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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, Sr. President, Pilar Costa substitueix Joan Ferrer.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bon dia president, Juanma Gómez substitueix, de
Ciutadans, Patricia Guasp.

Compareixença de la consellera de Presidència, Funció
Pública i Igualtat, sol·licitada mitjançant l’escrit RGE núm.
5064/22, presentat pel Govern de les Illes Balears, per al
d’informar sobre els processos d’estabilització acordats a
la Mesa Sectorial de Serveis Generals.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt, relatiu a la compareixença de la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, sol·licitada
pel Govern de les Illes Balears, mitjançant l’escrit RGE núm.
5064/22, per informar sobre els processos d'estabilització
acordats amb la Mesa Sectorial de Serveis Generals. 

El desenvolupament de la sessió s'ajustarà a les regles
establertes a l'article 192.3.a) del Reglament d'aquest
Parlament, és a dir, una exposició oral part de la consellera, per
un temps màxim de 30 minuts. A continuació es demanarà als
grups si volen una suspensió de la sessió. Seguidament
intervendran els grups parlamentaris, d'acord amb la seva
importància numèrica, i els grups parlaments podran formular
preguntes o observacions durant un temps màxim de 15 minuts,
que podrà ser en una o dues intervencions. I per tal de dur a
terme el diàleg interactiu, el diputat o diputada poder la
sol·licitar la resposta del membre del Govern, a mesura que li
plantegi les preguntes o observacions, sense que, en cap cas, no
s’admetin interrupcions de la persona que estigui en l'ús de la
paraula. 

Assisteixen la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez,
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat,
acompanyada de la Sra. Carmen Palomino Sánchez, directora
general de Funció Pública; de la Sra. Isabel Castro Fernández,
directora general de Coordinació i Relacions amb el Parlament,
Drets i Diversitat; del Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles, cap
de Gabinet; del Sr. Àngel Colom i Delgado, responsable de
Comunicació, i del Sr. Rafael Aulet i Galmés, cap de
Secretaria.

Té la paraula la Sra. Consellera, per tal de fer l’exposició
oral, per un temps màxim de trenta minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyors i senyores
diputats. I gràcies per la seva assistència en aquest calorós matí.

El passat 10 de juny vàrem signar un acord històric per fer
front a la temporalitat a les administracions públiques, a la
majoria d'administracions de la nostra comunitat autònoma i
també a la majoria d'organitzacions sindicals. Tres dies després,
el 13 de juny, el Consell de Govern va aprovar el Decret Llei
6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la
temporalitat a l'ocupació pública de les Illes Balears. 

És per a mi un plaer avui comparèixer davant aquesta
cambra, per retre compte de les mesures que aquest Govern han
emprès per fer front a la temporalitat, mesures que entenem que
són un avanç de gran calat per reduir la temporalitat en el
sector públic de l'administració, no sols de la nostra comunitat
autònoma, sinó del conjunt de consells insulars i ajuntaments
de les nostres illes.

Abans però, permeteu-me que faci un agraïment públic a
totes les persones, administracions i organitzacions sindicals
que han treballat intensament durant mesos, per arribar a un
acord amb un consens tan ampli entre totes les parts
participants. Han estat nombroses les meses de coordinació
entre administracions, de tots els colors polítics, seguides de
nombroses i intenses hores de negociació amb la representació
sindical. Només a la Mesa general de les administracions
públiques han estat 10 meses de negociació necessàries per
arribar a aquest acord. El meu agraïment, per tant, a la feina
feta per tots els sindicats, especialment aquells que donaren
suport explícit a l'acord i que suposen gairebé un 91% de la
representació sindical: Comissions Obreres UGT, STEI, CSIF
i SPPM, han quedat fora de l’acord SINTTA, USO i ATAP.

Un agraïment també per als quatre consells insulars, per als
49 ajuntaments que s'han adherit a la mesa i a la FELIB, i
també per als 10 organismes autònoms d'àmbit local. I també
un agraïment molt especial a la directora general de Funció
Pública, a Carmen Palomino i a tot el personal de la direcció
general, tots han fet una feina magnífica i el resultat és un acord
que reduirà la taxa de temporalitat a les administracions
públiques i que, a més, contribuirà a millorar els serveis públics
envers la ciutadania i a donar més estabilitat a totes les
persones que treballen a l'administració. El meu agraïment per
tant, a tothom que hi ha treballat i hi ha aportat en positiu, als
signants, però, també, als sindicats que no han signat l'acord i
que han aportat una visió molt necessària per a aquestes bases
i criteris. 

Assenyalar que aquestes bases i criteris seran també
d'aplicació al sector públic instrumental del Govern, tenint en
compte les peculiaritats que diferencien les empreses públiques
i que han estat també aprovades a la Mesa general del sector
públic, amb un suport del 55%, el vot favorable de Comissions
Obreres i UGT, l'abstenció de l'STEI, i el vot en contra de CSIF
i USO.

Com saben, des del Govern estabilitzarem més de 10.000
places, entre Salut, Educació i Serveis generals, en iniciar el
major procés d'estabilització mai no emprès en aquestes illes,
amb un objectiu molt clar: enfortir els serveis públics que
oferim a la ciutadania. A un moment en el qual els serveis
públics s’han demostrat més necessaris que mai, fem una aposta
valenta per millorar les condicions laborals dels treballadors i
treballadores públics, i actuam davant un problema endèmic al
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qual posam solució, com era l’abús de temporalitat que les
administracions hem fet durant anys. Aquest procés
d'estabilització significa una sanitat pública d'excel·lència, una
educació pública de qualitat i una administració eficient i àgil
per a la ciutadania.

Salut estabilitzarà 4.114 places, de les quals 2.509 aniran a
concurs-oposició, i 1.605 a concurs, la qual cosa davallarà la
temporalitat a un 5%.

Educació, estabilitzarà 2.646 places, de les quals 92 aniran
a concurs-oposició, i 2.554 a concurs de mèrits, i abaixarà, així,
la temporalitat a un 7%.

Serveis generals, estabilitzarà 550 places, 223 via concurs-
oposició, i 323 es convocaran via concurs; del personal laboral,
181 places: 24 a concurs-oposició, i 157 a concurs. Un total de
731 places del procés d'estabilització a Serveis generals que,
conjuntament amb la resta de processos, que explicaré més
endavant, davallaran la temporalitat a un 0%.

I el sector públic instrumental de la comunitat autònoma,
que estabilitzarà 1.173 places, de les quals 216 aniran a
concurs-oposició i 957 aniran a concurs.

Vull començar amb uns antecedents que, no per ser
coneguts per tothom, hem d'obviar. La Constitució Espanyola
disposa que l'Administració pública ha d'actuar amb garantia
d'objectivitat i imparcialitat, i amb sotmetiment, entre d'altres,
al principi d'eficàcia. Així mateix, l'accés a la funció pública
s'ha de dur a terme en condicions d'igualtat i d'acord amb els
principis de mèrit i capacitat, i amb respecte a la lliure
concurrència. 

Les administracions públiques s'han plantejat objectius de
modernització i millora de la qualitat dels serveis públics, que
no es poden aconseguir sense una adequada gestió del principal
actiu del que disposa aquesta administració: els seus
treballadors i treballadores. I, precisament, per fer front a
aquests objectius, la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat de l'ocupació pública, l'acord signat
amb els sindicats dia 10 de juny, i el Decret llei 6/2022, es
marquen dues fites crucials: reduir la temporalitat per sota del
8% a totes les administracions, i a la nostra comunitat
autònoma intentar anar més enllà i assolir quotes més baixes de
temporalitat, com els he explicat fa un segon, però també
planificar la gestió dels recursos humans, amb la finalitat que
la temporalitat no torni créixer per sobre del percentatge
marcat.

El 28 de desembre es va aprovar la Llei 20/2021, que venia
del Reial decret llei 14/2021, des de l'aprovació d'aquest reial
decret, valoràvem, amb els consells insulars i amb la FELIB, la
necessitat d'abordar els processos d'estabilització a les Illes
Balears d'una manera homogènia, que permetés que els
processos es fessin al mateix temps i amb unes bases generals
i amb uns criteris comuns per a totes les administracions, amb
excepció dels processos del personal docent i el personal
estatutari de Salut. Fruit d'aquella valoració, són: el Decret llei
2/2022, l'Acord signat amb els sindicats a la Mesa General
d'Administracions Públiques, i també el Decret llei 6/2022.

Des del Govern, hem mantengut un diàleg constant amb els
sindicats representats a la nostra mesa de negociació, hem
cercat en tot moment implementar mesures concretes per tal
que no es tornin a produir situacions d'abús de temporalitat.
Fruit aquests diàlegs són les mesures de modificació a la Llei
de funció pública de les Illes Balears i dels decrets que la
desenvolupen, mesures com el concursos de trasllats
permanents o la promoció interna, mesures que varen ser
aprovades per unanimitat a la Mesa general de la comunitat
autònoma, el passat mes de maig.

Al mateix temps, ens hem marcat l'objectiu que l'accés a la
funció pública de la comunitat autònoma es faci de manera
contínua, amb convocatòries de processos d'accés anuals. En
aquest sentit, la Llei 20/2021 donava la possibilitat que les
ofertes públiques ja realitzades per processos ordinaris de taxa
de reposició anassin a negociació col·lectiva, amb la
possibilitat que es poguessin sotmetre als mateixos criteris que
l'estabilització. En el cas de la comunitat autònoma, es varen
sotmetre a negociació les ofertes públiques del 2019, 2020 i
2021, i es va aprovar, amb el vot favorable d’USO, CSIF,
STEI, Comissions Obreres i UGT, i amb el vot en contra dels
sindicat d'interins SINTTA, que aquestes ofertes del 19, 20 i 21
no es regissin per les bases del procés d'estabilització, sinó que
es regissin pels criteris ordinaris de concurs-oposició.

És a dir, hem abordat el procés d'estabilització des del
diàleg amb totes les administracions públiques de les Illes
Balears i, al mateix temps, des del diàleg amb totes les forces
sindicals representades a totes les administracions públiques
que s'han adherit a la Mesa general de negociació. I hem
abordat el procés pensant, per una banda, en els que han patit
abús de temporalitat, per això el plantejament de base de
criteris comuns a totes les administracions de l'acord signat dia
10; pensant, també, en tots els funcionaris de carrera que volen
accedir a una carrera professional vertical, per això els
concursos de trasllats permanents i la promoció interna
temporal, que ha quedat regulat amb les modificacions de la
Llei de funció pública que fa el decret llei. I també pensant en
totes aquelles persones que tenen l'aspiració legítima d'accedir
a l'administració pública, per això les ofertes públiques del 19,
20 i 21 es realitzaran d'acord amb els processos ordinaris i no
d'acord amb els criteris d'estabilització.

I tot això ho hem fet amb el suport, primer, del 91% de la
part social; segon, del cent per cent del suport de la part social;
i tercer, amb el suport del 88,9% de la part social; és a dir, amb
un suport pràcticament absolut.

Entrant als processos d'estabilització, tant l'EBEP com la
Llei 20/2021 estableixen que els processos selectius
d'estabilització han de garantir l’acompliment dels principis de
lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, per
tant, amb una prohibició expressa de processos restringits.

Les places afectades per aquests processos d'estabilització
venen definides de forma clara a l'article 2 de la Llei 20/2021,
són places de caràcter estructural, ocupades de forma temporal,
dotades pressupostàriament, estiguin o no incloses dins els
instruments d'ordenació dels recursos humans, és a dir, a la
plantilla o a l’RLT, que hi hagin estat ocupades de forma
ininterrompuda els tres anys anteriors, a 31 de desembre del
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2020, i això es farà amb dos sistemes d'accés: el sistema de
concurs de mèrits per a aquelles places que estiguin ocupades
ininterrompudament amb anterioritat a l’l de gener del 2016;
addicionalment a aquestes places, s'inclouran aquelles places de
la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, que són
aquelles places ocupades per personal temporal anterior a l’l de
gener del 2016, cessats per la incorporació de personal
funcionari de carrera o laboral fix, però que, de forma
ininterrompuda, hagin continuat prestant serveis en
l'administració a 30 de desembre del 2021. Després, el sistema
de concurs-oposició per a places ocupades de forma
ininterrompuda per personal interí, entre l’l de gener de 2016
i el 31 de desembre del 2020, acomplint els requisits establerts
a l'article 2 de la Llei 20/2021, dels tres anys immediatament
anteriors a dia 31 de desembre del 2020, és a dir que també
estiguessin ocupades per un interí dia 1 de gener del 2018.

És una mica complex, però crec que he aconseguit
resumir-ho.

Arribats a aquest punt, passaré a explicar, resumidament, les
bases i criteris. Pel que fa al sistema de concurs-oposició, la
puntuació global del concurs-oposició és d'un 60%, 60 punts
per a la fase d'oposició, i d'un 40%, 40 punts per a la fase de
concurs.

El concurs no té caràcter eliminatori i no es pot tenir en
compte per superar les proves de fase d'oposició.

La fase d'oposició constarà d'un sol exercici tipus test, serà
el mateix per a cada sots-grup de titulació, i serà eliminatori,
encara que s'entendrà superat si s'obté una puntuació del 35%
de la puntuació total de l’examen, és a dir: 21 punts dels 60
punts màxims.

Les preguntes seran distribuïdes de manera equitativa entre
els diferents temes. Cada pregunta tendrà quatre respostes
possibles i les respostes en blanc o errònies no penalitzaran,
amb una considerable reducció dels temes respecte d'altres
processos selectius ordinaris, per exemple, al sots-grup A1, que
normalment es presenta té un temari de 120 temes, i en aquest
procés extraordinari és un temari de 30 temes. A més,
comptaran amb una base de dades de preguntes que es
publicaran abans de dia 1 d'octubre d'aquest any: A1, 30 temes,
2.000 preguntes. A2, 20 temes, 1.500 preguntes. B, 18 temes,
1.000 preguntes. C1, 15 temes, 750 preguntes. C2, 10 temes,
600 preguntes. I AP, 5 temes, 300 preguntes. 

La fase de concurs estableix un barem de mèrits estructural
en blocs, amb la puntuació màxima de 40 punts. El mèrit
d'experiència professional comptarà fins a un 80%, 32 punts
dels 40 que tenen de màxim. Això representa 15 anys de serveis
prestats que permet assolir el màxim d'aquests 32 punts. Els
altres mèrits tendran un valor del 20%, és a dir, 8 punts. En
aquest apartat aquests mèrits seran superar exàmens en
convocatòries anteriors per accedir al cos, escala o categoria a
la mateixa administració, amb un màxim de 3 punts; formació
acadèmica, màxim de 3 punts; coneixement de llengua catalana
superior al requisit, màxim de 3 punts; cursos de formació,
rebuts o impartits, màxim de 3 punts; triennis reconeguts,
màxim de 3 punts. Com poden comprovar aquest apartat
d'altres mèrits suma 15 punts quan el màxim que es pot treure

és de 8, donant així majors facilitats als aspirants a l'hora de
portar mèrits computables.

Pel que fa al sistema de concurs, el concurs estableix un
barem de mèrits estructurals en blocs amb les puntuacions
màximes de cada apartat, que no poden superar 100 punts. Per
una banda, l’experiència professional, fins a un màxim de 45
punts i, per l’altra, altres mèrits fins un màxim de 55 punts. En
aquest segon apartat, de 55 punts d'altres mèrits, la superació
d’exercicis en convocatòries per accedir al cos, escala o
categoria a la mateixa administració tendrà un màxim de 20
punts. Formació acadèmica, màxim 15 punts. Coneixement de
llengua catalana superior, màxim 15 punts. Cursos de formació,
màxim 20 punts. I triennis reconeguts, màxim 15 punts. 

Com poden comprovar també en aquest apartat, els mèrits
sumen 85 punts quan el màxim és de 55, donant així majors
facilitats als aspirants a l'hora d’aportar mèrits computables.

Hauran pogut comprovar com s'estableixen barems per als
serveis generals de la comunitat autònoma de forma separada
al de les administracions locals per mor de la diferent
denominació dels cossos i escales, ja que les administracions
locals serien escales, sots-escales, classes i categories.

En el cas de la comunitat autònoma establir aquestes
denominacions de les entitats locals suposaria la inclusió del
personal estatutari de la comunitat autònoma que tindrà el seu
propi sistema. Per aquest motiu s'ha realitzat aquesta
diferenciació, i així es va comunicar a tots els sindicats
participants a la Mesa, igual que a totes les administracions.

En la baremació dins el concurs, la puntuació a totes les
administracions valorarà la prestació de serveis al mateix cos
o escala de la mateixa administració amb una puntuació dues
vegades i mitja més que els serveis prestats en altres cossos o
escales. Això suposa que en 15 anys d'experiència professional
s'assoleix la puntuació màxima d’experiència professional i que
qualsevol persona que participi des d'un altre cos o escala per
igualar aquesta puntuació haurà d'acreditar 37,5 anys de serveis
prestats. Es valoren el mèrit prestats a altres cossos o escales de
la mateixa administració, amb una puntuació de 2,5 vegades
menor.

En el cas de les entitats insulars i locals aquesta puntuació
només l’obtindran les persones que acreditin aquesta
experiència en els mateixos sots-grups o als immediatament
inferiors. Mentre que als serveis generals de la comunitat
autònoma aquesta puntuació es produeix en qualsevol grup o
sots-grup. 

Aquest canvi, quant a la comunitat autònoma, s'introdueix
a petició de dos sindicats, un dels quals és el sindicat SINTTA,
que va presentar aquesta proposta verbalment a la mesa de 10
de maig i per correu electrònic la nit d'aquell mateix dia.
Encara que, un cop votat l'acord, ha pretès retirar aquesta
proposta i argumentar que es va explicar malament. De fet, és
un dels principals arguments d'atac a l'acord, en argumentar que
amb això es pretén una promoció encoberta generalitzada. Si
això fos així, que entenem que no es produirà aquesta promoció
generalitzada, és una proposta presentada per aquest sindicat,
tant verbalment com de manera clara durant la sessió de dia 10
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de maig i per escrit en un correu. A més, la directora general es
va reunir amb una de les integrants d'aquest sindicat prèviament
a la sessió de dia 11 per comunicar-li l'acceptació d'aquesta
aportació del seu sindicat, reunió on aquesta va agrair aquesta
rectificació, però que tot i així votarien en contra de l'acord
perquè això no garantia la fixesa al lloc que ocupen, que és el
que ells reclamen. 

També es puntua l’experiència en el mateix cos o escala a
qualsevol administració, amb aquesta diferència de dues
vegades i mitja menys que a la mateixa administració a la qual
s’opta. 

Pel que fa al còmput de l’experiència professional al
concurs-oposició s'aplica el mateix criteri, però en lloc de
computar 2,5 vegades més o menys experiència en la mateixa
categoria d'administració, computa un 1,77 vegades més. 

Per tant, per tal que sigui el mateix que les dues vegades i
mitja, perquè al concurs-oposició pesa un 32% mentre que al
concurs pesa un 32%. Per tant, de manera ponderada pesaria
exactament el mateix aquesta experiència professional. 

A continuació, també assenyalaré una sèrie d'aspectes dels
criteris generals, que crec que val la pena esmentar, però sense
entrar massa dins els fons per manca de temps. 

La condició d'aspirant. Assenyalar que per ser aspirant a
aquests processos no es pot tenir la condició de personal
funcionari de carrera al mateix cos, escala o especialitat en la
mateixa escala, sots-escala, classe o categoria o no tenir
condició de personal laboral fix a la mateixa categoria de
l'administració a la qual s'opta. Això s'ha inclòs perquè aquest
procés no es converteixi en un procés de mobilitat.

De manera excepcional es preveu que es pugui aplicar
l'exempció del requisit d'acreditació del coneixement de la
llengua catalana, exigit per a l'ingrés al cos o escala,
l'especialitat o l'escala, sots-escala, la classe o la categoria o la
categoria professional, per a les persones aspirants que estiguin
en servei actiu al moment de finalització de la presentació de
sol·licituds a la mateixa administració o ens públic, al mateix
cos, escala, especialitat o  l'escala, sots-escala, classe o
categoria o categoria professional objecte de la convocatòria i 
que no puguin acreditar els requisits exigits per a l'ingrés. En
aquests casos es concedeix un termini de dos anys per a
l'acreditació d'aquest requisit i, en cas de no fer-ho, és remourà
en la persona de la seva plaça. 

També es preveu l'exempció de la titulació a les categories
C, D i E sempre i quan tenguin acreditada una experiència
professional de tres anys a la mateixa categoria. 

Els terminis i fases del procés. La presentació de sol·licituds
serà de 20 dies hàbils des de la publicació de la convocatòria
i en el termini de dos mesos màxim s'haurà de publicar la llista
d'aspirants admesos. En la sol·licitud s'acompanyarà el
document de declaració responsable i autobaremació dels
mèrits, tant del concurs com del concurs oposició, que permetrà
una major agilitat a les convocatòries. 

Encara que es publiquin les convocatòries dels dos sistemes
d'accés, primer es donarà solució a les convocatòries del
concurs i, posteriorment, a la del concurs-oposició. 

Es preveu que, d'acord amb l'article 61 de l'EBEP, i per
assegurar la cobertura de les places convocades, es requerirà
una relació complementària d'aspirants. Per primera vegada
s'aplica aquest sistema a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, amb la finalitat que no es produeixin vacants davant
les renúncies prèvies a la presa de possessió i es compti amb la
relació complementària d'aspirants que puguin ocupar aquestes
places derivades de les renúncies.

Pel que fa a les places adjudicades amb adscripció
provisional seran, per una banda, el lloc de prefectures
orgàniques o llocs singularitzats que han de ser adjudicats de
forma definitiva mitjançant processos de provisió, concurs de
trasllat, i també el lloc del personal laboral que tengui
reconegut el dret a la jubilació parcial que estiguin afectades
per estabilització. Aquestes places seran identificades perquè
els aspirants que hi accedeixin tenguin coneixement que el seu
nomenament definitiu serà posposat al moment de la jubilació
total de la persona que ocupa el lloc. Aquestes persones poden
ser adscrites provisionalment a altres places vacants de la
mateixa categoria. La causa que es produeixi aquesta situació
és perquè el jubilat parcial té uns drets reconeguts que no es
poden veure vulnerats i la seva condició de jubilat parcial
impedeix la participació en el procés d'estabilització. 

Es regulen els criteris de cessament per a aquelles
administracions que no disposin de criteris propis, amb una
prelació de criteris des d’aquell que no s'ha presentat al procés
d'estabilització a aquell amb menor puntuació al sistema de
concurs o concurs-oposició.

Per tant, és important que s'articulin procediments
coordinats entre les administracions per tal d'evitar cessaments
previs a les preses de possessió que comportin places vacants
i  abonaments d'indemnitzacions.

També es regulen les borses preferents del personal interí
a resultes d'aquest procés. Per al sistema de concurs-oposició
es compondrà una borsa preferent amb les persones aspirants
que hagin obtingut 5 punts a la fase d'oposició. En el sistema de
concurs de mèrits només quan a aquelles places no hi hagi
convocatòria per concurs-oposició es confeccionarà una borsa
preferent amb els aspirants que hagin obtingut 10 punts. Si hi
ha acords propis amb alguna administració, només s'aplicarà
aquest article de manera supletòria.

Es crea la comissió de seguiment per a la interpretació i
anàlisi del contingut de l'acord. Aquesta comissió està
composada per 15 representants de l'administració, que són els
mateixos que han participat en la mesa de negociació de les
administracions públiques, serveis generals de la comunitat
autònoma, els quatre consells, l'Ajuntament de Ciutadella,
l'Ajuntament de Vila, l'Ajuntament de Palma, de Calvià, de
Llucmajor, de Selva, de Porreres, d’Esporles, de Manacor i la
FELIB en representació dels ajuntaments, i les organitzacions
sindicals signants de l'acord que disposaran d'un crèdit horari
de 650 hores durant la vigència de l'acord d'estabilització. 
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Aquesta comissió ja ha fet la primera reunió en la qual es va
acordar, per una banda, la creació d'un espai a la web per rebre
preguntes sobre el procés. En aquest espai es penjaran després
de cada reunió les interpretacions i respostes de les preguntes
plantejades perquè es doni una sola resposta i s’eviti el que
passa actualment, que trobam diferents interpretacions per a
cada qüestió. 

També s'ha acordat el calendari dels processos de forma
coordinada i la creació d'un grup tècnic per a la coordinació de
l'elaboració de la base de dades de preguntes en què no hi
participarà cap càrrec polític de cap de les administracions. 

Fins aquí la part de regulació del procés extraordinari
d'estabilització, no obstant això, no ens quedam aquí, la Llei
20/2021, a més de regular els processos d'estabilització per a la
reducció de la temporalitat, també presenta la necessitat
d'abordar una planificació dels recursos humans i una
modernització de la funció pública amb una regulació dels
sistemes d'accés, selecció, provisió i promoció del personal
funcionari. 

Per aquest motiu s'han negociat una sèrie de mesures amb
el suport unànime de les organitzacions sindicals de la Mesa de
Serveis Generals. Els objectius principals d'aquestes
modificacions són: fixar un sistema de concurs obert i
permanent que permeti la millora de la carrera administrativa
del personal funcionari de carrera. Això permetrà la reducció
de les comissions de servei, permetrà també una millor gestió
dels processos de provisió i evitarà la realització de
macroconcursos de trasllat que suposen una gran mobilitat de
personal als serveis generals de la comunitat autònoma, com
passa al procés actual que afecta més de 1800 llocs.

Establir un sistema de promoció interna anual independent
de la taxa de reposició ordinària amb un sistema selectiu per
concurs-oposició. Aquest permetrà que el personal funcionari
de carrera pugui promocionar en processos independents i que
el nombre de places sigui més gran que l'actual, que es limita
a un mínim del 30% de la taxa ordinària de reposició que
s'utilitza com a màxim.

Establir un sistema de provisió temporal per millora de
l'ocupació, coneguda comunament com a promoció interna
temporal. Aquest nou sistema permetrà la progressió al sots-
grup immediatament superior en aquelles vacants que es
produeixin en llocs base declarats deserts al concurs de trasllat.
Pretén que les persones funcionàries de carrera puguin exercir
funcions del sots-grup immediatament superior durant un temps
determinat que li permetrà adquirir experiència i que meritarà
en els processos de promoció interna, a més que aquestes
places s’afectaran de forma directa a la promoció interna
definitiva.

També cal fer esment a la recuperació de la normalitat dins
els processos selectius que va comptar amb el vot favorable de
tots els sindicats a la Mesa de Serveis Generals, excepte del
sindicat d'interins, que hi votà en contra. Es tracta del sistema
d'accés a la funció pública en els processos selectius derivats de
la taxa ordinària de reposició dels anys 2019 a 2021, que serà
per concurs-oposició, en el que no regiran les bases dels
processos d'estabilització, les bases dels quals es negociaran

abans de setembre i que, amb la cobertura d'aquestes places,
ens porta al 0% de temporalitat als serveis generals de la
comunitat autònoma.

Hem de ser conscients que aquesta temporalitat és
provisional i acomplirà els objectius anteriors, perquè es
produiran jubilacions i, per tant, vacants que caldrà cobrir amb
un personal temporal o funcionari interí. Aquesta temporalitat
es regirà per la nova regulació de l'EBEP amb obligació de
convocar aquestes places a oferta pública. 

En nombrosos casos ho he repetit i ara ho torn a fer, la
seguretat jurídica i la seguretat dels aspirants a aquests
processos ha estat el leitmotiv de la nostra actuació, la de totes
les administracions públiques i també la dels sindicats
participants en la negociació.

Per tant i per prendre les decisions relacionades amb les
bases i criteris de la convocatòria, s'han analitzat la doctrina i
jurisprudència emanada de les sentències del nostre Tribunal
Superior de Justícia i també del Tribunal Suprem, i emanada
d’altres processos selectius tant d'oposicions com també
d'estabilitzacions. 

Que el personal interí que en la majoria dels casos fa anys
que és personal interí s'hagi d'enfrontar un procés
d'estabilització per la via d'urgència com al que s'han
d'enfrontar en aquest moment, requeria de les administracions
públiques un exercici d'eficiència i d'eficàcia i, sobretot, de
seguretat jurídica. Aquest ha estat el nostre objectiu. 

Esper que ho haguem pogut aconseguir, sols el temps ens
acabarà donant la raó.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió. Per
tant, es demana als portaveus si la volen suspendre o si podem
continuar. Podem continuar, d’acord.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris per un temps
màxim de 15 minuts cadascun. Pel Grup Parlamentari Popular,
pot fer una o dues intervencions, té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidente. Gracias, consellera, y a todo el equipo
que le acompaña.

Entiendo que la intervención es interactiva, por tanto,
entiendo que se van formulando preguntas y el Govern va
contestando.

En primer lugar, me gustaría centrar un poco el motivo de
su comparecencia, Sra. Consellera, es explicar las medidas
adoptadas en la mesa general para la reducción de la
temporalidad. Entiendo que no entraba el decreto ley, que ha
explicado algunas cosas que regula el decreto ley que no están
en los acuerdos de la mesa, tampoco entraba sanidad y
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educación, a los que ha hecho mención, y que tampoco están ni
en la mesa general ni en el decreto ley, lo digo para centrar el
debate, entiendo que es simplemente los acuerdos adoptados en
la Mesa general para la reducción de la temporalidad. ¿Es así,
no?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

¿Le contesto? ¿Sí? La comparecencia, yo solicité la
comparecencia para hablar de las medidas adoptadas a nivel
de estabilización, però com molt bé he explicat durant la
compareixença, o ho he intentat explicar, jo sé que és un tema
una mica complex, les mesures adoptades a nivell
d’estabilització estan molt lligades a les mesures que s'adopten
dins el decret llei.

I també he fet una petita referència a salut i educació, més
que res per dir que es farà un procés d'estabilització a salut i
educació i que totes aquestes mesures no els afecten, perquè
tenen el seu propi sistema d’estabilització. Tant a salut com a
educació, són cossos estatals i saben vostès perfectament que
es tramita des de les mateixes conselleries i, en el cas
d'educació, també per part del ministeri, però crec que les
mesures d'estabilització no es poden entendre sense el decret
llei que s'aprova, i no es poden entendre si no tenim en compte
que quan hem intentat abordar o quan hem abordat el sistema
d'estabilització ho hem fet pensant en tres nivells, que és el que
he intentat explicar, pensant sobretot en el nivell dels
funcionaris interins que fa anys que han sofert abús de
temporalitat per part de les d'Administracions Públiques. 

Per això, aquest acord que es fa amb totes les
administracions públiques o amb la majoria d’administracions
públiques de la nostra comunitat autònoma, 49 ajuntaments, 4
consells insulars i el Govern de les Illes Balears, a més de la
FELIB. Per això aquest acord, per intentar que sigui amb
criteris homogenis i que permetin manco mobilitat entre la resta
d'administracions públiques. Per tant, que cada funcionari interí
pugui mantenir-se dins l'administració a la qual fa anys que
presta serveis com a funcionari interí.

Però, al mateix temps, també havíem de pensar en els
funcionaris de carrera d'aquesta comunitat autònoma, en aquest
cas, però que són mesures que, per mor del decret llei, també
es podran aplicar a la resta d'administracions, si les
administracions locals volen que se'ls apliquin aquestes
mesures, per tant, pensant en els funcionaris de carrera, perquè
aquest procés d'estabilització no és un procés de promoció
interna encobert, com s'intenta dir per part dels sindicats que
representen els interins, sinó tot el contrari.

Per tant, com que també pensàvem en els funcionaris de
carrera que fa anys que presten serveis dins les administracions
públiques, i que s'ha vist que moltes vegades no han tengut
accés a la promoció interna perquè no hi ha hagut les
oposicions que s'havien de celebrar cada any, pensant en ells,
per això es posa en marxa el concurs permanent i obert, i per
això es posa en marxa també el procés de promoció interna,
que els he explicat, tant la promoció interna temporal -mal dita
promoció interna temporal, però perquè ens entenguem-, com
el nou procés de promoció interna. I aquesta era una demanda

de tots els sindicats que integren la Mesa general de la
comunitat autònoma.

També va ser una demanda de les administracions que
participen de la Mesa perquè, per exemple, el Consell Insular
d'Eivissa ens va demanar que expressament diguéssim que
aquestes mesures es podrien aplicar a les administracions locals
perquè els interessava poder-les aplicar.

I, al mateix temps, també hem abordat tot aquest procés,
enorme, pensant en aquelles persones que tenen dret a accedir
a la funció pública, perquè és un dret regulat a la Constitució,
és un dret fonamental bàsic, i que fins ara han fet feina i tenen
pocs mèrits o que no han fet feina mai a l'administració pública,
però que són aspirants que estudien o que tenen planificat
estudiar. Per això es pacta dins la Mesa general de Serveis
Generals de la comunitat autònoma que les ofertes del 19, 20
i 21 vagin, no amb el sistema d'estabilització, que era una
oportunitat que ens donava la Llei 20/21, sinó que vagin amb
el sistema ordinari de concurs oposició.

Quant pesarà el concurs i quant l’oposició? Ho hem de
negociar amb els sindicats encara, perquè no està negociat,
però anirà dins el sistema ordinari.

Per tant, crec que, d'una manera conjunta hem intentat
pensar en totes aquelles persones que, d'una manera o una altra,
estan lligades a l'Administració o es volen lligar a
l'Administració pública. Per això, aquestes referències també al
decret llei, perquè s'han d'entendre de manera conjunta i de
manera coordinada. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Evidentemente, sé que es un tema que, lo hemos hablado
muchas veces, es un tema complejo, es un tema endémico en la
Administración, y es un tema delicado a la hora de buscar
soluciones.

Uno de los temores y de los problemas que planteaban la
mayoría de las administraciones, sobre todo las
administraciones locales, y me refiero a la parte de
estabilización de funcionarios interinos y laborales temporales,
es que con el sistema establecido y pactado sí que habrá
movimiento entre administraciones, cierto movimiento va a
haber al poder presentarse personal de una a otra y optar a las
plazas.

Si este movimiento está evaluado y está cuantificado, y
también va a haber gente que no va a tener la plaza que está
ocupando o no va a tener ninguna plaza, que participe en
cualquiera de los dos procedimientos, sea el de concurso o el
de concurso-oposición y, por tanto, deberá aplicarse la
indemnización prevista en el decreto ley, o en la ley estatal. Si
el Govern tiene, por un lado, cuantificado o una idea
aproximada de a cuántas personas puede afectar, y si tiene
cuantificado o establecido las indemnizaciones que se deban
pagar en estos casos.

 



1528 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 81 / 21 de juny de 2022 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Bé, jo, els temors de les administracions locals i dels quatre
consells insulars, jo, per això li he dit, quan l'estiu passat, el
mes de juliol, s'aprova el Reial decret llei 14/2021, el primer
que ens plantegen, sobretot, els primers que ens plantegen els
temors són els consells insulars, després, també, la FELIB i
distints ajuntaments de distintes illes, i també de distints colors
polítics, perquè crec que és un temor que tenen les
administracions locals, però que també tenim des de
l'Administració general.

I com que es planteja aquest temor, és per això que es pren
la decisió del Decret llei 2/2022, que crea aquesta mesa general
de negociació, que intenta abordar, sense que hi hagi processos
restringits, perquè, com vostè bé sap, és impossible, per mor de
la regulació tant de l'EBEP com de la Constitució, com també
de la mateixa Llei 20/2021, que no permeten que aquest procés
d'estabilització sigui restringint, com que no es podia fer
restringit únicament a aquells funcionaris que ocupassin el lloc
de manera interina a la mateixa administració, és una cosa que
hem analitzat, a més, ho hem analitzat amb totes les
administracions públiques, li hem donat mil voltes i hem arribat
a la conclusió que no es podien fer aquests processos
restringits, i així ho planteja la jurisprudència, sobretot del
Tribunal Suprem, en nombroses ocasions.

Per tant, com que no es podien fer aquests processos
restringits, va ser pel que vàrem optar per fer aquestes bases i
criteris, conjunts i homogenis, per a totes aquelles
administracions que s'han volgut adherir a aquesta mesa; i em
consta que també per administracions que no s'han adherit a
aquesta mesa, però que aplicaran aquests mateixos criteris,
perquè així ens ho comuniquen distints ajuntaments.

Per això es fan aquests criteris generals, conjunts, per
intentar evitar al màxim aquesta mobilitat. Evitarem el cent per
cent de la mobilitat? No, és impossible que s'eviti aquesta
mobilitat, perquè hi haurà gent que, amb una aspiració legítima,
voldrà accedir a una altra administració.

Quina diferència hi ha aquí? És que, quan tu computis els
mesos de serveis prestats, et computarà dues vegades i mitja
més, cada mes prestat a la teva administració, a l'administració
a la qual ocupes la plaça, i a la qual et presentes, que no a
qualsevol altra administració. Per tant, una persona amb 15
mesos de serveis prestats a la comunitat autònoma, perquè
vengui una persona i li iguali la puntuació d'aquests 15 anys
prestats a la comunitat autònoma de l'Ajuntament de Palma,
haurà d'acreditar 37,5 anys. Per tant, un funcionari interí de la
comunitat autònoma amb 8 anys de prestació a la comunitat
autònoma, qualcú d'una altra administració, haurà d'acreditar 15
anys..., amb números molt rodons, és a dir, no són els números
exactes.

Per això, aquests criteris genèrics, per intentar evitar al
màxim possible aquesta mobilitat. L’evitarem? No, jo estic
segura que no.

La tenim quantificada? Tampoc, és impossible de
quantificar. Jo, a la directora general, li he demanat moltíssimes
vegades, i als serveis de la direcció general, i el que ens diuen
és que és impossible intentar quantificar aquesta mobilitat.

Què passarà amb aquells funcionaris, amb aquells aspirants,
amb aquells funcionaris interins, que no aconsegueixin una
plaça? Primer, rebran la indemnització corresponent: 20 dies
per any, amb 12 mensualitats, com a màxim; 20 dies, per any
treballat amb 12 mensualitats, com a màxim, que és la
indemnització que es planteja a la Llei 20/2021, però també
entraran dins unes borses. És a dir, es faran les borses d'interins
en aquestes categories, en aquestes escales, sots-escales, es
faran per a aquelles..., primer, quant al concurs-oposició. Per
què, primer quant al concurs oposició? Perquè hauran superat
un examen i és el sistema de provisió habitual a l'administració
pública, el fet que sigui, primer examen, i després, mèrits. Per
tant, primer anam a fer borses amb el concurs-oposició i,
després, en aquelles categories, escales, sots-escales, en què no
s'hagi fet concurs-oposició, serien amb el concurs. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias. Vamos a ver, otra de las grandes dudas es: en la
Mesa, de acuerdo, se llegan a unos acuerdos con unas
determinadas administraciones, mayoritarias y de diferente...,
o sea, de consejos insulares, ayuntamientos y Govern y, por
otro lado, en el decreto ley, en el artículo primero, apartado 4,
cuando se pasan al decreto ley gran parte, o todos estos
acuerdos y algunas cosas más, se pone que la normativa le será
de aplicación a todas las administraciones, concretamente, se
dice, este decreto ley: “Será de aplicación a la administración
de la comunidad autónoma, a las administraciones insulares,
locales y entidades que integran el sector público instrumental”.
Entiendo que, por tanto, y es una duda generalizada en
diferentes ayuntamientos, que lo que figura en el decreto ley sí
que es de aplicación, haya negociado o no haya participado el
ayuntamiento en la Mesa general, en la macro mesa de
servicios generales. ¿Es así o no?, es una duda que tengo.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Les bases i criteris que es varen negociar a l'acord es
traslladen en distints annexes i distintes disposicions, i això serà
d'aplicació. L’articulat concret del decret llei i que no són les
disposicions concretes per a aquelles administracions que s'han
adherit, o per a aquelles que es vulguin adherir a la regulació
del decret llei, que aquí hi ha la precisió, crec que concreta, hi
ha una sèrie d'articles que el que fan és transposar a la nostra
legislació la Llei 20/2021, i són els primers articles i podran
veure que són aquells que bàsicament parlen del tempus, etc.,
el que fan és una transposició de l'article 20/21.

Després hi ha una sèrie d'aspectes que es traslladen a l'àmbit
local, i també hi ha una sèrie d'aspectes, com és l'exempció del
català, l'exempció de la titulació en els cossos C, D i E, que
havien d'anar i havien de ser d'aplicació a totes les
administracions, perquè ho poguessin aplicar, perquè si no
havíem d'anar directament, per exemple, amb el requisit de
català, no haguessin pogut aplicar l'exempció i haguéssim hagut
de demanar el requisit de català, d'acord amb la legislació de
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normalització lingüística, o de la Llei de funció pública
d'aquesta comunitat autònoma. 

No sé si m'he explicat, és a dir, seran d'obligat compliment
aquelles disposicions del decret llei que no són les que
traslladen l'acord. L'acord es trasllada directament amb les
disposicions addicionals i expressament es diu que aquestes
disposicions addicionals seran d'aplicació a aquelles
administracions que s'han adherit a la mesa general.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

No sé si m’he explicat correctament.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, sí, se ha explicado bien.

Otra duda, otra cuestión importante. Hay una diferenciación
entre, por ejemplo en la comunidad autónoma, en servicios
generales y el sector instrumental, y ha habido dos
negociaciones diferentes. En el sector instrumental, el resultado
son unas bases más flexibles que en servicios generales. ¿A qué
se debe esa diferencia? Ya sé que se debe también a que se han
negociado en mesas diferentes, pero siendo la misma
administración, parecía que se podría haber optado por la
misma solución en servicios generales que en el sector
instrumental y dar mayor flexibilidad a los afectados. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, la base és la mateixa, la base de l’acord de les
administracions públiques i del sector públic instrumental és la
mateixa, però hi ha una diferència bàsica i és que el sector
públic instrumental és molt específic; que en el sector públic
instrumental moltes vegades no s'ha fet cap tipus de curs de
formació durant anys. Per exemple, en el tema dels cursos hem
hagut de flexibilitzar una mica, perquè hi havia moltes
empreses públiques que no havien fet cap curs de formació al
seu personal durant anys i anys i anys i anys, que tampoc no
havien  convocat processos d'oposicions. 

Per tant, aquell criteri d’haver superar exàmens anteriors, si
no t’han convocat mai a un procés d'oposició, doncs és
impossible que el puguis acomplir. Per això hi ha hagut aquesta
flexibilitat, bàsicament on més es veu la flexibilitat és en el
temari, perquè en el temari hem d’anar a l'especificitat de
l'empresa pública en concret, perquè per això són empreses
públiques, perquè són prestacions de serveis molt específiques,
en el tema d’haver superat exàmens anteriors, perquè en el
sector públic, jo ara ho puc demanar la directora general i que
m'ho confirmi, però diria que jo no me’n record de la darrera
vegada, però no me'n record, i vostè va ser conseller molt abans
que jo, i crec que tampoc no se'n recordarà, de quan s'han
convocat oposicions en el sector públic. 

Per tant, si no hem convocat oposicions, no podem demanar
que puntuïn per haver superat, perquè no els han superades,
però per responsabilitat de l'administració, i si tampoc no els
hem format, també és responsabilitat nostra que no els haguem
format. Per això s'ha flexibilitzat més aquest apartat dels
cursos, permetent que siguin cursos que s'hagin fet amb l’acord
tripartit i amb universitats. 

Aquest és el motiu bàsic d'aquesta major flexibilitat. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias. Otra cuestión, una vez adjudicadas plazas en el
proceso de estabilización, se establece que esas personas que
tomen posesión... la normativa, el decreto ley, como mínimo,
establece, y creo que el acuerdo también en la Mesa, una
limitación a concursar esas personas en 3 años. En cambio, la
normativa general establece que son 2 años, ¿por qué esta
diferenciación? ¿Por qué se les establece este plus de un año
más a esas personas que hayan adquirido esa plaza?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
 

El plantejament es fa a demanda de les administracions
locals, bàsicament dels consells insulars; es fa aquest
plantejament també per part de la comunitat autònoma, jo no
vull eludir la nostra responsabilitat, perquè també per part de la
comunitat autònoma així es es veia; i es plantegen 3 anys,
contra els dos que tenim en aquest moment, perquè a la resta de
processos d'estabilització que s'han fet en aquesta comunitat
autònoma, s'han plantejat aquests 3 anys. El darrer es va fer en
el 2014 i ho va fer el Partit Popular, i va plantejar també
aquests 3 anys. És a dir, no hem actuat de manera distinta a
com s'ha actuat, en aquest cas amb la resta de processos
d'estabilització que s'han abordat en aquesta comunitat
autònoma. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

De acuerdo. Pues por mi parte no hay más preguntas.
Muchas gracias.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam al Grup Parlamentari Unidas Podemos, la
Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies consellera i a l’equip que
l’acompanya per ser avui aquí i per explicar un tema de tanta
rellevància i actualitat, i que ben segur serà molt important per
a la consolidació de tots aquests llocs de treball i, sobretot, i és
el que més ens interessa o preocupa des d’Unidas Podemos, és
que es pugui garantir que en el futur no haguem de tornar...,
que passin 10 anys, 15 anys i ens tornem trobar la mateixa
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situació i que les institucions públiques d’aquell moment,
s’hagin de tornar plantejar un nou procés excepcional, com el
que vivim actualment i, per això, m’agradaria saber si a totes
aquestes modificacions acordades, tant a la mesa general, com
altres qüestions que s’hagin recollit en aquest decret llei, que
varen aprovar ara fa pocs dies, si realment es garantirà que no
torni passar.

Sé que una part d’aquesta garantia també és la voluntat
política d’aquelles persones que governin en aquell moment,
però sí que m’agradaria veure la facilitat que es donarà per
poder dur a terme tots els processos en el futur i que no tornem
viure el mateix.

Després també li volia demanar, perquè potser m’hagi
perdut, ha dit 10.000 places, més de 10.000 places, i si es
referia també comptant les administracions locals.

Només a comunitat autònoma, d’acord.

I hi ha una previsió per saber quantes places s’afecten...

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Hi ha una...?

LA SRA. SANS I REGIS:

Si hi ha una previsió també de quantes places s’afectaran a
nivell de consells insulars i ajuntaments.

Després, imagín que tota la resta de grups parlamentaris
també hauran rebut peticions de reunions, els diferents sindicats
i representants d’interins. Encara no ens hi hem reunit, però sí
que ja ens han fet quatre cèntims, a través d’aquestes peticions.
I a mi m’agradaria saber, sobretot la part dels triennis, que ha
suscitat tantes preguntes; és vera que vostè ja ha contestat i ha
explicat un poc aquests percentatges que baremen diferent,
depenent de l’administració que venguin, però jo crec
important tornar incidir en aquesta qüestió, perquè sí que és
cert que ha generat molts dubtes i crec que com més clara pugui
quedar aquesta qüestió, crec que serà prou profitós per a
tothom. Jo sé que la setmana passada o l'altra, el diputat
Gómez, de Ciutadans, ja li va fer la pregunta, i vostè no va tenir
temps d'acabar de contestar-li, crec interessant que es pugui
acabar de contestar aquesta pregunta, perquè trob que és
important.

I després avui també apareixia als mitjans de comunicació
aquesta notícia referent a l'acreditació del català, i a mi
m'agradaria saber també les garanties que hi haurà una vegada
aprovat el concurs o aprovats el concurs-oposició, les garanties
d’aquí a dos anys que hi haurà un seguiment de si s'ha acreditat
o no, quines garanties té l'administració pública per deixar
patent que es durà a terme tot el que du aquest decret llei.

I en principi, de moment aquestes preguntes, perquè ja el
portaveu que m'ha precedit ja n’ha formulades unes quantes
que ens han semblat interessants i que ja han estat contestades
com pertoca. Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, Sra. Sans. Vostè em demanava per la
garantia que no tornem abusar de la temporalitat. Jo crec que
tenim ara mateix dos instruments bàsics perquè aquesta
garantia l’acomplim totes les administracions públiques, una és
la Llei 20/2021, que modifica l'EBEP, i que diu clarament que
un interí no podrà ocupar una plaça més de tres anys, als tres
anys, a més, hi ha una sanció important per a l'administració
pública i per al funcionari i polític que permetin que passin
aquests tres anys, és a dir, no únicament és que et diguin:
només poden ser tres anys, no, no, és que acabes amb
responsabilitat personal tant del funcionari com del polític que
permet que passin aquests tres anys.

Per tant, hi ha una sanció important. S'haurà de reglamentar,
és cert que es diu per part de la llei que hi haurà d'haver un
reglament i ens consta que s’hi fa feina, però, vaja, s'haurà de
reglamentar aquest tema quant al toc d'atenció o a la sanció que
se li doni. Per tant, tendrem aquesta garantia, tres anys màxim,
i les places ocupades per aquest tipus de funcionaris hauran de
sortir a oferta pública d'aquell any, del mateix any que s'agafa
el funcionari o com a màxim als tres anys posteriors. 

Aquesta és la condició que planteja la modificació de
l'EBEP, i també hi ha les garanties del Decret llei 6/2022, que
modifica la Llei de funció pública de les Illes Balears, quant al
que explicava abans, el concurs obert i permanent que no ens
farà que s'ocupin comissions que s'hagin de fer, que s'ocupin
places en comissions de serveis, sinó que s'ocuparan de manera
definitiva. Per tant, aquelles places ocupades en comissió de
serveis que el que se n'anava en comissió de serveis, deixava
una plaça, i l’ocupava un interí, és a dir, tot això és la bola que
es va fent cada vegada més grossa. 

Per tant, el concurs obert i permanent lluitarà de manera
efectiva contra aquesta temporalitat i també la promoció
interna, perquè a més que s’estableixi que anualment hi haurà
processos de promoció interna i que anualment hi haurà
processos d'oferta pública, perquè venim de l’obligació aquesta
que li explicava de l’EBEP, donarà aquesta possibilitat als
funcionaris de carrera de fer una carrera vertical, en aquest cas.

Quant a les 10.000 places que jo he explicat, són de la
comunitat autònoma, el número total a totes les administracions
públiques dins la Mesa de coordinació d’administracions
públiques, l’estam calculant a totes elles, per tant, en el moment
en què el tenguem els el facilitaré, ara no el puc facilitar perquè
no el tenc. 

I quant als triennis i l’experiència professional, el que
plantejam dins la fase de concurs, que no dins la fase de
concurs-oposició, és que, com a altres mèrits, es puguin
presentar triennis amb un màxim de 15 punts.

Quina diferència hi ha entre experiència professional,
perquè sembla o ens han dit, hi ha hagut sindicats que ens han
dit que valoraven exactament el mateix? No, en els triennis, el
que valoram és haver prestat serveis a l'administració pública,
independentment de si ho ha fet com auxiliar administratiu,
durant una temporada, com a tècnic superior durant una altra,
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com a facultatiu durant una altra, independentment de quina
prestació hagis tengut dins l'administració pública, i
independentment de l’administració pública a la qual hagis
prestat els serveis, mentre que l’acreditació de l’experiència
professional, els 45 punts d'experiència professional, és el que
he explicat abans al Sr. Lafuente: el que te computaran és haver
prestat serveis a la mateixa administració i al mateix cos o
escala al qual et presentes, en 2,5 vegades més que el mateix,
però a una altra administració o a un cos o escala
immediatament inferior. Per tant, aquí hi ha aquesta diferència. 

El Sr. Gómez fa dues setmanes em feia una pregunta quant
a per què no havíem valorat aquesta experiència en un 60%,
com diuen les recomanacions, que no criteris, del Ministeri de
Funció Pública, d'Hisenda i Funció Pública, recomanacions. És
clar, el ministeri el que te diu és: posa un 60%, però computa
per igual els serveis prestats en aquesta administració que a
l'Ajuntament de Palma, que a l'Ajuntament de Lloret o que al
Consell de Mallorca. Nosaltres no hem posat aquest 60%, hem
posat el 45%, però amb aquesta diferència dels 2,5.

I per què aquesta diferència del 2,5 i aquest 45%? Jo els he
dit dins la meva intervenció que hem cercat la seguretat jurídica
dels aspirants, l'hem cercada. És a dir, entenc que hi ha
funcionaris d'interins que no s’ho creuen, jo he acabat la meva
intervenció dient: en acabar, comptarem, no? Jo entenc que no
s’ho creguin, estan en el seu dret, però hem cercat aquesta
seguretat jurídica dels aspirants. Per què el 45? Perquè és el
que ens avalen les sentències del Tribunal Suprem, és el que
ens avalen les sentències del Tribunal Suprem, no ens avalen
més d'un 45%. I per què aquest 2,5? Perquè al PEL del 2004,
que es va fer en aquesta comunitat autònoma tenim sentències
que ens avalen aquesta diferència del 2,5. Per tant, anam
segurs, anam tranquils amb aquesta diferència dels 2,5 i amb
aquest percentatge del 45.

Anar a més? Podria provocar impugnacions dels processos
que ens duguessin a una incertesa absoluta dels aspirants. Jo
crec que en tenen prou els aspirants amb com han prestat
serveis durant molts d'anys, com perquè s'enfrontin a un procés
urgent, perquè anam a escarada, perquè els terminis que ens
dóna la llei són peremptoris i breus, i que, a sobre, s'hagin
d'enfrontar a aquest procés amb la incertesa o l’angoixa de no
saber com acabarà, si s’impugnarà, si la impugnació els donarà
la raó, si no els donarà la raó. Per tant, hem cercat la màxima
seguretat jurídica en tot el procés.

I després, quant al català, el que diem en el català és: si tu
has prestat serveis, si tu prestes serveis a l’administració de la
comunitat autònoma i en aquest moment no tens el català, i la
majoria de vegades és perquè quan hi vares accedir no et varen
demanar el requisit del català, per tant, tu no tens el català i has
prestat serveis, si et presentes a la mateixa administració i a la
mateixa categoria en què prestaves sense tenir el requisit del
català, únicament a la mateixa administració i la mateixa
categoria tendràs aquesta exempció de no presentar els requisit
en aquest moment i tenir dos anys per presentar-lo.

Quines conseqüències tendrà no presentar-lo dins aquests
dos anys? La remoció del lloc de treball, remoció és pèrdua del
lloc de treball; és a dir, perdràs el lloc si en aquests dos anys no
has acreditat el requisit de català necessari per a l'accés.

Com ho controlarem? Cada administració haurà de fer el
seu propi control, però, a més, hi ha un compromís per part de
la comunitat autònoma en el que podem fer, i són tant l’IEB
com l’EBAP, que són els dos organismes que té la comunitat
autònoma per fer cursos de català, d’incrementar moltíssim
aquests cursos de català i el plantejament que la Direcció
General de Normalització Lingüística pugui fer també
processos, exàmens extraordinaris perquè la gent es pugui
examinar. En dos anys en processos ordinaris hi hauria com a
mínim quatre exàmens, per tant, jo crec que si es fan exàmens
extraordinaris i, a més, incrementam molt els cursos de català
perquè hi puguin accedir, i vull assenyalar que a l’EBEP hi
poden accedir no únicament els funcionaris de la comunitat
autònoma, sinó de la resta de d'administracions públiques, als
cursos.

Per tant, intentarem que es faci una feina intensa i
important, perquè tota aquesta gent dins aquests dos anys pugui
acreditar aquest requisit de català.

EL SR. PRESIDENT:

Vol continuar, Sra. Sans?

LA SRA. SANS I REGIS:

No, de moment res més. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé, moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari
Ciudadanos, Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Sra. Sans,
gràcies per l'assistència que ha fet, un joc de bàsquet, li ho
agraeix perquè, no sé si és ara aquí, però, en tot cas li agraeix,
que consti. I també és una oportunitat per encetar la
interpel·lació o la interacció que tendrem en el debat.

Jo crec que faré només una única intervenció, consellera,
perquè, entre altres coses, vostè ha tengut oportunitat de donar
resposta a alguns temes que la pregunta que li vàrem formular
el nostre grup parlamentari la setmana passada. És ver que a
vostè no li va donar molt de temps, però és que va dedicar
temps també dir-nos irresponsables, que creàvem alarmisme, i
que aquest diputat concretament, perquè vaig ser jo qui li vaig
fer la pregunta, es guiava per piulades.

Miri, no, i, més, particularment, no som una persona que
faci molt de seguiment de piulades, però, en tot cas, sí ens hem
reunit amb les entitats, amb aquest col·lectiu, tres, quatre
sindicats, i no una vegada sinó més, però no només el nostre
grup parlamentari, sinó la resta de grups, grups que donen
suport al Govern i grups que som a l’oposició. De fet, acaben
de demanar una reunió urgent abans de dimarts, que es prendrà
en consideració el Decret 6 de bell nou.  

Ho dic perquè no tan sols no li va donar temps a
contestar-me, sinó que el que jo pretenia era traslladar-li no
només, vostè em va dir, aquest 9%, vostè em parla del 9%, no,
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no li parl del 9% d’aquella mesa de negociació del servei
general, sinó de molts de treballadors i treballadores,
d'empleats públics. Que, a més de recordar la situació de
precarietat en què l'administració pública de tots els àmbits de
tot l'Estat espanyol els ha mantingut durant molt de temps,
sense solució, hem de reconèixer la responsabilitat de
l'administració d’haver arribat a aquesta situació des de fa
dècades i fer la pilota més grossa, com vostè ha esmentat abans.

Per tant, hem de considerar que aquests treballadors,
aquests empleats públics als quals ara se'ls dóna una oportunitat
i que, segons el llenguatge que de vegades l'administració els
ha traslladat en les negociacions i en les manifestacions que ha
fet, no només aquí, pensi que els fa un favor. No se'ls fa un
favor, se’ls respon amb justícia a un impuls que han fet altres
institucions fora de l'àmbit supranacional. És a dir, fins i tot el
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, les institucions i la
seva directriu europea i sentències de, com ha dit vostè també,
del Tribunal Suprem.

I si som capaços d’interioritzar aquesta situació d’aquest
context tal volta, quan ens asseguem o quan l’administració,
diferents administracions, s'asseguin a negociar amb ells,
locals, insulars i autonòmica, s'ha d'entendre la seva
reivindicació i s’ha de cercar una solució que arribi el més a
prop del cent per cent, no de la representació sindical tan sols,
sinó dels treballadors i treballadores que es poden veure
afectats. 

Jo li traslladaré un poc la línia del que li vaig comentar allà,
ells consideren, un gran nombre de treballadors consideren que
és un greuge comparatiu l’oportunitat que té l'administració ara
mateix que aquesta via que ha establert competir amb una
desigualtat que ells consideren els treballadors, amb els
funcionaris de carrera. Per això, consideren alguns que la
baremació, que nosaltres també consideram que no és la més
adequada, la baremació que no té en compte l’experiència, la
importància de la solvència d'aquesta experiència professional
que la trajectòria els ha permès, per una altra banda; és a dir,
sembla una paradoxa, però els ha creat aquesta manca..., aquest
interinatge els ha creat una experiència consolidada que no els
ha permès una mobilitat com ha permès a altres treballadors
públics, treballadors de..., funcionaris públics.

Per tant, nosaltres entenem que no s’acomplia amb aquesta
igualtat de convocatòria, tant de funcionaris de carrera com de
treballadors en situació d'abús de temporalitat, no se’ls donaven
unes condicions d'oportunitat per resoldre el que la directiva
europea i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea establien
com allò que s'havia de resoldre i eliminar, que evidentment
establia uns màxims, però la tendència és eliminar a zero. 

Per tant, a nosaltres què ens preocupa? Vostè ha dit que hi
haurà un concurs temporal... -perdoni, el concepte-, obert, per
evitar precisament, crec que es diu així, per evitar que,
evidentment, quan un funcionari de carrera pugui optar a un
lloc i deixi la vacant no torni passar, evidentment, que hi hagi
una situació d'interinitat i es tenguin ben clares les mesures
perquè això sigui un lloc a ocupar, d’acord?, o en propietat o
almanco a una comissió de servei que no creï de bell nou
aquesta problemàtica que tractam de resoldre. Nosaltres no ho

veiem clar amb la normativa que hi ha ara mateix, així com
l'han plantejada. 

Miri, jo avui, perquè se’ns ha dit a nosaltres el tema del
català. Nosaltres el tema del català no el qüestionam, nosaltres,
evidentment, a segons quins àmbits de l'administració
consideram que ha de ser un mèrit i no un requisit, però el que
no entenem és que en aquest concurs tengui el mateix pes en
puntuació l’idioma de català que pugui tenir aquesta
experiència professional a l'àmbit del lloc a ocupar. Això és una
qüestió que plantegen, crec que es marcaren 15 punts.

També li dic que aquesta oportunitat de compareixença de
vostè és que hagi contestat molt a aquests treballadors que
estan pendents i que fan seguiment d'aquesta compareixença,
fins i tot el dimarts quan vostè defensi el Decret 6, que no tan
sols les preguntes que li pugui fer amb més matisos o amb no
tanta precisió a la pregunta que li faig. 

Miri, ja parlarem del tema del debat del Decret 6/2022.
Nosaltres aquí, evidentment, ens interessava això de la mesa de
negociació. Ens ha cridat l'atenció una qüestió, vostè ha parlat
del grau d'acord o de suport que donaven les formacions
sindicals a les meses negociacions. Per què un 55% només a la
del sector públic instrumental? Jo he anotat el 55, crec que ha
estat la dada que vostè ha donat. Per tant, hi havia un sindicat
que es va abstenir i dos que varen votar en contra. Per què?
D’aquella mesa ens pot dir què és el que es va plantejar per part
que l’altre 45% no donàs suport als criteris que es varen
plantejar? Crec que també és important. 

Li he de dir que són molt optimistes les xifres que vostès
plantejaven, de reduir un 5% la temporalitat als..., no sé, serveis
generals crec que arribava a un zero, educació un 7, i no sé si
vostè ha parlat del 5 a les..., no sé si eren a la de salut o quina,
salut, eh! Em sembla molt optimista, així com que no pot
valorar la seva directora general, com ha comentat, qualificar
la mobilitat que pugui haver, bé, tenen molt ben afinat el
percentatge, tant de bo!, perquè baixen del 8% tots, amb la qual
cosa..., no és que vulgui fer una mitjana, el 7 tant de bo baixàs
també en 3, però ha afinat molt bé vostè en el percentatge i ens
ha sorprès. 

Miri, nosaltres consideram que el barem..., hi ha una
sentència, de fet, jo no li qüestionaré la seva seguretat jurídica,
són professionals que l'avalen evidentment, hi pot haver una
interpretació i també la hi pot haver d'un altre, per això es
guanyen i es perden judicis.  Servei jurídic, defensa jurídica
argumenta un criteri i l'altra defensa jurídica també l’argumenta
i els jurats i els jutges són els qui diuen, no, la raó la té vostè.
Per tant, no li qüestionaré la seguretat jurídica que vostès
cerquen, però és que hi ha sentències del Tribunal Suprem en
cassació, li vaig comentar l'altre dia, precisament per al Pla
d'estabilitat de les Illes Balears 2009, que li deia que donés més
força a l’experiència professional en el barem. 

I nosaltres consideram que és important, i li donava un
exemple, vostè me’l refutar a les administracions locals,
precisament perquè els serveis públics més propers a la
ciutadania l’experiència professional en aquests serveis públics
i, sobretot als ajuntaments, que hi ha una proximitat de quasi
tots els serveis, vostè sap perfectament que a una finestreta un
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treballador públic quasi està gestionant moltíssima gestió, ve a
ser una finestreta única, i l’experiència que ha adquirit no
només de conèixer l'usuari del seu municipi sinó també
l'experiència que ha consolidat a la seva professió, entenem que
és un valor de capital humà i de capital social. Per això,
nosaltres donàvem suport a aquesta reivindicació que aquest
col·lectiu li feia. I, per tant, entenem que en aquest barem vostè
té una flexibilitat, el Govern, major per poder estirar-lo i
tenir-ho en compte. 

Es produïa una paradoxa, i vostè crec que ens ha donat una
explicació, tal volta no l'he acabada d'entendre, o tal vegada no
la vaig acabar d'entendre el dia que li vaig fer la pregunta, la
paradoxa és: un treballador o una treballadora pública, en
situació d'interinatge, que du 15 anys en el lloc; per tant, el que
li deia, aquest capital humà i aquest capital social per a
l'administració és un luxe, és un luxe, hagi tengut formació o no
l'hagi tenguda. Si, a més a més, que es pot donar, perquè no
està al sector públic instrumental, ha tengut formació, encara
més. Crec que les expectatives que ha tengut que a qualque
moment es convoqués una OPE, per ventura fins i tot ell s'ha
anat formant. Bé, doncs, arriba a aquesta concurrència de
convocatòria un altre treballador, que no té experiència en
aquest lloc de feina que ocuparà, li pot botar perquè tindrà més
puntuació, i és una puntuació, vostè ha tret aquí el barem, els
tipus d’exàmens, oberta, pública i comunicada amb prou temps.
Però alliberar..., és a dir, es perdrà aquesta inversió que
l'administració ha feta i aqueix esforç que ha fet el treballador.
Per tant, nosaltres entenem que aquest barem no és l'adequat. 

Vostè ha contestat moltes altres coses que, bé, ha donat
molta informació. Jo crec que és important això de les meses de
negociació que hi va haver, la del sector públic sí que ens ha
cridat l'atenció, ens agradaria que ens pogués desenvolupar més
per què no té el major suport dels interlocutors socials que hi
va haver allà.

Miri, tenim una dada -que no sé si vostè la coneix- i
m'agradaria que la refutés, si fos així, però la dada és que a
d’altres administracions, li’n vaig comentar una per sobre, però
és que hi ha administracions, em sembla que era a Sevilla i a
València, crec que eren diputacions, que li varen donar un pes
fonamental a l’experiència, però un pes de 90-10.

Jo no sé si té..., o seguretat jurídica i com li han donat
aquesta solidesa perquè es pugui dur a terme; no sé si està
impugnada a de dia d’avui, tampoc, però ho ha fet, a la
convocatòria. Ja li dic, són informacions que ens donen, supòs
que ells la tenen avalada, aquestes plataformes que defensen
aquests drets.

Li faig una sèrie de plantejaments, en aquest sentit. Jo, en
principi, ja li he dit que només faré una intervenció, també és
ver que de la intervenció d'aquesta compareixença vostè dona
molta informació, per la compareixença de consideració del
decret, perquè hi ha altres disposicions també que afecten el
decret, això és una part molt concreta. 

També li he d'excusar que avui no pugui estar aquí, per una
qüestió de salut, la portaveu d'aquesta comissió i que realment
ha tengut més seguiment, de tot aquest procés del Decret 2, del
Decret 6, i, per tant, no cal que faci una extensió molt més de

les preguntes que, tal volta, la resposta que vostè em pugui
donar li pugui matisar en alguna qüestió. 

Però li insistesc en una qüestió important, consellera, crec
que vostè es va equivocar amb la resposta que em va donar el
dimarts, amb la informació, amb la resposta. No dic menyspreu,
perquè entenc que vostè no tenia cap intenció ni de menysprear
aquest diputat ni el meu grup, però nosaltres fem d’altaveu
d'una inquietud i d’una reivindicació d'un col·lectiu, i jo crec
que la resposta que pugui donar avui, no tan sols la dona a
aquest diputat ni a aquest Diari de Sessions, la dona a aquests
treballadors i treballadores que fan seguiment ara d'aquesta
sessió i que, evidentment, els han traslladat a vostès el seu parer
i el seu rebuig a aquest sistema..., a aquest barem que vostès
han plantejat.

A mi m'agradaria saber, també, quantes reunions han tengut
amb aquest sector que ha estat de tres sindicats, de la
coordinadora, quantes n’han tengudes des del començament de
la negociació d'aquest procediment? No, no, m’agrada que
vostè faci així, perquè això vol dir que n’ha tengudes, o si ens
pot dir quantes..., sobretot quan se’ls ha dit que no, que no s’hi
estava d'acord; perquè a nosaltres ens serveix, ja li dic que, com
a grup parlamentari, també ens serveix saber aquesta
informació, ja he dit que nosaltres, de fet, vostè sap que arran
del dimarts, de la pregunta, vostè i jo vàrem parlar de tenir una
reunió per conèixer detalls molt concrets, perquè ens permetés
aquesta interlocució, no d'acció de control, només, al Govern,
sinó, d’aquesta interlocució amb sindicats que ara mateix..., o
representants d'associacions, que representen aquests
treballadors, que no hi estaven d'acord, la qual cosa ens
afavoriria moltíssima informació i seguir mantenint aquesta -
pendent- reunió que vàrem acordar i que s'ha hagut d'ajornar,
pel que li comentava abans: una qüestió de salut de la nostra
portaveu.

Gràcies. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sr. Gómez. Jo em vull explicar, perquè
jo ara m’he d’explicar de la resposta que li vaig donar fa dues
setmanes. Però jo crec que val la pena aclarir-ho.

Jo li vaig dir que no hauríem de ser irresponsables i que no
hem d'alarmar la gent, i ho continuo mantenint. El nostre paper,
com a representants públics consisteix precisament en això: en
no alarmar la gent i en ser responsables a l'hora de prendre les
nostres accions i també en el que diem. I, en aquest cas, aquest
alarmisme crec que és molt més perjudicial que en altres casos
perquè, com li deia, si només la comunitat autònoma treu
10.000 places d’estabilització, això vol dir que només a la
comunitat autònoma, com a mínim, hi ha 10.000 persones
pensant què em passarà. I precisament, per empatia amb
aquestes persones i per respecte a aquestes persones, crec que
hem de ser seriosos.

I els sindicats d'interins, que ens escolten, segons ens diu
vostè, no han estat seriosos amb segons quines manifestacions
han fet. No han acabat de dir tota la veritat amb segons quines
manifestacions han fet, han dit el que els interessava. Jo he vist
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infografies que contaven el que volien, perquè, és clar, què fan,
la gent se’n va a llegir les bases o el decret llei, el contingut
d’aquest decret llei, que és un tostón? No! Què fa? Es mira la
infografia, es mira el resum que li fa no sé qui. I crec que, en
aquest aspecte, hem de ser extremadament clarificadors i
seriosos, i ho continuo mantenint, és a dir, per ventura, no era
la paraula que havia d'haver emprat, li deman disculpes si es va
sentir ofès; però també li deman responsabilitat en aquest tema.

I no alarmar, no ajudar que hi hagi un alarmisme, perquè hi
ha molta gent afectada i perquè, precisament, abordam aquest
procés, totes les administracions, de manera conjunta,
precisament perquè tota aquesta gent que està afectada, tots
aquests interins que han patit la manca de diligència de les
administracions públiques a l’hora de fer la seva feina, i dels
representants públics a l’hora de fer la seva feina, perquè no
han tret processos d'oposicions, perquè els hem deixat
abandonats moltes vegades, perquè hem abusat de la
temporalitat. I, per això, hi ha una sentència que li diu a
Espanya: arregla això, perquè has abusat de la temporalitat;
precisament per això, perquè abordam aquest procés amb una
empatia absoluta cap a aquests funcionaris interins.

És per això que li he plantejat des del minut zero que el
nostre objectiu és la seguretat jurídica, en aquest cas. I els ho
he dit abans, jo crec que quan acabi aquest procés veurem quins
són els resultats.

Que qualcú..., hi haurà mobilitat..., sí, però cercam que hi
hagi la mínima. Què qualcú perdrà la seva plaça? Sí, però
cercam que siguin els mínims, perquè si no entraran dins una
borsa. Aquests són els objectius que planteja aquest procés
d'estabilització. Aquests són els objectius que ens mana la Llei
20/2021, i que ens mana la sentència del Tribunal de Justícia de
la Unió Europea i, per tant, la Sentència del Tribunal Suprem
d’aquest país.

Aquests són els objectius: heu abusat d'aquestes persones,
ho arreglau, -parlant clar. Idò, intentam arreglar-ho, però ho
hem d'arreglar amb un conjunt normatiu, que és la Constitució
Espanyola, que és l’EBEP, que és la Llei 20/2021, que és el
conjunt dogmàtic i jurisprudencial del Tribunal Suprem i del
Tribunal Superior de Justícia, i no ens podem posar una bena
als ulls i fer que tot això no ha existit, perquè, al final, el que
plantegen els interins, i continuen plantejant els interins, ells
continuen reclamant “Fixesa ja!”. És a dir, em qued on estic,
sense passar cap procés. I això la nostra Constitució no ho
permet, no ho permet.

La canviam, escoltin! Es pot fer un plantejament: canviam
la Constitució que permeti que hagis estat interí i et quedes allà,
sense passar cap procés, sense passar res? Acataremos. Però
mentrestant no ens podem abstreure de tot el marc dogmàtic,
jurisprudencial i normatiu que envolta la funció pública, i és
molt, és molt, jo diria que és dels que més s'han pronunciat els
tribunals, durant anys i anys i anys, perquè no és el primer
procés d'estabilització que s'aborda en aquest país; se n’han
abordat uns quants, per desgràcia, per desgràcia.

Vegem si ara, de veres, hem aconseguit la temporalitat
poder-la abordar d'una manera molt més absoluta, però no és el
primer procés. Per tant, hi ha moltíssima jurisprudència, i això

ens ha mogut, i aquesta ha estat la nostra bíblia, per dir-ho de
qualque manera, el que els tribunals han plantejant durant anys.

Vostè deia que sabia..., nosaltres ens hem reunit amb tots
els sindicats, amb tots, amb tots els sindicats d’interins, amb
alguns amb unes reunions que han anat una mica millor i, amb
altres, amb unes reunions allà on s'han comportat de manera
molt mal educada, també, els sindicats d'interins, i també ho he
de dir, segons quins, uns sí, els altres no; però segons quins
s'han comportat de manera molt mal educada, cap a
l'administració també, cap a totes les administracions. Però hem
mantengut... jo no li podria dir el número de reunions...,
perquè... formals, meses formals, se n'han mantengudes més de
vint, formals; abans de cada mesa s’intentava parlar, per part de
la directora general, amb tots els sindicats, amb tots.

I jo els ho he explicat a la meva compareixença, un dels fets
que ara SINTTA diu que “yo no lo dije”, però sí lo dijiste, sí
tenim el correu electrònic que ens ho demana expressament que
fes això, tenim el correu electrònic, no només de paraula, que
varen escoltar la resta de membres de la mesa, sinó també el
correu electrònic que ens ho demanava. Sí lo dijiste, vull dir, ho
vares dir, cadascú és esclau de les seves paraules, per al bo i
per al dolent.

Però és que a més, aquell dia la directora general es reuneix
amb aquesta senyora de SINTTA, i li diu: escolta t’acceptam el
que ens varen demanar ahir a la mesa. I li diu: ah, d’acord,
moltes gràcies, perquè us ho heu repensat, perquè la mesa el dia
abans li havia dit que no, gràcies perquè us ho heu repensat,
però de totes maneres votarem en contra de l’acord. I votarem
en contra de l’acord perquè no hi ha fixesa ja, que és l’objectiu
que plantegen. Jo ho entenc, i jo empatitz al màxim i li ho puc
assegurar amb tots els treballadors que es troben en abús de
temporalitat, que s’ha abusat i que han estat amb una incertesa
absoluta durant molts d’anys, i amb aquests sindicats, però la
nostra responsabilitat va molt més enllà de l’empatia amb unes
determinades persones i és la funció pública, i és el servei
públic, aquesta és la nostra responsabilitat i aquesta és la que
hem d’exercir.

Vostè em deia: és que no és un 9%, és que són molts de
treballadors. És clar, però és que ens hem dotat d’un sistema
representatiu. Estarem més d’acord o menys d’acord, però
aquest país s’ha dotat d’un sistema representatiu a nivell polític,
i aquí som una mostra del sistema representatiu, però també a
nivell sindical. Als treballadors i treballadores els representen
els sindicats i per garantir la negociació col·lectiva de tots els
treballadors i treballadores, el que es va dir va ser que tots els
sindicats representats a qualsevol mesa de les administracions
que s’hi adherissin, tendrien dret a entrar a la mesa general, i
tots i cada un d’ells hi han entrat, tots, fins i tot un sindicat que,
per sentència, ha perdut la representació en aquesta mesa, que
és CGT, fins i tot aquest sindicat ha estat representat dins la
mesa, primer, perquè ATAP el va dur com assessor a la
presidenta de CGT, i segon, perquè després la va posar com a
membre suplent, i la titular no venia, per tant, qui parlava era
CGT, fins i tot això.

S’ha garantit la representació de tots els sindicats, tots,
SPPM, que és un sindicat de policies, que estava representat a
dos ajuntaments, ha participat de les meses, no li hem pogut
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acceptar res perquè els policies van per la Llei de coordinació
i no poden anar per aquí, perquè la Llei 20/2021 diu que aniran
per la seva llei especial. Però han participat de les meses, ha fet
aportacions, però les aportacions de policies ha estat impossible
agafar-les. Però ens hem dotat d’aquest sistema representatiu.

Això vol dir que, independentment del resultat que
s’obtengui a unes eleccions, el vot de Ciudadanos valdrà el
mateix que els vots del PSOE? No. O el mateix que els vots del
PP? No. No valdrà el mateix, perquè ens hem dotat d’un
sistema representatiu. I aquest 9% que ha votat en contra, hi ha
un 91% que ha votat a favor, i són representats sindicals. Hi ha
molta gent darrera aquest 9%? Sí, però més darrera el 91, o no?
Aquesta és la teoria i així funcionam, i jo crec que no hem
funcionat malament fins ara en aquest sentit. Per tant, no
podem abordar la negociació sindical deixant sense veu les
representacions sindicals. I què hem de fer? Parlar amb cada
una d’aquestes persones? Seria impossible.

El tema del greuge comparatiu amb els funcionaris que es
puguin presentar. El correu electrònic que ens tramet la
representant de SINTTA, quan ens diu ficau-nos això de què
l’experiència professional, no únicament a la categoria
immediatament inferior, sinó a la resta de categories, també em
computi, ho diu expressament perquè d’aquesta manera aniríem
en contra d’aquesta pretesa promoció interna, que ara al·leguen
que és promoció interna. Per tant, hi ha una contradicció per
part del sindicat, que és això que jo li deia, que ens diuen
mitges veritats.

I jo crec que intent ser molt sincera en tot el que dic, per
ventura de vegades massa, i no dir mitges veritats, i en aquest
cas ens diuen mitges veritats. Hi ha un greuge comparatiu amb
els funcionaris? No, no hi ha un greuge comparatiu amb els
funcionaris. I li afirm categòricament, no hi ha un greuge
comparatiu amb els funcionaris. Com no és un procés de
promoció interna encobert, com diuen els sindicats d’interins.
No és un procediment de promoció interna encobert. Per què
no ho és? Perquè computa un 2,5% més, precisament per això,
per aquest còmput del 2,5 més. I, a més, el que no es podria fer
de cap de les maneres és el que demanaven aquests sindicats
d’interins i és que el procés fos restringit, el procés, per llei, no
pot ser restringit, seria nul de ple dret si féssim un procés
restringit.

Què fem, abordam un procés restringit, nul de ple dret? I
què li diem a la gent que hi aspira, a aquestes 10.000 persones
com a mínim de la comunitat autònoma? Hi hem de sumar
consells insulars, ajuntaments, què els diem? Bé, com que
empatitzàvem molt amb uns que ens ho demanaven restringit
i sabíem que jurídicament no era possible, però ens “molava”
molt, l’hem fet restringit. Ai! Ara tenim una sentència que ens
l’anul·la, quina mal sort! Per això li parl de seguretat jurídica,
aquesta és la seguretat jurídica que hem cercat, hem cercat que
l’aspirant que en aquest moment afronti aquests processos no
hagi d’afrontar una futura sentència que anul·li els processos.
Sabem tots com funcionen els jutjats, també ho deix aquí
damunt, però hem cercat la màxima garantia en aquest sentit.

Vostè em deia si havíem estat massa..., si era certa aquesta
tendència a nivell de temporalitat, dels 5 a salut, 7 a educació
i 0 a serveis generals. Amb les mesures que hem pres, jo vull

creure que sí, aquest és l’objectiu, si no, no les hauríem preses.
Què sempre hi haurà cert grau de temporalitat? És clar, perquè
la gent se jubila, perquè hi ha baixes, hi ha llocs que hauràs de
cobrir de manera temporal de qualque manera, però hauràs de
fer l’oferta pública en un any, quan cobreixis aquest lloc de
manera temporal, perquè és el que te diu l’EBEP en aquest
moment. Sempre hi haurà cert grau de temporalitat, perquè és
inevitable aquest cert grau de temporalitat.

Ara, el que cercam és que es redueixi al mínim la
temporalitat. I jo trob que..., bé, no és que sigui optimista, jo
crec que és realista, si s’apliquen les mesures que ens hem
plantejat, és molt realista amb aquestes mesures. I per això, el
concurs obert i permanent, que era..., les comissions de serveis
són una de les causes fonamentals d’aquesta temporalitat, amb
el concurs obert i permanent, desapareixen les comissions de
serveis, perquè quan quedi una plaça, directament la trauràs al
concurs obert i permanent i, a més, l’administració, a nivell de
càrrega administrativa, se’n lleva moltíssima, i amb un procés
de 1.800 persones, que és el que fem ara mateix, que és un
macroprocés. 

Quant al requisit del català. Acomplim la legislació de
normalització lingüística i el requeriment que ens fa la Llei de
funció pública i la de normalització lingüística, salvant aquelles
persones que durant molts d’anys han ocupat una plaça com a
interins i no els varen demanar quan varen entrar el requisit de
català. Jo crec que ho salvam amb el que explicava a la Sra.
Sans, però requerint aquest requisit, i serà imprescindible que
en dos anys es treguin aquest requisit de català. No compartesc
la seva proposta quant sigui un mèrit i no un requisit, jo crec
que el català ha de ser un requisit en l’accés a la funció pública
a les Illes Balears, amb aquesta excepció, amb aquest procés
extraordinàriament extraordinari que és aquest procés
d’estabilització, però ha de ser un requisit, ha de ser un requisit
perquè tothom té dret a poder accedir a la seva administració
pública en la seva llengua, i la seva llengua també és el català.

I que computam el mateix al català que a l’experiència, ho
torni mirar, Sr. Gómez, no, no, en el català, computam, donam
punts per tenir una titulació de català superior a la que se’t
demana a la teva plaça, però en el concurs-oposició, amb un
màxim de 3 punts, i al concurs, amb un màxim de 15 punts,
dins els mèrits, amb un màxim, és el que has d'acreditar, però
en aquest cas si tens un català superior, però has d’haver
acreditat el català que tens. I jo hi ha coses que crec que hi hem
d'anar amb esment també.

Em demanava que a la mesa del sector públic, per què un
55%? Comissions i UGT varen votar-hi a favor, l’STEI es va
abstenir per un tema de cursos, bàsicament, és a dir, de quins
cursos acceptàvem o no acceptàvem com a mèrits, i aquest va
ser el motiu de l'abstenció de l’STEI; el CSIF es va abstenir per
mor que no especificàvem clarament l'excepció del català a les
bases, cosa que no es podia fer a les bases, les bases no podien
excepcionar el requisit del català; i USO i SINTTA perquè
defensen la fixesa ja, de manera absoluta i tot el que no sigui
fixesa ja ho voten en contra. 

Després, vostè deia que els interins són un capital social
important per a l'administració. És clar, per això abordam
aquest procediment extraordinari d'estabilització, perquè
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entenem que són un requisit importantíssim per a aquesta
administració, perquè tenen una experiència adquirida en el seu
lloc, i per això aquesta diferència de 2,5 entre que se’t computi
l’experiència en el lloc que has ocupat o a un altre lloc, aquesta
diferència dels 2,5. 

Això són 15 anys al teu lloc, contra un que vengui d'una
altra administració i d'un altre lloc, que ha d’acreditar 37,5
anys. Jo crec que la diferència és abismal. I aquí vénen aquells
números que li deia de les infografies en què no estaven ben
fets, perquè no estaven ben fets els números.

I després diputacions com la de Sevilla, que han fet el 90-
10, jo el que negociïn la resta d'administracions, tot el meu
respecte, que ha mogut a aquesta administració els quatre
consells insulars, 49 ajuntaments i la FELIB, i aquí hi ha tots
els ajuntaments grossos de les Illes Balears, tots. Què ha mogut
la seguretat jurídica. Jo no per repetir-ho moltes vegades, però
ho torn repetir una altra vegada: ens han mogut això, i hem
agafat les sentències que teníem del Tribunal Suprem i del
Tribunal Superior de Justícia, i per això hem plantejat aquest
45 amb el 2,5. Per què no el 4?Perquè si posàvem l’1 a 4, que
diu aquella sentència a qual vostè em feia referència, si
posàvem aquest 1 a 4 no es podia fer la distinció que haguessin
prestat serveis a la mateixa administració, sinó que s'havia
d'obrir a totes. Per tant, l’1 a 4 perdia molt del pes que té ara l’1
al 2,5. És a dir, al final és un tema molt de matemàtica i
d'aritmètica. Jo no li ho faré perquè encara m’equivocaré...,
tothom sap que els números no son massa el meu, però és un
tema d'aritmètica, pesava més aquest 1 a 2,5 que plantejam en
el tema que sigui la mateixa administració, que no l’1 a 4
perquè la sentència et deia: 1 a 4, d’acord, però de qualsevol
administració; que és la mateixa diferència amb el que ens
plantejava el ministeri quan et deia 60, 60, però computant
l’experiència a qualsevol administració, igual que a la que
prestes els serveis. Tots aquests números els hem intentat fer i
s'han debatut molt amb la resta d'administracions aquests
criteris i hem arribat jo crec que a una entesa en aquest sentit.

Crec que no m'he deixat res.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol continuar? Té un minut i mig... un
minut.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Un minut, idò aniré a... Consellera, ens preocupa la
seguretat jurídica. Es pot imaginar que la nostra responsabilitat
com a grup polític, no tan sols és el fet de control al Govern i
canalitzar unes propostes d'un posicionament, d’una versió que
discrepa, són ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, que li
traslladen com en qualsevol àmbit una discrepància amb una
iniciativa que ha dut el Govern, i nosaltres el que hem
canalitzat és això.

I també preocupats per les possibles indemnitzacions que hi
pugui haver, que és una de les coses que també l’alternativa que
plantejava la Llei 20/2021, és de no fer negociacions, que es fes
un procés com pertocava, que no arribi a una judicialització
d’aquesta situació perquè ho poden impugnar tant els que es

troben amb una mesura que vostès considerin il·legal o injusta,
però també ho poden impugnar els que es considerin i
segueixin defensant les seves reivindicacions, que és aquest
col·lectiu que està disconforme amb el barem.

Nosaltres trobàvem que era una oportunitat i crec que
encara hi ha una oportunitat per a aquesta discrepància que hi
ha, arribar que el barem sigui amb major distribució per a
aquest col·lectiu que no es troba identificat..., no es troba
afavorit amb les mesures que ha establert, i és això el que
nosaltres tractàvem i tractarem encara de canalitzar.

Vostè ho ha dit, preceptes constitucionals, Llei 20/2021, no
un procediment restringit, evidentment, hi estam d'acord, però
també la filosofia de la sentència del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea, que no només ha tret els colors, sinó que ha dit:
escolti, aquesta gent està en una situació d'injustícia continuada
i sostinguda, ha creat un problema estructural i, per tant, són
víctimes, víctimes en el sentit laboral i víctimes d’ús per part de
l'administració amb la prepotència de l'administració que té
respecte de la desigualtat d'oportunitats que té el ciutadà de
defensar-se. I això és el que deia una entitat supranacional, com
ha estat un tribunal de justícia.

Ja acab, president, i llavors...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -acab, només deu segons, per favor.

I llavors, jo li agraesc les disculpes que vostè ha fet, però
quan vostè trasllada a una interlocució i diu: no hem de ser...,
m'està dient que som; quan vostè diu: hem de ser..., m'està
dient: no hi hem estat. Per això jo a la primera intervenció que
li he fet, no li dic que m’hagi faltat al respecte, però ha tractat
una comunicació quan vostè tanca una intervenció i el que ha
quedat és que nosaltres no hem de ser alarmistes, hem de ser
responsables i no ens hem de guiar per una piulada.

No ho hem fet, i crec que està més que demostrat que el
nostre partit polític..., i vostè sap a quins espais, hem estat
propositius i hem fugit de demagògies i d'oportunismes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

 Sí, moltes gràcies, Sr. President. A vostè li preocupa la
seguretat jurídica i jo li dic que nosaltres únicament ens ha
mogut seguretat jurídica. Per tant, passa més enllà de la
preocupació, ha estat l'objectiu concret de tot aquest procés,
que hi hagi seguretat jurídica, que totes i cada una de les
mesures que s'han preses a la mesa puguin anar emparades amb
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un suport jurídic. I s'ha fet feina d'una manera constant amb
l’Advocacia de la comunitat autònoma, però també amb
l’Advocacia del Consell Insular de Mallorca, amb el de
Menorca, amb l'Ajuntament de Manacor, l'Ajuntament de
Calvià, l'Ajuntament de Palma, l'Ajuntament de Ciutadella, hi
han participat moltíssims d’ajuntaments, i no únicament a nivell
polític, hi han participat activament a nivell jurídic i per part
dels seus funcionaris, perquè precisament tothom cerca això.

És a dir, el que no podem fer és afrontar un procés que
tenguem la incertesa de com acabarà, i pensam que podem
defensar jurídicament totes i cada una de les mesures preses
dins les bases i criteris, totes i cadascuna. I així ho hem acordat
entre totes les administracions i també entre tots els serveis
jurídics de les administracions que hi han participat, també la
FELIB, que representava tots els ajuntaments que no podien ser
a la mesa, perquè només hi pot haver 15 persones, per a cada
una... 15 de sindicats i 15 d'administració, per tant, tothom no
hi cabia. 

La seguretat jurídica és el que ens ha mogut.

Què hi haurà indemnitzacions? Qualcú es quedarà sense
lloc, és a dir, és clar que hi haurà indemnitzacions, però també
hem fet aquest procés, intentam que les indemnitzacions siguin
les mínimes, perquè si les indemnitzacions són les mínimes és
que el màxim de gent ha quedat i, per tant, hem donat
compliment al que ens diu el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea, al que ens diu el Tribunal Suprem, al que ens diu la
Llei 20/2021, i hem donat compliment que gent que s'havia vist
afectada per l’abús de temporalitat de les administracions
públiques durant anys i anys i anys, idò, no es vegi perjudicada
i pugui accedir a la funció pública amb unes condicions
distintes a les de l'accés a la funció pública de la resta de
mortals, perquè la resta no pot accedir amb aquestes condicions
a la funció pública, precisament perquè ens ho mana el
Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal
Suprem i una llei. I hem donat compliment a aquestes
sentències i a la Llei 20/2021 i s'hi ha donat compliment jo crec
que d’una manera satisfactòria.

Que no tothom hi estarà conforme? Com en res en aquesta
vida, ningú no hi està conforme, però aquí li torn repetir el que
li deia abans: el 91% de la representació sindical, extrapolant
el 91% dels treballadors, estan d'acord amb aquestes mesures.
El 9% de la representació sindical, extrapolant el 9% dels
treballadors, no estan d'acord amb aquestes mesures; perquè, li
dic el mateix, això és una democràcia representativa. La
participació dels sindicats dins la funció pública és
representativa.

No vàrem anar a la mesa general a dir, únicament els
sindicats que tenguin el 10%, que és el que ens diu l’EBEP.
L’EBEP et diu que per participar a una mesa has de ser un
sindicat amb una representació del 10%. Haguéssim pogut dir
amb el decret 2: únicament aquells sindicats que tenguin un
10%. Haguéssim deixat..., tots els sindicats d'interins haguessin
quedat fora, per exemple, perquè cap d'ells arriba al 10%.

Què vàrem fer? Per garantir la negociació col·lectiva i per
garantir que tots aquests sindicats tenguessin veu, dir que tots
els sindicats que estiguessin a qualsevol mesa de qualsevol

administració adherida podrien participar. I així ha estat, jo
crec que hem garantit la veu de tots i cadascun dels treballadors
d'aquestes illes, siguin interins o no ho siguin. I aquest ha estat
l'objectiu.

I li torn dir el mateix, és a dir, no perquè m’ho repeteixi
moltes vegades canviaré d'opinió, crec que hem de ser
responsables amb les nostres actuacions, jo també he de ser
responsable amb les meves paraules, però tothom ha de ser
responsable amb les seves paraules, i en aquest procés no hem
d'alarmar la gent, tot el contrari, hem de cercar que tenguin
seguretat, hem de cercar que cerquin ajuda a qui per ventura
tengui, problemes per poder presentar la documentació. I
aquesta feina és la que fem ara amb els sindicats.

Els sindicats tendran una participació importantíssima a
l’hora de poder assessorar, i per això tenen hores sindicals
específiques per a aquest procés, perquè puguin assessorar
tothom que hi participarà, perquè si ens pensam que tothom que
participarà a aquests processos estan en el grup A1 anam ben
equivocats, però ben equivocats, perquè sobretot la temporalitat
la pateixen els grups més baixos de l'administració, i, per tant,
els que manco accés tenen a segons quins tipus de tecnologies.
Hi ha gent que no té ni un ordinador des del qual trametre la
seva proposta. I aquesta feina és la que fem ara amb els
sindicats, perquè puguin ajudar tota aquesta gent, perquè es
presentin. No parlam de grups A1, els menys són els A1 o els
B. C, D, E, aquí tenim el gruix d’aspirants, i a aquesta gent els
hem de contar les coses com són, i no mitges veritats. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam als altres grups parlamentaris.
Correspondria al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, però
ha excusat la seva presència perquè havia de marxar. Per tant,
el Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares no assisteix a
aquesta compareixença, per la qual cosa correspon la paraula
a la Sra. Sureda, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes. Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Sra.
Garrido, gràcies per haver vengut amb el seu equip a explicar-
nos aquest procés per solucionar aquest abús de temporalitat
que des de fa anys les administracions tenen i és ben hora, i
vostè també ja ho ha dit, que es comencin a posar les normes
perquè es freni i no passi més, sobretot per aquesta
responsabilitat i per aquesta seguretat al personal, als
treballadors de l'administració.

Evidentment s'han dit moltes coses en aquest moment seré
el darrer grup parlamentari, excepte el Grup Socialista, però
que li dóna suport, i, per tant, no crec que moltes preguntes hi
pugui haver, però sí que se n'han fetes moltes amb referència a
dubtes que han sorgit i que ens han comentat.

No és el millor acord, segur, però també és ver que és
l'acord on s'ha pogut consensuar més amb els sindicats i també
amb l'administració. Crec que no ha estat una feina fàcil, on
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s'han hagut de trobar molts d'equilibris i també, com vostè ha
manifestat en diferents ocasions, cercar aquesta seguretat
jurídica, perquè si comencen a ploure moltes denúncies són
molts de mils de denúncies que poden caure.

Ja inicialment el Sr. Lafuente li ha exposat dubtes i queixes,
i la resta de portaveus, sobretot de..., i no alarmisme, jo crec
que també preocupació per gent que ha pogut llegir o ha pogut
tenir segons quins tipus de notícies, tant de sindicats, de
coordinadora, com vostè ha dit, d'interins, i també preocupació
pels seus llocs de feina de fa anys i que és gent, i ara ho ha dit
a la darrera frase, que per ventura no tenen un nivell molt
elevat, sinó gent que fa estona que fa feina dins l'administració
i poden ser un D, un nivell C, D o E. 

No reiteraré les preguntes o els dubtes que ja li han
manifestat, perquè seria repetir-me. Evidentment nosaltres
també hem parlat amb aquest sector i ens ho han manifestat i li
manifestaríem de la mateixa manera que ho han fet la resta de
portaveus, però crec que no importa.

Ha parlat que dins aquest decret llei hi haurà planificació de
recursos humans amb el sistema de concurs obert i permanent,
amb el sistema de promoció interna anual i el sistema de
previsió temporal. Crec que és important haver arribat a aquests
acords, però també pens que s'hagués pogut treballar fora del
decret llei, i haver presentat un projecte de llei perquè es fes
així com pertoca i que tots hi poguéssim tenir a dir, i crec que
li he de manifestar, igual que se li manifestarà en un futur. 

I ja em centraré en el tema del català, m'ho ha de permetre,
el Govern ha de garantir el coneixement de les dues llengües
als empleats públics perquè els ciutadans es puguin adreçar en
qualsevol de les dues llengües i des d'El Pi pensam, i vostè ho
sap, que el català, evidentment, ha de ser un requisit a
l'administració, a qualsevol administració de les nostres illes.
Amb això no diem que sigui només a través del títol oficial de
català que es pugui acreditar sinó també amb un certificat que
es pogués fer de l'administració. 

Vostè ha dit que si dins la mateixa administració, dins la
mateixa categoria, etc., podran tenir aquesta excepció de dos
anys a presentar-se i aprovar el requisit de català. Vostè ha dit
que en moltes ocasions dins l'administració no tenien aquest
nivell, no se'ls demanava el requisit del català i, per tant, no
havien fet cap prova. Però també tenim constància que a moltes
administracions varen fer uns exàmens on hi ha filòlegs, hi ha
els tècnics oportuns, i han superat el nivell de català. Que no
tenguin el títol no vol dir que aquesta administració no pogués
fer un certificat com mentre en el seu moment es va superar el
nivell. I pensam que és important que es pogués haver establert
així. Igual que si no es té, per què no es pot fer una prova? Per
què ara així com es fa l'examen i es fa un tipus test no es pot fer
una prova de català? M'agradaria que em pogués respondre
aquesta pregunta. Gràcies, president. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sra. Sureda. Vostè deia, no és el millor
acord. És a dir, quan arribes..., és a dir, precisament arribar a
un acord no és el que tothom pretén, perquè això no seria

arribar a un acord, és una altra cosa, és arribar a una imposició.
Per tant, l’acord és el millor acord al qual hem pogut arribar
entre tots, després de moltíssima, moltíssima, moltíssima feina,
i després de parlar amb moltes administracions i parlar amb tots
els sindicats representats. Jo li deia abans: només dins les
administracions públiques han estat 10 meses formals i no han
estat 10 meses d'arribar, asseure’t i aixecar-te, sinó d’un matí
sencer  allà asseguts.

I jo torn a agrair la participació de tots els ajuntaments
perquè hi ha hagut una implicació importantíssima, que per
ventura haguessin pogut, com que s'havien adherit a la mesa,
haguessin pogut delegar més en el Govern en pla, ja ho
treballaràs tu, i no ha estat així, sinó tot el contrari, hi ha hagut
una participació per part dels batles i batlesses que estaven
representants i que la FELIB va triar perquè representessin tots
els colors polítics d'aquestes illes, per tant, estaven representats
ajuntaments, governats pel PP, pel PSOE, per MÉS per
Mallorca, per MÉS per Menorca, per El Pi, hi havia
representació de tots els partits, precisament perquè la pluralitat
que tenim en els nostres ajuntaments es traslladés. I aquí han fet
una feina intensa tots aquests ajuntaments i han aportat
moltíssim. I jo els vull tornar agrair la feina que han fet.

Per tant, la feina de diàleg ha estat constant i crec que és un
bon acord, de fet, crec que és un acord històric, és a dir, no hi
ha cap altra administració de l'Estat que hagi pres aquest acord
que hem pres nosaltres. I per què ho varen fer? Precisament per
les característiques que tenim, són una comunitat insular
relativament petita, devora altres comunitats autònomes i amb
una llengua pròpia, que establia i que ens donava les
possibilitats de poder abordar aquest acord, de manera
homogènia amb totes les administracions públiques. 

Jo estic d'acord amb el que plantejava, que hi ha molta gent
que passa pena pel seu lloc, precisament el fet que aquesta
seguretat jurídica que ha estat com a molt machacona i jo he
estat molt machacona també en aquesta compareixença. Però
és que ha estat així, ha estat intentar això, que la gent pugui
tornar-se presentar al lloc que ara ocupa i que, a més, pugui
continuar, però ja com a funcionari de carrera. Hi ha categories
en els ajuntaments, si analitzes els ajuntaments, pràcticament
totes les brigades estan afectades, és que això és el que tenim,
aquest serà el procés d'estabilització al qual ens enfrontarem.
Per tant, necessitam molta més seguretat jurídica per a aquesta
gent. 

La planificació dels recursos, la utilització del decret llei, en
aquest cas enteníem que ho havíem de lligar tot, enteníem que
la urgència del decret llei, el plantejament de dur el concurs
permanent ara, en el mes, -esper-, d’agost, haurem acabat amb
el concurs de 1.800 places que tenim obert, i a partir d'aquí
hem de començar ja amb el concurs permanent i obert, perquè
si no tornarem fer la bolla una altra vegada de les comissions
de serveis, perquè la mobilitat és absoluta i, a més, hi haurà
moltíssima mobilitat, jo crec que dins la pròpia administració,
no a altres administracions, però dins la pròpia administració,
perquè, és clar, tu et presentarà a la categoria d’administratiu i
per ventura, ara estaves a Agricultura i acabes a Presidència.
Doncs aquesta mobilitat dins l'administració jo crec que es
produirà, perquè dependrà de les places que es vagin oferint i
ocupant. Per tant, enteníem que sí era necessari.
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I el concurs de trasllat també era una demanda dels sindicats
que... -el concurs de trasllats, perdó- la promoció interna era
una demanda de tots els sindicats, de tots en aquest cas, de tots
i cada un d'ells. Per què de manera urgent? Perquè serà ja,
perquè serà l’oferta que traurem enguany i ja traurem aquesta
promoció interna. Per això la utilització del decret llei, que sé
que no és la manera més correcta. 

Quant al català, jo li deia al Sr. Gómez, el català ha de ser
un requisit i hem de garantir l'accés dels ciutadans a la funció
pública, als serveis públics, en les dues llengües cooficials
d’aquesta comunitat autònoma, també el català.

El que vostè em deia del certificat. Si gent que va accedir,
va fer un examen, si gent que va accedir va fer un examen ja és
funcionària de carrera. I les administracions no poden fer
certificats de català, el certificat de català únicament el fa la
Direcció General de Normalització Lingüística, i així ho diu la
nostra Llei de normalització lingüística.

Per què no fem un examen en aquest moment de català i
fem aquesta excepció? Per mor de la pressa dels processos. Les
ofertes públiques s'havien de fer abans de dia 1 de juny
d'enguany, les varen fer totes les administracions, la
convocatòria abans de dia 31 de desembre d'enguany. Per tant,
has d'haver negociat les bases, l’has d’haver publicada i a partir
de la convocatòria hi ha 20 dies per presentar les sol·licituds.
Necessitam donar temps a la gent perquè estudiï. 

En el català, si fem un examen, no haurem donat temps per
estudiar. Per això es fa aquesta excepció, molt excepció, i molt
concreta per a aquelles places que únicament estiguis ocupant
ara mateix, sense requisit de català, per això, aquesta excepció,
per donar temps a la gent a estudiar, perquè, si ens enfrontàssim
a un procés que pogués durar anys, per ventura hauria estat
aquesta la solució, de fet, va estar damunt la taula. Però no ens
enfrontam a un procés que durarà anys. Si la nostra intenció és
a finals d'aquest mes, dins el mes de juliol, publicar les
convocatòries, hauran de dur el requisit de català. No donam
gaire temps a la gent per estudiar.

Per això el que li contestava a la Sra. Sans abans,
incrementarem molt els cursos que es faran i incrementarem els
exàmens que es faran, perquè tota aquesta gent pugui accedir
a fer aquests exàmens, perquè la majoria, li torn repetir, a la
majoria no se'ls ha demanat el català per accedir de manera
temporal, com estan ara. Aquest és el gran gruix, quan varen
accedir fa 7 anys, 8 anys, o 25, o 33, cadascú el temps que faci,
a la gran majoria no li va demanar el certificat de català. Per
tant, no ha tengut en ment treure-s’ho o sí, i no ha estat capaç
o no ha pogut, i cadascú té les seves circumstàncies. Aquesta és
la darrera oportunitat, però és la darrera oportunitat, si no en 2
anys remoció. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, consellera. El tema dels cursos de català, era una
de les demandes que també li volíem fer. Hi ha molta més
demanda i, sobretot en la situació actual. Per tant, és molt
important que s'incrementi la possibilitat de fer aquests cursos. 

Després vull dir-li que no és cert que tots els que han fet
una prova de català i si l'han aprovada, siguin funcionaris de
carrera, hi ha ajuntaments i n'hi ha que han fet les proves
pertinents i li puc posar un exemple molt concret, però no ho
faré perquè no és necessari, però que hi ha molts d'ajuntaments
que fan proves d'accés, quan tenen la possibilitat que entri a fer
feina qualsevol treballador, i, per tant, podrien acreditar-ho.

El certificat, vostè em diu que no està permès, li puc
assegurar que amb els decrets lleis que han fet, fer un decret llei
exceptuant aquesta situació es podria fer, si es volgués.

I el tema dels exàmens en català jo crec que és necessari,
perquè arrossegar dos anys després, i així a vostè també li han
demanat què passarà amb aquesta gent, directament aniran al
carrer? Amb les seves, supòs, amb el pagaments que pertocarà
de dos anys més d’haver fet feina. No ho sé, això..., -em diu
que no amb el cap-, no hi haurà indemnitzacions en aquest
sentit?

Creiem que si s’ha de fer, és ara la possibilitat de poder-se
fer. I reiteram aquesta necessitat que si es volgués, una part
amb un certificat es podria llevar per ventura unes centes de
persones que es poguessin acreditar.

Res més, gràcies per les seves explicacions, que també he
de dir que s’han aclarit molts els temes que li han demanat.

Gràcies, president.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Bé, és incidir més o manco en el que he dit. És a dir, si
qualcú per a una borsa de feina, ha fet exàmens de català per
accedir a la borsa de feina, li puc assegurar que és l’excepció
que confirma la norma, però l’excepció, perquè normalment per
a les borses no se solen fer exàmens de català. No es fan ni
exàmens per a les borses, com per fer-ne de català. És a dir, la
majoria de borses van a mèrits. Una altra cosa és que
s’haguessin de fer sempre, és a dir, això no..., jo parl de la
pràctica habitual del que s’hauria de fer.

Si es plantejàs el tema de l’examen previ, l’examen previ
s’hauria de fer ja, perquè és requisit, per tant, s’hauria de fer
ara, ja, amb les convocatòries i abans que es computassin la
resta de mèrits, perquè és un requisit. Per tant, hauria de ser ja
en aquest moment, donant poca oportunitat a la gent que estudiï
per fer aquests exàmens, i en el moment que has obert la porta
de fer l’examen, l’altra porta es tanca. No pots dir ara fas
l’examen, aquest ja el té, i el que no el tengui, l'excepció dels
dos anys. No, és a dir, si obris la porta de fer l’examen, no
podies obrir la porta de l'excepció. I fer l’examen en aquest
moment..., jo li he dit: si estiguéssim en un procés on la
convocatòria la féssim el mes d'agost del 2023, jo crec que
hagués estat l’opció vàlida. Ara, la convocatòria no la podem
fer l’agost del 23, l’hem de fer ara, perquè la llei ens obliga a
fer-la ara. I el que hem de garantir és que si a qualcú li fem un
examen, li hem de garantir temps per estudiar. D'aquesta
manera, no ho garantíem, ara li donam dos anys.

 



1540 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 81 / 21 de juny de 2022 

Quina és la conseqüència, la remoció. Sense indemnització
ni res, remoció es pèrdua del lloc de treball. Per què? Perquè se
t’ha suspès temporalment aquell requisit imprescindible per
accedir al lloc de feina. Per tant, no tens el requisit
imprescindible per accedir al lloc de feina, per tant, remoció.
Aquesta és la conseqüència. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara li correspon la paraula al Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Bé, benvinguda, Sra. Garrido i tot
el seu equip. Estam davant un debat que l’hem fet moltes
vegades en aquest parlament, tant a plenari com a comissions,
és un debat molt complex, molt tècnic, i que té molta
idiosincràsia, té molta casuística. I és molt difícil arribar al que
dèiem abans, que tothom estigui content. Fins i tot, nosaltres
posaríem damunt la taula que, si ningú no està content potser és
quan has arribat a l'acord bo, que totes les parts tenen quelcom
a dir. Perquè realment és un tema molt complex, i vull recordar
un poc..., nosaltres posarem un poc l'accent i també el focus
sobre el positiu: fa uns quants..., jo diria un any i escaig, que
parlàvem aquí, amb els sindicats de temporals, amb tots els
altres sindicats, i semblava molt, molt, difícil poder arribar i
trobar un camí on trobar aquesta solució a aquesta temporalitat
que ens deia Europa que havíem d'aclarir, sí o sí.

I han passat mesos, han passat moltes hores de feina, i
nosaltres volem reconèixer aquesta capacitat de poder -no
només- fer la feina, sinó d’incloure -com bé ha dit vostè, Sra.
Consellera- incloure les administracions i, per la part dels
sindicats, tots aquells sindicats també que puguin aportar
aquesta visió diferent, a vegades, que pot ser més o menys
representativa, però que també s'ha d'escoltar. Després, si el vot
és favorable o no, ja és una altra qüestió, però sí que és cert que
hi ha d'haver aquesta capacitat d'escolta i d'intentar que hi hagi
aquest paraigua per a totes les administracions de les Illes
Balears, creiem que ha estat una qüestió molt encertada.

Sabem que són moltes hores de feina, moltes, que a les
meses no ha estat fàcil, i aquí volem agrair tota la implicació
tècnica, no només de la comunitat autònoma, sinó de consells
insulars, administracions locals, i també de tots els sindicats,
que segur que també tenen la seva part tècnica que ha fet
aquesta feina, de llegir fins al darrer paràgraf, a veure com
poder arribar a aquests acords.

I, per part nostra, també volem posar l'accent que sí
consideram que s’ha tingut en compte les persones, perquè es
veu clarament en els criteris, aquesta ponderació, aquest factor
de 2,5%, queda clar que hi ha hagut una voluntat que aquelles
persones que ocupen una plaça de forma interina, temporal o de
llarga durada, tenen una puntuació significativament superior.
I vostè ha fet la traducció en anys que, ara no ho sé repetir, però
no sé si ha dit 15 anys respecte de 30 llargs, a un que no està en
aquella plaça en concret.

Per tant, consideram que -no només en aquest factor, sinó
en altres- sí que s’ha tingut en compte les persones. I nosaltres
volem posar aquest accent en positiu: que nosaltres tenim
confiança que hi hagi una gran majoria, una gran majoria, que
els professionals que han donat servei a les persones -perquè no
és el tema de places, a la funció pública dones serveis a
persones-, que han donat servei a les persones, durant tants
d'anys, tenim la total confiança que una gran majoria quedarà
a la seva plaça, perquè són grans professionals.

I, de vegades, posar aquesta por, també, per part nostra...,
nostra, política, no?, de les veus polítiques, i de vegades també
per part d'alguns sindicats, ho trobam injust perquè s’ha de
creure en la capacitat d'aquestes persones, amb unes línies de
poder entrar en una plaça fixa que està dins el marc de la
legislació espanyola, que també aquí hem de dir que el Tribunal
Europeu no encaixava, veies que hi havia sentències que deies,
bé, no hi ha un coneixement de com és l'estructura espanyola,
d'entrar a l'administració pública.

Per tant, ara hem aconseguit donar resposta, per tant,
consideram que es dona resposta a Europa i a les sentències
espanyoles, però també donam aquesta via d'entrada a aquelles
persones que, en aquests moments, estan en situació de
temporalitat i que realment hi ha hagut un abús.

Jo, per no decebre la Sra. Sureda, que diu: no farà preguntes
-segur- el Partit Socialista, perquè dona suport, preguntes
concretes se n'hi han fetes moltes, no n'hi faré així, de detall, sí
que li faré una pregunta, bé, que ens faci una valoració de la
Mesa aquesta, que jo crec que ha estat una innovació, que ha
funcionat bé, però, bé, ens agradaria que ens fes una valoració
d'aquesta mesa que es va aprovar amb el Decret llei 2/2022, de
com ha funcionat, ha dit que hi ha hagut 10 meses, supòs que
llargues, bé, que ens faci una valoració general de com veu els
resultats del funcionament d'aquesta mesa, on hi han participat
la gran majoria d'administracions públiques i també els
sindicats.

I res més. Moltes gràcies, president.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, Sra. Carbonero. Vostès m'han fet moltes
preguntes, jo mai no he fet una oposició, però no sé si és
semblant a això, perquè, la veritat és que, a més d'un tema
complex, que vostè en parlava, prèviament, és el tema de la
funció pública, no és d'aquells temes que a nivell polític siguin
els més “guais” del món, no són uns... Perquè, a més, són molt
complexos i és el que jo els deia abans: són molt complexes i
hi ha, a més, una àmplia, àmplia, àmplia, jurisprudència
respecte d’aquests temes perquè, com que afecten molt,
sobretot afecten les persones, hi ha moltíssimes impugnacions
i els tribunals s'acaben pronunciant. A més, s'hi pronuncia el
Tribunal Superior de Justícia, per mor de l'accés a les
comunitats autònomes, el Tribunal Suprem, sí que és un camp
molt, molt, complex i a vegades difícil de donar-te a entendre.

Jo entenc que costa un poc, i necessites fer molta feina de
pedagogia. Fa un any es negociava entre els sindicats amb
representació a nivell estatal, i al Govern d'Espanya, es
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negociava el Reial decret llei 14, que després, dins el
Parlament, dins el Congrés dels Diputats i el Senat, s'ha
modificat i ha donat com a fruit la Llei 20/2021 i, de fet, des
del que es va negociar el juliol de l'any passat, el Reial decret
14/2021, i després la Llei 20/2021, hi ha grans diferències i,
sobretot, hi ha la disposició addicional vuitena, que és una
addició important quant a tenir en compte, encara molt més
totes aquelles persones que han estat abusades, com bé diuen.
De vegades no saps molt bé quina paraula has d'emprar però,
al final, la senzilla i que entenem tots, és aquesta.

Nosaltres hem intentat traslladar, tant dins els acords, com
també dins aquell decret llei, l'esperit de la Llei 20/2021 que,
a més, és l'esperit d'una llei molt consensuada dins el Congrés
dels Diputats, hem intentat traslladar aquell esperit als nostres
actes, i l’acord és un d'ells i per això, precisament, el fet que es
computi l’experiència 2,5 vegades més si l’has prestada en el
llocs de feina al qual et presentes. Aquest és el gruix, és la
pedra angular de tot el procés d’estabilització. 

Per què? Perquè hem de donar compliment a la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, a la
sentència del Tribunal Suprem, però també a la Llei 20/2021.
Per què? Idò perquè ens preocupen també les persones, com
vostè deia abans.

I quant a la valoració de la mesa, crec que n’he fetes
distintes de valoracions, però crec que ha estat molt positiva.
Quan vàrem plantejar aquesta mesa de vegades amb la
directora general dèiem: si ningú no ens ho demana, per què
ens ficam en aquest embolic? Perquè al final era una cosa com
dir: mira com de bé ens hagués anat a nosaltres si haguéssim
negociat únicament serveis generals de la comunitat autònoma,
mira si haguéssim acabat molt abans, i per ventura ja hauríem
acabat amb els nostres processos. Però pensàvem que era una
responsabilitat de la comunitat autònoma, que la responsabilitat
de la comunitat autònoma en aquest cas era: primer, donar
suport a totes aquelles administracions que tenien més
problemes a l’hora de dur endavant aquests processos, i, segon,
intentar que els processos fossin homogenis per a totes les
administracions, pel que deia abans a la Sra. Sureda, perquè les
dimensions de la nostra comunitat autònoma també ens
permeten fer això. 

Per ventura, Andalusia, amb 8 províncies i amb 8 milions
d'habitants, idò, per ventura, té més complicat fer un procés
com el que hem fet ara, i amb..., no sé si té 400 i busques o 300
i busques d’ajuntaments, per ventura és molt més complex per
a ells que per a nosaltres.

Nosaltres vàrem abordar aquesta mesa i l’experiència la
veritat és que ha estat molt positiva. Ha estat una experiència
allà on crec que tots hem après de tots, hem après... n'hi havia
que havien passat pels consells insulars, però no havien passat
per les administracions locals i també hem pogut veure moltes
de les peculiaritats que tenen aquestes administracions locals i
les hem intentades traslladar i hem après també de sindicats.

I aquí hem intentat, i jo ho deia al començament de la meva
intervenció, agraïa molt i continuo agraint moltíssim la
implicació dels sindicats a l'hora d'abordar la negociació,
d'aquell sindicats que li han donat suport amb una part

aclaparadora de la mesa, però també agrair les aportacions que
han fet els sindicats que no li han donat suport i que hem anat
a nivell de propostes assumides, per part dels sindicats, hem
anat des d’un 80% del que ens ha demanat UGT a un 60% del
que ens ha demanat Comissions Obreres, però a un 50% i
busques del que ens ha demanat SINTTA, USO o ATAP. 

Per tant, jo crec que hem intentat assumir el màxim de les
propostes que s'han fet per part de tots els sindicats, també de
les administracions públiques, que no feien les propostes allà,
sinó que prèviament havien fet comissions de coordinació que
establia també el Decret llei 2/2022, perquè sabeu que (...)
l'administració pública a la mesa fos única, però consensuada
i coordinada prèviament. Per tant no només han estat les deu
meses, sinó les deu comissions prèvies a cadascuna d'aquestes
meses per coordinar l’acció amb l’administració pública.

Hem intentat fer-ho de la millor manera possible. Hem
intentar fer-ho amb la major generositat i honestedat possible. 

Crec que els sindicats han actuat també amb la major
generositat i honestedat possible i la resta d'administracions
públiques també, sobretot amb moltíssima generositat perquè
es tractava d'això, de poder arribar a un acord entre tots i no
s’arriba a aquest tipus d'acord si tothom no aporta part i no és
generós dins la negociació. 

Per tant, moltíssimes gràcies a tots de nou.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Si... ara acabaríem el primer torn, si cap
grup no demana el segon torn... Per tant, donaríem per acabada
la compareixença.

Volem agrair la presència de la Sra. Mercedes Garrido i
Rodríguez i dels seus acompanyants.

I s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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