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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades i senyors diputats, començarem
la sessió d'avui. En primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, president Sebastià Sagreras substitueix Juanma Lafuente.
Gràcies.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, bon dia, president, Juanma Gómez i Gordiola substitueix
Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidente, Idoia Ribas substituye a Sergio Rodríguez.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

President, Maria Antònia Truyols substitueix Joan Ferrer.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més? No?

Compareixença de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, sol·licitada mitjançant l’escrit RGE núm.
6903/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, per tal d’explicar la seva
participació en la proposta d’integració del cos d’auditors
de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears en el cos
d’intervenció i auditoria de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Idò passam a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui relatiu a la
compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 6903/22,
pel Grup Parlamentari Popular, per tal d'explicar la seva
participació en la proposta d'integració del cos d'auditors de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears en el cos
d'intervenció i auditoria de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

El desenvolupament de la sessió s'ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3.a) del Reglament, és a dir, una
exposició oral per part de la consellera, per un temps màxim de
trenta minuts; a continuació es demanarà als grups si volen fer
la suspensió de la sessió, per un temps màxim de 45 minuts;
seguidament intervindran els grups parlamentaris d'acord amb
la seva importància numèrica, començant pel de major nombre
de membres i finalitzant pel Grup Mixt. El grup a què pertany
la presidència del Govern intervindrà en darrer lloc.

Els grups parlamentaris podran formular preguntes o
observacions durant un temps de quinze minuts. Aquest temps
es pot utilitzar en una vegada o en dues. Per tal de dur a terme
el diàleg interactiu en cada una d'aquestes intervencions el
diputat o la diputada podrà sol·licitar la resposta dels membres
a mesura que vagi plantejant preguntes i observacions, sense

que en cap cas no s’admetin interrupcions a la persona que
tingui la paraula. 

Assisteixen la Sra. Rosario Sánchez i Grau, consellera
d'Hisenda i Relacions Exteriors, acompanyada del Sr. Joan
Martí i Cerdà, interventor general; de la Sra. Maria Begoña
Morey i Aguirre, secretària general; de la Sra. Carmen
Palomino i Sánchez, directora general de Funció Pública; de la
Sra. Maria Isabel Gallardo i Jover, cap de gabinet; del Sr.
Celestino Martínez i Cortés, cap de Comunicació, i del Sr.
Francisco Eduard i Barceló, interlocutor parlamentari. 

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

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Moltes gràcies, president, bon dia a tots i a totes. Gràcies a
l'equip que m'acompanya perquè jo pràcticament, en la redacció
del decret llei no en vaig formar part, i sí que probablement des
de Funció Pública em poden ajudar perquè és una qüestió que
competeix més a Funció Pública que a mi. 

Normalment jo no venc a aquesta comissió, però venc a
aquesta sala per tractar temes que afecten l'interès general, i
avui em veig obligada a comparèixer o comparesc aquí davant
per defensar-me d'unes acusacions que ha fet el Partit Popular
d'una manera absolutament falsa sobre la meva honorabilitat,
per la qual cosa és una situació diferent de la que he fet fins ara,
i intentaré ser el més breu possible per no fer-los perdre el
temps i per poder-me dedicar jo també a les qüestions que
interessen a l'interès general d'aquesta comunitat autònoma.

Comparesc per un fet que no s’ha produït, que és la
integració del cos d'auditors..., perdonau, del personal del
personal de la Sindicatura de Comptes dins del cos d'auditors
i interventors de la comunitat autònoma, això és un fet que no
s'ha produït, se’m demanar la intervenció sobre un fet que no
s'ha produït. 

També es diu, o s'han fet acusacions que si s'hagués produït
hagués millorat la meva situació personal o la situació de la
meva plaça de l’oposició que vaig guanyar el 2003, això és una
altra mentida, perquè els membres d'un cos cadascú té les seves
condicions laborals i la condició laboral meva com a personal
de la Sindicatura de Comptes, si s'hagués fet aquesta integració,
no hagués canviat.

Tot això són qüestions que la Sra. Riera sap perfectament
o ho hauria de saber perfectament, perquè va ser directora o
consellera de Funció Pública, per la qual cosa entenc que fa un
ús inadequat de la seva condició de diputada per atendre contra
el meu dret a l'honor.

Va demanar aquesta compareixença sense tenir cap
evidència que aquests fets s'havien produït i va fer tota una
sèrie d'acusacions en públic de les quals avui venc aquí,
bàsicament a defensar-me.

El Decret Llei 6/2022, de funció pública, es va fer per
reduir la temporalitat del personal al servei de la comunitat
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autònoma. Això està ben explicat a l'exposició de motius del
decret llei i es fa perquè hi ha normativa europea que preveu
que s’ha de reduir la temporalitat dels funcionaris de la
comunitat autònoma en un 8%, i es fan tota una sèrie de
disposicions per reduir aquesta temporalitat, amb criteris de
selecció i es munta tot el sistema per a aquesta integració del
personal temporal dins l'estructura de la comunitat autònoma,
o estabilització d'aquest personal dins l'estructura de la
comunitat autònoma, respectant els principis d'igualtat, mèrit i
capacitat, com no pot ser d'una altra manera, un decret llei que
jo tenc constància que va dur molt de temps de feina, moltes
converses amb els sindicats. 

Jo intervenc en aquest decret llei en unes disposicions
addicionals que fan referència a les meves competències quant
a la Comissió d' Impuls del Turisme Sostenible, quant a
l'increment dels llindars per accedir a les deduccions, en
concret, a les deduccions de llibres, i després en una altra
qüestió que era de revisió de preus dels contractes públics a
causa de la inflació. 

Això és la raó per la qual jo no firm la proposta del Consell
de Govern, però sí que firm el decret llei, això també la Sra.
Núria Riera, com que va ser consellera i membre del Consell de
Govern, sap perfectament que els consellers intervenim o
firmam un decret llei només per a aquelles qüestions que
afecten les nostres competències. 

Tot això crec que consta a la documentació que vostè té,
Sra. Riera, i consta a la documentació que vostè té, que a la
proposta que es va aprovar per Consell de Govern no incloïa la
integració del personal de la Sindicatura dins del cos d'auditors
i interventors de la comunitat autònoma. Sí que va passar una
circumstància que va fer que a la publicació posterior es va
publicar una disposició addicional, crec que era la segona, que
preveia la integració del personal de la Sindicatura de Comptes
dins del cos d'auditors i interventors de la comunitat autònoma
i, com que era una errada, posteriorment, es va corregir amb
altres errades que s'havien produït en aquest decret llei. 

Per a aquest decret llei compareix la Sra. Garrido, ho
explica a aquesta sala, sense més incidència, crec que la va
interpel·lar el Sr. Lafuente en aquesta intervenció. Després
també es tramet el decret llei al Parlament per a la seva
convalidació. Es comunica al Parlament la correcció d'errades,
sense que ningú no fes cap observació d’aquesta correcció
d'errades, on hi havia prou més coses. I després es convalida al
Parlament amb l'abstenció del Partit Popular, sense cap menció
a la correcció d'errades i sense cap menció a la creació del cos
d’interventors i auditors de la comunitat autònoma. 

Després surt una notícia als mitjans, i entenc que la Sra.
Riera..., però entenc que ja s’ho havia llegit prèviament, que
s'havia llegit tota la documentació que li havien enviat per a
l'aprovació d’aquest decret llei al Parlament, per la qual cosa
sabia de tot aquest procediment, però quan surt la notícia als
mitjans entenc que veu l'oportunitat de “difama que algo
queda”, per la qual cosa jo comparesc avui, i fa de la mentida
una eina de l’oposició política que entenc que no és la més
adequada.

Si s'hagués..., què hagués passat...?, una altra de les
mentides, no?, això no es produeix, no es produeix la
integració, què hagués passat si s'hagués produït aquesta
integració? Idò si s'hagués produït aquesta integració no hagués
passat absolutament res, perquè les places de la intervenció de
la comunitat autònoma, com altres places de la comunitat
autònoma, de caps de departament, de l'Oficina anticorrupció,
de l’Oficina de Projectes Estratègics estan oberts al personal de
la Sindicatura, de fet, l'Interventor de la Universitat és personal
de la Sindicatura, tenim personal de la Sindicatura a la
Intervenció de la comunitat autònoma, es varen obrir les places
al 2017, i també tenim personal de la Sindicatura a pressuposts,
hi ha personal de la Sindicatura a l’Oficina de Projectes
Estratègics, hi ha personal de la Sindicatura a cabdalies de
departaments de la comunitat autònoma perquè la mobilitat
interadministrativa està prevista a l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic i és una condició bona per a una bona provisió de places
dins l'administració.

De fet, vostè mateixa prové de l'administració local, Sra.
Riera, per la qual cosa entenc que aquesta mobilitat
interadministracions no té res d’il·legal ni de dolent, i és una
pràctica habitual, per la qual cosa aquesta integració no hagués
canviat les condicions de les persones que en aquest moment
som personal de la Sindicatura de Comptes.

Per què l'equip redactor va fer una proposta en considerar
que es podien integrar els dos cossos? Perquè el cos d'auditors
i interventors no existia, perquè és una escala, aquesta escala
sempre s’ha proveït de persones que vénen de l’oposició de
l'Estat per a l'administració local, perquè només s'ha fet una
vegada oposicions a la Intervenció amb normativa autonòmica
i amb caràcter autonòmic, i la plaça va quedar deserta, i perquè
també hi ha dificultats de provisió de places a la Sindicatura de
Comptes. I l'equip redactor, tota aquesta informació... ens varen
explicar, no és iniciativa meva, es va considerar que era
adequat crear un cos més important per afavorir una estabilitat
en la provisió de places per persones amb una formació
economicofinancera i amb capacitat d'ocupar places
d'interventor i auditor de la comunitat autònoma.

De fet, la funció interventora no és només funció
interventora, sinó que és funció interventora prèvia i funció
d’auditoria posterior, i realment el que es fa a les empreses
públiques, el que es fa al Servei de Salut i a altres indrets és
auditoria, amb la qual cosa l'equip redactor en el seu moment
va considerar que aquesta era una molt bona opció; després,
aquesta proposta va decaure, per la qual cosa no es va incloure
al decret llei, i aquesta és la història. 

De la mateixa manera, la Sindicatura de Comptes es nodreix
normalment o s'ha nodrit des de la seva creació de personal de
l'administració de la comunitat autònoma, excepte les tres
oposicions que s'han fet a la Sindicatura de Comptes, que són
oposicions autonòmiques, en la qual jo vaig participar de la
primera promoció, la resta de personal que integra la
Sindicatura de Comptes és personal d'altres administracions.

Una altra qüestió que s'ha plantejat, en un cos cobra tothom
el mateix? No, cadascú cobra en funció de la seva plaça, els
interventors del... o els auditors de la Sindicatura de Comptes
hi ha places base, hi ha caps d'àrea, bàsicament hi ha aquests
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dos nivells a nivell d'auditors i interventors, hi ha interventors
delegats, interventors adjunts i altre tipus de personal, i cadascú
cobra en funció de la seva responsabilitat i de les
característiques de la plaça.

Integrar els dos cossos significa l’ascens o cobrar més de
ningú? No, i això la Sra. Riera, que ha estat responsable del
personal d'aquesta comunitat autònoma ho sap també
perfectament, per la qual cosa no entenc tampoc massa bé les
acusacions.

Sabia jo com a consellera d'Hisenda que l'equip redactor
havia fet aquesta proposta? Sí. Sabia que aquesta proposta
havia decaigut? També. Forma part de les meves
responsabilitats? No, perquè era un decret llei de Funció
Pública.

Amb la qual cosa i resumint, aquesta proposta no es va
aprovar en Consell de Govern, aquesta proposta no va ser
iniciativa meva ni jo vaig intervenir en la redacció i tampoc no
hagués significat, d'haver-se dut a terme, una millora en les
meves condicions laborals.

Jo aquí estic rebatent un poc totes les acusacions que s'han
fet sobre la meva persona, quasi quasi tenc ganes de demanar
disculpes per parlar de mi mateixa en aquesta sala, perquè crec
que aquí hem de venir a parlar de l'interès general, no de les
qüestions personals de cadascun de nosaltres, però, òbviament,
si un diputat demana la meva compareixença per donar
explicacions sobre tota una sèrie d'acusacions, aquí em tendran
per donar aquestes explicacions, que entenc que estan basades
en falsedats.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Per tant, passam a formular preguntes o observacions,
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris per un temps
màxim de quinze minuts. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president, bon dia a tothom, bon dia, Sra.
Consellera. En primer lloc, vull agrair-li la rapidesa a
comparèixer a aquesta comissió per donar explicacions de tots
aquests despropòsits que han sortit aquests darrers mesos als
mitjans de comunicació.

Li he de dir que l’hem vista en aquesta intervenció, la
veritat, molt a la defensiva, ha començat vostè al segon número
2 atacant els diputats que venim aquí a fer una funció de
control, perquè és la nostra feina i per això som càrrecs electes,
controlar el Govern, els càrrecs digitats, com són vostès i tot el
seu equip que l'acompanya, i això, aquest nerviosisme denota

que per ventura no anava tan desencaminat el Diario de
Mallorca, que és d’on va sortir aquesta informació, no va sortir
ni del Grup Parlamentari Popular ni de la meva persona, sinó
d'unes publicacions que es varen fer als mitjans de comunicació
i que, arran de la nostra funció de control, nosaltres vàrem
demanar, faltaria més!, la seva compareixença, i, faltaria més!,
vostè ha comparegut com toca, el més aviat possible, per donar
les explicacions que vostè ha considerat.

I a partir d'aquestes informacions i d'aquestes explicacions
nosaltres amb la nostra feina, faltaria més!, també li farem totes
aquelles preguntes que ens genera dubte o qüestionament pel
caràcter públic que té vostè a la seva feina, no per cap qüestió
personal, com ha intentat fer vostè, sinó pel caràcter públic que
té la seva funció com a consellera d’Hisenda.

Rebobinant un poc l'explicació que vostè ha donat, vostè
compareix per unes publicacions que varen sortir, que
consideram especialment greus i preocupants en les quals es
parlava al Diario de Mallorca que s'intentava unificar en un sol
cos auditors i interventors, però el greu no era la unificació
d'auditors i interventors, que s'ha fet, a més, a altres comunitats,
fins i tot a l’Estat, el greu era la incorporació dels auditors de
la Sindicatura de Comptes dins el cos general, d’un nou cos
d'auditors i interventors de la comunitat autònoma, la qual cosa
permetrà concursar o accedir a les places de forma igualitària
als auditors de la Sindicatura de Comptes, sense tenir en
compte les diferències d'accés, d'oposicions, de responsabilitat
ni de retribució econòmica que suposa una o altra.

Una proposta més que intentava incloure aquests auditors
de la Sindicatura de Comptes tenint en compte que vostè és
auditora de la Sindicatura de Comptes i és un càrrec de primera
línia de la Sra. Armengol, la Sra. Cladera és una auditora de la
Sindicatura de Comptes i també és un càrrec de primera línia de
la Sra. Armengol i el Sr. Martí, interventor general, és un
auditor de la Sindicatura de Comptes i és un càrrec de la
primera línia de la Sra. Armengol. 

Miri, vostè ha intentat dir que no hi havia cap diferència
entre auditors i síndics, jo li diré que consultades..., com vostè
ha dit, jo tenc informació i coneixements en matèria de funció
pública, no tenc per què negar-ho, només faltaria!, a més, crec
que és bo que hi hagi preparació en els diputats que defensen
els temes, millor que els que no en tenen, i consultades les
darreres oposicions, per exemple, que ha fet la Sindicatura de
Comptes, cinc places convocades el juliol d'enguany, és un
concurs oposició de 108 temes, la resta són mèrits, consult
altres temaris de les oposicions d'interventor de la comunitat
autònoma, el darrer del 2019, són 194 temes, en tres exercicis
teòrics, més un exercici pràctic de quatre blocs de
matemàtiques financeres, fiscalització, control financer, entre
d'altres; és a dir, 108  temes front a 194, tots per oposició,
mèrits i oposició.

Consultades les darreres relacions de llocs de feina, és a dir,
de les places, les funcions i les retribucions, per exemple, un
auditor de la Sindicatura té un complement de destinació 26,
per la responsabilitat, que corresponen aproximadament 10.000
euros anuals; en canvi, un interventor té un complement
específic de 20.000, que és un 29, 30. El complement de
destinació és diferent.
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Consultada també la relació de llocs de feina, un auditor té
un complement específic de devers 21.000 euros, el màxim,
independentment del lloc que ocupi; vostè ha dit que hi ha caps
d’àrea, hi ha auditors base, el màxim té 21.000 euros, o 20.000,
poc més. I el complement específic d’un interventor de la
comunitat autònoma és de 51.000 euros, el lloc on podria
arribar dins la comunitat autònoma com a interventor. És a dir,
una diferència de 32.000 euros anuals.

Si miram altres administracions, perquè això li permetria
també accedir a altres administracions directament en qualsevol
concurs, el sou d'un interventor amb un auditor pot diferir d’uns
40.000 euros anuals, és a dir, 3.500 euros més cada
mensualitat. Són les possibilitats directes que li oferiria aquest
canvi.

En relació amb la proposta, i centraré les qüestions aquí, les
preguntes aquí, anava inclòs dins el Decret Llei 20/2021, com
deia vostè, que incloïa propostes de diferents gabinets; la
proposta d'unificar auditors i interventors afecta la Intervenció
General de la comunitat, que és una entitat que penja
directament de la seva conselleria d'Hisenda. 

Vostè va firmar la proposta que d’aquest decret llei,
juntament amb un parell de consellers més. Supòs que vostè es
degué llegir el decret llei, la proposta de decret llei, sobretot en
allò que l’afectava a vostè a nivell professional tenint en
compte que també la va afirmar, voldríem saber si vostè es va
llegir aquesta proposta de decret llei i si aquesta en concret ens
reconegui si va sortir o no del seu gabinet i de la seva
conselleria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Perdoni, president. Sra. Riera, supòs que ha d'entendre... i
tenc jo la... el bo i el dolent que se’m nota molt el que pens,
crec que som prou transparent, amb la qual cosa supòs que ha
d’entendre que me molesti que m'acusin de ser corrupta, crec
que és normal, que no és el que  hagi dit un mitjà de
comunicació, sinó les declaracions que ha fet vostè als mitjans
de comunicació sense tenir proves, m'ha acusat de corrupció i
de voler aprofitar el meu càrrec públic per al meu propi
desenvolupament personal.

Supòs que entén que això no m'agradi i que em generi... que
estigui un poc a la defensiva i que no pugui ser absolutament
neutral, com quan jo intervenc per altres qüestions que tenen
més a veure amb l'interès general, i supòs que entén que me
molesti que s’empri la mentida per difamar la persona que hi ha
darrere un càrrec públic, perquè òbviament jo ocup un càrrec
públic, però darrere d'aquest càrrec públic hi ha una persona a
la qual afecta que es diguin mentides i se l’acusi de corrupta
sense cap fonament. Crec que té..., que és un atemptat contra
l’honor de la meva persona i crec que així li ho justific, i em
sap greu si no li ha agradat el to de la meva primera

intervenció, però això és el que jo volia transmetre també,
perquè no puc deslligar absolutament la persona que ve a fer
aquesta compareixença. 

Vostè sap perfectament, perquè vostè ho sap i té la
informació, que les persones de la Sindicatura de Comptes,
totes les persones de la Sindicatura de Comptes poden
concursar a places de la comunitat autònoma que, òbviament,
tenen millors complements o un altre nivell, com tot el personal
d'aquí de la comunitat autònoma. Hi ha places que estan
obert..., com vostè mateixa, hi ha places que estan obertes a
altres administracions i el personal de la Sindicatura de
Comptes pot concursar a aquestes places; hi ha les places
d’interventor delegat, ho he dit abans, hi ha les places de
l'Oficina anticorrupció, hi ha la plaça d’interventor de la
Universitat, de companys meus de feina que jo sé que fan feina
a altres administracions.

Quant als complements específics de cada una de les places,
els complements de destinació de cada una de les places, la
veritat és que jo no conec la relació de llocs de feina de la
comunitat autònoma a la perfecció, com veig que vostè se
l'estudia, el que m'expliquen ara és que el sou brut anual entre
un auditor o un interventor delegat, la diferència són uns 5.000,
no 30.000, com vostè deia, aproximadament, d'euros anuals.
Però això no és el que discutim en aquest moment, perquè
discutim sobre un fet que no s'ha produït. Vostè em fa un debat
sobre un fet que no s’ha produït, perquè el decret llei no
incorpora aquesta integració dels dos cossos. Podríem fer el
debat sobre aquest fet si s'hagués produït el fet sobre el qual
vostè fa la seva intervenció. 

Ja li he dit abans, i també això és informació que vostè
coneix perfectament, jo no vaig firmar la proposta de Consell
de Govern, el que sí que vaig firmar va ser el decret llei perquè
contenia disposicions que afectaven directament les meves
competències com a consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors,
relacionades amb la Llei de pressuposts, amb la Comissió
d'Impuls del Turisme Sostenible, amb les revisions dels preus
dels contractes a causa de la inflació i a l'increment dels llindars
de renda per a l'accés a la deducció dels llibres de text, si no ho
record malament. 

I la darrera pregunta que ha fet vostè és si la proposta, el
que figurava a l'esborrany va sortir de la meva conselleria, hi
havia un equip redactor del qual jo no formava part, i vostè sap
perfectament que aquesta iniciativa no surt... i que jo no vaig
intervenir en tota aquesta qüestió en cap moment, perquè vostè
coneix tota l’operativa de com ha funcionat aquest tema per les
declaracions que ha fet, o sigui, no és una iniciativa que hagi
sortit del meu departament i és una disposició que no es va dur
a l’aprovació del Consell de Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies. Idò em vol confirmar que no surt del seu
departament, però si surt de la seva conselleria aquesta
proposta, Sra. Consellera? No sortia del seu departament, però
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sortia de la seva conselleria la proposta d’incloure els síndics
en aquest nou cos d’interventors i auditors?

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

La proposta sortia de l'equip redactor, de...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No sortia del seu gabinet, però sortia de la seva
conselleria...?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera,...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

...per favor...

EL SR. PRESIDENT:

... necessito controlar el temps, per tant, no puc... espereu que
us doni la paraula per controlar el temps, per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

La proposta sortia de l'equip redactor, o sigui, va ser l'equip
redactor que va fer aquesta proposta i el mateix equip redactor
que liderava la Conselleria de Funció Pública que va descartar
aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. A l'equip redactor hi havia personal de la seva
conselleria o del seu gabinet?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Jo li ho deman a la directora general de Funció Pública,
perquè no tenc el detall del personal que va fer la redacció, i la
directora general de Funció Pública em diu que no.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sra. Consellera, quan va sortir en premsa aquesta notícia
d’aquesta unificació que l’afectava, vàrem sol·licitar tota la
documentació d’aquest expedient, vàrem reclamar empara a la
Presidència perquè ens arribàs tota la documentació abans que
vostè comparegués i a dia d'avui no hem rebut cap informe
jurídic, cap memòria justificativa, cap informe de la Sindicatura
de Comptes, cap informe d'Intervenció, cap informe de
l'Advocacia. 

Suposam que un decret llei d'aquesta importància, que
suposa aquest canvi estructural tan important, que afecta dues
administracions, Sindicatura i comunitat autònoma, en una àrea
tan delicada com és intervenció, fiscalització, auditoria deu
tenir informes, memòries, justificacions... S’ha llegit vostè
aquests informes, aquestes justificacions? Els ha demanat? No
hi ha cap informe, cap justificació, cap memòria, no hi ha res
en aquest expedient? I, si n'hi ha, ens els ha dut perquè els
puguem... ens els pot entregar?

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Gràcies, Sra. Riera, però vostè coneix perfectament com
funciona aquest procediment, si és una disposició que no ha
d'aprovar el Consell de Govern, si és una disposició que pot
figurar a un esborrany anterior, però que no ha d'aprovar el
Consell de Govern, no té perquè constar de cap informe, perquè
totes les versions prèvies d’un decret llei no han d'estar
informades. El que ha d’estar informat o el que ha de tenir
coneixement el Consell de Govern de totes les implicacions que
pot tenir és del decret llei que s'aprova a Consell de Govern. I
vostè coneix perfectament que aquesta disposició no anava a
l'aprovació del decret llei que es va fer el dia..., bé, crec que era
juny de 2022.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, vol continuar?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Sra. Consellera, no ha demanat d’ençà que ha sortit
en premsa i als mitjans de comunicació, no ho sabia abans, però
ara no ha demanat si hi havia justificació; si hi havia memòria;
què es volia fer; per què s’integrava la Sindicatura, els auditors
de la Sindicatura de Comptes; no ha demanat informació? No
s'ha reunit amb cap síndic? No s'ha reunit amb els seus tècnics,
amb els seus assessors per saber què passava i per què sortia
vostè als diaris durant una setmana? No ha demanat informes
justificatius jurídics almenys per tenir..., per curiositat ja, si no
era per a res més?

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

He entès que jo que sortia als mitjans de comunicació
perquè vostè promovia que jo sortís als mitjans de comunicació
amb acusacions que són falses, dient que jo m’havia  comportat
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d'una manera corrupta. De fet, això és el que va sortir als
mitjans de comunicació i la causa per la qual em genera
molèsties, que es facin acusacions sobre la meva persona, o el
càrrec que ocup, sense cap tipus de prova. 

Però sí que, òbviament, per preparar aquesta
compareixença, he demanat com va anar tot el procediment,
perquè jo no havia estat present en tot el procediment. I li he
donat les explicacions per les quals l'equip redactor va
considerar convenient que hi hagués un cos en comptes d'una
escala d'auditors i interventors. I quan es va decidir que fos un
cost d’auditors i  interventors que poguessin prestar serveis a
altres indrets de la comunitat autònoma... -que vostè ha dit
abans una altra cosa que és falsa, que és l'accés a altres
administracions, l'accés a altres administracions només es
produeix quan la plaça, i això vostè ho sap, està oberta a altres
administracions-, els interventors de la comunitat autònoma que
fan una oposició a l'administració local tenen accés a
l'administració local per la naturalesa de la seva funció. Entenc
que això no es produiria amb el cos d'auditors i interventors
amb una oposició a la comunitat autònoma, perquè són
personal de la comunitat autònoma.

Li he explicat per què es va tenir aquesta iniciativa, per què
l'equip redactor va tenir aquesta iniciativa, que és la informació
que jo li he donat. 

Després, em reiter, informes jurídics sobre una qüestió
inexistent, si hem de fer de cada proposta un informe jurídic, no
acabaríem mai, del que fem informes jurídics i informes
econòmics financers són d'aquelles qüestions que realment han
de tenir vigència.

L'equip redactor està format per Lourdes Aguiló, Rafael
Alomar, Òscar Mora, Marta Sureda, Toni Castells, la directora
general de Funció Pública i la directora de l'EBAP, cap d'ells
de la meva conselleria. 

No entenc com vostè critica que el personal de la
Sindicatura es pugui integrar dins de la comunitat autònoma, un
fet que ja li dic que no s'ha produït, quan vostè mateixa prové
d'altres administracions, de fet, prové d'un ajuntament, com
tants d'altres, i fa una feina excel·lent a la nostra comunitat
autònoma, com tant altre personal de la resta d'administracions
que fan feina a l'administració de la comunitat autònoma.
Entenc, no?, és la meva opinió personal, que la lliure
concurrència, la igualtat, el mèrit i la capacitat és el que ens
dóna l'excel·lència en la funció pública, que l’important és que
aquesta funció pública doni un servei a la ciutadania amb
caràcter excel·lent. I jo entenc que qualsevol iniciativa que vagi
dirigida a millorar la igualtat, el mèrit i la capacitat i la massa
crítica a les persones que accedeixen amb una oposició a
l'administració, no té ni res d’il·legal, ni res de dolent. 

EL SR. PRESIDENT:

Vol continuar?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, consellera. Li agrairia que em contestàs de forma
un poc més clara. Va demanar vostè qualque informe jurídic,

qualque memòria justificativa d'aquesta proposta o esborrany
inicial d'unificar els auditors de la Sindicatura?

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 
 

És que jo no deman informes jurídics d’iniciatives ni de
propostes, els informes jurídics són dels textos que han de ser
vigents. O sigui, abans d'aprovar un text, quan el text és
definitiu, es fan els informes corresponents. Si de cada proposta
que arriba a la meva conselleria de 50.000 temes, de provisions
de places, de creació de serveis... he de demanar un informe
jurídic, no acabaria mai. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sra. Consellera, la proposta d'unificar els auditors de la
Sindicatura no va existir, diu vostè, no va existir mai? Va
existir a qualque moment i es va retirar? 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 
 

Jo crec que li he explicat, no? Jo no coneixia la redacció del
text en concret, hi va haver una iniciativa i es va descartar, es
va descartar, i no figurava en el text definitiu. No entenc per
què això significa que vostè m'acusi d'alguna cosa. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Consellera, però li repetesc, no es posi
nerviosa, no intenti atacar directament els diputats que venim
aquí com a diputats, d’acord?, intenti contestar únicament amb
rigor les coses que li demanam.

Miri, nosaltres tenim l’extracte de l’acta de Consell de
Govern, de dia 13 de juny, i a l’extracte de l’acta consta una
integració dels auditors de la Sindicatura, a l’extracte de l’acta.
És a dir, nosaltres voldríem saber si és que l’acta és errònia,
qualcú ha falsificat aquesta acta, o si és que vostès no es varen
llegir el decret llei que votàvem, ni vostè ni cap dels 12
membres del Consell de Govern, ni cap dels 12 membres del
consejillo, ni cap dels membres que tenen al seu gabinet
assessorant, ni cap dels Serveis Jurídics que tenen a les seves
conselleries o al Consolat? Perquè a l’extracte de l’acta, de 13
de juny, consta, i si consta és que a qualque moment hi va haver
una proposta inicial, perquè, si no, no podia haver-hi hagut cap
error en una versió que no hagués existit mai. Si hi ha hagut un
error, com diuen vostès, és perquè hi havia una proposta inicial,
i si es va dur a Consell de Govern i es va publicar, no només es
va publicar, consta l’extracte, és perquè es va votar una
integració al Consell de Govern de dia 13 de juny.

Es va votar o és que no s’ho varen llegir? Ens ho podria
aclarir?

Gràcies. 
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LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Gràcies, president. Jo crec que li he explicat, el decret llei
que es va aprovar a Consell de Govern no incloïa la disposició
relativa a la integració del personal de la Sindicatura dins del
cos d'auditors i interventors de la comunitat autònoma. Es va
produir un error material, que es va corregir. I crec que aquesta
és la història.

Què existia aquesta iniciativa? Ja li he explicat, l'equip
redactor inicialment va incloure una redacció, que jo he
conegut, la redacció exacta, eh!, que he conegut a posteriori
arran de les seves preguntes i de les seves declaracions. Però
això no va anar a aprovació del Consell de Govern, es va
produir una errada en la publicació, perquè hi havia una versió
que ho que contenia, i després es va corregir.

A més a més, ja no és només..., és a dir, no es va produir, no
es va produir perquè es va descartar, l’equip redactor ho va
descartar. Però si s’hagués produït, no hagués canviat res,
hagués millorat l'accés quan s'hagués fet una oposició, que es
podia fer una oposició amb més personal a un cos econòmic
financer que no tenim personal a Intervenció i que no tenim
personal a la Sindicatura de Comptes i que no tenim personal
en formació econòmica financera, importantíssima per retre
comptes a l'Estat, per a un millor funcionament de la comunitat
autònoma. S'hagués millorat l'accés per igualtat, mèrit i
capacitat. No es va fer.

I crec que aquesta és la història sense més informació.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies. Sra. Consellera, “apartado número 7: el personal
funcionari de l'escala d'intervenció que procedeix del cos
superior, com també el personal funcionari del cos d'auditors de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, s'integra en el
cos d' intervenció i auditoria de la comunitat autònoma”. Això
està inclòs dins l’acta del Consell de Govern de dia 13 de juny
que varen votar vostès.

Si vostè no em menteix i no la varen votar, qualcú s'ha
equivocat a certificar, qualcú s'ha equivocat a redactar l’acta
del Consell de Govern, qualcú s'ha equivocat a publicar i
qualcú s'ha equivocat durant 15 dies, adoptant aquest acord que
s'ha publicat i que ha tengut efectes.

Han adoptat qualque mesura contra el responsable de tantes
errades?

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 
 

Gràcies, Sra. Riera. Jo no som la responsable de les actes
del Consell de Govern i, de fet, jo del que es parla dins el
Consell de Govern estic obligada a guardar sigil de qualsevol
tema que es parli al Consell de Govern, ni som responsable
d'aquesta qüestió. I si per cada errada que es fa a la comunitat
autònoma en qüestions materials i errades humanes haguessin

de demanar responsabilitats, ningú no faria feina, perquè tenim
una administració afortunadament molt dinàmica, que aprova
moltíssimes disposicions i que... a part hem viscut una etapa
que ens ha obligat... -jo no estic parlant d'això, eh?, estic
parlant de tota aquesta legislatura- a prendre decisions
contínuament..., hem fet decrets lleis aquesta legislatura, si cada
vegada que algú s'equivoca en la redacció, en la publicació
haguéssim de demanar responsabilitats, la gent no estaria
disposada a fer feina a la comunitat autònoma. 

Es corregeixin les errades quan es produeixen i així
funciona l'administració, que entenc que també funcionava...,
no feien vostès una caça de bruixes quan vostè era consellera,
de les persones que es poguessin equivocar en alguna
disposició, en alguna publicació o en el que fos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Estam xerrant d'una errada en certificar un acord
de Consell de Govern que se suposa que no varen votar dotze
consellers i la presidenta del Govern. Sap el que és una errada
administrativa? Una errada administrativa ve definida
perfectament a la llei, una errada involuntària, ortogràfica o
numèrica, fàcilment comprovable, d'un número o una data. Sap
com es corregeixen les errades administratives? Supòs que ho
deu saber perquè vostè és funcionària de la Sindicatura de
Comptes i fa molts d'anys que fa feina a l'administració. Es
corregeixen amb una resolució que es publica al BOIB, no amb
un altre acord de Consell de Govern. Si no hi ha un acord de
Consell de Govern previ amb una aprovació que es vol
modificar, no es fa un altre acord de Consell de Govern. Per
què varen fer un acord de Consell de Govern dia 27 de juny si
no varen acordar res dia 13 de juny que s'hagués de modificar?
Realment..., clar, és que es contradiuen els fets amb les
paraules que vostè ens explica. 

Per què varen fer aquesta altre acord de Consell de Govern?
Quines explicacions varen donar?, perquè s'havien equivocat en
la publicació ho varen tornar a dur a Consell de Govern, si el
Consell de Govern ho havia fet bé? És que, la veritat, jo no sé
si ens intenta prendre el pèl, però és que hi ha coses que estan
claríssimes, dia 13 de juny hi ha un acte on hi ha una integració
i dia 27 de juny hi ha un altre acte on es lleva aquesta
integració, es corregeix.

Vostè dirà que és una errada, però no és una errada a la
publicació. Hi ha un acord de Consell de Govern que o ningú
no es va llegir..., aquests consellers o no ens serveixen perquè
no llegeixen els acords que van a Consell de Govern ni els seus
gabinets, o ens estan dient qualque mentida, Sra. Consellera.
Per què hi va haver un altre acord de Consell de Govern? Es va
abstenir a qualsevol dels dos consells de govern?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Consellera.

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 84 / 28 de setembre de 2022 1579

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Gràcies, Sr. President, però jo no... m’he perdut un poc del
que estam discutint, de si el funcionament del Consell de
Govern és adequat o no és adequat, no està en les meves
competències el funcionament dels acords del Consell de
Govern. 

Jo crec que es fan les coses amb el màxim rigor possible a
l'hora de prendre acords de Consell de Govern, com no pot ser
d'una altra manera, i quan es detecten errades, es corregeixen
de la manera habitual que s'han de corregir aquestes errades
quan es produeix alguna situació que surt publicada com no
hauria de sortir publicada. 

I, òbviament, no em vaig abstenir al Consell de Govern,
perquè al Consell de Govern no s'aprovava cap qüestió que
suscitàs la meva abstenció.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Per precisar-ho, idò, no es va abstenir a cap dels
dos consells de govern, ni dia 13 de juny ni dia 27 de juny?

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Jo no m’he..., de tots els consells de govern que hem fet en
aquesta legislatura no m'he abstingut en cap, ni el juny, ni
l’agost ni el setembre, he anat a tots els consells de Govern i es
prenen les decisions normalment, ni entenc que fos motiu de la
meva abstenció cap... hagi estat motiu de la meva abstenció cap
resolució que s'hagi pres a Consell de Govern.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Miri, la Llei de bon govern, 4/2011, defineix el
dret d’inhibició i d’abstenció a l'article 36, i diu que el dret
d’abstenir-se el té qualsevol alt càrrec que tramiti qualsevol
tema que tengui a veure directament amb ell o amb qualcú del
seu parentesc, i que el seu incompliment dóna lloc a l'aplicació
del règim de sancions establerts a la Llei 2/1996,
d'incompatibilitats d'alts càrrecs, l'article 15, apartat e), supòs
que aquest sí que el deu conèixer, que diu que l’incompliment
del deure d'abstenció serà motiu d'infracció. És a dir,
l'incompliment del deure d'abstenció de qualsevol assumpte que
tengui una relació directament o indirectament per qualcú de
qualsevol parentesc cap a vostè pot donar lloc a una infracció
que, a més, és greu. 

Això suposa que s’ha d'obrir un expedient administratiu per
comprovar si hi ha hagut aquesta infracció. En altres governs
hi ha hagut consellers que s’han abstingut quan qualque tema
els afectava directament, precisament per complir la llei, i si hi
ha hagut dubtes s'han obert expedients administratius per
comprovar si hi ha hagut infraccions.

Han obert qualque expedient administratiu per estar
tranquils que no hi ha hagut cap possible infracció de la Llei
d'incompatibilitats?

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Gràcies. Sra. Riera, li dic el mateix, no m'he abstingut a cap
Consell de Govern perquè entenem que no hi ha cap resolució
que s'hagi pres a Consell de Govern ni cap acord de Consell de
Govern que m’afecti ... que m’afecti personalment a mi ni a
persones de la meva família, perquè aquesta disposició, si és
això a què ens referim, a la disposició de la integració de la
Sindicatura de Comptes dins del cos d'auditors i interventors de
la comunitat autònoma, no anava a Consell de Govern, en el
cas que anàs a Consell de Govern s'hagués analitzat si jo
m’havia d’abstenir o no, en el cas que això s'hagués produït.
Com que això no es va produir, no es va analitzar si jo m'ho
havia d’abstenir o no.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, li queden dos minuts i mig.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, gràcies. Em pot confirmar si han obert qualque
expedient administratiu per comprovar si hi ha hagut qualque
infracció, ja que a l'acta de Consell de Govern de dia 13 de
juny consta aquesta integració?

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Li he respost diverses vegades, no?, vostè quan va ser
directora general de Funció Pública a cada una de les
modificacions que feia d’RLT que l’afectaven s’abstenia?, i ho
dic..., demanava un informe jurídic de si s'havia d'abstenir o
no?, en el que es va aprovar al decret llei no havia cap
disposició que m’afectàs, per la qual cosa no es va plantejar la
meva la meva abstenció o no.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Per suposat que demanava informes, per
això jo no vaig sortir pels diaris i vostè és aquí compareixent
perquè ha sortit pels diaris. Li dic que no es posi nerviosa i
contesti les preguntes que li feim com a diputats en
representació de la ciutadania.

Han donat trasllat a la Comissió d'Ètica Pública també
d'aquesta situació?

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

No, si jo no em poso nerviosa, el que passa és que intent
seguir el seu fil perquè... No hi havia disposició, o sigui, es fa
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un plantejament d'una qüestió que no arriba al decret llei de
Consell de Govern. No és al Consell de Govern aquesta
disposició i no es fa cap actuació més, s'aprova el decret llei tal
i com venia i... i crec que fi de la història.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Quantes places d'interventor ha tret oposició...
autonòmica durant aquesta legislatura? 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Sra. Riera, es va treure una plaça d'oposició a la...,  mai no
s'han tret places d'intervenció ni aquesta legislatura... perdonau,
en legislatures anteriors no es va treure cap plaça d'intervenció,
les places d'intervenció provenen de gent que ha opositat a
funcionari a administració local amb habilitació nacional,
normalment en concursos, si no vaig equivocada, en concursos
singularitzats, persones concretes que es detecten i que són
persones que han fet una oposició a l'Administració General de
l'Estat. 

Crec que l’única vegada que s'ha intentat treure una plaça
va ser la legislatura passada. Això està explicat en l'exposició
de motius d'aquesta llei, va quedar deserta i davant de les
dificultats de poder proveir de places d’interventors aquesta
comunitat autònoma, perquè també els habilitats nacionals
d'administració local tenen accés a places dels consells insulars
i dels ajuntaments i és difícil que vengui gent a fer feina a la
comunitat autònoma, es va fer aquesta proposta o l'equip
redactor va fer aquesta proposta de creació d'un cos per poder
estabilitzar una sèrie d'oposicions autonòmiques, amb
normativa autonòmica, amb una estabilitat, que la gent es pugui
preparar un any i si no aprova, es pugui presentar a la
convocatòria de l'any següent, per a la intervenció d'aquesta
comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Vaig concloent. Gràcies, consellera, és a dir han tret una
plaça, una plaça en quatre anys, són vuit anys, d’una
administració autonòmica que té 32.000 empleats públics, de
la qual vostès es vanaglorien que han col·locat 5.000 empleats
públics més i que han fet oposicions. No han flexibilitzat cap
requisit, és a dir, continuen singularitzats, continuen tancats.
Una plaça d’oposició ha tret vostè, en lloc de fer més places
d'oposicions o treure més places d’oposició, millor dit, s'ha
estimat més integrar els auditors de la Sindicatura de Comptes,
hi ha hagut errades a un Consell de Govern de dia 13 de juny.
Ha comprovat vostè per què hi ha hagut errades en aquesta acta
del Consell de Govern? Com a consellera d'Hisenda, és que ens
preocupa si no s'han preocupat de per què surten errades de les
seves votacions. Ningú no ha volgut..., ningú ha demanat, cap

membre del Consell de Govern perquè hi ha hagut aquestes
errades?

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 
 

Vostè no va treure cap plaça d'interventor a la comunitat
autònoma. De fet, vostè el que va fer va ser acomiadar persones
i destruir tota una estructura de funcionaris dins de la comunitat
autònoma. El que s’ha fet aquesta legislatura i la legislatura
passada és reconstruir tot el que vostès havien destruït, intentar
tenir un sistema d'accés a l'administració de la comunitat
autònoma basada en la igualtat, el mèrit i la capacitat; s'han fet
convocatòries d'oposicions de metges, de professors,
d'administració general. Amb un funcionament, que jo vull
agrair a la directora general de Funció Pública i a la Conselleria
de Funció Pública, dinàmic com no havia tengut aquesta
comunitat autònoma la passada legislatura. 

La integració del cos d'auditors de la Sindicatura de
Comptes amb el cos d'auditors i interventors de la comunitat
autònoma, que debatem avui, és un fet inexistent perquè no s'ha
produït, i les errades que s'hagin produït a les publicacions...,
a la Llei de pressuposts es produeixen errades a les
publicacions i es produeixen errades a la redacció i es van
corregint perquè són lleis molt voluminoses que generen
errades i després nosaltres fem una revisió, a la Llei de
pressuposts, perquè és la meva competència, una vegada
s'aprova la Llei de pressuposts per veure que tot el que surt
publicat al BOIB està ben fet. Es fa tota aquesta revisió amb
caràcter d'ofici, que entenc que és el mateix que s'ha fet per part
de la Conselleria de Funció Pública quan s’ha publicat aquest
decret llei que, si no record malament, tenia 149..., era un
decret molt voluminós, 149 pàgines record que eren. 

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, Sra. Consellera. Es tornen a dur a Consell de
Govern les errades? No, es duen les rectificacions i els canvis.
Li ho he dit abans, les errades es fan per resolució de
conselleria, com fa vostè, en els pressuposts, no els torna a dur
a Consell de Govern cada vegada que detecta una errada
material.

Li deman: cap conseller no li ha demanat explicacions de
per què s’ha posat en dubte realment el rigor i les votacions del
Consell de Govern? Ningú no li ha comentat ni li ha demanat
explicacions del que ha passat?

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

En cap moment..., em demana, perdoni, em pot tornar a
repetir la pregunta?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, ha complit els quinze minuts. Faci la darrera
intervenció breu i ja ha acabat.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Si em concedeix un minut per acabar. Li he demanat si cap
conseller li havia demanat explicacions, vostè no m'ha
contestat. 

Miri, l'any 2018 la Sra. Cladera, a un any d'eleccions, ja va
ser plegada fent una modificació que els beneficiava i ara, a
l'any 2022, un altre any abans de les eleccions tornen a fer
aquest intent de modificació i autoascens, operación salida
diuen els interventors de la comunitat autònoma. Operación
desesperada li deim nosaltres, Sra. Consellera.

La veritat, jo, el Sr. Juli Fuster va dimitir per no haver-se
abstingut beneficiant una filla. Vostè no s’ha abstingut de
votacions que la podien afectar directament. Nosaltres només
li demanam que faci un pensament, perquè ha quedat crec que
bastant desacreditada i desacredita el Govern. 

Nosaltres la revisarem i la gent li qüestionarà qualsevol
partida que vostè posi en els pressuposts per si pot beneficiar
aquestes places d'interventor o d’auditor a la qual ara ja tendrà
dret quan torni a l’administració. I això vostè hauria de fer un
pensament, assessorar-se i demanar informes jurídics, crec que
li convendria demanar aquests informes jurídics i prendre la
decisió que pugui fer més bé -com deia vostè- als interessos
generals, que se suposa que ha de defensar un conseller.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera?

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Vostè fa sempre, no?, aquesta tàctica que és igual el que li
contin, vostè té la seva història, que interpreta que d'alguna
manera la beneficia en la seva estratègia de desgast o la seva
manera de fer política. 

Crec que amb tota la documentació que ha rebut i amb les
explicacions que jo li he donat no hi ha lloc a dubte de com ha
anat aquesta situació. De fet, jo som conscient que vostès sap
que tot el que vostè explica o tots els dubtes que planteja és
conscient que són mentides, però aquí som per donar-los
explicacions ara i quan vostè consideri de qualsevol dels temes
que faci en la seva condició de diputada.

Crec que seria més convenient dedicar-se a qüestions que
tenguin un rerefons de realitat per ajudar realment aquesta
funció que tenen els diputats d'acció de govern i ajudar a un
bon coneixement de les polítiques que es prenen en aquesta
comunitat autònoma.

 Gràcies, Sra. Riera. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans, per un temps de
quinze minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Consellera, per ser aquí
avui. Bé, no sé molt bé què li he de demanar després d'aquest
tercer grau al qual s’ha vist sotmesa ara mateix. Crec que
encara que li poséssim la prova del polígraf o li infectéssim
sèrum de la veritat, encara que donés que digués la veritat per
al Partit Popular seria com continuar pel seu camí sense
atenir-se a les explicacions que s'han donat. Crec que s'han
donat sengles explicacions profundes i detallades, que ja en el
seu dia la consellera Garrido, que és la consellera de Funció
Pública, qui realment és l’autora d’aquest decret llei que vàrem
aprovar, que per qualque cosa era un decret llei, d'estabilització
de personal de la comunitat autònoma, també ja va donar totes
les explicacions i que, per tant, som aquí davant una campanya
que és la que elabora el Partit Popular, que és el seu mètode
operandi que hem vist durant tota la legislatura, no només aquí
sinó a altres institucions. 

Llavors, crec que debatre sobre una qüestió que no ha
passat i que no l’està afectant tampoc no té massa sentit debatre
i fer preguntes davant suposicions o i si, i si, i si. No, aquí ja
s'han donat les explicacions. Hi va haver un error, es va
corregir. Crec que ja s'ha dit per activa i per passiva. Llavors,
anar a cercar més qüestions davant un fet que ja s'ha explicat,
nosaltres, sincerament, no hi tenim res més a dir. Crec -i ho torn
a repetir- que davant la multitud de preguntes que s'han fet per
part de la Sra. Riera, crec que s'han contestat absolutament
totes. Per tant, per part del nostre grup parlamentari, no farem
més ús de la paraula. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Moltíssimes gràcies. Estava fent un poc un resum de tot el
que han dit en aquesta a compareixença per poder-ho explicar
una altra vegada. La disposició no va anar a Consell de Govern,
es va corregir l'errada a posteriori i en el cas d'haver anat a
Consell de Govern, això no significava cap millora en la plaça
a la qual jo pertany o tenc per oposició des de 2003 o 4. I
aquestes crec que són les tres qüestions. Veig que la Sra. Riera
diguem el que diguem, insistim en el que insistim i
perfectament conscient amb la documentació que té, que les
acusacions que fan són falses, continua amb el seu discurs.

Moltíssimes gràcies per la seva intervenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Ciudadanos.
Sr. Gómez.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Sra. Consellera,
nosaltres quan donam suport a les compareixences d'altres
grups o nosaltres defensam i feim una proposta a la  Junta de
Portaveus d'una compareixença -i crec que ho hem demostrat-,
sempre seguim el mateix criteri i la mateixa finalitat, i és donar
una oportunitat als membres del Govern, objecte de
fiscalització d’aquest parlament de la seva acció, no tan sols a
la comissió sinó també la ciutadania, normalment perquè ha
tengut ressò mediàtic qualsevol actuació del funcionament, tant
de l'administració com de decisions que pugui haver dut al
Consell de Govern. Per tant, nosaltres en aquesta línia sí vàrem
entendre que no obstaculitzar o donar suport a aquesta
compareixença, perquè entenem que és una oportunitat del
Govern a donar aquesta informació. Per tant, és interès general.
Vostè ha demanat disculpes perquè trobava que... no, no això
és interès general o almanco jo crec que vostè també hi estarà
d'acord, perquè l'única informació que ha sortit als mitjans de
comunicació precisament és: dubtes raonables o no de possible
tràfic d'influències, de possible prevaricació fins i tot o de
tracte de favor. 

I vostè compareix aquí precisament per donar explicacions
d'això i, arran de la seva compareixença i de les declaracions
que ha fet el Govern en comunicat de premsa, surt una
informació que facilita entendre o conèixer unes errades de
procediment administratiu que s'entenen de bona fe i que,
evidentment, pel que és la meva responsabilitat com a diputat
del meu grup, no varen arribar a aprovació de validació
d’aquest decret amb aquelles errades, sinó el que varen llegir. 

Per tant, vostè ha donat explicacions de quina ha estat la
seva intervenció sobre aquesta proposta i la seva participació
i pel que vostè ha dit, ha estat..., em referesc a l’elaboració del
decret, de com hi vaig arribat, sobre temes fiscals i tributaris
que és en el que vostè tenia la competència, la seva implicació
i, per tant, per això va signar, diguéssim, el decret. I això vostè
ho ha constatat aquí. Per tant, nosaltres, per les seves
exposicions i per la informació que s'ha donat de les
intervencions i interpel·lació que ha fet el grup proposant,
nosaltres evidentment no veim per ara, no veim cap tipus de...,
diguéssim, de falta de procediment quant a... o haver interès en
aquestes possibles atribucions de responsabilitat que li donaria
a la presidenta, al Consell de Govern o a vostè, no?, de tràfic
d'influències, tracte de favor o fins i tot prevaricació. Insistesc,
amb els fets que hi ha.

Però sí que hi ha un tema important, arran..., jo li faré unes
preguntes concretes, si vostè té la informació, perquè tal vegada
qui hauria d'haver comparegut aquí és la secretària del Consell
de Govern, perquè realment ens hem anat a un procediment, o
sigui, amb la informació que ens ha donat és un procediment
que ha passat per..., jo crec que errades constatades de manca
de rigor o de descuit o tal vegada millor diligència per part de
l'administració sigui en l’àmbit dels cos que donen suport al
Consell de Govern o la mateixa secretària del Consell de
Govern. 

Per tant, li faré unes preguntes la línia que li comentava a
vostè, que és que la ciutadania és la que demà llegirà als
mitjans de comunicació o a través d'aquesta intervenció tots

aquests aclariments que hi pugui haver, d’acord?, i en la línia
de transparència i de rigor amb la legislació de bon govern,
crec que és una oportunitat per fer-ho i, per tant, li faré una
sèrie de preguntes. Tal volta vostè no les pot contestar, perquè
-insistesc- són de procediment, del que va passar d'ençà que
arriba el primer text del consejillo o del consell previ al Consell
de Govern, que el presideix qui el presideix i el que es va
aprovar i el que llavors va anar a un altre consell de govern per
modificació i va arribar definitivament al Parlament de les Illes
Balears i va ser objecte de validació. 

Per tant, quina redacció arriba al Consell de Govern? És a
dir, el text que vostès tenen al Consell de Govern, que ve -se
suposa- del que ha considerat el consejillo, té el nom de
consejillo. 

Quin text és el que arriba? Com arriba..., si realment no es
va aprovar aquest acord, se’n va aprovar un altre, com arriba
aquesta errada al Butlletí Oficial de les Illes Balears?

Insistesc, no volem cercar a ningú responsabilitats de..., ens
podem equivocar, qualsevol treballador públic, però és
important aquest procediment administratiu i aquesta diligència
que es va dur a terme o no.

Quan es detecta l'errada i qui detecta l'errada? Si ho fa el
butlletí oficial quan (...), si ho fa un i avisa el butlletí oficial, i
qui i com es formalitza la rectificació en el butlletí oficial?
Supòs que de tot això hi ha un expedient, hi ha uns escrits o hi
ha uns documents. 

I, finalment, una altra pregunta..., una o dues preguntes que
em queden, pel que he llegit a la premsa, un grup de funcionaris
que són interventors, interessats en el que ha passat o afectats
per la notícia que surt envia un escrit a qualcú -perquè això és
el que diu el mitjà de comunicació, no sé si ho diu el Partit
Popular o ho deia el periodista, però sé que diu que arriba un
escrit de protesta o manifesten la protesta, jo he llegit a qualque
lloc que és mitjançant un escrit, puc cercar la notícia-, on es
trasllada aquest escrit?, es trasllada a Funció Pública?, es
trasllada a la seva conselleria?, es trasllada a Presidència del
Govern?, o es trasllada als mitjans de comunicació?

I li ho deman..., jo crec que és important que vostè també
tengui aquesta informació, s’ha qüestionat la seva honorabilitat
també aquí i... uns fets en el Consell de... del mateix consell de
govern.

Insistesc, crec que és una oportunitat perquè la ciutadania
tengui aquesta informació,  més enllà del que pugui llegir als
mitjans de comunicació, perquè aquí hi ha un Diari de Sessions
i, entre altres coses, hi ha un vídeo que es pot seguir.

I, per tant, m’interessaria saber aquest escrit, i si té resposta
o si s’han tornat manifestar els interventors damunt aquesta
correcció. Simplement crec que és important complementar
aquesta intervenció seva amb aquesta informació.

Per la informació que vostè ha donat i la que ens pugui
donar, nosaltres -insistesc- entenem que s'haurien donat,
esperaré la seva resposta i la intervenció d'altres grups que
puguin facilitar més informació, s'ha donat complida
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informació del que se li ha demanat a vostè, de l’objecte de la
compareixença, quan es va produir aquesta proposta i la seva
participació.

Per tant, nosaltres hem vist la cronologia del temps en què
s'aprova, es modifica, es publica i es du al Govern i, per tant,
nosaltres el que sí, per la informació que tenim i per la que
vostè em pugui facilitar ara sobre el que li he demanat, crec que
hi ha errades d'un procediment amb manca de rigor, no tan sols
de publicació, sinó de diligència dels membres del Consell de
Govern a l’hora de llegit segons quines decisions que són
importants, com és un decret llei i el contingut d’un  decret llei,
d’acord?, arran del que ha passat, i aleshores vull pensar,
n’estic quasi convençut, per l'impacte mediàtic que ha tengut i
el qüestionament que s'han fet de membres del Consell de
Govern que això es rectifiqui, d‘això es pren nota i es tendrà
molt de rigor. 

El que sí ens va sorprendre és que a la compareixença de la
consellera de Presidència per defensar el decret..., no hagués
mencionat en la seva primera intervenció: “sàpiguen vostès que
el decret que arriba aquí arriba amb modificació d’errades a un
apartat que és prou important”.

Crec que, si és ver que nosaltres quan tenim la informació
se’ns va dir que és amb correcció d'errades, però correcció
d'errades..., crec que és important que la secretària del Consell
de Govern hagués anunciat això, el motiu d'aquestes..., no tan
sols és aquesta, perquè n'hi ha d'altres, sinó d'aquestes errades,
perquè estam parlant d'un decret llei on vostès saben que pel
nombre de decrets lleis que vostès han dut per aquesta via s’ha
qüestionat molt que no ho facin molts d’ells per procediments
de llei. 

Per tant, crec que la iniciativa del Govern, li ho hem dit
moltes vegades que de vegades... en aquesta situació de context
que vivim la iniciativa dels membres del Consell de Govern ha
d'anar amb més diligència que la proposta dels grups
parlamentaris que fem control al Govern, fem propostes de
compareixença o d'aclariments, i és un suggeriment que li torn
a fer a vostè pel que queda de legislatura. Crec que és prou
important. 

De totes maneres, vostè ha comparegut aquí, que ho
haguéssim pogut retardar amb prou temps d'ençà que es va
demanar la compareixença. Per tant, amb aquesta intervenció
conclouria la meva part.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Gràcies, Sr. Diputat. Les informacions que ha vist en
premsa són unes declaracions d’una diputada, per la qual cosa
són informacions jo entenc que són de part i amb una intenció
de desgast.

Jo, quant al funcionament de la Secretaria del Consell de
Govern, la compareixença s’ha demanat perquè jo expliqui la
meva implicació en la redacció d'aquesta proposta i per això ha
vengut, en el funcionament de la secretaria del Consell de
Govern em sap greu, però crec que seria agosarat explicar
qüestions de detall perquè jo no estic a la secretaria del Consell
de Govern i no estic dins de la maquinària, amb la qual cosa jo
la informació que tenc és que es varen detectar unes errades a
la hora de la publicació i es va publicar aquesta correcció
d'errades, que els diputats tenien coneixement d'aquesta
correcció d'errades entre altres coses perquè era informació
pública i entenc que els diputats quan el decret ve a
convalidació del Parlament, s'han llegit el decret llei i s'han
llegit la correcció d'errades. I aquest decret llei va ser
convalidat pel Parlament de les Illes Balears. No va sortir cap
comentari respecte d'aquesta correcció d'errades i, de fet, el
Partit Popular es va abstenir en aquesta... les declaracions varen
ser a posteriori i després sí que jo també, òbviament, com que
m’afectaven directament, vaig llegir les informacions que
sortien d’acord a un escrit d’interventors, vaig demanar a
l'equip redactor si existia un escrit d’interventors i em varen
comunicar que, efectivament, hi havia hagut un escrit quan
s’estaven redactant els esborranys.

Jo el que vull que quedi clar i vull incidir-hi són diverses
qüestions: una qüestió és que això no es va aprovar i això no
està vigent i debatem sobre una qüestió que no existeix, que no
s'ha produït i que no és una realitat. 

I la segona qüestió és, si això fos una realitat, això no
significa cap millora de la condició laboral de ningú, significa
una proposta que es va fer en ares que en aquesta comunitat
autònoma és generàs una massa crítica de persones amb
formació economicofinancera que poguessin accedir amb
temari de la comunitat autònoma a llocs de control
economicofinancer d'aquesta comunitat autònoma. Això és el
que jo crec que puc explicar, no?, i crec que és el motiu de la
meva compareixença. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Consellera, com vostè ha vist, jo no he
entrat en el debat del que diu el decret i es va aprovar, perquè
ens hem assabentat aquí, i a més he fet bastant incidència, del
procediment que s'ha duit de manca de rigor tal volta i tot això
ha creat el que ha creat. 

Jo no tenc instruments ni tenc..., perdoni, instruments,
instruments sí que tenc, el que no tenc és informació per
qüestionar el que li he dit, per no haver de descartar un tràfic
d'influències o un tracte de favor. Jo no ho he vist, el meu grup
parlamentari no ho ha vist, perquè si no, l’objecte de la meva
intervenció i tal volta les nostres actuacions com a grup
parlamentaris haguessin estat unes altres. 
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Veig que no coneix el procés, tot el que ha passat, aquest
itinerari, el que li he plantejat i jo, consellera, amb tot el
respecte institucional i també personal que li tenc, crec que és
important que el conegui, que sàpiga què ha passat, entre altres
coses perquè és el seu nom el que és aquí, no és el de la
secretària del Consell de Govern ni el de la que coordina el
consejillo. Crec que és bo per a vostè que conegui aquests
temes. Vostè per no contestar-ho, no és que més creï més
dubtes sinó que crec que és important per a vostè que conegui
totes aquestes passes que li he dit: qui ho va detectar, quan es
va detectar, què va passar al consejillo perquè no arribés el text.
És a dir, crec que és bo per a vostè saber-ho i també per a tots
i sobretot que prengui nota tot l'equip que prepara aquest tema. 

Entre altres coses, també vostè ha vengut acompanyada aquí
de personal que no és de l'àmbit de la seva conselleria. Per tant,
crec que també és bo que la directora de Funció Pública
conegui una cosa que afecta els treballadors públics i que s’ha
posat en qüestió, no només vostè com a consellera sinó tal volta
com a treballadora públic. Insistesc, crec que és important. 

Jo, a la meva intervenció, no veig més motius per
demanar-li més qüestions. Entenc que vostè a la seva
intervenció i, per tant, unes qüestions que també es va tractar és
el tema que va signar un decret que es va publicar, i vostè ha
explicat que era a l'àmbit estrictament de les seves
competències valorar les mesures tributàries i fiscals que es
prenien en aquell decret llei, que va ser objecte també de
validació al Parlament. Per tant, com a diputat i com a membre
del meu grup parlamentari, en principi, no tenc cap qüestió més
a plantejar-li. 

Gràcies. 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Gràcies, Sr. Gordiola. Gràcies, president. Pensava que havia
explicat a la meva intervenció inicial què havia passat amb el
tema de publicació. Es publica un text que no és el que s'havia
aprovat a Consell de Govern i es publica també la modificació
d'aquest text, es detecten les errades, que es revisen sempre
d'oficis, es contrasten els documents i com han de ser aprovats
una vegada estan publicats en el butlletí oficial, que jo entenc
que això és una feina que fa personal del propi butlletí oficial,
si no vaig errada. Crec que això ja ho havia explicat a la
primera intervenció, que són procediments rutinaris del
funcionament de la comunitat autònoma. 

Quan he demanat explicacions sobre aquesta qüestió,
directament se m’han donat explicacions sobre aquesta qüestió,
són aquestes, i jo no necessit més explicacions que és que  s'ha
detectat un error quan s'han publicat i s'ha corregit. És tot
absolutament transparent i absolutament legal com està en
aquest moment un decret que ja s'havia convalidat al Parlament,
que s'havia traslladat al Parlament el decret llei, que s'havien
traslladat al Parlament les correccions que s'havien fet d’aquest
decret llei i que amb totes aquestes correccions i totes aquestes
publicacions fetes, s'havia validat per aquest parlament. Vull
recordar que tota aquesta informació i aquestes declaracions
que fa la Sra. Riera les fa a posteriori de la convalidació al
Parlament amb l'abstenció del Partit Popular.

Quant al consejillo, que sí que m'ho havia explicat la meva
secretària general, i perdoni perquè no li havia contestat, però
sí que això va anar com a fora d’ordre, perquè aquest decret era
un decret llarg i farragós, a Consell de Govern al qual s'anuncia
a consejillo que va aquest decret llei, però els secretaris
generals no veuen aquest tema en el consejillo. 

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol continuar fent ús, Sr. Gómez? Pregunto.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

No, perquè crec que és un poc... jo entenc que la
pregunta..., no, sí, sí, president, perdona, no sabia si em feia la
pregunta o ja em donava pas. Jo entenc que la pregunta es
formula i a vegades la resposta es tracta..., jo entenc la seva
voluntat de tractar-la. Li insistesc, li don un consell, tot el que
afecti a l'àmbit de vostè com a membre del Consell de Govern
i com a observadora pública que és, perquè si vostè treballàs a
l’empresa privada tal volta no l’afectaria, convé que tengui
cura. 

Pel que em diu, és a dir, el tema és que va anar un escrit i es
va publicar i es va ratificar pel Consell de Govern. Amb això sí
que la Sra. Riera ha fet un itinerari quan la fórmula hagués estat
una rectificació d'errades. Es a dir, una anomalia en el
funcionament jo no la interpreto com una intenció de prendre
unes decisions que són contràries a la llei, però sí que
evidentment la qüestió de rigor i la qüestió de procediment, li
he demanat fins i tot qui havia pres decisions de rectificar un
escrit que s'hagi enviat. Vostè no m'ho ha contestat, entenc que
és perquè no té aquesta informació. Crec que és important que
els secretaris generals, que són membres del consejillo i que
treballen els informes que van o llegeixen i supervisen  els
informes que evidentment van a Consell de Govern, sí que han
d'anar amb més cura amb allò que arriba a les decisions que
vostès prenen. 

Això és el que li deia. Jo no vaig cercar ni cap funcionari
responsable ni qui ha fet les fotocòpies ni qui ha enviat l'escrit,
però crec que aquest itinerari, li deia, l’aconsell que vostè per
informació, si és que això segueixi més endavant, tengui
aquesta informació, perquè l’ha afectada, jo crec que ha afectat
més gent, entre d’altres la secretària del Consell de Govern.
Està claríssim, està claríssim, perquè, a més, ha fet una
compareixença amb aquesta rectificació que arriba al
Parlament. Però, bé, aquí la compareixença és la seva. 

Jo ja no tenc més preguntes a fer-li ni més informació que
he requerit també de vostè. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera?
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LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Sí, només una qüestió quant a quina part del decret llei és
responsabilitat de cada conseller. Açò és el funcionament
habitual del Consell de Govern. Els consellers  firmam els
acords de Consell de Govern que ens afecten i que afecten les
nostres competències, que estan adjudicades en el decret de
funcionament del Govern d'aquesta comunitat autònoma. I això
crec que és informació pública i coneguda, per tant crec que
també és una altra fal·làcia i una altra mentida dir que jo estic
firmant una disposició que m’afecta directament, perquè jo
estic firmant allò que correspon a les meves competències. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
el Sr. Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera,
benvinguda, Sra. Sánchez, i la resta de l'equip tècnic que
l'acompanya.

Crec que oïda la seva intervenció i totes les explicacions
que ha donat fins ara a la resta de portaveus de la comissió que
m'ha precedit, crec que vostè manifesta i vostè també constata
-si no, rectifiqui-m’ho- tres qüestions. 

Una, que no és cert que el text del Decret llei 6/2022, de
mesures urgents per reduir la temporalitat en l’ocupació
pública, aprovat pel Consell de Govern de 13 de juny,
inclogués cap punt relatiu a les places del cos d'auditors de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. 

Segona qüestió, que jo crec que s’ha constatat o constata
vostè, és que sí es va cometre un error en el text que es va
publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, que en cap cas
era l’aprovat per part del Consell de Govern, i que el text
publicat sí va recollir equivocadament aquesta referència a la
Sindicatura. 

I tercera qüestió, per tant, que va ser un error humà que es
va corregir immediatament i que va arribar el decret llei a la
seva validació al Parlament amb l'equivocació resolta. 

Nosaltres, des del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
entenem que aquestes explicacions que vostè ha donat, no sols
per vostè aquí avui en comissió sinó també per altres
informacions aportades pels altres responsables polítics que han
intervingut en la qüestió i per les indagacions fetes per MÉS
per Mallorca, no veim cap, sobretot, no veim cap
intencionalitat de beneficiar ningú, en cap cas. I això és per a
nosaltres el més important, sigui argumentat com una errada
material, que la creim, o sigui perquè s'hagi produït una
rectificació, com s'ha apuntat aquí, però, és més, en tot cas, jo
no som capaç de veure tampoc una assumpció per aquesta
qüestió de cap tipus de responsabilitat que impliqui qüestions
ètiques, com s’ha insinuat aquí, ni tan sols simplement per
responsabilitat política i manco, molt manco, per part de vostè,
Sra. Consellera.

De fet, crec que ja s'ha explicat aquí, qualcú ho ha
verbalitzat, ens centram no en qüestions de fons sinó que
discutim principalment qüestions de forma, que jo no dic que
no siguin importants, però no crec que això sigui el cos que
fonamenti o justifiqui la compareixença d'una consellera per a
aquesta qüestió. 

Escoltades les seves aportacions, també les que va donar en
el seu moment la Sra. Garrido, consellera de Presidència, al
respecte, tampoc no ens queda cap dubte -i això és important,
al respecte, Sra. Rosario- que en cap cas s'ha beneficiat vostè
o s’hagués pogut beneficiar de forma intencionada, vostè o
qualsevol altre, de cap modificació en relació amb les places
d'auditors de la Sindicatura, i molt menys que vostè això ho
hagués promogut. Com que ho tenim molt clar, no farem cap
pregunta al respecte, Sra. Sánchez.

 Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Moltíssimes gràcies, Sr. Ferrà. Jo sí que voldria insistir en
el darrer punt que vostè ha explicat, perquè es diu de si estava,
de si no estava... el que sigui. Si això s'hagués aprovat això en
cap moment no significa una millora laboral per al personal de
la Sindicatura de Comptes, que és el que jo crec que està calant,
repite mucho una mentira y parecerá una realidad, que està
calant dins del discurs i que crec seria una errada també la
intenció quan aquí el redactor va proposar aquesta disposició.
Només volia incidir una altra vegada en això. 

Moltíssimes gràcies per la seva intervenció i el seu suport. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Ara passem al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO.

Gracias, presidente. Bueno, yo creo que ya la consejera ha
contestado muchas preguntas antes de mi turno, evidentemente
a cada uno le toca hablar cuando le corresponde. Entonces, voy
a intentar no reiterar lo que ya se ha dicho aquí, simplemente
aportar algunas ideas nuevas y algunas conclusiones que
cualquier observador objetivo podría extraer. Evidentemente,
yo estoy aquí en función de diputada de un grupo de la
oposición y mi labor es controlar al Gobierno, por tanto,
incidiré en algunos flecos que me han quedado pendientes y
que pueden inducir a dudas sobre este asunto. 

En primer lugar, bueno, existe un principio consagrado en
la Constitución Española por el cual los gobiernos responden
solidariamente de su gestión política. Por ese motivo es
importante que cuando a un miembro del Gobierno le afecta
personalmente algunas de las resoluciones que se adoptan, pues
se abstenga en esa decisión.
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Evidentemente, el hecho de que se haya publicado en un
boletín oficial un texto que la afectaba a usted directamente y
personalmente, un decreto ley, y que luego se publique esa
rectificación, claro, usted nos dice que es un error material,
pero tampoco nos aporta ninguna prueba ni ningún testimonio,
aparte del suyo, que pueda probar que realmente ha sido un
error material o una equivocación, un error humano de alguien.
Tampoco ha explicado el procedimiento por el que podríamos
entender que ha habido ese error humano o quién ha sido la
persona..., yo no hablo de pedir despidos ni nada por el estilo,
eso creo que tampoco la Sra. Núria Riera lo ha comentado, una
cosa es saber dónde están los errores para, simplemente, para
que no se vuelvan a producir o para ser más rigurosos en otra
ocasión, y otra cosa es luego ya lo de la caza de brujas, que
usted ha comentado, que a mí me parece un error. O sea, yo
creo que eso en ningún caso debe producirse.

Pero sí que es cierto que si se produce un error de estas
características que afecta al Gobierno balear, que afecta a su
credibilidad, lo normal es intentar saber dónde ha estado ese
error y poner soluciones para que no vuelva a ocurrir, porque
estamos hablando de que los medios de comunicación se han
hecho eco de esta circunstancia y, bueno, pues que no beneficia
para nada la credibilidad del Gobierno balear. 

Por otro lado, también querría incidir en otra cuestión que
estamos viendo a lo largo de toda la legislatura que es esta
forma de legislar a golpe de decretazo, con decretos
frankenstein, en los que se tratan asuntos y ya de paso se
aprovecha para meter un montón de disposiciones que estaban
ahí pendientes, que estaban en algún cajón o que se quedaron
en el tintero la última vez que se aprobó el último decreto, y
esto tampoco es una técnica legislativa muy recomendable. Lo
digo para que si pueden tomar nota, porque miren luego lo que
pasa, que se cuelan disposiciones y como es tan extenso y es
tan denso y es todo tan complicado, pues, a lo mejor podría ser,
si es verdad su versión, pues podría ser que haya sido un error
porque se manejan diferentes versiones con diferentes
contenidos de diferentes materias que no tienen absolutamente
nada que ver unas con las otras, y luego pasa lo que pasa. 

Entonces, más que nada por seguridad jurídica, por..., por...,
no sé, por técnica legislativa, lo suyo sería que dejasen ya, y a
ver si toman nota después de que haya pasado esto, de hacer
estas barbaridades jurídicas que hacen de meter en un mismo
decreto mil temas distintos que no tienen nada que ver, incluso
que desvirtúan el motivo del decreto. Porque ¿dónde está la
urgencia, ya me dirá usted, para un decreto ley el tema de
integrar dos cuerpos?  Si es que eso se redactó en su momento
por el equipo redactor. A mí gustaría saber los equipos
redactores por qué incluyen en decretos ley materias que no
están justificadas por urgencia y por necesidad, que es lo que
manda el Estatuto de Autonomía. Por tanto, aquí también hay
otra cosa en la que trabajar. Tienen ustedes bastante trabajo
para mejorar sus técnicas legislativas desde el Gobierno balear.

En cuanto también a lo que usted ha comentado de que no
mejoraría, si eso se hubiese llegado a aprobar, tampoco
supondría una mejora en su plaza de trabajo, bueno, es que no
se trata de que mejore o no mejore, se trata de que afecta
directamente a su puesto de trabajo. Por tanto, que mejore o no
es algo subjetivo. Bueno, si nos fijamos en los salarios de las

plazas de uno y otro cuerpo, pues sí, claro que sí que podría
mejorar. Usted dice que no mejoraría, bueno, pues no sé,
depende de cuál sea luego su trayectoria personal dentro del
nuevo cuerpo que se hubiese llegado a crear. Pero en cualquier
caso, eso no exime de que usted debería haberse abstenido en
caso de que ese texto hubiese llegado al Consejo de Gobierno. 

Me dice que no llegó, pero si llegó al BOIB. Entonces aquí
hay un salto, ha pasado directamente de algún despacho de
algún técnico o del consejo redactor al BOIB. Entonces,
querría saber en qué ha fallado ese protocolo que se debería
seguir para que sea la Secretaría del Consejo de Gobierno
quien envía al BOIB el texto y no el comité redactor o el
consejo redactor, no sé cómo le ha denominado, porque en ese
caso si es una propuesta del consejo redactor que finalmente no
llegó al Consejo de Gobierno, ¿cómo es que llega al BOIB? Es
que aquí hay un vacío y, claro, eso hace que pueda haber dudas
sobre el funcionamiento del Gobierno y, también de rebote, le
ha tocado a usted, su honorabilidad; lo cual entiendo
perfectamente que a usted le molesta, porque yo estaría muy
molesta, seguro, y desde luego intentaría averiguar por todos
los medios qué es lo que ha pasado, dónde ha fallado y
explicaría dónde ha estado el fallo para salvar mi
honorabilidad, simplemente por eso.

Gracias, consejera.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 
 

Moltíssimes gràcies. Quant al decret llei, òbviament, no és
la millor manera de legislar via decret llei, però tenim en
aquesta qüestió concreta, el tempus que es dóna per part de la
Unió Europea i per part del Govern d'Espanya per dur a terme
aquesta estabilització del personal temporal o aquesta reducció
de la temporalitat del personal que fa feina per a la comunitat
autònoma. És un període de temps molt curt i quan hi ha, a
part, responsabilitats personals, amb la qual cosa està
perfectament justificada la urgència de decrets llei; a part que
és una de les fites que s’ha de complir per l'aprofitament dels
fons europeus. Tant de bo ho poguéssim fer tot perfecte i amb
una llei i poguéssim governar d'una manera més tranquil·la,
però la realitat s'imposa i hem de prendre decisions amb
moltíssima agilitat.

 Em crida l'atenció perquè aquí compareix la consellera de
Funció Pública en el seu moment, explica el decret llei, el text
del decret llei es trasllada al Parlament, la correcció d'errades
es trasllada al Parlament i és pública, i a cap de les
intervencions que fan els diputats a la convalidació del decret
llei es fa al·lusió a aquesta modificació. És a posteriori quan
algú veu, al Partit Popular, una oportunitat de desgast per una
frase que surt a un article d'opinió, que els parlamentaris, o el
Partit Popular en concret, fan una sèrie de declaracions als
mitjans de comunicació sense proves, per dir que s'ha fet una
actuació corrupta en l’aprovació d'un decret llei.
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La mobilitat interadministrativa és una realitat en aquesta
comunitat autònoma i en totes les comunitats autònomes, i jo
seré una defensora de la mobilitat interadministrativa i de les
possibilitats que la funció pública sigui el més excel·lent
possible i que tenguem el cos de funcionaris de qualsevol
especialitat més excel·lent i més dedicat a l'interès públic
possible, i és obvi que en totes aquestes feines es produeixen
errades. 

Quant al funcionament del Consell de Govern, jo crec que
el fet que s'hagi detectat que s'ha produït una errada, que s'hagi
comunicat i s'hagi comunicat al Parlament, previ a la seva
convalidació, és una bona pràctica que es detectin les errades
i que es comuniquin perquè els parlamentaris puguin saber què
és el que s’està aprovant.

Vostè demana una prova, però en el text aprovat pel Consell
de Govern, que això és informació que se li ha facilitat a la Sra.
Riera, no consta aquesta disposició, tal i com està redactada. Jo
crec que això és la prova del que vostè estava demanant.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. El caso es que nosotros venimos ya con
una serie de noticias anteriores a esta en las que la fiabilidad
del Gobierno balear está en entredicho. 

Ustedes ahora dicen que el informe del Consejo de
Gobierno, el que será remitido a la diputada del Partido
Popular, en la reunión del 13 de junio no constaba esta
integración de los dos cuerpos, pero, claro, sabiendo que ha
habido, por ejemplo, en la Consejería de Sectores Productivos,
ahora mismo hay una causa judicial abierta por un tema de un
cambio en un documento certificado electrónicamente que
primero decía una cosa y luego decía la otra; después además
tenemos que ha dimitido el director general del Servicio de
Salud porque no se abstuvo en un procedimiento de las
oposiciones para su propia hija; claro, ahora viene una
certificación del Consejo de Gobierno en el que se dice que lo
que allí había no era lo que dice el BOIB que había, y claro,
tampoco es muy tranquilizador. No sé si me entiende. Bueno,
creo que soy bastante clara. Es decir, son varios casos que se
van acumulando muy cercanos en el tiempo y que hacen que la
gente pueda tener dudas de la fiabilidad de los documentos que
emite el Gobierno de Baleares. 

Por eso a mí esa prueba que usted dice de que el Consejo de
Gobierno remite un texto a otra diputada, que por cierto yo no
tengo, tampoco lo he pedido porque, total, tampoco me es
fiable, pues..., claro, se podía apoyar a lo mejor de otra forma
mejor si nos explicasen cuál es el motivo por el cual ha llegado
al BOIB ese texto, si realmente no pasa por el Consejo de
Gobierno, cuál es el motivo, o sea..., si no pasa por el Consejo
de Gobierno cómo lo tiene la secretaría del Consejo de
Gobierno, para enviarlo luego al BOIB.

Porque es que el BOIB... no puede cualquier enviar un texto
al BOIB y se lo publican. Los funcionarios del BOIB publican
cuando envía alguien legitimado para hacerlo, y los acuerdos
de Consejo de Gobierno al BOIB los envía la Secretaría del
Consejo de Gobierno, no los envía un consejo redactor o un
técnico por ahí nombrado por alguien. 

Entonces..., aquí está el eslabón que falta para poder dar
más credibilidad al relato, porque, si no, de lo contrario,
simplemente que ahora ustedes aquí ustedes envíen un texto,
claro, pero si..., es lo mismo que lo digan o que lo redacten, si
al final las reuniones del Consejo de Gobierno son secretas, si
todos tienen el deber de callar y de no revelar lo que se ventila
allí dentro. A eso me refiero simplemente.

Gracias.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Ribas, a veure si
centram un poc el debat, aquí ningú no ha descobert una errada
en un text del Consell de Govern. És a dir, el Consell de
Govern fa un text, s'equivoca, el detecta i l’autocorregeix...,
perdona, el Consell de Govern fa un text, es publica
equivocadament i els serveis detecten que s'ha publicat
equivocadament i es corregeix aquesta errada públicament i
notòriament, perquè no crec que hi hagi res més públic que el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, que està per internet i a
part es tramet tota aquesta informació al Parlament.

Crec que això és una prova de la fiabilitat dels mecanismes
de control que hi ha a la informació que es publica, és a dir,
quan es publica es diu “Escolta, està mal publicat”, idò es
publica bé, i passa per aquest parlament i en aquest parlament
ningú no va trobar que fos estrany una correcció de d'una
qüestió en el butlletí oficial, és a dir, abans que sortís cap
informació als mitjans de comunicació, aquesta informació
l’havien detectat internament els mateixos serveis del Govern.

Jo ho dic perquè aquesta comunitat autònoma ha viscut una
època dolentíssima,  duríssima i destructora absolutament de la
fiabilitat en el sector públic, de corrupció amb el Partit Popular,
i jo crec que no s’ha de posar en dubte el funcionament dels
serveis de control d'aquesta comunitat autònoma ni s'ha de
posar en dubte el funcionament d'aquesta comunitat autònoma. 

Jo entenc que vostè ho faci, perquè estadísticament la
manca de confiança en el sector públic és el que fa triomfar els
populismes, que és el partit en què vostè milita, però jo pens
que per al bon funcionament de l'administració i per al bon
funcionament de la societat, en aquesta comunitat autònoma
hem de confiar en les institucions que tenim i no hem de
sembrar dubtes a les institucions que tenim.

Que s'ha produït una errada? Òbviament, es produeixen
errades en els mecanismes de funcionament, però jo crec que
és una bona senyal de la salut de l'administració d'aquesta
comunitat autònoma que els serveis detectin quan es
produeixen errades.

Moltíssimes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Vol continuar?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. A ver, usted me vuelve a dar vueltas
sobre lo mismo, no explica cómo llega al BOIB ese texto, a lo
mejor es que no ha querido saberlo directamente,
independientemente de que la gente sea populista o no sea
populista estos son los hechos; ha llegado al BOIB un texto que
no es el correcto y que no es que salió del Consejo de Gobierno
según su versión y según la versión del propio Consejo de
Gobierno.

En cuanto a que los diputados no dijeron nada en su
momento, y lo dice a raíz de una noticia que surge en los
medios de comunicación, sí, bueno... A ver, los medios de
comunicación normalmente se hacen eco de noticias que les
llegan y si esas noticias no surgieron en el momento no sé por
qué usted siempre está o en su discurso o en su relato
intentando insinuar que es el Partido Popular o... en este caso
porque ha dicho el Partido Popular, no es que tenga yo nada
que ver con el Partido Popular ni que les quiera defender
especialmente, pero es que no cuadra que si en su momento el
Partido Popular no dijo nada, ahora usted culpabilice de todo
esto a una campaña del Partido Popular.

¿No sería más lógico pensar que hay personas afectadas en
sus puestos de trabajo, interventores, que les puede perjudicar
el hecho de que se unan los dos cuerpos y que sean estas
personas las que han dado la voz de alarma cuando han visto
que se pretendía hacer esta unificación? Digo yo, porque si así
los diputados en su día no dijimos nada y luego aparece en los
medios de comunicación, pues..., será más bien que la voz de
alarma la han dado otras personas que tienen un interés
particular que se ve afectado directamente. Es mucho más
probable, más que nada para que dejemos aquí las teorías
conspiranoicas que parece que se están poniendo encima de la
mesa.

Mire, yo no sé si usted creerá que yo pertenezco a un
partido populista, yo pertenezco a una formación que lo que
hace es decir lo que piensa y defender nuestras ideas que son
tan legítimas como las suyas, en una democracia es lo que hay.
Si a usted o a alguien no le gusta, pues tiene un problema,
pueden ir a vivir Afganistán o a algún otro sitio donde no haya
democracia y a lo mejor son más felices. Desde luego aquí, en
una democracia yo tengo derecho, todo el derecho del mundo
a defender mis ideas y a ejercer mi función como diputada que
me han dado los ciudadanos que es, entre otras, la función de
control al Gobierno, y lo que le he dicho hoy aquí es sin ningún
ánimo de ofenderla, más bien todo lo contrario. 

Yo le estoy trasladando el punto de vista de esta formación
política de todo este asunto que ha ocurrido, y creo que es
positivo que usted lo conozca porque de esta forma también
puede argumentar su defensa y puede intentar, como le decía,
salvar su honorabilidad, que usted misma ha apelado a ello...

(Mal funcionament del so)

EL SR. PRESIDENT:

A veure, ara sí... Pot acabar.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

¿Sí? Bien, pues simplemente estaba concluyendo, no sé en
qué momento me he quedado antes de la interrupción, que no
se trata de que sea una opción populista o no, se trata de
defender mis ideas que en democracia todos tenemos derecho
a defender nuestras ideas. Y que yo le traslado el punto de vista
de nuestra formación política porque además creo que lo tengo
que hacer como representante de los ciudadanos que tiene
encomendada la labor...

(Mal funcionament del so)

EL SR. PRESIDENT:

No, no va, eh? No va.

(Remor de veus)

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Y yo le traslado... -yo ya me he perdido-... Yo les traslado
el punto de vista de esta formación política porque entiendo
que su honorabilidad está en juego y además creo que le puede
interesar conocerla para poder articular su defensa de la mejor
manera posible, dado que, es cierto que existen dudas, no es
algo que nos inventemos las personas que estamos aquí en esta
sala, sino que como usted ha visto los medios de comunicación
se han hecho eco de esta situación y conviene que se aclare,
más que nada por salud democrática y precisamente para que
los ciudadanos puedan recuperar la confianza en las
instituciones que, como usted bien ha dicho, tan mermadas han
quedado porque en el pasado hemos tenido determinados casos
que han hecho que, bueno, pues que la gente tenga esta
desafección que es tan negativa para la democracia.

Gracias, presidente.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Lo que más me preocupa de esta comparecencia es hacerles
perder tiempo a ustedes con cuestiones que están perfectamente
probadas cómo sucedieron y así constan en el expediente.

Esta comparecencia se pidió y se hicieron toda una serie de
declaraciones que fueron de las que se hicieron eco los medios
de comunicación sin saber exactamente... -es exactamente lo
que yo he dicho- lo que había pasado con un ánimo de
desgastar y basadas en mentiras, ¿no?, y es lo único que yo he
trasladado que es lo que a mí me produce malestar. Muchas
gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari El Pi, Sra.
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies...

EL SR. PRESIDENT:

Passi a un altre...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores diputades i senyors diputats.
Sra. Consellera, gràcies per venir aquí a donar les explicacions
oportunes, ja que un grup parlamentari va demanar la seva
compareixença. Nosaltres, normalment també, sempre donam
suport a les compareixences que es demanen perquè s'han de
poder fer tots els aclariments oportuns. 

Jo, la veritat, no feia comptes fer-li cap pregunta, perquè...
a més, se n'han contestat moltes, però sí que se’m crea el dubte
en el sentit que si en un extracte d'una acta hi ha aquest escrit
que després surten al BOIB, crec que s'hauria de saber d’on ve
i intentar corregir-ho perquè, sincerament, se li ha fet a vostè,
com es diu, un flaco favor ja que és un tema molt delicat i
sobretot ho és per a vostè perquè l'afecta.

Ha dit que no canvien les condicions del personal que pugui
estar a la Sindicatura, però el que es vol fer o el que es voldria
fer era afavorir l'estabilitat de la provisió de places.

L'única pregunta que li vull fer és, primer, que intentin... -no
és pregunta, però ...- esmenar aquest problema, perquè no torni
a passar, perquè hi pot haver errades, però, com dic, aquesta és
una errada que no és oportuna, i sobretot si l'equip redactor va
considerar que era una bona feina unir el cos d'auditors i
Sindicatura de Comptes amb el cost d'interventors, per què es
va llevar del decret llei; un tema que, sincerament, nosaltres
sempre consideram que no hauria d’haver estat en el decret llei,
això s'hauria d'haver arreglat amb una proposició de llei o un
projecte de llei, que és el que pertoca i no per decret llei, però
que si l’equip redactor era conscient del bo de fer, d’unir
aquests cos, per què es va llevar d’aquest decret llei?

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera.

(Remor de veus)

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Moltes gràcies,...

(Remor de veus)

Moltes gràcies, Sra. Diputada. La manca de personal amb
formació economicofinancera és una qüestió de la qual hem
parlat moltíssimes vegades internament i amb altres òrgans en
aquesta comunitat autònoma, la necessitat de tenir un grup de
persones el més ampli possible amb capacitat de retre comptes,
per exemple, a la Intervenció General de l'Estat, perquè tenim
una quantitat ingent d’informació que s’ha de transmetre a la
Intervenció General de l'Estat, de poder parlar amb les
concessionàries, de tenir gent preparada per quan feim una
concessió d'obra pública estar en el mateix nivell en què estan
els enginyers, els economistes, amb la suficient potència,
perquè ells només tenen un equip que només es dedica a això
per informació economicofinancera, per fer les anàlisis
plurianuals, per fer el control economicofinancer, per prendre
decisions de gestió de tresoreria, i tantíssimes coses per les
quals necessiten un cos de gent amb formació
economicofinancera important.

Això són qüestions que s'han debatut llargament, també
s'han debatut a la mateixa Sindicatura de Comptes, que té una
mancança de personal molt important, com moltes vegades han
manifestat ells mateixos. L'equip redactor va parlar amb la
Sindicatura de Comptes d'aquesta proposta i la Sindicatura de
Comptes es va estimar més no tocar res i deixar les coses com
estaven, i per això es va llevar del text definitiu.

Però crec que hem de fer una feina a la comunitat autònoma
de formació del personal funcionari tant en matèria legal, com
en matèria economicofinancera i amb excel·lència, no només
a la Intervenció, sinó també en la Sindicatura de Comptes, amb
aprenentatges d'avaluació de polítiques públiques, en matèries
legals, perquè realment gestionem el que és patrimoni de tots,
que és el sector públic, de la manera més competitiva i més
favorable possible als interessos generals. 

I crec que és això en el que es fa feina des de la passada
legislatura, des de Funció Pública, les diferents modificacions
que s'han fet a part d'afrontar el que és la digitalització de
l'administració pública i de l'economia, que no són reptes petits.

Tornant al tema que ens ocupa, jo crec que la informació
que s’ha tramès al Partit Popular, perquè així ho ha demanat
quant al que es va aprovar al Consell de Govern, és clara,
indica que aquesta disposició no estava..., després va sortir
publicat amb aquesta disposició, que no sortia a l'exposició de
motius, però que sí sortia en la part de l'articulat, i es va
corregir, però una altra vegada vull insistir en això: no era una
disposició que milloràs la vida particular de cap funcionari
d'aquesta comunitat autònoma, era una disposició que ens
aspirava a millorar la gestió del personal d'aquesta comunitat
autònoma en ares de l'interès general. 

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sra. Consellera, simplement no..., ja
traslladarem la pregunta a la Sindicatura de Comptes, però no
puc entendre si la voluntat era millorar aquesta gestió del
personal pel que fa als auditors i als síndics de comptes amb un
cos, amb un únic cos amb la Intervenció de la comunitat, per
què la Sindicatura -tendrà el seu motius evidentment, per
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ventura vostè no ho sap-, però per què no va tenir la voluntat de
poder-ho fer. Es l'únic que em crea els dubtes. Res més agrair
les seves explicacions.

Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, vol... no, aquest torn sí,
aquest torn sí. Idò passam al Grup Parlamentari..., bé, el Grup
Parlamentari Mixt ha excusat la seva presència perquè havia
d’absentar-se. Per tant, li correspon el torn al Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

Gràcies, president. Bé, jo voldria..., funciona? Sí. Bé,
moltes gràcies. Bé, primer de tot, jo voldria determinar quina
és la realitat de les coses i el desitjable de les coses. És clar que
les Illes Balears som una comunitat petita i que també tenim un
cos reduït, amb poques places i això implica dificultats per a
l'accés en condicions d'igualtat, tal com ha quedat acreditat al
llarg de quasi quaranta anys des del naixement de la nostra
comunitat autònoma. 

És clar que no s'han fet convocatòries específiques d'accés
per a interventors autonòmics, i quan s'han fet han quedat
desertes. Suposo que vostè, Sra. Riera, preferiria tenir un cos
petit per poder triar tot el contrari a millorar-lo i que creixi amb
criteris d'igualtat d'oportunitats. Allò que té més sentit...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... allò que té més sentit per a la gestió de personal i per a
l'interès públics és que els cossos siguin el més oberts possible
per facilitar-ne l'accés amb proves atractives per als joves
universitaris de les Illes, amb periodicitat i amb possibilitats de
carrera professional. 

I no negaré que allò que seria recomanable seria disposar
d'un únic cos fort d'Intervenció i d'Auditoria de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, a partir del qual es nodrissin
totes les institucions autonòmiques amb competències de
control economicofinancer: l'administració autonòmica, el
sector públic, la Sindicatura de Comptes, l'Oficina
anticorrupció, l'Oficina de Fons Europeus, el mateix parlament
si fos necessari, però és clar que no s'ha arribat a aquest punt.
I si s'hi arriba, no serà per afavorir els auditors de la
Sindicatura, que ja tenen possibilitats de mobilitat
administrativa, sinó que és clar que és per afavorir una qüestió,
per tant d'interès general, als futurs aspirants a interventors o
auditors que podrien accedir a aquestes funcions a partir d'un
procés selectiu comú. I seria recomanable, tant per agilitat, per
eficiència, per economia, per assegurar la necessària
periodicitat de proves selectives d'accés, en definitiva, per
l'interès general i no per cap interès particular, com el Partit
Popular avui vol donar a entendre en aquesta sala
“torticerament”. 

Comprendran que no té cap sentit fer un cos autonòmic que
es nodreixi de personal  funcionari d'administració local, que és
el que ha passat fins ara, personal amb habilitació de caràcter

nacional, que també és un cos deficitari a les nostres illes i que
són moltíssims els municipis de Mallorca que necessiten
proveir els llocs d’interventor amb personal funcionari de
carrera i no poden, perquè també hi ha manca de funcionaris
mallorquins o que visquin a Mallorca per cobrir-les. És un
problema que pateixen tots els ajuntaments, totes les
administracions locals. De fet, molts de nosaltres que formam
part de la Comissió d'Hisenda estam cansats, cansats, d’instar
que es posi una possible solució damunt la taula, i precisament
aquesta creació d'aquest cos d'interventors i auditors ajudaria
a solucionar el  problema per evitar aquesta manca de personal
qualificat que deriva després cap a un major nombre
d'incidències quan veim els informes de les entitats locals que
es presenten a la Comissió d'Hisenda. 

Dit això, per tant, el desitjable seria, per tant, un cos
integrat d'interventors i auditors. Això crec que el Grup
Parlamentari Socialista ho té claríssim. 

Altra cosa és l'objectiu d'aquesta compareixença, que és
claríssim, l'objectiu del Partit Popular amb aquesta sol·licitud
de compareixença no és més que fer renou, fer renou polític. I
això em sembla vergonyós. Crec que, en aquest cas, la
consellera ha donat totes les explicacions oportunes a totes les
qüestions que s'han plantejades en aquesta comissió. Per tant,
no ens facin perdre més el temps i les energies en
compareixences estèrils, perquè li hem de recordar a vostè, Sra.
Riera, com va arribar vostè aquí? Insinua, insinua...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sr. President, jo no comparesc.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... que la consellera es volia beneficiar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Truyols, ha de dirigir-se a la Sra. Consellera, no pot
mantenir diàleg amb altres diputats. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Bé, crec que ha quedat palès, després de les intervencions
dels diputats i les explicacions de la consellera, que hi ha pogut
haver dubtes sobre l'errada que es va produir, però que una
vegada detectada, s’ha corregida i, evidentment, també s'han
dut endavant les explicacions oportunes que calien,
explicacions que s'han produït abans d'aquesta compareixença. 

Per tant, crec que en aquest cas també queda palès que el
Partit Popular no va llegir bé el decret llei, no varen fer la seva
feina, ni tan sols varen veure la correcció d'errades i només
s'han quedat amb allò que surt a premsa, per cert filtracions
amb mala fe, i és quan el Partit Popular fa aquesta oposició.

Crec que -repetesc- després de les intervencions de tots els
diputats ha quedat palès que el Partit Popular ha quedat tot sol,
que veu bellumes i crec que s'ha de deixar de fer demagògia
barata i s’ha de deixar fer feina a la conselleria amb el rigor que
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l’avala. Crec que amb totes aquestes explicacions que ha donat
la consellera queda tot aclarit. 

Dit això, no faré preguntes. Moltes gràcies 

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Truyols, i gràcies per
fer èmfasi en allò que pens que és important, que l’important no
és ni com funciona o ha funcionat, si s'ha produït una errada en
el funcionament del Consell de Govern  ni  si una disposició era
no era sinó els efectes que suposadament tenia aquesta
disposició. És a dir, crec que aquesta disposició era una
disposició positiva per al funcionament de la funció pública en
aquesta comunitat autònoma i perquè a les places es pogués
accedir en igualtat de condicions, mèrit i capacitat, per a les
persones que s’incorporen noves a l’administració i que
probablement hagués ajudat a una millor provisió de places i a
generar una massa crítica de personal, no a la comunitat
autònoma tan necessària, però un bon funcionament
economicofinancer i que en cap cas no millorava, com bé sap
la Sra. Riera- entenc que jo sí em puc dirigir a ella-, les
condicions de feina, perquè les condicions de feina no vénen
marcades pel cos del qual formes part sinó que vénen marcades
per la plaça que ocupes, com vostè sap perfectament, i la
responsabilitat que té aquesta plaça. En qualsevol cas, tothom
accedeix -gràcies a Déu- en aquesta comunitat autònoma a les
diferents places en condicions d'igualtat, mèrit, capacitat i
legalitat.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, una vegada acabat el debat, volem agrair la presència de
la Sra. Rosario..., jo he entès de les intervencions que no volien
fer ús del segon torn. A la Sra. Riera no li pregunto, perquè ha
superat el temps.

Per tant, entenc que el debat s’ha acabat i volíem agrair la
presència de la Sra. Rosario Sánchez, consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors, i dels seus acompanyants.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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