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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió. En primer lloc demanaria si hi ha
substitucions per part de qualcun dels grups.

EL SR. GASCON I MIR:

Miquel Gascon substitueix Joana Barceló.

EL SR. RAMONELL I AMENGUAL:

Sí, Joan Ramonell substitueix Joan Verger.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Josep Portella.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Fèlix Fernàndez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa? No hi ha més substitucions.

I.1) Pregunta RGE núm. 3104/99, de l'Hble. Sra. Diputada
Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a traspàs del poliesportiu "Príncipes de España" al
Consell Insular de Mallorca.

Doncs passam al debat, i correspon a la pregunta 3104,
formulada per la Sra. Rosa Maria Estaràs i Ferragut. Sra. Estaràs,
té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. És una pregunta adreçada al Govern,
que vàrem fer al mes de setembre, i la vàrem fer també a una
comissió en relació a l'escola nàutica Cala Nova, sense obtenir
resposta per part del Govern. Veurem si avui tenim un poquet
més de sort. La pregunta en concret diu si el Govern de les Illes
Balears opina que es pot transferir el poliesportiu Príncipes de
España al Consell Insular de Mallorca. Tenim coneixement a
través dels mitjans de comunicació que una de les solucions pot
ser, que tenien el PSOE i Esquerra Unida, era transferir la gestió,
garantint que el centre de tecnificació esportiva, que està finançat
pel Consell Superior d'Esports, quedàs dins el poliesportiu
Príncipes de España. La pregunta en concret és si transferiran o
no al Consell Insular de Mallorca aquest poliesportiu Príncipes
de España, i sí que pregaria claredat, em bastaria un monosíl•lab,
o sí o no. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa
i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
pregunta no és la que ha dit aquí, sinó la que figura al text,
i la que figura al text és "què opina el Govern de les Illes
Balears en relació a l'hipotètic traspàs?" Aquesta és
realment la pregunta; i dir-li que el Govern no contesta
sobre opinions, sinó sobre actuacions que pensa realitzar. I
per tant, no hi ha cap resposta quant a l'actuació que es
pensa adoptar per part del Govern, en el sentit que estam
pendents d'uns informes jurídics previs a l'elaboració, així
com un altre que realitza l'Institut d'Estudis Autonòmics; i
a més dit amb tota claredat, és a dir, que en l'actualitat el
pacte de progrés junt amb el grup parlamentari que li dóna
suport estan en unes negociacions, i que quan hi hagi una
decisió política vostès la sabran. Però mentrestant els tocarà
esperar. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller. Té el torn de rèplica la Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Duim esperant des de dia 28 de
juliol. Aquesta pregunta la vaig formular el setembre. Els diaris
anunciaven aquesta polèmica entre dia 20 i dia 25 de setembre.
Han passat dos mesos. Fa un mes la consellera sense cartera, Sra.
Caro, ens va anunciar aquests informes jurídics, ens va dir
"mañana me los entregarán", d'això fa un mes i mig. Aquests
desitjats informes jurídics els duim esperant el mes de setembre,
el mes d'octubre, el mes de novembre. Ens trobam avui ja a la
tercera setmana del mes de novembre. Desgraciadament el
Govern no em pot donar resposta. El Govern ha de tenir
opinions. Vostè diu que el Govern no té opinions, el Govern ha
de tenir opinions, Sr. Conseller, perquè per això governen; i ha
de tenir opinions sobre l'organització territorial i administrativa
d'aquesta comunitat, ha de tenir opinions sobre aquest traspàs,
perquè per això és el Govern. És diferent que les tengui un
diputat o no, però el Govern sí que les ha de tenir. Els informes
jurídics, avui em diu que els fa l'Institut d'Estudis Autonòmics,
finalment jo ja no sé qui els fa, a aquests informes. Hem llegit
avui als mitjans de comunicació que hi ha un informe jurídic del
Sr. Colom, catedràtic de Dret Administratiu. No crec que el Sr.
Colom estigui contractat per l'Institut d'Estudis Autonòmics, si
no, no entendríem molt bé com funciona aquest organisme.
Pareix que la Sra. Caro també encarrega els seus informes, el Sr.
Garcias els seus, l'Institut fa..., no sé exactament, ja he perdut la
pista de quins són aquests informes jurídics; he perdut la pista de
quan es donaran, cada dia em posen un termini nou; he perdut la
pista de si realment vostès saben fins a on volen arribar. Sé molt
bé, perquè així ho ha explicat molt bé la presidenta del Consell
Insular de Mallorca, què vol el Consell Insular de Mallorca, que
se si transfereixi; tenc bastant clar què vol Menorca i què vol
Eivissa, però no tenc clar què vol el Govern transferir, i el
Govern posa excuses amb informes jurídics perquè realment no
sé si hi ha aquesta voluntat de transferir o no.

Aquesta pregunta del Príncipes de España se m'ha ajornat per
dues vegades, jo pensava que avui, a la tercera setmana del mes
de novembre, ja que se m'havia ajornat, i no vull mal pensar que
se m'ajornàs perquè no se sabia la resposta. Torn a dur aquesta
pregunta aquí, se'm remet de nou a informes jurídics, se'm diu
que he d'esperar. No hi ha cap problema, esperaré el que hagi
d'esperar, però sí que m'agradaria claredat amb aquest tema,
perquè evitarien molta feina a aquest parlament, aquesta diputada
deixaria de fer preguntes, perquè els temes estarien clars.
Clarifiquin aquest tema, Sr. Conseller, s'evitaran molts de
problemes institucionals, i sobretot s'evitaran que aquesta
diputada els posi el dit dins l'ull cada vegada, i que cada vegada
hagi de venir un membre del Govern diferent a dir "no ho
sabem"; un dia és el Sr. Garcias, la Sra. Caro després, i ara li ha
tocat fer aquest paper a vostè. En qualsevol cas sí que
m'agradaria almenys la seva opinió, si més no com a conseller de
Funció Pública, per dir què n'opina vostè, si s'ha de transferir
almanco aquesta gestió, com deia el diari, amb el centre
Príncipes de España. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Pel torn de contrarèplica intervé el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa
i Serra):

Molt breument. Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vostè es
queixa que fa tres mesos que el Govern no li dóna una
resposta clara sobre les actuacions que pensa realitzar al
respecte. Jo, la veritat, he tengut en parèntesi en  el temps
que no he estat a aquesta cambra, però li puc assegurar que
encara esper respostes de l'any 89 del Govern allà on vostè
ha estat. Per tant, que venguin vostès a donar aquí lliçons de
respostes parlamentàries, o quina és la relació que han de
tenir Govern i Parlament, per mi que vostè no pot ser aliena
a tota una herència que vostè du a damunt, vostè i el Partit
Popular.

Per tant, crec que seria la primera qüestió que s'hauria de
deixar d'una forma clara, de quin és el tracte que hi ha
hagut. I li vull dir que hi ha un canvi substancial quant al
tracte que ha de tenir el Govern respecte del Parlament, en
el sentit que no m'he remès a informes jurídics, sinó que
m'he remès a informes jurídics, sinó que m'he remès a
informes jurídics i a una negociació i discussió que hi ha
entre els grups del pacte de progrés, i que vendrà via llei de
transferències en el seu moment, i que quan hi hagi aquesta
decisió presa, que no trigarà molt, es tendrà coneixement
per part de tots els grups de la Cambra. Per tant, no ha set si
el conseller Antoni Garcias demana uns informes; n'hi ha
dos de demanats, un a l'Institut d'Estudis Autonòmics, i
l'altre demanat als serveis jurídics de la Comunitat
Autònoma, i per una altra banda hi ha un marc de
negociació entre els partits del pacte de progrés. I aquesta és
la qüestió. I evidentment el conseller de Funció Pública és
solidari amb tots els membres i actuació del Govern, i per
tant jo crec que en definitiva no és la resposta que està
donant el conseller d'Interior, sinó que és la resposta que li
dóna el Govern. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 3271/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteris i horaris per part del Govern en
relació amb la impartició de classes de català a funcionaris
i laborals.

Passam, doncs, a la pregunta 3271/99, relativa a criteris
i horaris per part del Govern en relació amb la impartició de
classes de català a funcionaris personal laboral. Per
formular-la té la paraula la Sra. Maria Rosa Estaràs i
Ferragut.
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LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de formular em veuré
obligada a reiterar la pregunta anterior, atès que no he tengut
resposta, i quan surti d'aquesta cambra tornaré registrar-la,
perquè quan el Govern estigui preparat em pugui donar aquesta
resposta. Sí dir-li al conseller que respostes s'han donat, és una
cosa inèdita que no es doni resposta. Una vegada pot passar, però
no m'han donat resposta tres consellers a la mateixa pregunta. En
qualsevol cas, reiterarem aquesta pregunta. Aquesta diputada no
es cansarà, supòs que el Govern tampoc, fins que aquesta
diputada, que té el dret a tenir informació, rebi la informació
pertinent a aquesta pregunta, perquè vostès poden dur les
negociacions que vulguin, però l'oposició, que forma part de la
democràcia, té dret a estar informada puntualment.

Passam a aquesta pregunta. La pregunta és: quins criteris i
quins honoraris se segueixen per part del Govern de les Illes
Balears en relació a impartir classes de català als funcionaris i al
personal laboral? Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Respecte de la pregunta que em realitza, li diré que bàsicament,
i quan hi ha un canvi de govern, els criteris poc a poc es van
modificant, i jo li diré quina és la situació i la resposta al dia
d'avui.

La resposta és que l'Institut Balear de l'Administració Pública
convoca cada any mitjançant resolució del conseller d'Interior els
cursos de llengua catalana per al personal funcionari i laboral de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També en la
mateixa resolució es convoquen els exàmens de català per a
l'obtenció dels diferents certificats de llengua catalana. A més a
més l'Institut Balear de l'Administració Pública té signats
convenis de col•laboració amb d'altres administracions públiques
per a l'impartició de cursos de llengua catalana, com ara amb
l'Administració de l'Estat, l'Ajuntament de Palma, Ajuntament de
Llucmajor, de Son Cervera, Administració de Justícia, etcètera.

L'any 99 mitjançant resolució de la Conselleria de Funció
Pública i Interior de dia 28 de gener, BOCAIB número 16, de 4
de febrer del 99, es convoquen els cursos de llengua catalana i
llengües estrangeres per l'any 99. En l'annex 1 d'aquesta
resolució s'estableixen els diferents cursos de català amb els
corresponents programes, destinataris, durada, horaris, dates i
llocs. També en l'annex 2 s'estableixen les instruccions generals
que regiran aquests cursos, els criteris que se segueixen per
impartir aquests cursos de llengua catalana són els següents: En
l'area de llengües de l'Institut Balear d'Administració Pública
tothom que sol•liciti un curs és automàticament admès, mai no
queda ningú exclòs, sempre que es reuneixin els requisits bàsics.
2.- L'IBAP es reserva sempre el dret a dividir grups per manca
d'espai o anul•lar grups per manca de persones matriculades. 3.-
L'any 99 els cursos han tengut una durada temporal des del mes
de febrer fins al mes de juny. 4.- La convocatòria ordinària
d'exàmens del mes de juny per a l'obtenció dels corresponents
certificats de llengua catalana es dugué a terme els passats dies
28, 29 i 30 de juny del 99, simultàniament a Palma, a Maó i a
Eivissa. 5.- Les hores setmanals de classe per a cada curs és de
3 hores. 6.- S'imparteixen classes de llengua catalana a Palma,
Manacor, Inca, Alcúdia, Son Cervera, Maó, Ciutadella i Eivissa.
7.- Actualment es fan classes de repàs de llengua catalana
únicament per a les persones que no es presentaren als exàmens
de juny o que els suspengueren. Aquest personal tendrà l'opció
de presentar-se als exàmens de la convocatòria de desembre.

Aquesta és la resposta. Supòs que la informació ja la
devia tenir, i esper encantat la seva rèplica. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Estaràs, té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, s'hauria d'afegir
8, a l'IBAS, l'Institut Balear d'Afers Socials, m'agradaria
saber el criteri, per què es dóna classe de vuit i mitja a nou
i mitja, en horari de feina, amb la qual cosa m'agradaria
saber si és normal donar classes de català quan els
funcionaris han de fer feina, es fan en horari de feina, jo no
sé si vostè tendria aquesta informació, ho hauria d'afegir a
la llista que m'ha dit, que jo sí la coneixia, Punto ocho, en el
IBAS es donen classes de vuit i mitja a nou i mitja, tres dies
per setmana, classes de català, i no les dóna l'IBAP, les dóna
un funcionari interí, que té una plaça de filòleg, i per això
no sé el criteri que s'ha triat perquè aquest funcionari interí
doni classes, se'l va triar de sobte i a dit, "tu donaràs classes
tres dies per setmana", com m'haguessin pogut triar a mi o
a una altra, "I les donaràs de vuit i mitja a nou i mitja",
recreo, clases de catalán i no feim feina. M'agradaria saber
si aquest és el criteri que s'ha implantat a les altres empreses
públiques, i si el conseller en tenia coneixement. Gràcies,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Conseller, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Rosa Estaràs, el conseller no en
tenia coneixement. Prenc nota, i no fa falta que em torni a fer una
pregunta, que li respondré aquesta setmana. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 3272/99, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acomiadaments improcedents del personal
laboral d'empreses públiques.

I per formular la pregunta 3272, relativa a acomiadaments
improcedents de personal d'empreses públiques, té la paraula la
Sra. Margalida Cabrer González.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. El
pacto de izquierdas, nada más entrar en el Govern balear empezó
en varias empresas públicas, como el Ibabsa, Fires i Congressos,
Ibatur, el Cittib, la Escuela de Hostelería, el Ibanat, el Ibavi...,
empezó, como digo, a despedir a personal fijo. En algunos casos
las cartas de despido decían "por bajo rendimiento, en otros decía
que porque estaba de baja y llevaba pesos. Tengo, Sr. Conseller,
las cartas de despido, porque usted me las envió por solicitud de
documentación parlamentario; y por tanto lo que hace la
Administración es ir despidiendo personal fijo con una serie de
causas que supongo que cree que concurren esas causas en ese
personal laboral fijo.

Pero lo extraño es que cuando esas personas recurren ante los
juzgados, antes de ir a los juzgados, como usted sabe, tienen que
ir a una fase previa de conciliación administrativa ante la
Conselleria de Trabajo, y en esa fase, en vez de que la
Administración mantenga la causa de despido, y que por lo tanto
ya lo decidirán los tribunales de justicia, la Administración dice
"no, no había ninguna causa de despido. Declaramos o
reconocemos que el despido era improcedente", e indemnizan o
intentan indemnizar al trabajador, porque en algunos casos éstos
no aceptan y prefieren ir a los juzgados.

Por lo tanto me gustaría, Sr. Conseller, si me pudiera decir
cuántos despidos se han realizado en la Administración
autonómica, en las empresas públicas, y qué cantidad en
indemnización ha supuesto. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula per donar resposta el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa
i Serra):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. M'ha fet preguntes i li
miraré de respondre d'una forma molt concisa. Per tant,
resposta: Es varen tramitar 13 acomiadaments, els quals
s'han reconeguts improcedents en la fase de conciliació del
(...), i han suposat una quantia de 35.764.067 pessetes,
214.946 euros.

A continuació -és que cal anar acostumant-se- es detalla
per empreses la situació d'aquests acomiadaments:
Ficobalsa 7 acomiadaments, dels quals 2 estan pendents de
judici, atès que la conciliació es va celebrar sense
avinentesa. La quantia dels acomiadaments improcedents
reconeguts i celebrats amb avinença és de 21.721.849
pessetes; la quantia oferta i no abonada dels acomiadaments
celebrats sense avinença és de 5.318.065 pessetes.

Ibabsa, 2 acomiadaments, un dels quals està pendent de
judici, atès que la conciliació es va celebrar sense avinença.
La quantia de l'acomiadament reconegut improcedent és de
7.994.598 pessetes, i la quantia oferta i no abonada de
l'acomiadament reconegut improcedent i celebrat sense
avinença és de 11.088.922 pessetes.

Semilla, s'han reconegut 2 acomiadaments improcedents,
un dels quals es va celebrar sense avinença i està sub iudice.
La quantia de l'acomiadament reconegut improcedent i
celebrat amb avinença és de 6.047.620 pessetes. La quantia
oferta i no abonada de l'acomiadament reconegut
improcedent i celebrat sense avinença és de 42.276 pessetes.

Ibatur. S'han reconegut 2 acomiadaments improcedents,
els quals estan pendents de judici, atès que no hi va haver
avinença. La quantia oferta i no abonada és de 1.313.467
pessetes.

Si vol, li puc facilitar un quadre sinòptic dels
treballadors i les quanties especificades.

I després hi ha hagut un acomiadament que no s'ha
reconegut improcedent, de l'empresa Ibavi, dels quals també
li podria facilitar tota la informació i la causa de
l'acomiadament si li interessa. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, le agradezco la
información. Parte de la información la recibí justamente
ayer por solicitud de documentación por parte de la
Conselleria de Trabajo. Le agradezco, por tanto, que me
haya informado, y la verdad es que desde nuestro punto de
vista creemos que despedir personal laboral porque la
Administración cree que concurre una causa, de mal trabajo
del trabajador, por bajo rendimiento o lo que sea, pues es
correcto.
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Lo que ya no nos parece tan correcto es que, tratándose de
empresas públicas, por lo tanto sostenidas con dinero de todos
los ciudadanos, la Administración cuando va ante el SMAC, ante
la conciliación administrativa dice "oiga, no, no, que no había
causa de despido; que no, que reconocemos que no, que ni había
bajo rendimiento, que ni había pesos, deambulando con pesos
por un supermecado...", es decir, la Administración dice "no, no,
no concurría ninguna causa de despido" y paga, paga en estos
momentos 35 millones de pesetas, que los tiene la comunidad
autónoma por impuestos de los ciudadanos de las Islas Baleares.
Por lo tanto, estos 35 millones son dinero público sostenido por
todos los ciudadanos de estas islas, y por tanto no me parece de
recibo que una administración a través de sus empresas públicas
esté reconociendo que no había esa causa de despido, esté
contratando gente nueva en su lugar, y si la verdad no concurría
esa causa de despido, no entiendo porque no volvían a contratar
a esas personas, personas que en muchos casos no han querido
aceptar la indemnización porque están pendientes de un despido
por persecución ideológica ante los juzgados, y en otros casos la
han aceptado porque eran personas que estaban en una situación
desesperada económicamente, personas que se vieron
maltratadas, de la noche a la mañana en la calle, que no tenían
cómo sostener a las familias, y que cuando la Administración les
ofreció una indemnización la cogieron, precisamente porque
estaban en situación de desesperación económica.

Por lo tanto creo, Sr. Conseller, y me gustaría que usted me
confirmara si esto es o no persecución ideológica. Decir que hay
una causa de despido de un trabajador, despedirle, y luego
decirle "no, oiga, no había causa de despido, pero usted a la
calle, porque cogemos a otros", me gustaría saber qué nombre
tiene eso, qué palabra o qué denominación se puede hacer,
porque no estamos hablando de un empresario privado, que
puede pagar, es dinero suyo y él sabrá lo que hace; estamos
hablando de dinero de todos los ciudadanos. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, de
persecució ideològica se n'ha parlat molt. Crec que caldria
diferenciar una qüestió, el que és comunitat autònoma, i tot
l'aspecte de funció pública, i el que són empreses públiques; si
bé, jo crec que abans de fer una referència expressa al tema
d'aquests acomiadaments, caldria veure una política de
blindatges que hi ha hagut abans, els quals tenien una intenció
política ben clara, i caldria saber si això no té una referència
ideològica clara, o si sempre s'ha fet des d'una perspectiva de
criteris de professionalitat. I caldria veure on comença la
ideologització, o bé de la funció o bé de les empreses públiques.
Aquest seria el primer referent. És a dir, algú ha ideologitzat les
empreses públiques, o es contractaven amb criteris de
professionalitat. Punt número 1.

I l'altre, ens vénen a dir que jugam amb els diners
públics dels ciutadans. Sap qui hi juga? Els que han cobrat
de la comunitat autònoma i no anaven a treballar, ni tenien
cadira ni taula. Aquests sí que han jugat amb els sous de la
comunitat autònoma.

Per tant, jo crec que la resposta és clara, és a dir, les
empreses públiques han pres una decisió quant a criteris de
bon funcionament i de professionalitat, i s'ha entès que eren
necessaris aquests acomiadaments. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 3273/99, de l'Hble. Sra.
Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a "bolsín" d'interins no
valoració com a mèrits dels serveis prestats a
l'Administració pública.

I per formular la pregunta 3273 sobre el borsí d'interins,
té la paraula la Sra. Margalida Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Pasando a otra pregunta, por
cuanto no tengo otro turno de contrarréplica, porque sabe el
conseller que está como siempre personalizando y no viendo
el caso a nivel general. Pero bueno, pasando a la siguiente
pregunta, hoy se ha convocado el bolsín de interinos, del
que todavía no tengo copia y por lo tanto no he podido
analizar. Yo tenía un primer borrador, de hace
aproximadamente un mes, del bolsín de interinos, y estas
preguntas que vienen a continuación están un poco referidas
a ese borrador: pero bueno, que han sido luego corregidos,
o se han modificado cosas de ese famoso bolsín de
interinos.

En el borrador que yo tenía de bolsín de interinos -y me
parece que queda exactamente igual en la convocatoria que
sale hoy en el boletín oficial de la comunidad autónoma, se
valora poco, excesivamente poco, pero se valora algo haber
prestado servicios en la Administración pública. Lo que
pasa es que, de forma extraña a mi juicio, únicamente se
valora para el cuerpo en que se ha trabajado, y desde
nuestro punto de vista, ya que se valora tan poco, yo creo
que la valoración del mérito de haber prestado algún
servicio a la Administración debería ser para todos los
cuerpos. Es decir, aunque haya prestado trabajo en un
cuerpo, debería valer igual si concurre al bolsín ahora el
interino de todos los cuerpos. 
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Por lo tanto me gustaría, Sr. Conseller, si me pudiera decir
porqué no se ha querido hacer esta valoración de la antigüedad,
sea cual sea el cuerpo al que va a tirar la instancia ahora para el
bolsin de interinos. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Cabrer, no entengui la contestació que tingut abans com una
rèplica de tipus personal, és una rèplica de tipus polític, i vostè
em mereix tota la consideració del món. Per tant, si en alguna
qüestió en l'anterior intervenció meva la puc haver ofès de tipus
personal, li deman disculpes, i retir el dit.

Dit això, en contestació a la seva pregunta, li faig saber que
els criteris que s'han adoptat per part de la Conselleria, d'acord
amb les organitzacions sindicals més representatives en matèria
de la valoració dels serveis prestats com a mèrit en la fase de
concurs de les proves selectives als borsins de funcionaris
interins, són els següents: Primer, en primer lloc es valoren els
serveis prestats en qualsevol administració pública,
Administració de l'Estat, autonòmica, local, i part de
l'Administració institucional. En segon lloc s'estableix que
aquests serveis s'hagin prestat exercint funcions d'anàloga
naturalesa o contengut tècnic a les del borsí al cos dels quals
sol•licita formar part com a funcionari interí. El fonament
d'aquest criteri no és un altre, Sra. Cabrer, que el de donar
coherència a la convocatòria amb els requisits que la Llei 2/89,
de 22 de febrer, de la funció pública de la CAIB, estableix en
l'article 12.2, relatius a l'accés a la condició de funcionari de la
CAIB, que concretament disposa: "no obstant el temps de serveis
prestats es podrà computar en el supòsit de concurs i concurs-
oposició, sempre que els serveis siguin adequats a les places que
es convoquin. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, yo ya sé lo que dice
la Ley de función pública, lo que pasa que esto no significa que
no se puedan considerar funciones adecuadas el haber
desempeñado en otro cuerpo servicios en la administración. Yo
lo que le quiero decir, Sr. Conseller, es que no encuentro lógico
que, en contra de lo que están haciendo las demás
administraciones en esta propia comunidad autónoma y en toda
España, no se quiera valorar, no se quiera en ningún momento
amparar mínimamente a los interinos, y considerarles cierto
mérito por haber desempeñado su trabajo. De hecho ustedes en
el borrador querían puntuar el estar apuntado en el Inem, en el
paro, querían puntuarlo, con el fin precisamente de intentar que
así los interinos, por favor, no tuvieran ningún tipo de ventaja, y
cuando el Consell Consultiu les dijo que no podía ser, pues van
y lo que hacen es rebajar más la puntuación, el mérito por haber
prestado servicios en la Administración pública.

Por lo tanto de nuevo, Sr. Conseller, considero que están
ustedes haciendo una política discriminatoria, en otras
instituciones, están intentando que el interino no docente de
esta comunidad autónoma no tenga ningún tipo de
beneficio, cuando ven que el Consell Consultiu les tira para
abajo lo del Inem bajan más la antigüedad en  el bolsín, la
valoración de este mérito; y desde mi punto de vista esta
política obedece precisamente a un intento de persecución,
de discriminar a lo que son los interinos no docentes de esta
comunidad autónoma respecto a los docentes o respecto a
los interinos del Consell Insular de Mallorca, incluso de
Andalucía, donde ustedes también gobiernan. Muchas
gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa
i Serra):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri,
era una resposta, una clarificació que algun dia a un plenari
li volia realitzar, i creia que era el marc; però ja que avui
vostè ho ha dit, vostès profunditzen sobre la consideració
que a una banda es fa d'una manera, a l'altra de l'altra. Jo li
dic que aquesta reflexió que vostè fa ens hauria de servir a
tots, a tots els grups que conformam el Parlament, a tots els
grups polítics, perquè, li diré amb tota claredat: jo sí que he
analitzat diferents models que hi ha i que defensen els
diferents partits que estan avui aquí representats, i la veritat
és que fa falta que tots, Partit Popular inclòs, aclareixin
conceptes d'unificació de criteris, i que quan es defensa a
una banda un criteri, es defensi a una altra i tal.

Per tant, és una reflexió que els partits polítics s'haurien
d'anar fent, i que allò que val per als socialistes, per dir una
cosa, a una banda, hauria de valer a altres, o que com a
mínim no xerriquejassin les màquines. Ja li dic que aquesta
reflexió ha de tenir un llarg abast. Jo en la meva petita
modèstia, com a conseller d'un govern, miraré d'influir dins
el meu àmbit. També l'anim perquè vostès ho facin, perquè
tenen una feinada, el Partit Popular, i no utilitzin només
això cap al Govern de progrés, perquè el dia que vulgui que
li faci una intervenció del Partit Popular a nivell d'Estat,
quedarà trastocada. Per tant, és un exercici que vostè em
mira de fer, i per tant jo el que li puc dir d'una forma clara
és que duim la política de funció pública que estimam
oportuna un govern progressista a les Illes Balears; i parli'm
d'Illes Balears, si vol, de Govern de les Illes Balears, perquè
si hem de començar amb elements comparatius, ja li
reconec, sense entrar en concretar, que a la millor hi ha una
falta d'homologació de determinats registres, o bé
progressistes, o bé registres conservadors. D'acord.

Per tant, aquesta reflexió crec que és necessari que tots
la facem, i que no l'utilitzem des d'un terreny demagògic
com -i em permetrà- em fa la impressió que l'està utilitzant
el seu grup. La reflexió seriosa és la que jo li he fet aquí, al
meu entendre. I seguint amb la demagògia a què ens té
acostumats últimament el Partit Popular amb el tema dels
interins, jo li he donat una resposta, i estic convençut, i el
temps ho veurà, perquè l'avantatge que tenen aquestes
sessions és que tot queda gravat, és que quan puguem veure
amb retrospectiva històrica, es veurà que els funcionaris
interins que fan feina, els que fan feina, que treballen, que
són competents, que s'han estat preparant les oposicions,
vostè veurà com no estaven preocupats com a vostè els
dóna, perquè tots aprovaran, o una gran part aprovaran les
oposicions. Sap qui són els que no aprovaran? Els que mai
no han exercit d'interins. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 3274/99, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a introducció en l'esborrany del "bolsín"
d'interins de tests psicotècnics i temes d'informàtica.

Per fer la pregunta 3274/99, sobre el tema del borsí d'interins,
dels tests psicotècnics i temes d'informàtica, intervé la Sra.
Margalida Cabrer. Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras i señores diputados.

El bolsín de interinos que hoy se convoca introduce, por
primera vez, en la Administración autonómica la selección de
interinos mediante unos tests psicotécnicos y de cultura general
así como unos temas relativos a informática. La verdad es que
me ha extrañado que esos sean los conocimientos que se exijan,
porque parece más lógico que haya un temario mínimo de
conocimientos constitucionales y de la composición de nuestro
Estatuto de Autonomía, de la figura del presidente autonómico,
de los consells insulares, y, al mismo tiempo, también extraña la
introducción de unos temas de informática, los cuales
únicamente estuvieron en una convocatoria en esta comunidad
autónoma, y todos los sindicatos pidieron, precisamente, que no
se volvieran a solicitar porque unos temas de informática de tipo
escrito..., la informática es, más bien, una disciplina de tipo
práctico, que se puede acreditar mediante unas pruebas de
ordenador, pero no conocimientos de tipo teórico sobre la
informática, que, además, como le digo, no se estudian ni
siquiera en la carrera de informática.

Por lo tanto, me ha extrañado este tipo de pruebas, y me
gustaría, si el Sr. Conseller me lo pudiera contestar, por qué
en el primer borrador de bolsín de interinos sí que los temas
que se exigían eran temas de conocimientos constitucionales
y estatutarios, de nuestro Estatuto de Autonomía, y,
repentinamente, se cambió y se pasó hacia los tests de tipo
psicotécnico.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, per respondre, té
la paraula.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa
i Serra):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats.

Responent a la pregunta formulada per vostè, la Llei
2/89, de la funció pública, en els seus articles 42 al 52,
regula els mecanismes d'accés, tractant d'assegurar amb
adequació els principis de mèrit i capacitat, proclamats a
l'article 23.2 de la Constitució.

La professionalitat del personal de nou ingrés i la
imparcialitat en els sistemes de selecció. Els sistemes de
selecció han de garantir els principis d'igualtat, mèrit i
capacitat així com els de publicitat. Tradicionalment,
aquests principis s'han garantit a través de la comprovació
del nivell de coneixements generals o específics dels
aspirants, i només com a complement a les proves de
coneixements s'ha acceptat la possibilitat d'utilitzar altres
proves, la del test psicotècnic.

En tot procés de selecció a l'àmbit públic és necessari
conjugar dos aspectes: d'una banda, la garantia de
l'objectivitat i transparència que demanen els opositors i,
d'altra banda, la garantia d'eficàcia que demana
l'Administració mateixa. Amb la finalitat d'unir els principis
del procés selectiu i els de la provisionalitat i transitorietat
que han de tenir els borsins de funcionaris interins, i
respectant la connexió que hi ha d'haver entre el tipus de
proves a realitzar i l'adequació als llocs de treball, regulat en
l'article 19 de la Llei 30/84, de mesures per a la reforma de
la funció pública, es va considerar convenient tant per
aquesta Administració com per la Mesa General de
Negociació la introducció de les tècniques d'avaluació
psicotècnica.

Les tècniques d'avaluació psicotècnica utilitzades a
l'àbmit dels recursos humans i, en concret, a la selecció de
personal es caracteritzen per referir-se al mesurament de
capacitats i potencialitats mentals i a l'avaluació de
personalitat, conducta laboral, actituds i interessos
professionals, tècniques que consideram més idònies per a
la selecció de personal dels cossos dels grups C, D i E, en
els quals l'objectiu de la prova no és mesurament de
coneixements teòrics o pràctics ni d'ensinistrament pràctic,
sinó d'adequació a les funcions que han de realitzar els
esmentats cossos. La introducció de les tècniques
informàtiques en els diferents cossos, escales i especialitats
que es convoquen en els borsins de funcionaris interins de
l'Administració general i especial ve imposada per les
necessitats de treball existents. El procés d'informatització
en aquesta Administració és total i l'ordinador s'ha de
convertir en una eina de treball que cal conèixer i saber
utilitzar.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sra. Presidenta.

Sr. Conseller, la verdad es que no me ha quedado clara la
contestación.

En el borrador que había primero del bolsín se exigía un
temario de tipo constitucional y estatutario, pocos temas, pero,
bueno, por lo menos hacen que la persona, cuando entra en la
Administración, sabe dónde entra, sabe que hay unas
consellerias, sabe que existen unas instituciones básicas en esta
comunidad autónoma.

La verdad, este cambio repentino, no entiendo a qué obedece
y, desde mi punto de vista, obedece a que precisamente todas
aquellas personas que estaban estudiando temas de tipo
constitucional para el concurso oposición que se hubiera
celebrado si ustedes no lo hubieran anulado estaban  mucho más
preparadas, estaban estudiando, tenían estos conocimientos, y tal
vez ustedes debieron pensar: Hombre, no vaya a ser ahora que
estos interinos que han estudiado vayan a ser los del bolsín!,
vamos a primar a todos los de fuera y a intentar perjudicar a los
interinos.

Sr. Conseller, yo creo que obedece, de nuevo, a un intento de
no querer, en ningún momento primar al funcionario interino.
Usted me ha dicho que quiere que haya un gran pacto, que quiere
que haya igualdad entre todos los colectivos, que usted aboga por
ello, y me dice que yo me voy a quedar trastocada con la política
nacional, no sé qué me ha dicho, porque no le he entendido,
porque yo no me voy a quedar trastocada con ninguna política
nacional.

Lo que yo le quiero decir es que ustedes están diciendo esto
de la igualdad porque ustedes se dan cuenta que no es lógico que
los docentes sigan teniendo ese pacto de estabilidad, pero ustedes
siguen sin tocarlo. Ahí está el pacto de estabilidad de los
docentes. Si queremos igualdad, ahí está la igualdad. Ustedes
dicen que sí que ha de haber igualdad con los interinos, pero la
realidad pura y dura es que, ante el pleito que Comisiones
Obreras puso contra el concurso oposición, ustedes no es que no
se defiendan y esperen una sentencia, es que se allanan, le dan la
razón a los tribunales y, en cambio, en otras instituciones de esta
comunidad autónoma y en el consell insular siguen convocando
concursos oposiciones donde se prima con un 35% la antigüedad.

Por lo tanto, no me hable usted de que es el PP quien tiene
que tener las ideas claras. El PP tiene las ideas clarísimas: pacto

de estabilidad para todos, concurso oposición para todos.
Esto lo tenemos clarísimo, son ustedes quienes no lo tienen
claro, y, según les va, según les viene, en un lado aplican
una cosa y en otro lado aplican criterios totalmente
diferentes. ustedes han de ser los coherentes, ustedes han de
aplicar la misma política.

La verdad, yo no compartiré su política, pero si por lo
menos fuera la misma para todos, Sr. Costa, le podría
respetar, podría respetar sus intervenciones, pero desde el
momento en que usted me va diciendo palabras, palabras,
pero sigue existiendo esa desigualdad y esa discriminación,
me parece impresentable, cuando en toda España se están
haciendo concursos oposiciones,y le diré más, en
Andalucía, la Junta de Andalucía, está seleccionando al
personal por concurso de méritos, donde lo que se valora es
únicamente o prácticamente la antigüedad, por lo tanto, es
una funcionarización en toda regla.

Por lo tanto, Sr. Costa, el PP tiene las ideas muy claras,
y desde nuestro punto, queremos y le volvemos a solicitar
el pacto de estabilidad para todo el personal por igual de la
comunidad autónoma, otro pacto diferente, no puede ser el
que hay, porque lo ha anulado una sentencia, pero usted
sabe que se puede hacer otro pacto de estabilidad, porque la
sentencia dice que sí que se puede valorar la antigüedad,
aunque no tanto como se valoraba, y, por lo tanto, aplique
las mismas políticas también en el Consell Insular de
Mallorca, en otros sitios de España, y en este sentido
nosotros lo tenemos clarísimo y le apoyaremos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller, per respondre, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa
i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.

Tanta sort que parlaven dels tests psicotècnics i de la
informàtica, perquè m'ha paregut més aviat una
interpel•lació parlamentària que no una pregunta concisa
respecte d'una qüestió. Per tant, jo no tenc cap inconvenient
a fer un debat general, però convençut que em cridarà
l'atenció la presidenta, em remetré una mica a la qüestió. De
totes formes, qualque dia havia de sortir allò de la Junta
d'Andalusia; per tant, dins aquestes qüestions que li dic.

Bé, jo li'n podria treure del Partit Popular, però li posaré
dos exemples on el PP ha tengut unes coincidències quant
al model de funció pública. El Consell Insular d'Eivissa i
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Formentera i el Govern de les Illes Balears. Se'n va allà i li dóna
un repàs, i pareix que, els intel•ligents, només són uns, no se n'ha
adonat? Un dia la convidaria a passejar pel consell insular i hi
veurà quants amics i familiars hi tenen, o és aquest el model del
Partit Popular? Vostè m'ha parlat del concurs de mèrits, jo li parl
d'un altre model, i per això ho diu amb tota claredat l'anunci
avui, per primera vegada, en funció de mèrits, objectivitat, i
aquest ha de ser el model que hem de dur a terme tots, no l'altre
model que hi havia, que només pareix que hi entren unes
persones que duen un vestit determinat, i això és el que vostès
mai no han sabut oferir als ciutadans de les Illes Balears, és a dir,
que aprovin els millors i que l'Administració es pugui nodrir dels
millors funcionaris que posi a disposició la societat, i aquest és
model en què ens hem de posar d'acord, no només mantenir la
gent en funció d'interessos ocults i que no es poden explicar
d'una forma clara.

I és clar, per  què li dic això? No li ho dic perquè si, li ho dic
en referència als tests psicotècnics. Ja hi tornam a ser. Hi tenen
por. I el test psicotècnic, vostè sap perfectament per a què
serveix, ve avalat totalment i és un contrapunt perquè
determinades qüestions, per dir-ho amb termes senzills, els més
intel•ligents o els més espavilats o els que més sàpiguen fer-les,
es puguin valorar amb una altre tema, no només amb el
"memorión", per entendre'ns d'una forma clara. I és clar, he fet el
contrapunt que se li ha posat, i vostè, el test psicotècnic, en
comptes de veure'l des d'una perspectiva positiva, és a dir, que
això facilita que els ciutadans hi puguin accedir i que puguem
tenir els millors funcionaris perquè aquesta comunitat funcioni,
ja ho veu com una agressió a no sé què.

Jo entenc que vostè ho entengui com una agressió a una part
molt petita dels funcionaris interins a qui vostè, probablement,
vulgui representar. No es preocupi, no necessiten tantes
prebendes els bons funcionaris d'aquesta comunitat perquè
aprovaran, no es preocupi, aquells que no han anat mai a
treballar, segurament no passaran el test psicotècnic, perquè no
entrarien a treballar enlloc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 3275/99, de l'Hble. Sra. Diputada
Margarita I. Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració de situació d'atur en l'esborrany
del "bolsín" d'interins.

Passam a la següent pregunta, és la 3275/99, relativa a
la valoració de situació d'atur en l'esborrany del borsí
d'interins, que formula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados.

La verdad es que esta pregunta carece de sentido
actualmente, porque en el borrador actual no se valora ya la
situación de paro. No obstante, sí que creo que podríamos
hablar sobre esta situación que, en un principio, sí que se
pretendía valorar por la conselleria; es decir, en el borrador
que la conselleria envió al Consell Consultiu sobre el bolsín
de interinos valoraba exactamente igual haber prestado
servicios a la Administración pública y el estar en situación
de paro. Con esto precisamente intentaban así de nuevo que
el personal interino no tuviera ningún tipo de
reconocimiento y que, por lo menos, fuera exactamente
igual a los que están en el paro, pero la sorpresa de la
conselleria fue que el Consell Consultiu, cuando hizo su
informe, dejó bien claro, y lo dice textualmente, "que la
irrupción, a título de mérito de las situaciones de paro
reseñadas en la base de referencia introducen elemento de
juicio que no se puede integrar en la teoría del mérito y en
la teoría de la capacidad, que, con raíz constitucional, ha de
presidir las convocatorias para el ingreso de personal en las
administraciones públicas, inclusión hecha de que se reclute
en régimen de interinidad". Es decir, que el Consell
Consultiu dijo que el pretender valorar el paro iba contra el
principio de mérito y capacidad establecido en la
Constitución Española, y ustedes, efectivamente, en el
bolsín que hoy se publica, han suprimido la referencia al
paro, pero sí que, a cambio, lo que han hecho es bajar la
puntuación por haber prestado servicios en la
Administración pública; es decir, en el primer borrador se
valoraba con 2'5 puntos lo del paro y con 2'5 la antigüedad
en la Administración pública, y cuando vieron que no
podían regular lo del paro, lo que hacen es,
automáticamente, bajar la puntuación por antigüedad.

Por lo tanto, Sr. Costa, dígame si esto es así, por qué se
bajó precisamente esa puntuación por antigüedad, porque la
verdad es que usted me da unas respuestas, me personaliza
en casos concretos, cuando se sabe que el colectivo de
interinos es un colectivo global, dice que los buenos
interinos seguro que aprobarán. Mire, Sr. Costa, los buenos
interinos aprobarán si estudian, y supongo que muchos de
ellos estudiarán, lo que pasa es que son personas que, por
los años que llevan que interinos, por culpa del Partido
Popular, porque seguro que es lo que usted me va a
contestar, pues dígalo, por culpa del Partido Popular,
aunque le recuerdo que la congelación de oferta pública de
empleo a nivel estatal la empezó el Partido Socialista
Obrero Español, pero bueno, es gente con cargas familiares,
es gente que trabaja de 8 a 15, es gente que su mente ya no
está tan ágil frente a una persona de 23 años que no tiene
nada más que hacer que estudiar, y, por lo tanto, lo único
que se pretende con el concurso oposición es darle, no que
no estudien, sino intentar paliar o darles un poquito de
méritos en este sentido.

Por lo tanto, Sr. Conseller, no me venga con las historias
de los familiares, ustedes también tienen familiares, en
todos lados hay familiares. Por lo tanto, no se defienda con
estas cuestiones.
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Por lo tanto, confírmeme por qué de nuevo, cuando vieron
que no podían valorar la situación de paro, bajaron
automáticamente la valoración por antigüedad de los
funcionarios interinos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller, per donar resposta, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.

Bé, si hagués estat rigorós, des d'una perspectiva
parlamentària, s'hauria retirat la pregunta, perquè la pregunta,
literalment, diu: "Per què a l'esborrany del borsí d'interins es
valora més la situació d'atur que l'antiguitat com a interí?"
Rectificat això, la pregunta decau i, per tant, aquesta pregunta ja
no té sentit, i si vostè vol fer alguna pregunta, en faci una nova,
però com que no voldria caure en un sentit de dir que es
malentengui l'expressió, miraré de continuar amb la dialèctica,
però el correcte per la seva part seria que hagués dit: Decau,
perquè no té sentit, i en faig una nova.

Bé, en la negociació, el Partit Popular,evidentment, no hi té
gaire pràctica, però, quan es va a una mesa general de
negociació, es fa amb una perspectiva de negociació amb els
sindicats, i va ser el propi conseller, qui tenia determinades
reticències de tipus jurídic a aquest tipus de mèrit, el tema de la
puntuació al tema d'atur.

Per un acord sindical, per un acord sindical i pel consens,
vàrem dir: que vagi on ha d'anar, al Consell Consultiu, i veurem
què se'ns diu. Però bé, no sé si figura a les actes, però sí que han
quedat massa els comentaris meus perquè li hagi pogut arribar
quina es la meva opinió respecte de la qüestió de l'atur com a
mèrit, és a dir, jo estava convençut que passaria el que ha passat,
i punt.

Què és el que passa i on es marca la diferència? Es marca a
un lloc, que el Govern progressista, quan rep una rectificació per
part del Consell Consultiu, reunim les centrals sindicals, els
explicam el que passa i rectificam.

Però vostè ha dit una petita cosa no certa. Diu que, una
vegada més, els mèrits d'atur perjudicaven els interins. Fals.
I els de l'efecte dominó, on estan apuntats avui? A l'atur. És
a dir, o no tenien dret a aquesta fase de concurs? Seria una
falsedat que ha dit. És cert com el que li dic, els interins
efecte dominó tenien una fase de concurs que no tendran.

Però bé, aquesta és una petita anècdota dins la qüestió.

Únicament li vull remarcar d'una forma ben clara que
sindicalment es va plantejar, pels sindicats, unànimament,
pels sindicats que van dar suport a l'acord, i el Govern va
fer, dit amb termes fàcils, una concessió per bé que hi
hagués un ample acord sindical, perquè la societat i el
Govern progressista, en el tema dels acords sindicals, d'una
forma ampla, té una dimensió diferent de la valoració que
en pugui fer un membre del Partit Popular o el Partit
Popular mateix.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sra. Presidenta.

Sr. Conseller, efectivamente, a pregunta, como usted
dice, debería de haber decaído porque ya no se valora, pero
yo creo que ya que usted dice que hemos de colaborar tan
juntos con el Partido Popular, que hemos de consensuar el
modelo, que todavía lo estamos esperando, pero, bueno, yo
creo que es el momento. De acuerdo que la pregunta podía
haber decaído, pero yo creo que, ya que usted hoy ha venido
aquí, puede ser el momento de hablar de situaciones que
interesan a los ciudadanos de estas islas, por lo tanto, la
pregunta, en sus exactos términos, no puede ser planteada,
pero sí que ha sido planteada en relación a que,
precisamente, cuando se tuvo que suprimir el tema del paro,
se rebajó automáticamente la valoración de la antigüedad de
los interinos.

En este sentido, desde mi punto de vista, esta rebaja
automática es de nuevo no querer en ningún momento
valorar la situación de los interinos, pues viene a ser lo de
siempre: los interinos, que no tengan ningún tipo de
preferencia. En otras administraciones, vale, incluso en la
propia Administración autonómica, con el personal docente,
vale, pero para los demás, no.

Yo, Sr. Costa, sigo sin entender esta manía que han
cogido con el tema de los interinos, esta situación de
desigualdad que están creando, porque, Sr. Costa, sáqueme
las personas que no van a trabajar, sáqueme los enchufados
del Partido Popular, pero estamos hablando de un colectivo
muy grande de personas, de 600 personas, que los hay de
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todos los partidos políticos, y usted lo sabe, que hay familiares
de todo el mundo; ¿qué pasa, que un familiar no puede estar?
Hay familiares, ha gente que no es familiar, hay de todo en la
Administración, yo no se lo negaré, esto.

Yo lo que estoy aquí tratando es que ustedes vean el
problema global, de forma global, a todas estas personas que
están en estos momentos asustadas, que si el concurso oposición,
se allanan, que si van a hacer un concurso de traslados y no se les
va a recolocar, porque van a ser un efecto dominó en masa, y
usted va y me dice que los del efecto dominó, esta pobre gente,
que algunos son de efecto dominó y otros no, porque usted lo
sabe, se ven, de la noche a la mañana, en la calle, en el paro,
sosteniendo familias. Pues bien, usted me habla de que éstos
están apuntados en el paro, pues ésta es la vergüenza, Sr.
Conseller. A esta gente, se la debería de haber recolocado,
haberla recolocado en la Administración, ya que están
necesitando interinos. Esta gente no volverá a ser interina en esta
comunidad autónoma, y no lo volverá a ser, yo se lo digo a usted
convencida, porque, si no, ya los habrían recolocado, pero tienen
esta manía, cuántos más se vayan a la calle, mejor, porque
seguramente son del Partido Popular o son familiares de no sé
quién, ésa es la manía que tienen, y esta gente que se vio de la
noche a la mañana en la calle, ¿cómo van a ir al bolsín de
interinos? Ni van a ir, si saben que no tienen nada que hacer en
esta Administración autonómica, y esto usted lo sabe, Sr.
Conseller.

Por lo tanto, yo le repito que creo que esta manía de intentar
en todo lo que se pueda rebajar la valoración de antigüedad de
los interinos, vale, es una teoría que ustedes mantienen, que los
interinos no tengan ningún tipo de privilegio, de acuerdo, pero
que no lo tengan en ningún lado, en ninguna institución ni en la
propia Administración autonómica; esto es lo que estamos
diciendo, que, por lo menos, ustedes sean coherentes y hagan
igual en toda la Administración autonómica.

Y, de nuevo, Sr. Conseller, le rogaría que reflexionara sobre
las futuras convocatorias de oposiciones en esta comunidad
autónoma, que intentara valorar la antigüedad de todo este
personal, de este personal que está, francamente, preocupado. La
Plataforma de Interinos, de nuevo, va a tener que recurrir a todo
el tema del concurso oposición que ustedes han allanado, porque
no han encontrado apoyo jurídico por su parte y porque ellos
consideran que, si se está haciendo en otras instituciones, es
perfectamente constitucional.

Y, de nuevo, Sr. Conseller, le ruego que deje de pensar o esta
manía de que todos los interinos están vinculados al Partido
Popular, yo no estoy representando a los interinos, ya tienen su
plataforma, yo represento a un partido, represento a unas ideas,
y, sobre todo, como persona, como persona, rechazo
automáticamente las situaciones de desigualdad, y esto es
precisamente una situación de desigualdad, y el eslógan este,

"Una administració de tots per a tots" debería ser Una
administració de tots per a tots, que no siguin de Partit
Popular.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller, per concloure el
debat, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'INTERIOR (Josep Maria Costa
i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.

Una vegada més, ha estat una intervenció..., la veritat, ja
se m'havia oblidat quina era la pregunta, perquè ha tornat a
ser, aquesta interpel•lació, via comissió.

I bé, la presidenta, ja que ho ha permès a la diputada,
que jo també tengui la benevolència d'aquesta presidència.

Home, de tant repetir-ho, potser algú s'ho creurà!, però
jo ja faré com aquell diputat canari, crec que es deia
Sagaseta, que deia que ho respondria tantes vegades com fes
falta per dir que no a una afirmació, perquè, si no,
l'afirmació que vostès fan, encara algú se l'acabarà per
creure. Per tant, ja li dic quin serà el repte a partir d'ara.
Vostè dirà això d'interins i "enxufats" i el Partit Popular i jo
l'hi replicaré, vull dir que és com una cançó, vull dir que la
frenaré amb una altra cançó i amb fets, que és el més
important.

Miri, nosaltres hem dit d'una forma clara que apostam
per un model de funció pública, per un model, hi estarem o
no d'acord, hi estam treballant, en ell, i volem mirar
d'unificar criteris, de tendir cap a aquesta qüestió. I vostè
sap que temes de policia autonòmica i temes de funcionaris
no es fan ni en dos ni en tres mesos, es fan a poc a poc.

Per tant, nosaltres no hem "dimonitzat" ni tenim res
contra els interins. Jo només li puc fer un plantejament clar
de l'àmbit en què em moc cada dia, que és l'àmbit de la
conselleria meua, és a dir, a l'àmbit de la meua conselleria,
vostè sap quines són les meues secretàries, la gent que hi ha
al meu entorn? Interins que abans treballaven amb Pilar
Ferrer, que havien treballat amb Berastain, i aquestos són
els funcionaris de confiança meus avui dins la Conselleria
d'Interior, i vostè em ve parlar a mi de persecució
ideològica?

I quan se'n va anar una persona, per l'efecte dominó,
prou greu em va saber que, per mirar de fer bé les coses, no
saber com frenar que una persona se n'anàs, i aquesta és
l'actuació de persecució ideològica que se'ns recrimina?

La pregunta que jo els faria seria, ja em veig jo sortint de
conseller, que qualque dia en sortiré, i que en vengués un
altre del Partit Popular i hi hagués una gent de la meua
confiança, aquesta gent, sap què difícil que ho tendria,
coneixent el Partit Popular de les Illes Balears? Molt. I li
puc assegurar que, dins l'àmbit general de tot el Govern, tots
aquests interins, que bàsicament són càrrecs molt sensibles,
és a dir, treballen en el mateix lloc en què treballaven amb



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 5 / 17 de novembre del 1999 65

el Partit Popular. Vagi per la meua conselleria, vegi els canvis
que hi hem fet i veurà, apart del conseller, que la resta pareix el
mateix, s'ha donat un marge de confiança a la gent, i només he
exigit,i ho exigeix l'actual Govern, una cosa que és bàsica en els
càrrecs de confiança o d'hipersensibilitat, i ho vaig dir d'una
manera ben clar: no demanaré res respecte de l'anterior
consellera, i la mateixa lleialtat que heu tengut cap a ella, la
deman per a mi, punt i final, res més.

I crec que aquesta hauria de ser una pràctica, que els polítics
també haurien de tenir un cert pacte, per no entrar en la tensió
que, realment, alguns miren de provocar en el tema dels interins.

Vostès, d'alguna forma, miren de jugar amb un col•lectiu per
mirar de fer patrimoni d'una cosa que no és seua, els interins hi
entraran o no, els funcionaris són un patrimoni que no és de
ningú, però els funcionaris públics treballen al servei públic, al
servei de la societat i res tenen a veure ni amb el PSOE, ni amb
el PP, ni amb Esquerra Unida, ni amb ningú.

Per tant, el joc de fer patrimoni d'una part dels funcionaris
crec, sincerament, que és un error.

I en aquesta feina estam.

I com que li he fet una petita reflexió, li'n faré una altra.

Bé, un model que hem dut, i s'ha vist en els mitjans de
comunicació,  que hi hagués un tribunal en què, per exemple, la
persona que avui fa la pregunta serà membre del tribunal, crec
que hi serà el Sr. González Ortea, el Sr. Berastain, etc., persones
amb una rellevància dins el Partit Popular. Això ho veig, si són
funcionaris públics, d'una naturalitat tremenda. Ho faran bé, estic
convençut que ho faran bé. La pregunta és: Seria possible,
governant el Partit Popular, que Andreu Crespí, Francesc Triay
o Eberhard Grosske haguessin format part d'un tribunal?
Impossible, el sectarisme polític del Partit Popular no permet
models de transparència com el que nosaltres plantejam. I és un
avanç de la maduresa política que es puguin donar les situacions
com s'han donat avui.

Per tant, que aquest model ens dugui a gestos que jo li dic i
que perceben els ciutadans, crec que qualque cosa està canviant
i que no tot és massa dolent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

Exhaurit l'ordre del dia i no havent-hi més assumptes a
tractar, s'aixeca la sessió.
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