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EL SR. PRESIDENT:

Començarem aquesta sessió de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. Deman, en primer lloc, si hi ha
substitucions.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sr. President. Margalida Thomàs substitueix el Sr. Portella.

LA SRA. SALOM I COLL:

Maria Salom substitueix Carlota Alberola.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix el Sr. Antoni Sansó.

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, he de comunicar-li que el Sr. Pascual i Ribot,
representant del Grup Parlamentari Mixt ha telefonat demanant
que excusàssim la seva assistència, no assistirà a la comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Queda excusat, idò.

I.1) Compareixença dels Hbles. Srs. Consellers de Treball
i Formació i d'Educació, Cultura i Esports per tal d'informar
sobre el comportament en relació al personal a les seves ordres
del Sr. Xavier Cubero durant la seva etapa com a director
general de Formació i sobre les raons que justifiquen el seu
nomenament com a director general de Personal (RGE núm.
7111/97).

Passam al punt únic de l'ordre del dia relatiu a la
compareixença RGE núm. 7111/97, sol•licitada per quatre
diputats, membres de la Comissió, adscrits al Grup
Parlamentari Socialista, demanant la compareixença dels
consellers de Treball i Formació i d'Educació, Cultura i Esports,
per tal d'informar sobre el comportament en relació al personal
a les seves ordres del Sr. Xavier Cubero durant la seva etapa
com a director general de Formació i sobre les raons que
justifiquen el seu nomenament com a director general de
Personal.

Abans de començar, aquesta presidència vol comunicar que
la Mesa de la Comissió ha pres un acord per unanimitat, en el
sentit de recordar als diputats que hagin d'intervenir a la sessió
d'avui que aquesta es tracta d'una sessió informativa, que els
destinataris del control polític són els consellers de Treball i
Formació i d'Educació, Cultura i Esports, per la qual cosa es
prega que facin bon ús del seu dret d'inviolabilitat
parlamentària sense afectar el dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge d'altres persones. És un
acord pres per unanimitat per part de la Mesa d'aquesta
comissió.

Donarem, en primer lloc, la paraula a l'Hble. Sr.
Conseller de Treball i Formació, Sr. Guillem Camps, per tal
d'informar sobre el tema objecte de debat. Té la paraula el
conseller Sr. Camps.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, president. En qualsevol cas, quan va aparèixer
a la premsa la notícia d'una carta al director del Diario de
Mallorca, signada per un grup de treballadors, i aquest és el
cas, nosaltres pensam que no hi ha cap qüestió concreta per
tal que els denunciants hagin fet, i nosaltres donam aquest
cas per tancat, atès que el període transcorregut des de
l'aparició d'aquestes notícies que han motivat aquesta
possible compareixença, no hi ha hagut cap mena més
d'intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps.

Sr. Ferrer, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. No he d'afegir res més al que ja
ha manifestat el conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam, com és habitual, al torn
d'intervencions, i començarem pel grup proposant de la
compareixença, en aquest cas, el Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el seu portaveu, Sr. Triay i Llopis.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Com
s'ha dit, aquesta és una compareixença demanada pels
diputats del Grup Socialista, per tal que els dos consellers
aquí presents informin sobre el comportament en relació al
seu personal, el personal a les seves ordres, de qui era
director general de Formació de la Conselleria de Treball i
actualment és el director general de Personal Docent de la
Conselleria d'Educació.

Aquesta compareixença es va sol•licitar dia 26 de
novembre, o sigui fa tres mesos, i és la falta de voluntat
política de la majoria parlamentària la que ha fet que fins al
dia d'avui no es vegi, quan falta només un dia per començar
el nou període ordinari de sessions, tenint aprovada la sessió
extraordinària des del mes de desembre.
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La causa que motiva aquesta petició de compareixença és
certament delicada i tractarem de tractar-la sense sortir-nos
d'aquest acord no sé de quin tipus, que ha pres la Mesa de la
Comissió sobre l'assumpte que ens ocupa. Vam tenir
coneixement pels mitjans de comunicació que un grup molt
important de treballadors, jo crec que una majoria de
treballadors, siguin contractats o alguns funcionaris de
Codefoc, que depèn de la Conselleria de Treball i, per tant,
jeràrquicament de la Direcció General de Formació també,
expressaven en termes durs per als que som externs a
l'Administració, el comportament del Sr. Xavier Cubero en la
seva etapa de director general de Formació. Aquesta carta als
que hem tengut accés a la seva integritat, i que anava subscrita,
com dic, per un col•lectiu d'uns quaranta funcionaris i
contractats, quaranta de Codefoc, que és un organisme petit en
termes administratius i de personal, aquesta carta deia que,
replicant a unes afirmacions del Sr. Cubero sobre els motius del
seu, diguem-ne, cessament com a director general de Formació,
diuen aquests quaranta treballadors que el Sr. Cubero no tan
sols ha actuat amb duresa en relació al que denomina "els seus
subordinats", que era una cosa que admetia a les seves
declaracions, sinó que el seu tracte ha estat sempre vexatori,
denigrant, masclista i fora de qualsevol norma de bona
educació. Qualsevol persona que hagi tengut relació amb
aquesta conselleria ho sap, perquè mai no es va privar de
mantenir i estendre aquest mateix tractament fins i tot a
persones alienes al funcionament de l'Administració.

I continuen, aquests treballadors, dient que el Sr. Cubero
ment sobre els motius que van precipitar el seu cessament, ell
i tos els que el coneixen saben, i tan sols el clima de terror
laboral que al llarg del temps va instaurar al Codefoc i a la
Direcció General de Formació, han pogut encobrir fins ara
aquestes pràctiques indignes, no ja d'un representant del Govern
balear, sinó de qualsevol persona amb uns mínims principis
morals. La causa real per la vergonya que a tots ens produeix i
la implicació en la vida privada de terceres persones, no han
estat donades a conèixer. Encara que sigui la seva paraula
contra la nostra, pensam  -diuen els treballadors-, Sr. Cubero,
que va dimitir cinc minuts abans que el cessassin, tan sols la
situació precària dels treballadors i el temor que el seu poder
produeix, han fet que l'assumpte no acabàs als jutjat de guàrdia.

Aquí acaba la cita, perdonin que hagi llegit amb certs
dubtes, perquè l'estava traduint directament, perquè és
escrita en castellà. Aquest escrit, jo crec que posa al
coneixement públic, perquè va ser publicat en part pel
Diario de Mallorca, posa al coneixement públic que hi havia
problemes molt importants i molt greus en la relació del
director general amb els seus treballadors, amb els seus
empleats, amb els seus subordinats, com ell diu. I, per tant,
jo crec que és ben normal que, existint aquests problemes,
que se suposa que el conseller coneixia, que vengui aquí, al
Parlament a explicar què passava, quines van ser les
circumstàncies del seu cessament, per què se'l va cessar, si
se'l va cessar com a conseqüència d'algunes de les qüestions
que aquí plantegen els que treballaven per al Sr. Cubero i
durant quin temps va consentir aquestes situacions, des què
en vam tenir notícia, i havent-hi totes aquestes qüestions tan
greus per enmig, com és possible que el Govern, poques
setmanes després, nomenàs aquest mateix senyor, a través
del conseller d'Educació, Cultura i Esports, director general
de Personal Docent i, per tant, en certa manera, elevàs la
categoria d'aquest director general  en relació a la
importància del col•lectiu de personal a les seves ordres. 

Crec que són qüestions que no es poden despatxar en un
que això és una qüestió que el temps ha tancat perquè el
temps ja ha transcorregut, sí, han transcorregut tres mesos,
efectivament, sense un silenci o cap comentari, jo crec que
els consellers tenen l'obligació de venir aquí a respondre les
qüestions que se li plantegen, no és una qüestió
insignificant, no és una qüestió ni tan sols que ens hàgim
tret de la butxaca o que hàgim iniciat els grups
parlamentaris, és una qüestió que ha sortir directament del
personal afectat cap als mitjans de comunicació, té una
notorietat i una importància pública i crec que exigeix un
aclariment per part del Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Tenen un torn d'intervenció els
consellers. Té la paraula en primer lloc, el Sr. Camps.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, president. Quan efectivament va aparèixer a la
premsa la notícia d'una carta al director del Diario de
Mallorca, firmada per un grup del Codefoc, de la
Conselleria de Treball i Formació, que responia a unes
declaracions que el Sr. Cubero, a una entrevista publicada
pel mateix mitjà, dies abans havia fet. I hem de recordar que
el Sr. Cubero feia cinc mesos que havia presentat la seva
dimissió al càrrec com a director general de Formació, cinc
mesos. I aquest va ser el primer coneixement formal que el
conseller de Treball i Formació va tenir sobre l'existència de
tensions o malestars.

El tema, per a la conselleria, per tant, mancava
d'actualitat i/o vigència. Així i tot, quan es va intentar
aclarir el fons de les manifestacions, el mateix personal va
eludir proporcionar qualsevol altra mena d'informació,
donant per tancada la situació a la conselleria.
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Segons sembla, pel que puc deduir del que tots sabem, que
és el que es va publicar al Diario de Mallorca dia 22, 25, les
declaracions del Sr. Cubero a una entrevista, evidentment van
molestar un determinat grup de persones de la conselleria, de la
casa, i aquest grup li contesta, com molt bé diu, en una carta al
director del periòdic. Aquests dies jo era a Menorca a
inaugurar, precisament dilluns, les dependències del Codefoc
a Mallorca junt amb el president del Consell Insular de
Menorca, i en tornar, dia 26, ningú no havia denunciat res ni
lliurat res per vies oficials de la conselleria. És més, jo vaig
reunir tots els treballadors i tots els funcionaris de la
Conselleria de Treball i Formació, que són 131 persones, em
sembla recordar, i els vaig indicar que la porta del meu despatx
estava oberta i les vies de comunicacions també, sempre,
romanien així, i que qualsevol manifestació o queixa s'havia de
traduir pels reglaments, per les vies reglamentàries. Els vaig
recordar també que no toleraria de cap de les maneres vies
diferents que no fossin aquestes, i que les decisions del Govern
i del Consell de Govern eren d'obligat compliment. No es va
produir cap denúncia, en cap moment, i aquest conseller va
donar el tema per tancat.

Per tant, ens trobam en una discussió produïda a un mitjà de
comunicació, però en cap moment ningú no va plantejar
aqueixa formal davant el conseller. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Ferrer, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Jo he cregut entendre que el portaveu
del Grup Socialista em demanava les raons per les quals jo vaig
proposar al Consell de Govern el nomenament del Sr. Cubero,
i naturalment jo no he d'entrar, malgrat estigui absolutament
tranquil al respecte, al que ha estat objecte de la intervenció del
conseller de Treball quant a la situació que es va produir o no
a la seva conselleria. Jo sí que he de dir, al voltant d'aquestes
expressions, d'aquests qualificatius, que diu el portaveu del
Grup Socialista que varen aparèixer a qualque mitjà de
comunicació, que la meva experiència amb el Sr. Cubero com
a director general, és que en absolut a la Conselleria d'Educació
hi ha un clima de terror laboral ni hi ha relacions dolentes amb
els subordinats, ben al contrari, i que si hi ha persones que
aquells dies als mitjans de comunicació varen manifestar un
talant o un caràcter denigrant, masclista o vexatori del Sr.
Cubero, també n'hi ha que aquells mateixos dies varen
manifestar tot el contrari.

Però, jo he de dir que al Sr. Cubero el vaig conèixer fa ja
temps, que el vaig conèixer quan jo era secretari general
d'Economia i Hisenda i ell ja director general de Formació,
perquè quan es va crear la Conselleria de Treball i Formació,
des de la Conselleria d'Economia es varen continuar tramitant
els assumptes d'aquesta direcció general durant dos o tres
mesos, em va semblar un director general molt vàlid, i en el
moment de nomenar un director general de Personal Docent,
per aquest bon coneixement que tenia d'ell, per la seva
experiència en relació a sindicals i per la seva experiència
docent, vaig considerar que era la persona idònia per proposar
al Consell de Govern, i per això el Consell de Govern va tenir
a bé nomenar el Sr. Cubero director general de Personal
Docent.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. Torn de rèplica, Sr. Triay, té la
paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, jo els voldria demanar, a qualsevol dels dos membres
del Govern que avui compareixen, com s'expliquen que una
situació de tanta normalitat com la que ens expliquen aquí,
fins i tot de tantes qualitats acumulades a una persona, quan
se li demana al president Matas, a una entrevista feta el mes
de desembre de l'any passat, del darrer mes de desembre, si
sap, què sap Xavier Cubero perquè després de perdre una
direcció general per denúncies del personal, recuperi el
càrrec a una altra conselleria?, després de dir que és una
persona adequada, una persona amb capacitat, diu "supongo
que las quejas de sus subordinados responen a cuestiones
reales que pueden influir en la actuación de una persona.
Estos hechos no son deseables, pero creo que Javier Cubero
ejercerá su cargo actual de la mejor manera posible, sin en el
pasado ha cometido algún error de gestión de personal, espero
que no se repita". "Espero que Javier Cubero no repita errores
con el personal", entre cometes, subtitulava la fotografia del
president Matas. Quins errors en la gestió de personal va
cometre el Sr. Cubero que han arribat a ple coneixement del
president de la Comunitat Autònoma, i se suposa que són
coneguts pels consellers que tenien la seva gestió directa
damunt ell.

Per altra part, jo li voldria demanar al Sr. Camps si és
cert que abans del cessament del Sr. Cubero, li va plantejar
que o dimitia o el denunciaria al jutjat, m'agradaria que
m'aportàs la seva opinió, perquè això són coses que es
diuen, o si és cert, fins i tot, que es va veure obligat a acudir
al president de la Comunitat Autònoma, al seu president, al
president nostre, al president Jaume Matas, per plantejar-li
que o llevava Cubero o ell se n'anava. Crec que seria
important conèixer quines són les situacions, perquè per ara
no ens ha explicat en absolut quina va ser la causa per la
qual va cessar una persona amb tantes qualitats, va cessar
sis mesos abans, segons diuen, que fos nomenat per un altre
càrrec, va cessar del càrrec que tenia, tenint, per tant, unes
relacions sindicals, unes qualitats en el tracte de personal i
tot tipus de mèrits com ens ha explicat el conseller
d'Educació.
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Per altra part, també li voldria demanar si és cert que el
conseller Camps va obrir un expedient sancionador en relació
a aquesta qüestió i quin final va tenir aquest expedient, per què
creu que quaranta empleats de Codefoc, que són la gran majoria
de Codefoc firmen un escrit d'aquestes característiques, un
escrit on no tan sols es parla del terror laboral que aquí s'ha
esmentat, no, no, és que parla de pràctiques indignes de
qualsevol persones amb uns mínims principis morals, que
produeixen vergonya i que la implicació de la vida privada de
terceres persones fan que no escriguin a aquest document,
document que existeix, que és accessible, que està firmat amb
documents d'indentitat, perfectament identificat, no és una
invenció aquest document, són quaranta persones a les quals
sembla ser que vostè no va demanar a veure què passava o no
va donar cap passa perquè li aclarissin realment què és el que
succeïa amb aquesta qüestió. De totes maneres, en qualsevol
cas, dins aquest clima de terror laboral que descriuen, no
m'estranya que estiguessin bastant cohibits d'expressar davant
els que fins a aquell moment no havien actuat davant aquests
fets, esperar d'ells una solució als seus problemes.

Per tant, jo insistesc a resumir les preguntes: quina és la
causa real del cessament, de la finalització de l'etapa de director
general de Formació del Sr. Cubero, què sabia el conseller dels
fets que després van sortir a llum pública i que segons totes les
informacions són la causa de la seva sortida, de la seva
dimissió, però dimissió comminada, de dimissió exigida,
perquè, si no, el cessament o altres actuacions molt més
importants eren immediats i, per tant, què opina davant aquesta
situació, el conseller Camps, que crec que va tenir prou
problemes amb el Sr. Cubero, què opina que mesos més tard la
influència del Sr. Cubero sigui tan grossa dins el Govern o als
àmbits pròxims al Govern que realment el nomenin com a
director general de més importància fins i tot de la que tenia.

I aquestes són les qüestions que volia plantejar a la vista ja
que el Sr. Ferrer està absolutament convençut que totes les
qualitat que ornen aquest senyor, i a més ignora absolutament
res que pogués tenir relació amb cap tipus de problema de
caràcter laboral a la seva feina anterior.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Sr. Camps, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. En tot col•lectiu a moments
determinats hi ha tensions i diferents maneres de dur i
d'enfocar, de dirigir i de conduir un organisme, per això mateix
Cubero diu "reconozco mi dureza y en privado llegué a pensar en
algún momento si era un poco tirano. He tenido enfrentamientos
con personas contratadas que confiaban en su pase al
funcionariado, pero cualquier acusación concreta sería su palabra
contra la mía". Després també diu, més endavant: "Me fui
cansado de la lucha por algunos trabajadores y también de la
lucha por arriba, no tenía soltura con el conseller y esa falta de
fluidez con mis superiores y mis subordinados me suponía un gran
desgaste". És aquí el centre de la qüestió i el quid. És a dir que
evidentment ell, amb unes converses, ell va presentar una carta
amb la dimissió, dimissió que jo vaig acceptar, vaig presentar
al president i el Consell de Govern va acceptar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Ferrer. No.

Acabat el torn d'intervenció del Grup Parlamentari
Socialista, passam al Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.
La diputada Sra. Thomàs té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que amb el to que es
produeix en aquesta compareixença, poques coses podem
afegir a allò que ha plantejat el portaveu del grup que ha
sol•licitat aquesta compareixença, i que ha fonamentat
suficientment la necessitat de rebre explicacions d'aquest
cessament i d'aquest nomenament.

Esquerra Unida ha vist i ha seguit aquest tema amb
molta preocupació, considera que la denúncia pública a
través d'uns mitjans de comunicació té un contingut
suficientment seriós i que significa un risc per a tots aquells
que feren aquesta denúncia, i no ens convenç la resposta del
Sr. Camps sobre el fet d'oferir-se al personal i demanar-los
o oferir-los la porta oberta del despatx, perquè reconeixem
que a les relacions laborals, tant siguin funcionaris com
personal contractat, hi ha molts d'aspectes que no apareixen
a les formes sobre oferiments i després situacions en què no
s'arriba a denúncies concretes a llocs concrets, com poden
ser Inspecció de Treball o els jutjats.

Per tant, no ens estranya el silenci posterior o el fet de no
donar passes endavant perquè hi ha formes molt subtils
d'enviar missatges sobre la continuïtat laboral, sobre la
tranquil•litat al teu lloc de feina que provoca que la gent no
es vegi amb coratge suficient com per dur endavant allò que
ha estat capaç de firmar i d'escriure i d'enviar a un mitjà de
comunicació.

En aquest sentit, independentment d'aquests aspectes que
no poden continuar plantejant-se, ja que no hi ha denúncies
concretes ni hi ha escrits ni a la Inspecció de Treball ni als
jutjats, sí que pensam que la tasca tècnica, professional del
Sr. Cubero ha demostrat una sèrie d'aspectes que, com a
mínim, imaginam que han ,motivat que el Sr. Conseller de
Treball acceptàs la seva dimissió.

Per part d'Esquerra Unida pensam que, com a tècnic,
com a responsable del Codefoc, hi ha molts d'aspectes
professionals a discutir, i que, si el Sr. Camps explica que
senzillament la dimissió del Sr. Cubero va ser per un
problema de desgastament personal, vol dir que no entra
dins els aspectes professionals de la gestió d'aquesta persona
al càrrec del Codefoc.
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I, en aquest sentit, tendríem crítiques a fer de la seva gestió
i dubtes sobre la seva eficàcia o possible eficàcia al càrrec d'una
direcció general tan important com és la Direcció General de
Personal Docent, entre d'altres coses perquè no hi va haver mai
un balanç anual de la gestió d'aquest càrrec, un balanç anual
que es pogués presentar al Codefoc i que es pogués avaluar per
part dels membres del Consell de Formació, no hi ha hagut una
gestió clara i transparent i una informació del Consell de
Formació, i, per tant, hi ha aspectes professionals, aspectes
d'eficàcia i d'eficiència que, evidentment, no poden aparèixer a
aquesta compareixença, però, que, com a Esquerra Unida, ens
motiva dubtes davant l'eficàcia de la gestió futura d'un director
general de Personal Docent amb la importància que té i amb el
nombre de funcionaris al seu càrrec que té.

Jo només puc dir que des del punt de vista d'Esquerra Unida
és un tema que per damunt de tot hi ha d'haver la defensa de la
dignitat de les persones i la bona gestió dels càrrecs públics,
que independentment dels aspectes professionals estrictament,
d'allò que hem de parlar sempre és que un càrrec públic ha de
tenir un tracte exquisit amb els seus subordinats, no es pot llegir
una denúncia pública sobre tractes vexatoris, denigrants,
masclistes i després, perquè això no va més endavant a
tribunals o a Inspecció de Treball, dir que el tema està tancat,
i manifestar la nostra preocupació, almanco perquè no s'aclareix
que una denúncia a través d'un mitjà de comunicació pugui
quedar realment aclarida i pugui quedar realment desvirtuada.
Senzillament la resposta és no han anat més endavant, per tant
ho donam per tancat, i senzillament els motius són una
presentació d'una dimissió.

Crec que no aclareix el problema, i com a responsables
polítics haurien de, almanco, haver arribat més enllà i haurien
d'haver donat resposta a allò que significa la responsabilitat
política d'un càrrec de confiança com pot ser un director del
Codefoc o un director de Personal Docent amb cap mínim
dubte ni cap mínima possibilitat que sigui motiu d'una
compareixença parlamentària. I, en aquest sentit, pensam que
per part dels dos consellers presents haurien d'haver pogut venir
aquí i presentar una resposta clara i contundent, i senzillament
han respost que el cas està tancat perquè no ha arribat als
tribunals. La responsabilitat política de vegades no va als
tribunals, però s'assumeix per part d'aquells que tenen aquesta
responsabilitat política.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Volen fer ús del seu torn? Sr. Camps,
té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Jo voldria recordar a la parlamentària
que, primer de tot, evidentment, han passat cinc mesos de la
dimissió, jo vaig tenir el director general de Formació un any,
pràcticament, més o manco. I el que li he de dir també és que
la carta al director a mi em sembla que eren vaguetats, que ni
es reiteren ni s'especifiquen davant la conselleria. I més, la seva
actitud, van optar per un posterior silenci, i pel que s'ha exposat
no han merescut per part de la conselleria després cap altra
actuació. Jo no puc fer ni de policia ni d'investigador. Jo vaig
oferir els mecanismes normals, i crec que els mecanismes,
aquestes vies reglamentàries, amb posterioritat no s'han
complit, i jo no puc fer res més.

En qualsevol cas, el que sí li vull dir és que hi ha un decret
que regula tota l'actuació de la Direcció General de
Formació amb el Codefoc, i el 174/96. Li vull recordar
també que hi ha un consell de Formació integrat per agents
socials i la Comunitat Autònoma, i també que tant les
iniciatives europees com el fons europeu estan aprovats per
la unitat administradora del FSE, a Brussel•les, i, a més a
més, els mecanismes de control de la Comunitat Autònoma,
més el Ministeri de Treball, més els òrgans europeus
d'inspecció que cada any vénen i a més a més, el Tribunal
de Comptes. I que en cap moment no hi ha detectat cap
problema, per tant jo no puc sortir d'aquests afers reals i
concrets.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Ferrer, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Jo només volia comentar dos
temes, repetir el que ja he dit al portaveu del Grup Socialista
en relació a la relació que pugui tenir en aquest moment el
director general amb els seus subordinats. Jo crec que
aquesta relació és correcta. Jo no entr a comentar els dubtes
que vostè pugui tenir envers l'eficàcia o l'eficiència, com
diu, del director general per a la gestió de les competències
pròpies del seu càrrec; jo no en tenc cap, de dubte. I de
dubtes, en general, sobre cap altra qüestió, tampoc no en
tenc cap.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. Vol fer ús del torn de rèplica, Sra.
Thomàs? Té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Només senzillament lamentar que
el responsable d'Educació, el Sr. Conseller d'Educacio i
Cultura del Govern balear hagi fet aquestes declaracions,
que no en té cap dubte, que, evidentment, avala aquest
nomenament; nosaltres pensam que, senzillament, una
responsabilitat, com és la Direcció General de Personal
Docent, amb aquests antecedents, com a mínim, es podria
argumentar més, senzillament, només s'argumenta que s'ha
triat perquè és la persona adequada, res més.
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I respondre al Sr. Camps que és evident que no hi ha hagut
cap tipus d'inspecció, cap tipus de queixa en el control del
treball del Codefoc; jo no ho deia en aquest sentit, jo deia que,
des del punt de vista professional, Esquerra Unida podria fer
queixes, evidentment, no s'han donades, per tant..., però des del
punt de vista del tema que ens tracta, ens hagués agradat que el
motiu de la dimissió i la valoració del Sr. Camps, després
d'haver treballat un any amb el director general de Formació,
hagués pogut, com a mínim, donar més elements, aclarir més la
seva valoració del treball d'aquest director de Formació.
Senzillament, res més, però que si realment hi hagués hagut o
si hagués continuat el tema, des del punt de vista de queixes,
s'haguessin pogut donar, si hi hagués hagut la mínima condició
de tranquil•litat laboral, professional i personal d'aquelles
persones que en un moment determinat saben que es juguen un
lloc de feina, que es juguen una tranquil•litat laboral, i això,
avui en dia, amb les condicions laborals que es viuen i amb la
situació que es viu dins el mercat laboral, no és estrany que
hagi anat més endavant, sabent que es juguen un lloc de feina
i que es juguen una tranquil•litat en el seu lloc de feina. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. En contrarèplica, sí, Sr. Camps, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Jo només vull recordar que el
director general de Formació va estar amb mi un any i que li
vaig acceptar la dimissió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps.

Passam al torn d'intervenció del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, està ben clar que els dos
consellers, el Sr. Camps i el Sr. Ferrer, no han vengut aquí a
explicar res, sinó a tapar tot el que podien, perquè, d'explicació,
no n'han donada cap ni una. Si haguessin volgut donar
explicacions davant unes denúncies tan terribles, jo no record
que mai un col•lectiu de treballadors de la Comunitat
Autònoma hagi plantejat unes denúncies tan fortes, i hi ha
hagut reiterades denúncies, però, d'aquesta envergadura, no n'hi
havia hagut tantes mai, i no només no compareixen a petició
pròpia sinó que quan compareixen a instàncies d'un grup
parlamentari, vénen aquí i tapen tot el que poden tapar.

És increïble que hagin fet l'única cosa que ens diuen que
han fet, perquè, Sr. Camps, vostè és una persona molt
ingènua. Uns treballadors, 40 treballadors, prenen aquesta
decisió d'escriure una carta als mitjans de comunicació,
signada, on denuncien aquests temes tan terribles, fins i tot
diuen que hi ha hagut persones que han hagut de tenir
tractament mèdic pel clima de terror laboral que s'havia
produït en el seu lloc de treball, i vostè els cita i té la
pretensió que venguin de motu proprio i li confessin tot això.
Vostè sap perfectament que la majoria d'acusacions que ha
fet el personal són certes, i segurament per això va acceptar
la dimissió del Sr. Cubero.

El Sr. Cubero mateix ho diu, que no es duia bé amb
vostè, amb els seus superiors no hi havia fluïdesa; amb en
Ferrer i amb en Matas tengo más sintonía, diu.

Per què va acceptar la dimissió al Sr. Cubero? No només
per pèrdua de confiança, què hi ha de cert en aquestes
acusacions?, la majoria de les quals vostè sap perfectament
que eren certes. Expliqui-ho en el Parlament, que per això
és aquí avui.

Bé, el Sr. Ferrer, com és possible que encarregui, que
confiï la tasca més delicada que existeix dins la Conselleria
d'Educació, de Cultura, Educació i Esports, a l'àmbit
d'Educació, en un moment traumàtic d'assumpció de les
competències, amb una gran inquietud dins el personal,
confia les relacions amb el personal, la Direcció General de
Personal, a una persona amb aquest historial, amb aquest
expedient, que surt rebotada del Codefoc amb aquestes
gravíssimes denúncies, amb aquests conflictes amb el
personal, i vostè li encarrega la gestió d'un col•lectiu de més
de mil treballadors que veuen aquest procés amb una certa
incertesa.

Miri, Sr. Ferrer, jo crec que no l'ha nomenat vostè, el Sr.
Cubero. El Sr. Cubero ho va dir, los consellers pasan y yo me
quedo, i efectivament, han passat consellers i no hi ha
quedat, el Sr. Cubero, ha ascendit, segurament perquè té una
responsabilitat confiada més alta que la que tenia en el
Codefoc, i ja es comença a notar la mà del Sr. Cubero al
front de la Direcció General de Personal. Ens comencen a
arribar denúncies de centres que veuen que hi compareix un
professor sense que tengui els punts suficients, sense que
estigui en el llistat que li pertoca, simplement perquè va al
centre amb el carnet del Partit Popular, i això ja comença a
passar en els centres educatius de les Illes Balears, i pot ser
el més perillós que hagin fet mai, que fins i tot, en
Educació, s'hi posi una persona  amb responsabilitat, una
persona del partit per fer partit dins Educació; aquesta és la
tasca encarregada al Sr. Cubero actualment.
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I ha passat per alt encara, no sé si la més forta de les
denúncies, perquè aquestes de les relacions personals són
fortíssimes, però ha passat per alt el darrer paràgraf de la
denúncia: "Todos saben que usted ha sido el conseguidor y el
repartidor de los fondos que en miles de millones han llegado de
Europa. Todos sabemos, Sr. Cubero, cuál es su fuerza". Hi han
arribat molts de mils de milions, i nosaltres hem demanat la
relació de despeses de formació procedents del Fons Social
Europeu, i tenim uns llistats de cursos en els quals figura
Codefoc, tants milions; Codefoc, tants milions, i aquest
Codefoc, tants milions, no hi està especificat; per tant, Sr.
Camps, en prengui nota, perquè d'aquí a un parell de dies,
oficialment, li arribarà una sol•licitud de documentació, però ja
hi pot posar el personal a fer feina; l'hi demanam tots els
expedients del Codefoc dels darrers tres anys, cursos que s'han
fet, professorat que els ha impartit, nombre d'alumnes de cada
curs, les factures de cada un d'aquests cursos, perquè si el
Tribunal de Comptes no ha vist res, crec que aquest Parlament
n'ha de tenir coneixement. Volem saber si és ver el que ens
diuen -estic acabant, Sr. President- les persones que han fet
feina directament amb ell, les persones que tramitaven els
expedients fins a la signatura, si és ver que el Sr. Cubero era
l'aconseguidor i el repartidor.

Jo sospit que ja no hi intervendré, perquè crec que no hem
de perdre més el temps, vostès no han vengut aquí a donar
explicacions, ja els les demanarem per escrit, totes les que avui
no ens hagin donat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Camps, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Primera qüestió, reiter que va ser una
dimissió amb un escrit de carta personal on reiterava que,
després de vuit anys d'una tasca tan dura com aconseguir fons
europeus, com muntar un Codefoc i una acció formativa,
realment produïa un estrès i necessitava un canvi d'activitat; per
tant, jo repetesc que li vaig acceptar la dimissió, després d'un
any de tenir-lo jo com a director general de Formació.

Del nivell d'absentisme de la conselleria, li'n puc dir que és
el 3'97, i que a la Comunitat Autònoma, el 4'33. Per tant, està
dins uns paràmetres millors que els normals.

Quant al Codefoc, cap problema, hi ha auditories cada any,
els les remetré i, en qualsevol cas, allà té vostè les portes
obertes per al que cregui més oportú.

Quant a aconseguidor de fons, com vostè diu, evidentment,
tengui en compte que des del 90 hi havia 268 milions, hi va
haver un creixement fins al 97 de 400 milions, i després un
creixement del 25, 502 milions el 95, i açò fa que puguem
donar formació al personal de la nostra comunitat autònoma, i
hem d'agrair al Sr. Cubero que hagi aconseguit fons europeus.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Ferrer, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Jo crec que totes les tasques que
s'han confiat a tots els directors generals que tenen
competències educatives són molt delicades, i aquesta és
igualment delicada, però no és la més delicada ni la menys
delicada, jo crec que totes són igualment delicades.

Vostè, com en general en totes aquestes situacions, pot
tenir els dubtes sobre qui ha nomenat el Sr. Cubero, vostè
diu que no l'he nomenat jo, evidentment, no l'he nomenat jo,
els directors generals, els nomena el Consell de Govern, i,
al Consell de Govern, l'hi vaig proposar jo, fora cap altra
intervenció de ningú, extern, al marge que, com és natural,
abans de dur al Consell de Govern el nomenament del Sr.
Cubero, ho comentàs amb el president del Govern perquè
crec que, per deferència al seu càrrec, mereix assabentar-se
abans del Consell de Govern d'aquestes propostes, però en
absolut hi va intervenir ningú més.

Al final, vostè ha fet, al final de les paraules que em
dirigia, a mi, un comentari en relació que sap per què està el
Sr. Cubero de director general i les substitucions de
professors en els centres, que es produeixen substitucions
per professors que tenen carnet del PP. Les substitucions en
els centres estan absolutament taxades, hi ha una llista, i
l'única diferència entre substitucions abans d'assumir la
transferència i ara és que abans es tardava tres mesos de
mitjana en substituir els professors i ara, dos dies. A mi sí
que m'arriben, i crec que és el que és normal, notícies dels
centres, els centres estan contents que s'hagi canviat aquest
termini excessiu per un termini màxim de dos dies, sigui qui
sigui a qui correspongui, per llista, fer la substitució i sigui
quina sigui, com és natural, i no pot ser d'altra manera, la
ideologia que tengui el professor concret.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. No hi vol intervenir, Sr. Sampol? Pel
Grup Parlamentari Popular, Sr. Jaén, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. El objeto de la
comparecencia, como bien nos recordaba el Sr. Presidente
en el escrito del Grupo Parlamentario Socialista, era la
comparecencia de los dos consellers del Gobierno para
realizar la sesión informativa sobre el comportamiento en
relación al personal a sus órdenes durante su etapa como
director general de Formación y sobre las razones que
justifican su nombramiento como director general de
Personal. Ha habido explicaciones, yo creo que suficientes,
hay interpretaciones muy dispares, y cada uno es libre y
voluntario de hacerlas en la manera que quiera y pueda,
pero nuestro grupo está satisfecho con las explicaciones que
los dos consellers han dado a la comisión.
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Dicho esto, sí quiero hacer alguna reflexión en torno a otras
cuestiones colaterales que han ido surgiendo en la
comparecencia. Me referiré primero al Codefoc, porque puedo
decir sin rubor y sin falsa modestia que conozco el organismo
desde hace tiempo porque he podido participar en el consejo
rector, y he tenido una relación muy fluida, muy fluida, tanto
con su director, con Javier Cubero, como también con el
conseller anterior y con el actual conseller, y me cabe la
satisfacción de poder decir que es un organismo modélico, que
ha tenido un gran impulso durante la etapa que el Sr. Cubero
tuvo a bien dirigir, y que tenemos ejemplos, el último, el más
concreto, el Plan Mestral, que ha tenido un éxito en todos los
campos en que la actividad se ha desarrollado, teniendo en
cuenta aquel principio de aprender a aprender y, en concreto, la
actualización contínua en saberes, en capacidades y en
actitudes.

Hay otra reflexión también, que el Gobierno la hace y que
debemos hacerla nosotros. Para nosotros, por nuestra
concepción de la filosofía de la vida, la educación nunca ha
sido el aparto ideológico del Estado, que era el caso normal, era
el aparato ideológico del partido, y sobre esto hay muchas cosas
escritas, ¿verdad? Hemos podido leer mucho, los que tenemos
como profesión la educación, desde Gramsi, por ejemplo, que
es un gran valedor de esta teoría y que muchos le alaban y le
practican.

Por tanto, todas estas cuestiones de que si las personas son
miembros del PP o no, son del PP, esto huele a verdad. Yo creo
que el Gobierno nombra a las personas que le parecen
oportunas para los cargos, como se ha dicho.

Y en cuanto al tema administrativo, sustituciones y tal, pues
rige por la normativa normal, salvo con la celeridad que el
conseller acaba de hacer.

Por tanto, damos por concluida esta intervención, dándonos
por satisfechos de las explicaciones que se han dado aquí, en la
comisión, y esperamos que el Sr. Cubero tenga una larga vida
como director general de Personal y que lo haga lo mejor
posible, entendiendo que es un tema difícil, un tema
complicado, pero espero que su valía personal, que me consta,
la haga presente de forma diaria. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Hi volen intervenir els consellers? Té
la paraula, Sr. Camps.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

He d'agrair al Grup Popular les seves paraules de
satisfacció i d'acceptació de les explicacions que aquí s'han
donat a nivell de consellers. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Arribat aquest punt, s'agraeix la compareixença.

Conclou aquesta sessió. Gràcies a tots.
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