BALEAR
D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (Mercedes Riera i López):

Bé, crec que tenen en compte tots que em vaig incorporar
el dia 13 de gener i que avui just fa un mes que som la
directora de l’EBAP. Moltes coses que parlen vostès són
coses que jo desconec, fets que han passat en el passat i que
en incorporar-me el 2020 no puc donar molta informació, em
sap greu, però és que no ho vaig viure ni vaig ser allà, però,
encara així, vull explicar-me en tot el que sigui possible i
veure si a tots ens queden clars els nous reptes i bé, la il·lusió
i els objectius que he plantejat als meus companys, des de la
cap de departament fins a l’ordenança, a tots, a veure si tenen
l’impuls d’entre tots millorar l’administració. I si vostès tenen
idees per millorar-la, jo em reunesc amb la gent de..., amb els
càrrecs de l’administració, però nosaltres estam molt...,
nosaltres afavorim la comunicació i si entre tots  podem
millorar l’escola tendrem millors funcionaris i la feina de tots
millorarà i al final tot arribarà als ciutadans. Amb això estic
segura, que entre tots podem fer una millor administració
perquè a tots ens interessa aquí.

Bé, això era el que volia dir, que tots estam..., pel que m’ha
dit vostè, el PP, bé, tenim la voluntat d’escoltar totes les idees
per tal de millorar l’administració. Després, dir que respecte
de si hi ha persones que han aprovat dins l’EBAP, m’han de
disculpar, però no puc contestar aquesta pregunta perquè avui
fa un mes, bé, com he dit, que m’he incorporat al càrrec de
directora i no he tengut temps de conèixer la gent
personalment, la seva vida, dels empleats públics, perquè la
meva gestió diària m’impedeix interactuar-hi.

Hi ha diferents processos selectius, és molt difícil saber
qui fa una oposició o altra, en tenim diverses. Amb això, faig
un esforç per saber els seus noms diaris, però són 70, més o
manco, empleats en la gestió i, és clar, en la gestió diària com
a directora em costa pena interactuar amb ells, com els he dit. 

També voldria dir, però, que en els diferents processos
selectius es presenten empleats de l’EBAP, de la mateixa
conselleria i  de la resta de conselleries i ens adherits a
aquesta, fent ús dels seus drets de ser funcionaris de carrera.
Jo ho soc, no sé si algú d’aquí ho és, però la resta també té
dret a presentar-se, i que faci feina a un lloc o a un altre no té
raó de ser per excloure’ls.

És un compromís d’aquesta legislatura, inclòs dins els
acords de governabilitat, reduir el màxim la temporalitat i
donar estabilitat a les plantilles mitjançant l’oferta pública, i
això és el que fem. Ara hem de desenvolupar tots els
processos selectius que ens queden de l’oferta pública del
2018 i aquest és un dels reptes i una de les novetats que tenim
ara per endavant. 

Respecte de la comunicació, la transparència de la
conselleria, de l’EBAP, crec que això no planteja cap dubte, la

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 14 / 12 de febrer de 2020 249

consellera en el seu moment va donar les explicacions que
corresponent i des de l’EBAP, això sí que ho puc dir jo, tenim
actualitzada en tot moment la informació a la seva plana web,
al Portal de l’Opositor, que no sé si han accedit a qualque
moment. Al Portal de l’Opositor hi ha diferents àrees i una és
la de novetats, i allà, quan passa qualque cosa o s’ha de donar
qualque informació als opositors que els interessi, accedeixen
a aquesta pàgina web. Bé, al Portal de l’Opositor es comunica
la informació que els opositors puguin necessitar del curs del
procés selectiu, de manera que els opositors estan totalment
informats en tot moment. 

Amb això vull aprofitar per dir que els opositors, en aquest
cas els opositors, que poden estar plenament tranquils que els
processos de selecció es duen a terme a l’Escola Balear
d’Administració Pública, els que es duen a terme són
plenament garantistes i els principis d’igualtat, mèrit i
capacitat estan plenament garantits per a l’ingrés a
l’administració autonòmica.

Després, per la resta de preguntes que m’ha fet el Partit
Popular, crec que era el Partit Popular, no ho sé, per què no
s’han fet les preguntes a la UIB? No considerem que faci falta
que les faci la UIB. Nosaltres disposam de professionals
altament qualificats dins de l’administració, i des de l’EBAP
els proporcionam els recursos suficients per treure endavant
els processos selectius amb totes les garanties. Els mateixos
empleats públics són els  millors coneixedors dels
coneixements que han d’assolir els opositors, atès que ells
diàriament treballen en les seves àrees administratives i
nodreixen l’administració. 

Després, crec que no ha quedat molt..., bé, no sé si tenen
un coneixement exhaustiu de com funciona un tribunal
d’oposicions, que són ells  que fan els processos selectius.
Nosaltres donam les eines, perquè nosaltres volem que
tenguem nous funcionaris, però són els tribunals que duen a
terme el procés selectiu, i això crec que és una qüestió que ha
de quedar clara. Això voldria explicar-ho detalladament, la
figura del tribunal qualificador està regulat al capítol 5, del
Decret 27/94, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament
d’ingrés del personal de la CAIB. El conseller competent en
matèria de funció pública, que en el nostre cas és la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització, designa a cada
convocatòria els membres del tribunal els quals tenen la
consideració d’òrgans dependents de la seva autoritat. La
condició de membre del tribunal és irrenunciable, tret dels
casos d’abstenció, recusació i renúncia, als quals faré
referència més endavant. Es considera que no assistir a les
sessions del tribunal és un deure per als funcionaris de la
CAIB, el fet de no complir-lo pot implicar que s’exigeixin
responsabilitats disciplinàries.

Els tribunals són els òrgans de selecció encarregats de dur
a terme les proves selectives corresponents. Els tribunals
estan constituïts com a mínim per cinc membres titulars amb
igual nombre de suplents. Cal esmentar que tots els membres
de tribunal han de posseir una titulació acadèmica igual o de
superior nivell que l’exigida als aspirants per a l’ingrés. Quant
a la determinació de la composició dels tribunals, el president

és designat lliurement per la consellera competent en matèria
de funció pública d’entre  els empleats públics de prestigi
professional, i el secretari i  e ls  vocals seran persones en
situació de servei actiu a l’administració de la CAIB.

La constitució del tribunal té lloc després de la finalització
del termini de presentació de sol·licituds pels aspirants. Bé,
ara faré un incís: es fa una convocatòria d’OP, d’oferta
pública, 2018, bé, la nostra darrera és la del 2018, i allà es
plantegen totes les places que ofereix l’administració, i
després es fa convocatòria de bases particulars per a cada
procés selectiu. Després és quan es reuneix el tribunal. A la
sessió de constitució el president sol·licita als membres
titulars i suplents la declaració expressa de no trobar-se
sotmesos a situacions d’abstenció, i són causes d’abstenció
tenir interès personal en l’assumpte de què es tracti o en un
altre en la resolució del qual pugui tenir influència la d’aquell;
ser administrador de societat o entitat interessada o tenir una
qüestió litigiosa pendent per alguna persona interessada; tenir
un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i
parentiu de consanguinitat dins el quart grau o d’afinitat dins
el segon, amb qualsevol de les persones interessades, amb els
administradors d’entitats o societats interessades, i també amb
els assessors, representants legals o mandataris que
intervenguin en el procediment; així com compartir despatx
professional o estar associat amb aquestes per a
l’assessorament, representació o mandat; tenir amistat íntima
o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades
a l’apartat anterior; haver intervengut com a perit o com a
testimoni en el procediment de què es tracti; tenir relació de
servei com a persona natural o jurídica interessada
directament en l’assumpte o haver-hi prestat els dos darrers
anys serveis professionals de qualsevol tipus, en qualsevol
circumstància o lloc. 

No poden formar part del tribunal les persones que hagin
fet tasques de preparació d’aspirants a proves selectives per al
cos, l’escala o l’especialitat de què es tracti els tres anys
anteriors a la publicació de la convocatòria corresponent; no
poden formar part del tribunal les persones que tenguin la
consideració d’alt càrrec de l’administració del Govern de les
Illes Balears, o si fa menys de quatre  anys del cessament
d’aquesta condició. Tampoc no en poden formar part els
representants dels empleats públics, sense perjudici de les
funcions de vigilància i vetllar pel bon desenvolupament del
procés selectiu.

Aquesta sessió constitutiva, la sessió en què es constitueix
el tribunal, és molt important, perquè els membres han de
llegir les bases de la convocatòria i les normes de
funcionament i d’actuació. Després parlaré..., bé, se’ls
proporciona un manual als membres del tribunal, per tal de
tenir eines per saber com han de desenvolupar el procés
selectiu, però bé, després en parlarem. El tribunal ha d’acordar
totes les decisions que li corresponguin per atendre el
desenvolupament correcte de les proves selectives. Correspon
al tribunal dirigir el desenvolupament de les proves selectives;
actuarà amb autonomia funcional total i els  seus membres
seran responsables de l’objectivitat del procés selectiu i la
valoració de les proves. 
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Jo no fa molt que conec..., bé, com heu pogut veure
tampoc no he interactuat molt amb els meus companys, i
m’agradaria... és una de les meves tasques, el meu objectiu és
conèixer-los bé, però tinc plena confiança en la gent que fa
feina, en els empleats públics que fan feina a l’EBAP i en la
resta de l’administració, perquè l’administració, ja siguin
persones o el que engloba tota l’administració, és objectivitat,
publicitat i transparència, i tots els funcionaris saben que els
principis d’igualtat, mèrit i capacitat són fonamentals, i en
això els meus companys..., no tinc cap dubte respecte d’això,
amb ells, pel que he vist fins ara. Duc molt poc temps i...

Després..., després la pregunta que m’ha fet e l Grup
Podemos respecte del pla estratègic, el pla estratègic, sí, es va
desenvolupar i va ser aprovar per acord del Consell de
Direcció el 20 de gener del 2020. Tots els  membres del
Consell de Direcció, que està regulat dins el Decret de
l’EBAP, són vocals que formen part de diferents àrees de
l’administració i tots ells varen aprovar el 20 de gener de
2020 el pla estratègic que s’havia dut fins ara. Després es va
adoptar, dins aquest consell de direcció, en lloc de fer un pla
estratègic bianual o..., passa a anual, varen considerar que era
la millor opció per tal que els objectius fossin un poquet més
eficients i no mirar tan a llarg termini, perquè de vegades
mirant molt a llarg termini no es poden dur a terme, i varen
decidir per Consell de Direcció de fer el pla anual, ara canviar
a pla anual.

I respecte de la formació que reben els policies locals,
reben formació en igualtat; tenen un pla de formació que he dit
anteriorment, que va ser publicat al BOIB el 26 de gener i que
també va ser aprovat per Consell de Direcció. Tot el que es fa
a l’EBAP s’aprova per Consell de Direcció, i també inclou
matèries d’igualtat i... i això és a la pàgina web; poden veure
que les bases ja estan publicades i poden veure tota la
formació que reben els policies. Hi ha determinades matèries
que són transversals, és a dir, no sols la reben els policies,
també la reben la resta de funcionaris, d’empleats públics.

I després el registre electrònic, es fa feina en el registre
electrònic, a l’EBAP ja reben informació del SIR i estan en
això. La comunicació interna de la nostra administració ja es
fa mitjançant..., bé, l’eina electrònica, el registre electrònic.

Respecte de la transparència i la comunicació de... , la
publicació de la..., bé, les comunicacions, respecte  del que
m’ha demanat Ciudadanos, la conselleria ha donat les
explicacions oportunes. Jo m’he incorporat el mes de gener
i no puc dir res més del passat. 

Si els opositors tenen totes les garanties que es duen a
terme correctament. Al Portal de l’Opositor hi ha tota la
comunicació que han de rebre els opositors al llarg del procés
selectiu i no tinc res més a dir en això.

I la resta d’oposicions, si estan afectades. Idò no, perquè
com he explicat cada tribunal és autònom i actua amb tota
autonomia funcional respecte del seu procés selectiu, així que
és impossible que unes oposicions o un procés selectiu es
vegi afectat un per l’altre. Per a cada procés selectiu es

nomena un tribunal el qual ha de dur a terme les proves
selectives i a la vegada dirigeix el desenvolupament. Per això
cada procés selectiu d’ingrés a l’administració autonòmica és
independent, així que no es pot veure afectat un procés
selectiu un amb l’altre.

Bé, respecte de la pregunta que m’ha fet MÉS, el sindicat
de policia portuària, no tenc gens d’informació d’això.
M’informaré i veuré si es pot millorar la seva situació perquè,
és clar, amb la formació ells tendran més eines a l’hora de si
es troben en situacions delicades que puguin... Jo ara faré
feina en això i m’informaré i em posaré en contacte amb
l’Autoritat Portuària per veure si ells tenen realment aquesta
necessitat. No li puc dir res més perquè ho desconec, em sap
greu.

I respecte de les corporacions locals, la formació de les
corporacions locals, nosaltres dins els nostres pressuposts
rebem part de l’INAP, bé, Instituto Nacional i tal. Ells
proporcionen part del nostre..., l’INAP ens dóna part del
pressupost per a corporacions locals, i nosaltres gestionam el
tant per cent que distribueix l’INAP, perquè ells, en funció de
les comunitats autònomes i el pressupost que ells tenen, fan
les parts proporcionals, i això ens ve del ministeri. Nosaltres
el que fem, mitjançant una comissió paritària que durem a
terme ara el mes de març, crec que la primera quinzena de
març, fem una reunió amb els ajuntaments i els diem la part
que els  correspon de pressupost perquè ells desenvolupin
l’activitat formativa, i això ho fem mitjançant un conveni de
col·laboració, i és l’INAP el que ens dóna..., bé, ens
proporciona la part de pressupost perquè en lloc de gestionar
directament el ministeri amb els ens locals nosaltres fem
d’intermediari, nosaltres els donam..., bé, els proporcionam la
part que l’INAP diu que ha de correspondre a les corporacions
locals.

Després tenim les policies locals i això ja aniria per una
altra banda, també es rep pressupost i la part proporcional de
l’INAP preveu per a policies locals i nosaltres també amb el
nostre pressupost autonòmic i... 

I en la comissió paritària el que fem és que comunicam als
ens locals la part que els correspon, també per habitants, i
després s’aprova, si escau, a la comissió paritària i
s’assabenten del pressupost que els  correspon per dur
l’activitat formativa als ens locals.

Respecte de la pregunta de la investigació, aquesta
investigació va ser encarregada per la consellera i crec que ho
sap tothom ja, perquè ha quedat clar que tots sabem que va ser
la consellera. Això... jo només puc dir que quan acabi tot el
procés, quan estigui la informació, com va dir la nostra
consellera, idò es donarà la informació que correspongui i en
això no hi puc entrar perquè no ho sé.

I respecte de les bases de la policia local autonòmica, no
he rebut res respecte d’això, també m’informaré per veure si
s’ha de començar a fer feina en aquest aspecte.
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I... bé, respecte de la pregunta d’El Pi de veure si s’han
assumit nous protocols i això, la consellera ja va donar ordre
de guardar-ho tot en caixes fortes i, bé, no sé si se’n recorden,
però queden molts de processos selectius per endavant al llarg
de l’any i haurem de fer un estudi per si s’han d’incorporar
noves caixes fortes per garantir que tot es guardi
correctament, però bé, d’això ja la consellera va donar les
explicacions oportunes.

Respecte que el procés selectiu s’allarga molt en el temps,
és una realitat, s’allarga molt en el temps, però és que s’ha de
tenir en compte que hi ha molts d’agents i aspectes que s’han
de tenir..., bé, el tribunal són..., bé, no sé si m’han escoltat que
el tribunal és gent que fa feina dins l’administració, fan feina
dins l’administració i quan vénen a l’EBAP deixen de fer la
seva feina dins l’administració, això..., és clar, ens podria
semblar una cosa normal, idò deixen la seva tasca, però de
vegades resulta mal de pair pels seus caps de servei, pels seus
companys, etc.; després si dius “en un altre horari laboral”
hem de tenir en compte també la conciliació familiar i laboral
que correspon a cada empleat públic, reunir-se els tribunals
amb dedicació exclusiva a l’EBAP és el meu somni,
m’encantaria tenir un procés selectiu que dura màxim sis
mesos.

Amb la prefactura de..., bé, amb el Servei de Selecció  i
Provisió estam mirant, estam analitzant..., bé, és que tot això
es veurà com es pot fer escurçar terminis i fer-ho un poquet
més àgil, en això es fa feina, sobretot en el tema dels borsins,
perquè les comissions tècniques també duren molt perquè han
de presentar tota la documentació i es fa molt llarg. 

El tema dels processos selectius és que els tribunals
qualificadors són gent que fa feina i de vegades costa molt que
duguin... que venguin molt sovint a l’EBAP a bé, a..., a
continuar amb el procés selectiu, i això sí que hem de veure si
es pot millorar i jo en això estic... és un dels meus objectius,
veure d’escurçar terminis i que sigui molt més curt un procés
selectiu, sí, d’això no ens en queda cap dubte.

El problema és que això són els tribunals qualificadors que
vénen quan poden, fan un esforç, fan un esforç tant per la seva
tasca diària en la seva feina com en la seva vida familiar i tot
això també s’ha de tenir en compte, que són persones i de
vegades és mal de fer, mal d’engirgolar. Nosaltres els exigim,
però tampoc no podem arribar a màxims, o sigui, ells fan el
que poden i fan un esforç i jo vull agrair a tots els empleats
públics que es posin al capdavant d’un procés selectiu perquè
és molta responsabilitat, molta responsabilitat per a tots.

I bé, ara volia aprofitar, ja e l darrer, per la pregunta que
m’han fet des del PSOE, que tenim... bé, proporcionam a...,
proporcionam als..., -no sé on ho tenc-..., un manual..., -bé, ara
no el trob-, un manual d’instruccions i bones pràctiques per als
membres dels tribunals qualificadors per garantir l’aplicació
dels principis constitucionals que regulen l’accés a la funció
pública així com per al correcte desenvolupament dels
processos selectius. L’EBAP, com he dit, proporciona als
membres dels tribunals qualificadors en el moment que es

constitueixen un manual d’instruccions i bones pràctiques per
als membres dels tribunals qualificadors.

És un manual que conté els criteris d’actuació interna que
han de regir les tasques i funcions dels tribunals qualificadors
en la gestió de processos selectius per a l’ingrés del personal
al servei de l’administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears el qual es lliure als membres dels tribunals el dia
de la seva sessió constitutiva; ve a ser una eina, una eina que
tenen ells per saber en tot moment el que han de fer durant el
procés selectiu; també de les diferents qüestions que sempre
es plantegen a l’hora de dur-ho a terme. És un manual molt
didàctic i  també és obligació dels membres del tribunal
llegir-lo i tenir-lo en compte.

Després això, volia tornar dir  que sí, l’administració és
lenta, venim d’una aturada molt forta, que feia deu anys que no
es feien, no es convocaven oposicions. Ara tenim un embós,
però perquè venim de molts d’anys sense oposicions i també
moltes expectatives, evidentment, i... n’hem d’aprendre. Jo hi
som per a això, duc un mes i he d’aprendre a gestionar-ho i a
millorar l’EBAP i amb això millorar l’administració pública.

I res... i... ja no tenc res més a dir, no sé si m’he deixat
alguna cosa, he intentat apunta-ho tot, però no sé... 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara tenim el torn de rèplica, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. García, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Riera, si vostè ha seguit
amb atenció la meva intervenció, jo no li he fet cap pregunta
respecte de la gestió del Sr. Tovar, perquè coneixia que vostè
no havia estat en aquella etapa i, per tant, la meva pretensió ha
estat donar-li a vostè eines perquè em contestàs quines serien
les seves mesures que incorporaria perquè no tornàs passar el
que ha passat, aquests escàndols que no s’ha inventat el Partit
Popular, que han estat aquí, que han denunciat diferents
col·lectius, que els mitjans de comunicació han recollit.

I jo li demanava qüestions molt importants en temes
relacionats amb la cadena de custòdia, que vostè no m’ha
especificat quines mesures han adoptat perquè no es rompi
aquesta cadena.

Li he demanat qüestions relacionades amb els preparadors
i si era vera el que denunciaven els sindicats, que hi havia
funcionaris que eren preparadors, i quina seria la seva actuació
enfront d’aquesta circumstància. No m’ha contestat aquestes
qüestions.

És vera que estam pendents d’aquest informe, d’aquesta
investigació que és vera que s’ha dilatat en el temps, però sí
que ens donarà garanties que està ben feta i la intencionalitat
d’aquesta investigació és intentar  detectar clarament quins
són els punts febles, que són evidents que té la seva escola, i
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incorporar immediatament accions correctores perquè tot
aquests processos de selecció i oposició que té oberts no
tornin caure en aquests desastres i no conformin els escàndols
que han denunciat els sindicats. Aquesta és la nostra intenció.

Per tant, Sra. Riera, jo li deman i la cit a termini,
públicament, que es comprometi, com a màxima responsable
de l’Escola Balear d’Administracions Públiques, a incorporar
aquests mecanismes i sistemes de control que garanteixin el
compliment del principis constitucionals d’igualtat, de mèrit
i capacitat en l’accés a la carrera pública de la nostra
comunitat autònoma.

I a més li anunciï, Sra. Riera, que el PP, aquest grup polític
és a l’oposició, efectivament, i farem una oposició
constructiva i una oposició responsable, i farem seguiment de
totes aquestes actuacions per aconseguir una administració
que sigui transparent, una administració que doni resposta a
les necessitats d’aquesta comunitat autònoma, una resposta
que significa eficiència i eficàcia en la utilització dels
recursos públics.

També li vull comentar, Sr. Riera, que els integrants
d’aquest grup del Partit Popular mols de nosaltres hem estat
opositors, i  coneixem perfectament la situació per la qual
passa un opositor: les inquietuds, els desvetllaments, els mals
moments, i que l’administració ha d’intentar que això no passi,
i, per tant, vetllarem perquè això no es torni repetir. I també li
diré que molts, o tres o quatre membres del Grup Popular,
som membres de tribunals, i per tant la nostra experiència, el
nostre coneixement està més que avalat.

Per tant, li demanaria contundència, li demanaria accions
correctores i que de veres vostè es comprometi a liderar
aquesta regeneració de l’escola pública d’aquesta comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, per un temps de cinc minuts, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, jo sí vull agrair tota la informació
que s’ha donat, sobretot per a aquelles persones que no som
funcionàries, doncs jo crec que ajuda molt a respondre totes
aquestes preguntes que s’han formulat.

I res, simplement agrair; crec que té  molt de mèrit que
només en un mes hagi vingut aquí, davant els lleons, per dir-ho
de qualque manera.

I res, crec que ha quedat claríssima la seva predisposició
de fer una bona tasca davant de l’EBAP, millorar totes aquelles
qüestions o aspectes que sigui possible millorar, i, de fet, crec
que també ha deixat molt clar que està disposada a seure amb
qui sigui per tal de recaptar totes aquelles idees i millores que

es puguin proposar per part de les persones que les vulguin
formular, crec que això deixa clara, com he dit, la seva
predisposició.

Simplement vull desitjar-li sort i encerts en aquesta nova
etapa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari Ciudadanos, té
la paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Voy a ser breve, no quiero volver a
repetir la intervención que ya he hecho en primera
intervención.

Sí que me ha llamado la atención que haya dado una patada
para arriba, responsabilizando a la consellera en el caso de la
comisión de investigación, no es... muy habitual ver cómo se
responsabiliza a una consellera de una comisión de
investigación así. Esperaremos y estaremos atentos para ver
qué luz arroja esta comisión de investigación. Le he pedido si
podía adelantarnos algunos de estos estudios o resultados que
está arrojando esta comisión de investigación; supongo que se
la tendré que pedir directamente en una comparecencia a la
consellera después de su mensaje.

También quería decirle que no me ha contestado a la
pregunta que le hecho en mi primera intervención: ¿qué
medidas y mecanismos concretos ha tomado la EBAP para
evitar que los errores y las irregularidades que han sucedido
estos meses, y el último año de legislatura, que... -perdón-,
eso, para evitar los errores y las irregularidades que se han
dado en el acceso y en las pruebas de acceso a la función
pública?

Con su silencio entiendo que estas medidas no se han
tomado, no se han llevado a cabo, y entiendo también que no
se van a llevar a cabo por parte de la EBAP.

Nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, president. Només volem agrair la
compareixença i desitjar-li molta sort i encerts, i
especialment la pressa, en el poc temps que ha estat
nomenada, i també la valentia, perquè això evidentment imposa
molt de respecte per a un que li ve de nou. Per tant això,
coratge i molta sort i encerts.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Verá, Sra. Riera, yo lamento no
poder ser tan amable, porque visto  lo  visto y oído lo oído,
usted apunta maneras, lleva usted un mes en el cargo, y
lanzando cortinas de humo y disipando temas, vamos, la ponen
a usted en el punto de salida para la carrera para ser consellera
en un próximo gobierno porque lo está bordando.

Usted está donde está porque su antecesor cometió los
errores, o bajo su mandato se cometieron los errores que se
cometieron. Evidentemente, le insisto, no son culpa suya ni su
responsabilidad, pero su responsabilidad el primer día, y no
me vale que usted lleve un mes, es que el primer día que llegó
usted al despacho, teniendo en cuenta que la sombra de duda
que cae sobre el organismo que usted dirige es la que le ha
llevado donde está, este primer día se tendría que haber
reunido con los jefes de servicio o con quién sea para empezar
a determinar qué sucedió allí, qué pasó, ¡el primer día! Y no
me sirve que me diga que usted lleva un mes, es que es lo
primero que tendría que haber hecho, porque es como si a un
paciente con cáncer le va a visitar el médico y se preocupa del
acné. No, mire, primero vamos a curar el cáncer y luego
vendrá todo lo demás.

Porque yo no voy a criticar su gestión, porque usted no
tiene gestión todavía que criticar; ni a alabarla, porque
tampoco tiene gestión que alabar. Pero sí que le tengo que
decir que su máxima responsabilidad en este momento es
disipar cualquier sombra de duda que caiga sobre el organismo
que usted dirige, y eso debería haber sido su máxima
preocupación durante estos 30 días que lleva en el cargo.

Y no me basta que me diga: esto lo contestó la consellera;
eso algún día la consellera; eso, la consellera. Es que, de
verdad, o sea..., ya sé que nos tienen acostumbrados en esta
administración a hacerlo, pero creo que no es serio. Si usted
ha venido aquí esta respuesta se la tendría que haber traído
bastante mejor preparada, que decir “esto, la consellera”.

Con respecto a la segunda pregunta que le he hecho, creo
que está aquí el diputado que formuló la pregunta sobre la
policía autonómica, parece ser que la consellera dijo que ya se
había puesto fil per randa, y no se ha puesto ni per fil ni per
randa, con lo cual la Sra. Consellera, por lo visto, no nos
trasmitió la realidad. 

Muchas gracias.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la
paraula el Sr.  Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, la bona intenció
lògicament se li suposa, i nosaltres li predisposam i li
pressuposam aquesta bona voluntat.

Ara bé, si li demanam quines mesures correctores ha pres
davant els errors manifests de la gestió anterior d’un altre
responsable, o en un moment temporal en què hi havia un altre
responsable, però és igual, l’entitat jurídica continua, és
evident que s’han de fer correccions, i vostè, pel que he pogut
entendre, ens ha parlat de caixes fortes -es veu que han
comprat unes quantes caixes fortes- i que estan en estudi
altres mesures, això és la contesta. Entenc que és així, aquesta
és la seva contesta. Els protocols, els mecanismes correctors,
les solucions al problema detectat és això, un parell de caixes
fortes i estudiam el tema, aquesta és la resposta, la qual a
nosaltres, evidentment, li he de dir que ens sembla
insatisfactòria, ens sembla insuficient aquesta resposta. 

Pensam que davant una situació greu, amb un impacte greu
sobre la correcció i la diligència en la realització de
processos selectius fa falta una resposta més contundent i més
clara, i que doni més seguretat als ciutadans i a les persones
que es presenten a aquests processos selectius. Primer tema.

Segon tema. Tampoc no ens satisfà la resposta las cosas
de palacio van despacio. Vostè, com a responsable, i
nosaltres, com a diputats, no ens podem conformar, no ens
podem conformar. I de la seva resposta, nosaltres deduïm
massa conformisme: “els processos són llargs, massa fan, als
membres dels tribunals els vull agrair”... Nosaltres també els
ho volem agrair, però vostè té una responsabilitat de
planificació i de garantir que aquests processos siguin ràpids;
sis mesos, ha dit vostè; d’acord, però és que jo li he posat un
exemple d’unes proves, d’un procés selectiu, concurs
oposició, que la valoració  de mèrits, no tota la prova, la
valoració de mèrits fa més d’un any, només la valoració de
mèrits. Estam llunyíssim d’aquests sis mesos i, evidentment,
amb conformisme no arreglarem el problema.

I a vostè li pertoca dissenyar, després cada tribunal té la
seva autonomia, lògicament, lògicament, però és que el que no
pot ser és que hi hagi membres de tribunals que no puguin
desenvolupar la seva acció, si hi ha gent que està massa
ocupada, si hi ha gent que no pot conciliar el que ha de passar
és que no formin part dels tribunals. I aquesta és la seva
responsabilitat.

I li demanam que superi un cert conformisme, superi un
poc la síndrome que l’administració és lenta, que és molt
difícil, que ja ho sabem. Evidentment, no aconseguirem una
administració molt més eficient si partim d’aquesta convicció
de les dificultats de tirar endavant canvis, i aquí fan falta canvis
molt grossos, perquè és inacceptable que la valoració d’uns
mèrits dins un procés selectiu durin més d’un any, només la
valoració de mèrits, això és inacceptable des de tots els punts
de vista. Per tant, a vostè li correspon reaccionar i adoptar les
mesures perquè això no pugui succeir. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Garrido, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo, Sra. Riera, aquest
compromís públic, quasi li han demanat que posi la mà sobre
la bíblia, que li han demanat quant a la funció pública i quant
als  principis d’igualtat, mèrit i capacitat, jo crec que, per
començar, tots el fem perquè forma part de la Constitució, i
n’hi ha que la defensen més que els altres i sembla que és seva,
quan ni la varen votar, però forma part dels principis
fonamentals de la Constitució. Per tant, el compromís amb la
funció pública, amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat
no crec que sigui vostè a qui se li ha d’exigir sinó que molts
dels que són aquí s’ho haurien d’exigir a ells mateixos.

I està bé saber que el PP ha estat opositor, que sap que li
preocupen els opositors, perquè quan vàrem arribar al Govern
el 2015, per saber el que li preocupaven els opositors bé que
varen passar d’ells, perquè hi havia una gentada esperant que es
convocassin processos selectius perquè estaven estudiant i no
hi havia manera que es convocàs cap ni una de les oposicions
que s’haurien d’haver convocat durant molt de temps.

Sra. Riera, la tasca que té  per endavant és important, ha
acceptat un repte que crec que li donarà feina, però també crec
que li donarà moltes, moltes satisfaccions. Per tant, agrair la
tasca que fa, agrair la tasca que farà, sap que té el suport del
Grup Socialista i, sobretot, encoratjar-la que dugui endavant la
modernització de la funció pública d’aquesta comunitat
autònoma, que sigui una funció pública innovadora i, sobretot,
que agafi el bou per les banyes i puguem aconseguir reduir les
taxes d’interinitat que té aquesta comunitat autònoma, que, per
desgràcia, a vostè li  ha tocat aquesta herència d’una taxa
d’interinitat molt baixa perquè el PP no va fer la feina que li
corresponia en el seu moment. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara en torn de contrarèplica la Sra. Riera
i López. 

LA SRA. DIRECTORA GERENT DE L’ESCOLA BALEAR
D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (Mercedes Riera i López):

Primer de tot, voldria recordar que la meva compareixença
era per parlar de la política general de l’EBAP i l’estat en què
es trobaven les oposicions, crec que en aquestes dues
qüestions he donat les explicacions oportunes. 

Després, també vull dir que confiï plenament en els
funcionaris de l’EBAP, és que ja ho he dit abans, no crec
que..., no sé si hi ha funcionaris preparadors, d’això en no tenc
constància, i segur que... confiï plenament en ells i en la resta
de funcionaris de l’administració autonòmica.

Jo m’he deixat la pell, segur que vosaltres també, per
arribar a ser funcionària, vaig estudiar molt, per això no tenc
cap dubte que totes les persones que passen per un procés
d’oposició estudien molt, lluiten, lluiten per formar part de la
nostra administració com a funcionaris de carrera. Això és un
gran repte ja..., tan sols ser funcionari, no fa falta ser..., amb
això ja tenen a bastament.

També vull dir que jo, el meu objectiu és deixar-me la pell
per millorar la funció pública, millorar l’administració. En
això puc garantir que almanco fer feina en la millora, en uns
processos selectius més ràpids, això és el que m’il·lusiona i
són els meus objectius, i motius pels quals vaig acceptar el
càrrec. Jo som funcionària des dels 25 anys, ara en tenc 37,
vull que millori l’administració, tots volem que millori
l’administració i m’agradaria acabar aquesta legislatura amb
novetats, amb millores i que tots els funcionaris estiguin més
contents. 

Per això, m’agrada reunir-me, m’agrada parlar amb la gent
perquè els  meus companys que tenc a les diferents
conselleries, per si em poden..., puc rebre sol·licituds de
millora per a entre  tots fer una EBAP, fer una escola
d’administracions públiques més efectiva i amb això millorar
l’administració i al cap i a la fi millorar la vida dels ciutadans
i de les ciutadanes de les nostres illes.

Després, el meu objectiu és millorar els processos
selectius i som responsable. Des del primer dia que vaig
entrar, des del 13 de gener que vaig assumir..., bé, que vaig
físicament ocupar el càrrec, vaig ser responsable de l’EBAP,
i amb això vull dir que ja vaig estudiar totes les anàlisis, vaig
començar a fer totes les anàlisis de millora dels processos
selectius, però també de millora de la formació, que també és
important dins l’administració, per tenir bons funcionaris,
formats, reciclats i amb ganes i amb il·lusió de continuar fent
feina, i garantir, des de l’ingrés a l’administració autonòmica
fins a la seva vida com a funcionaris, garantir  que tot es
produirà d’una manera garantista i amb la plena confiança en
els funcionaris, en la seva formació i amb compromisos de
millorar. En això, des del primer dia, no tenguin cap dubte que
m’hi vaig posar a ple.

I res, en això em deixaré la pell per millorar
l’administració i millorar l’escola en tot e l que pugui ser
millorable. 

Després, m’agradaria acabar la meva compareixença amb
un agraïment a la consellera, a la consellera d’Administracions
Públiques i Modernització, bé, com vostès han mencionat, a
la Sra. Isabel Castro. Li vull agrair que m’hagi deixat formar
part d’aquest govern, un govern progressista, un govern que
creu en la gent jove, que creu en els funcionaris i en els
serveis públics perquè jo crec en els serveis públics i des que
vaig entrar a l’any 2008, que vaig ingressar a l’Administració
de la CAIB, vaig interioritzar que el meu sou el pagaven les
ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears, amb la
responsabilitat d’actuar amb la màxima diligència. Ara, com a
directora gerent de l’EBAP tenc la responsabilitat afegida
d’assegurar un procés selectiu on es garanteixin els principis
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d’igualtat, mèrit i capacitat i una forma continua dirigida als
empleats públics amb l’objectiu d’aconseguir més
professionalització i reciclatge del personal que treballa en
aquesta administració, i la millora i modernització dels serveis
que presten.

Moltes gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, una vegada acabat e l debat, volíem
agrair la presència de la Sra. Riera i López i la dels seus
acompanyants. 

A continuació passam..., fem un recés de tres minuts.

(Pausa)

II. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
1888/20, presentat per una cinquena part dels diputats de
la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de
compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears
per tal d’explicar la utilització de l’helicòpter que
realitzava les tasques de recerca del Sr. David Cabrera
per part del president del Govern, Sr. Pedro Sánchez.

EL SR. PRESIDENT:

Continuem. Per tant, passam al segon punt de l’ordre del
dia, relatiu a l’adopció de l’acord respecte de l’escrit RGE
núm. 1888/20, presentat per una cinquena part dels diputats de
la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al
Grup Parlamentari Popular, de sol·licitud de compareixença
del delegat del Govern de les Illes Balears per tal d’explicar la
utilització de l’helicòpter que realitzava les tasques de recerca
del Sr. David Cabrera per part del president del Govern Sr.
Pedro Sánchez.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. García, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president. Seré molt breu, efectivament des del
Partit Popular hem sol·licitat la compareixença del delegat del
Govern o la delegada del Govern perquè aclareixi exactament
quins són els criteris que s’utilitzen per assignar recursos
públics a les operacions de rescat en el territori de Balears.

Volem assegurar-nos que no hi ha un ús discriminatori en
aquesta utilització de recursos públics que afavoreixin a un i
discriminin a altres.

Efectivament, des d’aquí volem transmetre tot el nostre
suport a la família del Sr. Cabrera i com no podria ser d’altra
manera donar suport al cossos i forces de seguretat que duen
a terme una incansable acció de recerca.

Per tant, volíem sol·licitar, per aquest motiu, la
compareixença d’aquests responsables en l’adjudicació
d’aquests recursos i que ens expliquin quins han estat
efectivament aquests criteris per decidir si aquest helicòpter
el pot utilitzar una alta personalitat o si s’ha de dedicar a les
accions de rescat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara torn de fixació de posicions, per part
del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Sans, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Nosaltres normalment amb les
compareixences no tenim cap problema que es duguin a terme,
però aquesta he de dir que em crema especialment. Crec que
si..., tal com ha comentat la diputada del Partit Popular, el
suport a la família hagués estat llevar aquesta compareixença
quan la família va sortir públicament a demanar que, per favor,
no s’instrumentalitzés la desaparició del seu fill i que no... bé,
és que jo crec que aquesta compareixença forma part de tot el
contrari del que ha demanat la família. 

Per aquest motiu nosaltres hi votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula la Sra. Guasp, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Seré muy breve, también desde
Ciudadanos siempre hemos solicitado total transparencia por
todos los cargos públicos y que rindan cuentas en el
Parlamento de les Illes Balears en esta cámara, creemos que
es el lugar idóneo, aunque el delegado del Gobierno ya nos
negó en su momento una comparecencia por los datos de
criminalidad que había arrojado el último informe del
ministerio. 

Sin embargo, es cierto que esta comparecencia es por un
tema controvertido que incluso la familia, como ha apuntado
la Sra. Sans, ha reclamado que no debía politizarse y el grupo
parlamentario se va a abstener. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, president. Un poc dins la línia que
parlava abans Esperança Sans, crec que és un tema on la
familia ha demanat explícitament que no es polititzi ni
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s’instrumentalitzi i, per tant, entenem que aquesta
compareixença... pretendria aquesta instrumentalització, més
que un afany d’aclarir-ho, i , per tant, el nostre vot serà en
contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, nosotros sabemos, por
experiencia, que normalmente el delegado del Gobierno no
tiene ninguna obligación legal de comparecer ante este
Parlamento y que en otras ocasiones que sí se ha solicitado,
pues se ha emparado en ese privilegio para no acudir.

De todas maneras yo creo que esto trasciende de lo haya
podido opinar o lo que no haya podido opinar la familia, no se
trata tanto de la familia en si, sino de cuando sucede cualquier
tipo de emergencia si se deben derivar o no parte de estos
equipos de emergencia para que, sea quien sea el personaje o
cargo público que venga a hacerse la foto, esté justificada esa
no optimización de los recursos. 

Por lo tanto, nosotros sí apoyaremos la solicitud de
comparecencia hecha por el Partido Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Pi Proposta per
les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. El nostre sentit de vot
serà d’abstenció. En general, el nostre criteri sempre és donar
suport a les compareixences pel principi de transparència,
però és vera que en aquesta compareixença hi ha una petició
expressa de la família sobre la possible instrumentalització de
la situació traumàtica que han viscut i, per tant, ens sembla que
el més respectuós és aquest vot d’abstenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per tant, ara té la paraula pel Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Gamundí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

El delegat del Govern, en funcions, Ramon Morey, ja va
comparèixer en roda de premsa el mateix dia que es va fer
aquesta publicació d’aquestes informacions tant al diari ABC,
va donar totes les explicacions que s’havien de donar,

acompanyat, a més, pel tinent coronel de la Guàrdia Civil; des
de Moncloa també s’ha desmentit i han negat categòricament
aquesta informació.

El tema rau en què quan va venir el Sr. President del
Govern, Pedro Sánchez, no estava programada la participació
de l’helicòpter de la Guàrdia Civil en els dispositius de la
recerca, perquè la recerca es centrava en altres bandes, per
mar i per terra.

Dir que la visita del president Sánchez a les zones
afectades per la borrasca forma part del compromís que té el
Govern de l’Estat amb la lluita contra aquests efectes de les
repetides catàstrofes ambientals que patim en el nostre país,
i també representen una demostració de la solidaritat amb les
víctimes, amb les famílies i també el suport i agraïment als
cossos que participen en aquests treballs per tal de pal·liar els
danys humans i materials que ha provocat aquest temporal.

En l’organització d’aquestes visites sempre es persegueix
de manera prioritària, evidentment, no posar en perill cap vida
de cap persona i no interferir en els treballs de rescat.

I, per últim, la mateixa família, mitjançant un comunicat,
ja va assegurar tenir la certesa que l’ús d’aquest aparell no va
suposar en absolut un perill de les operacions de rescat i ha
criticat la utilització política d’aquest cas.

Per tant, per tots aquests motius no donarem suport a una
petició que cerca a través de la política banalitzar, desgastar un
govern a càrrec del dolor dels familiars de les víctimes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem a la votació de l’escrit RGE
núm. 1888/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

4 vots a favor, 7 vots en contra, 2 abstencions.

En conseqüència, s’acorda de rebutjar recaptar la presència
del delegat del Govern de les Illes Balears per tal d’explicar la
utilització de l’helicòpter que realitzava les tasques de recerca
del Sr. David Cabrera per part del president del Govern, Sr.
Pedro Sánchez.

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