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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. En primer lloc, demanar
disculpes en nom del vicepresident de la Comissió i en el meu
mateix. El motiu del retard ha estat la inauguració de la
Conferència del MilAlènnium a la qual els dos érem presents. Si
els sembla bé, començaríem la sessió d'avui.

En primer lloc, demanaria si es produeix alguna substitució.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Sí, Sra. Presidenta. Miquel Gascón substitueix Vicent Tur.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó en substitució de Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí en substitució de Josep Juan i Cardona.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda en substitució de Maria Antònia Vadell.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

I.1) Compareixença RGE núm. 2028/00, de l'Hble. Sr.
Conseller d'Interior, presentada per quatre diputats membres
de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal de celebrar
sessió informativa sobre el catàleg de llocs de feina. 

Passam, idò, a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui que
consisteix en la compareixença 2028, presentada per quatre
diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals adscrit al Grup Parlamentari Popular, mitjançant la qual
solAliciten la compareixença del conseller d'Interior per tal de
celebrar una sessió informativa sobre el catàleg de llocs de
feina. Hi assisteix l'Hble. Sr. Conseller d'Interior, Josep Maria
Costa i Serra, acompanyat del Sr. Jaume Colom, director de la
Funció Pública i del Sr. Rafel Creus, cap de Gabinet.

Té la paraula el Sr. Josep Maria Costa i Serra, conseller
d'Interior, per tal de fer l'exposició oral i sense límit de temps.

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

Bon dia. Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats. El
motiu d'aquesta compareixença és per respondre la solAlicitud
de l'oposició de celebrar una sessió informativa sobre el catàleg
dels llocs de feina, tècnicament anomenat relació de llocs de
treball. Malgrat que del text de la solAlicitud de compareixença
del Grup Parlamentari Popular no es desprèn a quins catàleg o
relacions de llocs de treball es fa referència, em sembla obvi que
la solAlicitud es refereix al que afecta el personal funcionari i que

en data de 19 de maig ha estat objecte de modificació per part
del Consell de Govern.

En primer lloc, em permetran vostès que faci un breu
recordatori de caràcter jurídic envers la relació de llocs de feina
per definir quina funció compleixen dins de la política de
recursos humans i per situar-ho dins l'àmbit competencial de la
comunitat autònoma.

La Llei 30/84, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la
funció pública, defineix les relacions de llocs de feina com els
instruments tècnics a través dels quals es realitza l'ordenació
del personal, d'acord amb les necessitats dels serveis, i es
precisen els requisits per al compliment de cada lloc en els
següents termes: a) les relacions comprendran conjuntament o
separadament els llocs de treball del personal funcionari de
cada centre gestor, el nombre i les característiques dels que
poden ser ocupats per personal eventual, així com aquells altres
que poden ser acomplits per personal labora; b) les relacions
dels llocs de treball indicaran, en tot cas, la denominació i les
característiques essencials d'aquests, els requisits exigits per al
seu acompliment, el nivell de complement de destí i, en el seu
cas, el complement específic, que correspongui a aquests, quan
hagin de ser desenvolupats pel personal funcionari. 

Dins l'àmbit competencial de les comunitats autònomes,
aquestes són obligades a establir les seves relacions de llocs
de feina, ja que l'abans esmentada Llei 30/84 ho considera bases
del règim estatutari dels funcionaris públics, dictades d'acord
amb l'article 149.1 apartat 18 de la Constitució, i, en
conseqüència, aplicables al personal de totes les
administracions públiques.

Així mateix, cal dir que aquestes previsions a què fa
referència la Llei 30/84 són recollides i desenvolupades en la
nostra legislació autonòmica, principalment a la Llei 2/89 i
concretament als articles 32 i següents.

El procediment per a l'elaboració de la relació de llocs de
feina ve determinat a l'article 32.3 de la Llei 2/89 que disposa
que la relació de llocs de feina s'ha de confeccionar per les
diverses conselleries, d'acord amb els criteris i les directrius
que, a proposta de la conselleria competent, en matèria de
funció pública, siguin prèviament aprovades pel Consell de
Govern. I just després, el punt 4, "l'aprovació de les relacions
s'ha d'efectuar pel conseller competent en matèria de funció
pública i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
previs els informes de caràcter preceptiu que siguin necessaris,
segons s'assenyala a la present llei.

Totes aquestes passes legals s'han de seguir
escrupolosament, fins al dia d'avui. El Consell de Govern ha
estudiat les demandes, s'ha ajustat i, finalment, la nova relació
de llocs de treball s'ha aprovat per tal de poder assignar i
redistribuir els mitjans humans que exigeix la nova estructura de
l'administració autonòmica. És a dir, la relació de llocs de treball
de la nostra comunitat autònoma és la radiografia dels llocs de
treball necessaris per complir els objectius dels distints
departaments de la nostra administració.
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Finalitzada la petita exposició tècnica i jurídica, ja podem
entrar dins el fons del tema i, en primer lloc, s'ha de donar
resposta a la pregunta següent: quins són els motius de la
modificació de la relació quant a la creació de nous llocs de
treball? Primer, la necessitat de tenir una eina de planificació de
recursos humans a mig termini i la preparació de l'assumpció de
les noves transferències. Segon, la necessitat de crear llocs de
treball per fer aflorar en forma de treball estable per a
funcionaris, cosa que fins ara era cobert per contractes laborals,
és a dir, treball a precari. Tercer, la creació de tres noves
conselleries comporta la necessitat de creació dels llocs de
treball necessaris per acomplir les seves tasques. Quart, la
creació de llocs de treball per a aquelles direccions generals que
es troben infradotades, per exemple la Direcció General de
Consum, la Direcció General de Personal Docent , etc. Cinquè,
per complir determinats objectius d'aquest govern que no eren
contemplats dins l'anterior relació, per exemple el nou servei de
prevenció de riscs laborals, el nou servei de qualitat i atenció al
ciutadà, etc.

Per tant, vegem quina és l'explicació de per què el govern
progressista de les Illes Balears ha modificat i aprovat, segons
els criteris dels partits integrants del pacte, aquesta nova
relació de llocs de feina. Primer, cal fer una previsió dels
recursos humans a mig termini, per tal de no haver d'anar
canviant cada any més que les coses puntuals. Segon, d'entre
el personal al servei de l'administració, ens hem trobat uns 350
contractes laborals que, en contra del que disposa la Llei de
funció pública i la resta de la normativa, exerceixen funcions
que les lleis reserva a funcionaris de carrera. Vostès, en contra
del que disposa la llei hi mantenien contractes laborals
temporals que feien funcions que haurien de ser fetes per
funcionaris, aquests contractes laborals temporals ho eren per
contractes eventuals fins a sis mesos, o per obres i serveis de
durada determinada. Totes les conselleries, totes les direccions
generals, totes, eren afectades per aquesta pràctica irregular,
per dir-ho d'una forma suau.

Resumint, la seva relació de llocs de feina era completament
fictícia, no es corresponia amb la realitat del personal que
treballava per a l'administració, es podria dir, amb un símil que
vostès solen emprar, que la seva relació de llocs de feina era
virtual, ja que no contemplava la realitat dels 350 contractes
laborals que treballaven de forma eventual o temporal a
l'administració. I ara, ens correspon a nosaltres, com en altres
qüestions, posar fil a l'agulla i aflorar la realitat exacta del
nombre de funcionaris que ha de menester l'administració
autonòmica i acabar amb aquesta pràctica.

Tercer, Recordem que les eleccions de fa quasi un any
varen dur el poder a una nova majoria progressista a les Illes
Balears, el GOvern que sorgí i del qual en som membre, va
considerar que l'estructura orgànica de les conselleries que hi
havia fins aleshores no responia a la realitat de les necessitats
dels ciutadans de les Illes Balears i, per tant, va decidir introduir
una sèrie de canvis entre els quals hi havia la creació de tres
noves conselleries. Aquestes noves conselleries necessiten de
personal que hi treballi per dur endavant la seva feina, una
conselleria de nova creació no és tan sols una estructura formal
amb una denominació i uns càrrecs de naturalesa política, sinó

que, a més, és una estructura que necessita mitjans econòmics,
materials i personals, ordenats aquests darrers mitjançant la
relació de llocs de feina.

L'actual de relació de llocs de feina del personal funcionari
inclou la creació de 99 nous llocs de treball, ja que essent una
eina de planificació dels recursos humans per a tota la
legislatura, ha tengut en compte les necessitats actuals de les
conselleries i les noves competències que es puguin assumir en
aquesta legislatura. Vull remarcar que la creació de 99 places no
implica la seva dotació econòmica immediata, ja que aquesta es
durà a terme segons les necessitats reals actuals i en els
propers exercicis pressupostaris.

Quart. Les noves places no són només les de les
conselleries creades, i les derivades del traspàs de noves
competències, ja que la voluntat del Govern de les Illes Balears,
de millorar i de cuidar del benestar de la població, ha dut a la
creació de nous serveis per al ciutadà, com ara el servei de
qualitat i atenció al ciutadà, el servei de prevenció de riscos
laborals, etc. 

En resum i quant a llocs de treball de nova creació, s'han
suprimit per obsolets 521 llocs de treball de la relació anterior,
s'han creat 620 nous llocs de treball, en conseqüència, com he
dit abans, el nombre de llocs de treball reals, de nova creació,
és de 99.

Si les raons exposades fins ara fonamenten la creació de
nous llocs de feina, ara pertoca entrar a valorar les
modificacions dels llocs ja creats. La provisió d'alguns llocs de
feina ha canviat de forma, de concurs han passat a ser places
de lliure designació. Per si algú dels presents no té clara la
figura de la lliure designació, diré que és un sistema de provisió
de llocs de treball utilitzat per totes les administracions
públiques i contemplat dins la legislació de funció pública
estatal i autonòmica.

Per accedir a aquests llocs de treball, s'ha de ser funcionari
de carrera i s'han de complir tots els requisits que es determinen
a la relació de llocs de feina, no és un càrrec de confiança que,
recordam, pot ser qualsevol persona, bé, crec que no cal que els
expliqui a vostès la figura de l'assessor.

Continuant amb la lliure designació, la llei contempla que
ordinàriament les places es cobriran per concurs, a la nostra
comunitat del total de llocs de feina existents, més d'un 90%
s'han cobert d'aquesta manera, amb la modificació de la relació
dels llocs de feina i la creació de noves places, les de lliure
designació, només suposen un increment d'un 1,8 respecte de
l'antiga relació.

La legislació autonòmica, concretament la Llei 2/89
especifica a l'article 58 que la lliure designació constitueix un
sistema excepcional per cobrir places que figurin com a tals en
relació als llocs de feina que tenguin assignat un nivell de
complement de destí igual o superior al 26. Se n'exceptuen les
secretàries, els xofers i els alts càrrecs de la comunitat, i el
personal adscrit al Gabinet de Presidència, així com aquells llocs
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de feina d'especial confiança i responsabilitat que figuren a la
relació dels llocs de feina.

Si comparam la nostra legislació respecte d'altres
comunitats, veurem que a totes les comunitats autònomes es
contempla el lloc de feina de cap de servei i/o càrrec de
responsabilitat com de lliure designació. Posaré alguns
exemples: tots recordam que el percentatge de la nostra
comunitat de càrrecs de lliure designació és el 7%, i n'hi ha de
tots els  colors, així, a la comunitat de Madrid el percentatge de
la lliure designació suposa més d'un 10%, a Andalusia suposa
més del 7%, a la comunitat murciana suposa un 5%, etc. Si
volen més exemples d'altres comunitats, els tenc a mà, sinó don
per finalitzat el meu primer torn de paraula.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Deman als portaveus si
renuncien a una interrupció per elaborar preguntes o podem ja
passat al torn d'intervencions? Estan d'acord que puguem
continuar? Per tant, per formular preguntes i observacions,
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris, en aquest cas
intervendrà en primer lloc, per ser l'autor de la iniciativa, la
diputada Sra Cabrer té la paraula. Gràcies.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, vull agrair la compareixença del conseller d'Interior
per explicar-nos la modificació del catàleg de llocs de feina. Un
cop escoltada la seva intervenció, la veritat és que em queden
molts dubtes que supòs que vostè em podrà aclarir.

El primer que li he de dir és que fa bastant de temps que
vaig demanar, via solAlicitud de documentació, una còpia
d'aquesta modificació de llocs de feina i encara no l'he rebuda
i, com que tampoc no s'ha publicat en el BOIB, encara que
vostès havien fet totes les passes, fins avui encara no ... bé, la
veritat és que simplement era per dir que jo, la meva feina, a part
de sobre la seva intervenció, l'he feta sobre un esborrany de
catàleg que em varen fer arribar els sindicats, i supòs que serà
bastant similar al que després va aprovar el Consell de Govern.

El primer que li he de dir és que crec que aquesta còpia que
jo tenc no ha sofert diverses modificacions en el Consell de
Govern, sobretot després que vostè, pràcticament, la seva
conselleria rebutjàs totes les alAlegacions que varen fer els
sindicats. Crec que aquesta modificació es va aprovar amb el
vot en contra de tots, absolutament tots els sindicats, i
m'agradaria que m'explicàs per què vostè, que tant ha parlat i
tant s'ha vanagloriat que la seva política de personal estava
basada en un consens sindical i que era el primer pic que es feia
la política de personal amb un consens sindical, expliqui'm, per
tant, per què amb aquesta modificació de catàleg tots els
sindicats votaren en contra, feren rodes de premsa acusant-lo

de digitalitzar la funció pública i feren fins i tot modificacions.
M'agradaria que m'explicàs aquest canvi de criteri tan radical o
almenys que reconegui que del que vostè diu i es vanagloria a
la realitat, és pura ficció i que, per tant, el consens sindical
només és vàlid si pensen com vostès, perquè si no pensen com
vostès de consens sindical, res.

Passem ja a analitzar la modificació del catàleg de llocs de
feina. Per a mi hi ha cinc característiques importants d'aquesta
reforma. La primera és que no es tracta d'una reforma puntual,
sinó que es tracta d'una supermodificació del catàleg; en segon
lloc que creixen desmesuradament el nombre de places noves;
en tercer lloc, que les lliures designacions són la tònica general;
en quart lloc, que augmenten molt les places obertes a
l'Administració de l'Estat o a l'Administració local i, en cinquè
lloc que augmenten complements específics de determinats
funcionaris.

Començant pel primer punt, li he de dir que la modificació de
catàleg que han fet és de tal magnitud que el m's lògic hagués
estat fer un catàleg nou, que contemplàs el que es manté del
passat i el que és nou, però no fer un afegit que farà bastant
difícil fer feina, i farà difícil saber com està en  aquest moment
un lloc de feina determinat, per això, ja li deman que si faran en
breu una reforma, un catàleg refós d'aquesta modificació amb
les antigues places.

Respecte del segon punt, jo crec que han augmentat molt
les places noves, vostè ja ho ha assenyalat, sobre 500 o 600
places noves s'han creat en aquest catàleg, i vostè m'ha donat
una sèrie d'arguments que, la veritat, m'agradaria que m'explicàs
un poc. Em diu que hi ha 350 places de laborals eventuals o per
obres i serveis i que aquestes places passaran a ser de
funcionaris, per tant, crec que es produirà en breu una dotació
massiva del capítol 1 d'aquesta comunitat autònoma i que, en
conseqüència, es dispararà un poc el capítol 1 d'aquesta
comunitat autònoma, però, bàsicament, dir-li que és un tema
que es pot discutir, el tema dels laborals, perquè jo crec i he fet
feina a l'administració que, encara que es dotin places, sempre
les conselleries demanaran places de laborals i l'únic que farem
és fer la bolla un poc més gran, per això li dic que és discutible
i, a més, les places de laborals totes són base, i vostès han creat
moltíssimes places noves de cap de secció, de cap de negociat
i de cap de servei, per tant, jo no sé si aquests laborals
passaran directament les seves funcions, a ser directament cap
de secció, cap de servei o cap de negociat, però això dic que hi
ha una petita incongruència en aquest argument que m'ha
donat.

També m'ha dit que hi ha les noves conselleries, que han
suposat la creació de noves places. Jo ja vaig anunciar,
precisament quan es debatien els pressuposts, que aquestes
conselleries suposarien una despesa desmesurada del capítol
1 i del capítol 2 d'aquesta comunitat autònoma, i efectivament
veig que queda corroborada la meva intervenció al pressupost,
perquè aquestes tres noves conselleries seran pagades pels
ciutadans, hi haurà més funcionaris, més despesa corrent i
menys inversió. Ha quedat demostrat amb aquest catàleg i la
veritat és que hi ha situacions un tant paradoxals, per exemple,
l'Institut Balear d'Afers Socials creix damunt 104 places, n'hi ha
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60 que són de la Residència de Felanitx, que s'ha de posar en
marxa, però n'hi ha 40 de l'Ibas que no entenc per què s'han de
crear, i si això se suma al catàleg de la Conselleria de Benestar
Social, la Conselleria de Benestar Social crea 56 places més, per
tant, en el moment en què s'han de transferir les competències
als consells insulars o que són a punt, la veritat és que no
entenc aquesta creació de places.

El mateix de la Conselleria de Medi Ambient, que crea 101
places més; o la Conselleria d'Educació que crea 108 places
més, ja dic que crec que el creixement és bastant alt en nombre
de places i m'agradaria saber quin percentatge en breu es dotarà
pel Consell de Govern a aquestes places.

Passant al tercer punt, important i sens dubte el més
polèmic, és el tema de les lliures designacions. Lliures
designacions que vostès criticaren moltíssim en aquest
parlament, fins i tot varen dir, alguns grups del pacte, que era
un càncer de l'administració, ara ja veig que hi ha un canvi
radical quan governen, jo he comptat sobre 88 places més de
lliure designació, n'hi ha de noves i n'hi ha moltes que abans
eren per concurs, i vostès les passen a lliure designació. Vull
partir d'una premissa prèvia, i és que el Grup Parlamentari
POpular no està en contra de les lliures designacions, però sí
està en contra dels excessos, i jo crec que és un excés el que
han fet amb aquesta modificació. Ja dic que hi ha places que és
lògic que siguin de lliure designació, hi ha llocs que, per la seva
transcendència o per la seva importància, és important que el
polític pugui triar entre els funcionaris de carrera qui hagi
d'ocupar la plaça, però també és important que hi hagi llocs que
es cobreixin per concurs, bàsicament per mèrits professionals,
perquè la lliure designació no garanteix els mèrits professionals.

Per una banda, és important que hi hagi concurs perquè
garanteix la carrera professional, garanteix que un funcionari
pugui anar concursant i ocupant places millors perquè s'ho
mereix professionalment, i també és important que hi hagi
concurs perquè jo crec que és dolent que pràcticament tots els
llocs de cap de servei estiguin sotmesos a un procés de
politització tan gran com el que vostè pretén.

La situació jo crec que és clara, jo crec que abans estava
més o menys compensades les places per concurs i les places
per lliure designació, parl bàsicament dels temes dels caps de
serveis, dels altres cossos, auxiliars administratius, han
introduït alguna lliure designació, però evidentment no podien,
a les places de cossos inferiors, posar-les de lliure designació,
parl bàsicament i principalment dels temes dels cap de serveis
que és on s'ha produït una massificació dels temes de les lliures
designacions. Dic que abans estaven compensades un poc les
places, i així, quan es convocava una plaça per lliure
designació, els funcionaris que volien podien tirar la instància
i participar en el procés de lliure designació, però els
funcionaris que no ho volien, podien esperar a un concurs, i
d'aquesta forma lluitar i aconseguir una plaça de cap de servei
per concurs i per mèrits professional. Jo crec que ara se'ls ha
llevat aquesta possibilitat, pràcticament no queda cap cap de
servei que es pugui cobrir per concurs, i s'ha llevat aquesta
possibilitat de fer carrera administrativa, d'aquesta forma es
desprofessionalitza la funció pública.

Per això, dic que és un excés, i, a més, és graciós, perquè
quan s'analitza la modificació, l'esborrany que jo tenc, es nota
que en aquest tema el pacte de progrés ha patit un poc, perquè
ni la Conselleria de Medi Ambient ni la conselleria d'Esquerra
Unida han posat cap lliure designació, i, en canvi, sí que han
creat caps de serveis.; ja dic que fins i tot en el tema del catàleg,
es noten un poc les divisions internes.

S'han excedit en el tema de les lliures designacions, i ha
estat per aquesta qüestió que els sindicats han estat tan
virulents, perquè la veritat és que crec que s'ha passat un poc.
I he de dir, de nou, el mateix que li deia en el tema del consens
sindical, que vostè sempre se n'ha vanagloriat i després,
rodillo, en el tema de la lliure designació, que vostè sempre
parla del mèrit i de la capacitat, i de la professionalització i de la
funció pública, i això va en contra, no és que afecti o no, és que
va en contra de la professionalització de la funció pública. Per
tant, expliqui'm aquest canvi de criteri, i és per això bàsicament,
i queda molt ben reflectit a les distintes revistes o fullets dels
sindicats, per exemple, Comissions Obreres a la seva revista
denomina la seva conselleria "digitalis", diu que és el seu nou
símbol perquè significa "dit", signifiquen que posen a dit les
places, el CESIF també, a part que crec que van al Defensor del
Poble, han fet un fullet parlant d'"unanimitat sindical contra
llocs a la carta", "un cúmul de despropòsits inacceptables", "no
hem de permetre que el nostre catàleg de llocs de feina es
converteixi en una carta de pagaments polítics", "hem d'impedir
que aprovin en Consell de GOvern una cosa, clarament, injusta
i intolerable, que suposa una gran corruptelAla política i que
impedeix els funcionaris d'aquesta terra fer una carrera
professional digna basada en la igualtat, el mèrit i la capacitat
i no en altres qüestions allunyades de l'òrbita de funció
pública".

Ja dic que és per això i ja dic que aquesta reforma es
contradiu amb el que sempre vostè ha estat dient en aquest
parlament. Això jo crec que és una reforma de catàleg totalment
política, per això m'agradaria que m'explicàs aquest canvi de
criteri.

Un altre punt important d'aquesta modificació és que moltes
places es que moltes places es modifiquen perquè hi puguin
accedir funcionaris de l'administració local o d'altres
administracions.

EL SR. PRESIDENT:

Sintetitzi si pot, se li ha exhaurit el temps de deu minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, ja acab. Bàsicament els dos punts que em quedaven, un
és el tema que moltes places es modifiquen perquè hi puguin
accedir funcionaris d'altres administracions, i això, unit al tema
de la lliure designació, dóna com a resultat que aquestes places
tenen nom i llinatges, a més que frustren la possibilitat que els
funcionaris de la comunitat autònoma ocupin el millor lloc, sinó
que poden venir moltes de funcionaris d'altres administracions
públiques que acaben essent funcionaris de la comunitat
autònoma i, en canvi, aquests funcionaris d ela comunitat



134 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 12 / 31 de maig del 2000

 

autònoma no poden anar a l'Administració de l'Estat ni a la local
perquè ja tenen molt poques places.

I, en darrer lloc, és el tema del complement específic, no és
un tema important perquè hi ha un parell de modificacions
d'específics, però m'agradaria que m'explicàs per què aquestes
places, a aquestes persones se'ls ha apujat el sou, i no s'ha
apujat el sou al total de colAlectiu. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Deman al Sr. Conseller si prefereix contestar
individualment o a tots els grups.

Molt bé, grups que vulguin intervenir? Té la paraula el Sr.
Alorda, del PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, en funcions, i passarem, en tot cas, a
donar la nostra aportació i a demanar alguna pregunta al
conseller respecte d'aquest catàleg.

A nosaltres ens agradaria saber, dins aquest creixement que
s'ha produït, quina part pot suposar fer surar a la realitat
sit uacions ja existents, perquè, en aquest cas, evidentment, ho
aplaudim, en tant que es millora la professionalitat i es garanteix
molt bé el sistema d'accés per mèrit, capacitat i professionalitat,
perquè en tant que una plaça és a una plantilla i es cobreix a
través de processos d'oferta i de concurs, és evident que queda
molt més regularitzada i estabilitzada dins l'administració que no
en sistemes de concursos d'obra o servei determinat, i
comprenem que hi hagi gent que prefereixi aquesta eventualitat
dels treballadors, però nosaltres creim que resta eficàcia, resta
publicitat i resta transparència al sistema. Per tant, nosaltres no
trobam gens desmesurats els resultats finals que vostès ens ha
apuntat, però ens agradaria saber fins a quin punt respon a un
increment real dels serveis, cosa que per altra banda també veim
necessària en alguns dels resultats, perquè creim que tenim una
administració més aviat mal dotada per les exigències i les
necessitats que té aquest país, però ens agradaria saber, ja dic,
fins a quin punt es tracta de surar a la realitat situacions ja
preexistents.

Per altra banda, opinar que realment creim que el tema de les
lliures designacions és molt raonable, fins i tot com una
garantia per no haver d'acudir a una politització de
l’administració, gairebé tot el contrari del que es pensa en altres
indrets, si la cúpula de la part directiva de carrera no és
d’alguna mena seleccionada amb una lliure designació que, per
altra banda, dins les administracions petites és el sistema
normal d’assignació de llocs perquè no hi ha concursos de
trasllat, però crec que dins les administracions com ara la de la
comunitat és lògic que un part dels càrrecs directius tenguin
aquest sistema de lliure designació, com secretaries pròpies de
presidències o dins els alts càrrecs.

Per cert jo no record en cap moment -jo només he estat
diputat quatre anys, per tant no sé (...)- cap mena de polèmica
respecte a les lliures designacions sinó de la digitalització des
del carrer directament a través de contractes d’obra o servei
dins l’administració i altres fórmules, per exemple dins les
empreses públiques, sistemàticament. D’això, en record
bastants de debats, no sé si sortiran o no sortiran, però no en
record cap de lliure designació. En tot cas, si hi ha més
elements en parlaríem perquè jo no ho record.

El que sí veig és que hi ha hagut una confusió de dues
fórmules completament diferents, i en aquesta lliure designació,
això sí que li demanam, que evidentment es garanteixi la
convocatòria pública, que és l’única manera dins els concursos
de cobrir les places de lliure designació, és un concurs públic,
i creim que malgrat siguin de lliure designació ha de tenir en
compte aquests mèrits o aquestes capacitats que s’han de
poder, evidentment, a través d’una licitació pública, acreditar.
L’element de confiança ha de prevaler dins aquesta valoració
però creim que també tots els altres elements de judici li
demanam que es tenguin presents quan es dotin aquestes
places.

Per altra banda també celebram, i ens agradaria que hi fes
una mica de referència, els caràcters oberts de les places a altres
administracions. Fins ara hi ha hagut obligació, i ara
darrerament fins i tot amb molta més contundència, a
l’administració local, que gairebé ha de fer esforços per blindar-
se si ho ha de fer; si no està oberta a totes les administracions,
mentre que l’administració de l’Estat, que és la que regula el
món local, es blinda ella mateixa i la comunitat autònoma també
ens hi tenia avesats. Jo crec que per als sistemes de carrera,
professional, és molt adequat que les administracions siguin
flexibles, que es permeti que aquesta carrera doni possibilitats
d’aprofitar l’experiència acumulada a altres indrets, i jo crec que
dins un món en el qual ens movem, de canvis, i que és positiu
que es canviï de lloc de treball i es vegin distintes perspectives,
crec que aprofitar l’experiència i al mateix moment veure com es
pot incardinar això dins una altra administració, ho veim positiu.

Ens agradaria saber quin abast té i si hi podria haver
qualque mena d’entesa, fins i tot, amb altres administracions
per mirar de garantir una certa reciprocitat. Jo crec que seria
positiu, dins aquest procés de consells insulars d’una relació
encara cada vegada més estreta amb el Govern de les Illes
Balears, crec que seria positiu establir ponts a través de les
relacions de llocs de treball.

Per altra banda també volem celebrar i animar-lo a intentar
sempre el consens sindical, però que mai no oblidi que
evidentment el representant dels ciutadans és el Govern, que és
el que té la legitimitat per establir-lo i que procurin sempre en
aquestes relacions garantir, molt més que interessos
corporatius, interessos del país, interessos dels ciutadans, que
són els usuaris dels nostres serveis i són els que realment molt
en compte hem de tenir els treballadors de la casa, naturalment,
però sobretot també els ciutadans i els usuaris, i a vegades hi
pot haver interessos contraposats en aquest tema.
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I per últim, i un punt que també s’ha apuntat, a mi
m’agradaria que fes un esment respecte de les transferències,
fins a quin punt o si han tengut present, o quina és..., no sé, la
dificultat o els avantatges que pugui tenir aquesta nova relació
respecte del procés de transferències i, en concret, si hi ha
alguna fórmula o algun moment de funcionarització o d’altres
processos que puguin quedar interferits en determinats
departaments de la comunitat autònoma per mor del procés de
transferències.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Socialista, la Sra.
Hernanz té la paraula.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista le queremos expresar, en primer lugar,
nuestro agradecimiento por su comparecencia, pero sobre todo
le queremos expresar nuestro apoyo a la modificación que
desde su conselleria se ha realizado de la relación de puestos
de trabajo. 

Nos consta que la definición para la situación en que el
actual equipo de gobierno se encontró la estructura
funcionarial de la administración es la siguiente: desorden y
caos. Diez años sin oposiciones, un último concurso del
traslados en el año 97, como usted ya ha mencionado en su
primera exposición, que se puede calificar de virtual, ya que no
sirvió para nada, unas 300 comisiones de servicios, un elevado
número de personal laboral temporal cumpliendo funciones
propias de personal funcionario, un elevadísimo número de
funcionarios interinos, funcionarios que no trabajaban en el
lugar que les correspondería, etc. En resumen, como ya había
dicho antes, desorden y caos.

Por lo tanto no podemos si no valorar muy positivamente
todas aquellas medidas que se adopten encaminadas a poner
orden en esta situación. Primero, y ya desde su conselleria, fue
la creación del bolsín de interinos, que sabemos que ya está en
funcionamiento y que ya se están incorporando los primeros
interinos seleccionados de acuerdo con los principios
constitucionales de mérito, igualdad, publicidad y capacidad,
que, por cierto, por primera vez y después de 20 años de
vigencia de la Constitución y 17 años después de aprobarse el
Estatut d’Autonomia, por fin sus preceptos sobre función
pública se están aplicando en la administración autonómica,
eso sí, superando los numerosos obstáculos que desde el
Partido Popular se han intentado interponer y obteniendo
posteriormente la ratificación judicial, cosa por la cual, Sr.
Conseller, le damos la enhorabuena e incluso nos atreveríamos
a invitar a la portavoz del Partido Popular a que hiciera lo
propio ahora que tiene ocasión, portavoz a la cual, por cierto,
deseo felicitar por el cambio de tono respecto a sus anteriores
intervenciones, plagadas de descalificaciones e insultos hacia
el conseller de Función Pública.

Corresponde ahora, pues, una modificación de la relación de
puestos de trabajo correspondiente al personal funcionario.
Hemos tenido conocimiento del acuerdo del Consell de Govern
que lo aprueba, y por eso le reiteramos nuestro total ap oyo por
una acción decidida desde su conselleria dirigida a regularizar
la estructura funcionarial de forma democrática.

Por todo ello, Sr. Conseller, desde el Grupo Parlamentario
Socialista le animamos a seguir trabajando en el misma linea.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Hernanz. Té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc vull agrair a tots els grups el to i les aportacions, bé
siguin a manera de crítica o de suport, però crec que és el marc
per obrir un debat sobre aquestes qüestions.

He de dir en primer lloc a la Sra. Cabrer que si no em fallen
les dates el pròxim 3 de juny serà publicat en el Butlletí, i en
primer lloc indicar una qüestió sobre l’acord sindical. No s’han
de confondre els acords sindicals amb la necessitat de diàleg i
de respecte entre el que és un conseller de Funció Pública i els
sindicats, però sí posar de manifest una discrepància que hi ha
quant a concepte de model de funció pública, que és en la
qüestió de les LD, les lliures designacions, i indicar que des del
primer moment es va fer una exposició, i després hi entraré
d’una forma més concreta, però dir que el diàleg ha estat
permanent, s’ha mostrat on eren les discrepàncies i dir-los que
hi ha hagut bastant de consens en coses del catàleg, si bé el
sindicats, per una qüestió per a ells molt important, idò no han
donat, sinó tot el contrari, han criticat aquest catàleg.

Em referiré a les qüestions per vostè plantejades, que
bàsicament són les següents i ja hi entr: El creixement no són
500 o 600 places, Sra. Cabrer, ho he exposat, ho he dit d’una
forma clara, i sense revisar les xifres que abans els he dat d’una
forma totalment exacta, es donen de baixa unes places que es
consideren obsoletes, que són al voltant d’unes 500, i per les
raons abans explicades hi ha un creixement del voltant d’unes
600, i per tant la diferència de places són 99. Aquest és el
creixement real que ha realitzat el Govern de les Illes Balears.

Després sobre aquest creixement vostè demana una sèrie
d’explicacions, però primer fa una afirmació o una consideració
de tipus polític. Ha vengut a dir que entra un govern
progressista i puja el capítol 1 i baixen, per tant, les inversions.
Crec que aquest argument cau per ell mateix i entra dins una
crítica general que han realitzat els partits de dretes arreu
d’Europa, però li he de dir que això té unes especificitats
pròpies. En definitiva hauríem de saber quants de diners es
paguen per a personal, independentment del capítol allí on
s’inclou, i vostès saben perfectament que fora del capítol 1 el



136 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 12 / 31 de maig del 2000

 

Partit Popular ha dedicat molts de diners en matèria de personal
en un sentit ample.

És clar que hi ha creixement en benestar social i medi
ambient. Que ningú no s’enganyi; aquest govern, a pesar
d’algunes crítiques que volen expressar que no hi ha relació
entre els estaments, aquest govern és un govern global en què
participen diferents forces polítiques però amb
corresponsabilitat, i va dir el president de la Comunitat
Autònoma Francesc Antich que hi havia qüestions
estratègiques d’aquest govern: una la política social, i l’altra el
medi ambient. No s’estranyarà, idò, que després d’aquestes
paraules del president d’aquest petit país, idò s’hagi
incrementat en matèria de benestar social i si atenem a les
places que s’han creat i a les motivacions. Felanitx n’és un bon
exemple i el creixement de l’Ibas, o fins i tot la creació d’un
institut de la dona, perquè estarem d’acord que un moment de
violència domèstica i que un govern sensible a aquestes
qüestions, si vol crear un institut, evidentment això suposen
places. Per tant, la invitació o la reflexió no és a una discussió
genèrica de si es fa un increment de places, sinó que jo tornaria
la pregunta al Partit Popular perquè em diguin si estan o no
d’acord amb la creació de l’Institut de la Dona o no, si s’han de
fer les places a la residència de Felanitx.

Amb la Conselleria de Medi Ambient crec que he expressat
una xifra que es creaven unes noves places, concretament 101.
Li he de dir que hi ha una reconversió, i així sortirà en el catàleg,
del que són els actuals agents forestals en els nous agents de
medi ambient. Li recordaré, i vostè segur que ho recorda, que
ha estat una reivindicació sindical històrica negada pel Partit
Popular i on el Govern progressista, el primer govern
d’aquestes illes progressista, ha dat la raó històrica als
sindicats, una prova més de la capacitat de diàleg i que hem
negociat fins i tot qüestions d’acord amb els sindicats (...), i per
tant això sí que ha entrat dins l’àmbit de la negociació política
i sindical.

Hi ha el tema de les lliures designacions... Bé, és igual. En el
tema de les lliures designacions s’hauria d’entrar en una
qüestió de concepte i, per tant, no importa que m’expliqui què
diuen els butlletins de Comissions Obreres o dels altres
sindicats, que els conec i els llegia des d’abans de ser conseller,
cosa que dubt d’altres; me mereixen tots els respectes però
també els vaig indicar quina era la posició d’aquest govern. 

Per demostrar-li que no hi ha conselleries d’Esquerra Unida,
ni del PSOE, ni d’Els Verds, li indicaré que miri bé el que vostè
anomena, que jo no ho vull anomenar així, Conselleria de
Benestar Social, i veurà com també hi ha lliures designacions.
Per tant, li vull expressar amb això que s’ha fet un plantejament
global de govern i no per conselleries de partit, com vostè ho
ha volgut expressar.

Crec que és important que situem el discurs. Jo li faig aquest
discurs com a persona que governa i que prové d’una formació
política que dóna suport a aquest govern. Supòs que vostè no
representa el PP de Veneçuela o d’una altra banda, sinó al Partit
Popular de l’Estat espanyol i, per tant, el discurs és el mateix. Jo
la convid -que potser no l’ha llegit- a llegir l’avantprojecte..., el

Anteproyecto de ley reguladora del estatuto básico de la
función pública, text del Partit Popular, de 25 de març del 98, o
els diferents textos. Per tant..., perquè els discursos han de tenir
una coherència i una cohesió política, i això, que jo crec que
bona raó té el Sr. Aznar quan diu que els discursos, per anar bé
una formació, han de ser els mateixos d’una banda a l’altra, crec
que a vostè en aquest sentit, quan parla de funció pública, li
podrien estirar una mica les orelles.

L’article 36 de l’avantprojecte obri una nova línia i parla de
tres sistemes (el concurs de mèrits, el concurs específic o lliure
designació) què fa el Partit Popular amb un sistema que defensa
i amb una certa coherència, i podria dir que estic d’acord en una
part, que poc a poc s’està transformant un concepte
d’inamobilitat que només està regulat per un sistema de
concurs, i estableix un altre sistema, que és el concurso
específico, i estableix que ve a ser un sistema mixt entre el
sistema de concurs i el sistema de lliure designació. Dit d’una
altra forma: vostès a nivell d’Estat, que ara han tret una majoria
absoluta per la qual ja els vaig felicitar en el seu moment,
inclouen un nou sistema totalment eclèctic.

Vostè ve al Parlament de les Illes Balears i no sé si em retreu
el que han publicat els sindicats o si vostè assumeix el discurs
dels sindicats, però li he de dir que amb el plantejament de
concurs com a única forma de promoció interna funcionarial,
aquest conseller que els parla i el Partit Popular que representa
el Sr. Aznar no hi estan d’acord. Si vostè es desmarca de la foto
sabrà el que fa, però no em preocupa massa, en aquest sentit.

Després, “digitalis”. Bé, jo no entraré en la qüestió de..., és
a dir, és una expressió, la respect, els sindicats m’han fet la
crítica i punt. 

Però vostès en tenien més, de lliures designacions. Jo els ho
explicaré, els ho explicaré, perquè tècnicament en el catàleg en
tenien menys, però en tenien més. No entraré en noms, perquè
crec que no és bo parlar de funció pública i posar noms damunt
la taula, però sí que li parlaré de conceptes. Hi havia funcionaris
que estaven a la conselleria ics, no diré ja ni noms de
conselleries perquè, com que n’hi ha tants, es pensarien que
parl de fulano o de mengano . “Tu que estàs a aquesta
conselleria, ves a aquesta i posa’t a treballar”, i se n’hi anaven;
i això què és?, lliures designacions encobertes, i en posaré una
que és clara i és pública: o és que la plaça del Sr. Vallori no era
de lliure designació?, i sap a quina conselleria estava? Per tant,
jo li vull dir que a l’hora de parlar de lliures designacions vostès
en saben molt, però les feien d’una forma alAlegal, per dir-ho
d’alguna altra forma, però sí que li puc assegurar que dins la
funció pública de les Illes Balears vostès en tenien moltes, i
d’aquestes, si vol, jo la convid a fer-me una pregunta del llistat
de gent a la qual vostès havien dit: “Tu, ves-te’n allà i quedes
assignat a una plaça”, i veurà la quantitat que en tenia de lliure
designació.

Hi havia..., no ho havia apuntat però ho ha especificat, el
tema dels complements específics. El tema dels complements
específics únicament s’ha fet..., no s’ha fet una generalització,
sinó únicament determinades situacions en què es considerava
que el complement específic per al càrrec o responsabilitat que
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es tenia no era l’adequat i que estava fins i tot per davall del
d’altres persones o altres càrrecs en aquest sentit, s’ha arribat
a un tema d’equiparació. Crec que vost è té la xifra i crec que no
mereix més comentari que aquest.

En tot cas, i ja per acabar pel que fa a la contestació a les
qüestions plantejades, dir-li que evidentment s’ha fet una
aposta clara d’un model de funció pública, sabíem i sé quins
són els àmbits de consens polític per poder dissenyar aquest
model de funció pública amb diàleg amb els sindicats, i des del
primer dia sabia que no trauríem aquesta qüestió per consens.
No faré el retret fàcil de quines comunitats han tret catàlegs per
unanimitat o amb l’anterior govern de les Illes Balears quin va
ser el suport que tenia, perquè el discurs i tot és massa fàcil i
fins i tot podria entrar en un to de demagògia, al qual em neg a
entrar.

Quant a les dues intervencions realitzades pels grups
parlamentaris que donen suport al Govern, he d’indicar en
primer lloc al representant del PSM, el Sr. Alorda, que nosaltres,
el Govern de les Illes Balears vol regular i democratitzar el que
és l’àmbit de la funció pública i que, per tant, a vegades s’han
produït aquestes situacions, és un tema que produeix “tensió”,
perquè sempre que mires de regular el que és el desordre o el
caos, com deia la diputada Sra. Hernanz, sempre es produeixen
complicacions. Però li he de dir que és clar quin és el model de
funció pública que vol aquest govern i per aquests camins
anirem.

Ja he expressat la qüestió que vostè ha esmentat de
digitalització i crec que no mereix més menció que la que he fet.
És una aposta d’un govern i veurem si a la llarga dóna els fruits
que tots desitjam.

Hi ha una qüestió que crec que sí que -i disculpi, Sra.
Cabrer, perquè vostè també ho havia plantejat, però ja aprofit
per respondre a ambdós diputats- que és la qüestió d’obrir
l’administració o el tema de la funció pública a altres
institucions. Crec que és una altra aposta, crec que això també
contribueix a promocionar la funció pública i a contribuir
perquè els funcionaris puguin fer carrera professional. Sí que és
cert, i ho apuntava el Sr. Alorda, que s’ha de vetllar per la
reciprocitat, perquè no es pot tenir aquest gest i, per exemple,
que el Consell Insular d’Eivissa i Formentera no ho fes, o el de
Mallorca, o el de Menorca, o l’Ajuntament de Palma, però hem
volgut, sense entrar en una negociació prèvia, posar això
damunt la taula per parlar en termes de debat polític, però sí que
el conseller obrirà una via de conveni amb totes les institucions
de les Illes Balears de fi que les administracions s’obrin i que
aquesta promoció pugui ser clara i decidida, i que la mobilitat
en funció que ho desitgi un funcionari idò sigui possible i que
no siguin compartiments estancs, per mor que crec que és una
bona manera de ventilar i oxigenar totes les administracions.

En l’actualitat estam treballant en el tema de les
transferències i estam ja acabant les qüestions d’ordenació
territorial i el tema de benestar social, i també vull recordar que
no seria just ni correcte en termes polítics que si una
transferència s’ha de realitzar, per què es creen les places?,
preguntava vostè; jo li ho diré: perquè seria una mica miserable,

en termes polítics, dir, “bé, com que feim la transferència ja
s’arreglaran”. Aquest govern, amb un to de responsabilitat, el
que fa és crear les places que considera oportunes, i si es fa
una transferència es farà amb les places que s’hagin de
transferir, perquè hauria estat molt fàcil el joc. Vostè no em deu
creure tan ingenu o tan dolent, esper, que jo hauria pogut, o el
nostre equip de la conselleria, fer la tècnica de retallar totalment
el que era benestar social i dir, “bé, ja ho crearan els altres”.
Això, des de la responsabilitat és inassumible.

I per últim també agrair a la diputada Hernanz la intervenció
que ha realitzar. Evidentment jo crec que tots els ciutadans
d’aquestes illes coneixen quina funció pública hem heretat.
Crec que hem mirat de posar un to de serenitat, no he de negar
que en alguns moments hi va haver qüestions que fins i tot
varen alterar el que era un plantejament del model de funció de
pública que es volia dur per part d’aquest govern, però sí que
amb serenitat i anant treballant crec que aconseguirem posar en
ordre aquesta comunitat en matèria de funció pública, i aviat ja
tendrem el concurs de trasllats i les oposicions.

A la meva primera compareixença, i no l’he repassada abans
de venir, però crec que ja d’alguna forma vàrem anunciar quines
serien les passes que s’anirien fent, i crec, senyors diputats i
senyores diputades, que anam complint el calendari.

Per ara... Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Hi ha intervenció per torn de rèplica i per
cinc minuts de la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc el que volia dir és
que del caos del Partit Popular, en podem parlar, però també
podem parlar del caos del pacte de progrés, no?, de la
persecució ideològica, de l’assentiment als recursos de
concursos oposicions i, en canvi en altres institucions es
convoquen concursos oposicions exactament igual, del pacte
d’estabilitat dels docents i del pacte d’estabilitat dels no
docents, aquesta persecució entre colAlectius exactament igual,
de funcionaris de carrera que estan apartats dels seus llocs de
feina perquè són del Partit Popular, de preguntes imbècils en
els tests d’interins, d’oposicions que no arriben, perquè
continuam amb interins; vostè a aconseguit que hi hagi més
interins, per tant no em parlin de les oposicions ni dels anys del
Partit Popular, perquè aquí l’únic que hi ha són més interins i
continuam sense una oposició que ja estava convocada ja fa un
any, i ara aquest catàleg de llocs de feina que, la veritat, són a
dit, són lliure designació, són places a dit. 

Per tant, jo crec que d’enhorabona res. Jo crec que sí que el
conseller pot donar l’enhorabona a la Sra. Hernanz per la seva
intervenció; això sí que jo crec que ho pot fer el conseller.

Però parlant ja del tema que ens ocupa, que és el tema del
catàleg de llocs de feina, el primer que li he de dir són les
places. Vostè em diu que són 99; després em parla que
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efectivament a Medi Ambient s’han creat 101 places, per tant
ja només a Medi Ambient ja hem cobert aquesta quota de 99
places. Jo li he dit que li parlaré de les conselleries que més han
augmentat i altres, Medi Ambient 101 plaça i únicament
suprimeixen dues places, per tant estam en les 99, efectivament.
Però després tenim educació, 108 places més i no se’n suprimeix
cap. Quan li he dit les 56 de Benestar Social ja eren llevades les
19 que suprimeixen, perquè creaven 75 places. Per tant no
entenc aquesta explicació de 99 places. A mi no em quadra amb
aquest esborrany, la veritat és que per mi surten sobre 500, 600
places més del catàleg de llocs de feina. 

I no m’ha aclarit quin percentatge d’aquestes places es
dotaran pel Consell de Govern aviat, quin percentatge, 100, 200,
150, més que res per saber un poc el creixement del capítol 1 a
aquesta comunitat autònoma, i bàsicament saber com
solucionarà els temes dels 350 laborals que vostè ha dit, que ja
he dit que no quadra que vostès creïn moltes places de cap de
servei i de cap de secció quan els laborals són llocs base.

Passant al tema de la lliure designació em diu que no dirà
noms, però després parla d’en Vallori. La veritat és que és
contradictori. I miri, la lliure designació és el que és, són places
a dit entre funcionaris de carrera, però són places a dit, i ho va
treure un mitjà de comunicació, “el Govern eleva en un 30% el
nombre de càrrecs de confiança a la comunit at, no com a
eventuals, sinó com a lliure designació”, són places a dit. Vostè
em pot dit que realment el Partit Popular tenia ... Miri, el Partit
Popular tenia un catàleg hi havia places de lliure designació,
que nosaltres defensam, i hi havia places per concurs, per no
privar els funcionaris que puguin, pels seus propis mèrits,
ocupar aquestes places de cap de servei, per tant estava
certament compensat. I vostè, el que ha fet ha estat agafar les
places de concurs del Partit Popular i passar-les a lliure
designació, per tant no em parli de les lliures designacions
encobertes, perquè quan hi havia un concurs de trasllat entre
funcionaris de carrera es convocaven aquestes places i la gent
que tenia més punts, era la que guanyava la plaça. Ja dic que
això de lliure designació són simplement places a dit, totalment
digitalitzades, i això, que hi hagi unes quantes places, està bé,
que totes les de cap de servei siguin de lliure designació, no hi
estam d’acord, i em pot parlar de l’Administració de l’Estat,
d’un projecte que a més ja ni ha sortit, que era de la legislatura
passada, em pot parlar que jo em desmarc, aquesta és la realitat
i vostès sempre havien criticat les lliures designacions. Per tant,
la lliure designació significa que una persona que comença a
l’administració autonòmica pot, de cop, ser cap de servei, de
cop, perfecte, que n’hi hagi unes quantes places, bé, però que
siguin totes no és correcte, i, a més, el problema és que aquesta
persona en dos anys consolidarà el nivell 28, el nivell de cap de
servei, i si se la vol cessar ens trobarem que se la de posar a
una plaça amb un màxim de nivell 26, per tant es generaran un
munt de caps de servei, perquè quan se cessa una lliure
designació no se la pot tornar a dur a una plaça de tècnic
superior. Ja dic que no és que estiguem en contra de la lliure
designació, però sí que estam en contra que tots els caps de
servei siguin de lliure designació, perquè això atempta contra la
carrera administrativa, atempta contra la professionalització de
la funció pública i contra el principi de mèrit i capacitat de què

vostè tant ha parlat. Per tant, ja dic que aquesta és la nostra
postura.

Respecte del tema d’obrir les places a altres administracions
públiques, vostè diu que és un repte aquesta situació perquè
així deixam fer carrera professional a d’altres administracions
públiques, això és així per a les places de concurs, però no per
a les places de lliure designació. Les places de lliure designació
de cap de servei, obertes a d’altres administracions públiques,
significa que aquestes places tenen nom i llinatges, i això no és
carrera professional; significa que vostès tenen una persona en
el consell insular o a un ajuntament que ara volen que sigui cap
de servei, i això és el que faran, perquè, ja dic, pot tenir sentit a
les places per concurs, val, ens pot agradar més o menys que
funcionaris d’altres administracions públiques puguin
concursar a l’administració autonòmica i si tenen més punts
guanyin la plaça i siguin funcionaris autonòmics, però quan és
una plaça de lliure designació, això va en contra de la carrera
professional i, per tant, és una opció purament política i és
bastant clar quina és la seva funció política.

I ja, simplement, dir-li que no em digui que el consens
sindical ja sabia que no arribaria, una cosa és que hi hagi dos
sindicats en contra, uns altres a favor, i una altra cosa és que hi
hagi unanimitat sindical radicalment en contra d’aquesta
modificació del catàleg de llocs de feina. Per tant, simplement
dir-li que crec que aquesta modificació de catàleg és un fet, una
actuació de la seva conselleria, totalment contradictòria amb el
que sempre vostè està dient als mitjans de comunicació i en
aquest parlament, perquè de consens sindical ja hem vist que
res de res, i de mèrit, capacitat i professionalització de funció
públic, res de res. Les lliures designacions són places a dit que,
a més obertes a d’altres administracions públiques, tenen
totalment el nom i els llinatges i, li agradi o no li agradi, són
places totalment a dit sense cap mèrit ni capacitat.

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Hi ha més torns de rèplica? Sr. Alorda,
té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc agrair les
explicacions donades pel conseller i veure que el que s’ha
procedit, en gran mesura en aquest catàleg, és primer donar
suport a una sèrie d’àrees que des del nostre grup, precisament,
consideram que són necessàries, aquesta sensibilitat a
incrementar aquest suport, la tranquilAlitat des del punt de vista
de les transferències que no s’hagi actuat amb mesquinesa o
amb cicateria respecte de dotar allò que ha de quedar transferir,
sinó que es faci des de la lleialtat, perquè crec que des dels
consells s’ha viscut dramàticament aquesta manera de transferir
i de veure com s’havien de fer i dotar aquestes competències,
i confiam que en aquest nou procés, que l’animam que
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s’escurci, hauria de quedar realment garantida la prestació dels
serveis de qualitat de tots els ciutadans.

Per l’altra banda, el que li demanam també, no tornaré a
entrar dins la polèmica de les lliures designacions i que ens
estranya que ja que hi ha hagut tanta polèmica en aquest
parlament, no es duguin documentades, perquè sempre estarien
bé les cites del Diari de Sessions que en tants de punts són
possibles, jo crec que en trobaran molt poques de lliures
designacions i trobaran grans i importants debats sobre matèria
de personal i de digitalitzacions, però crec que en trobaran
poques de lliure designació. El que sí li voldria expressar,
demanar, que realment allò que digui el catàleg és el que es faci,
és molt fàcil colAlocar dins places de concurs qualcú a dit,
perquè com que no hi ha concursos, ha de proveir aquella
plaça, la proveeixes, i quan fas el concurs, cada cinc, sis, set,
vuit, deu anys, es facin les bases que es facin, les persones que
durant deu, set, sis anys ha estat ocupant aquella plaça, té tots
els mèrits per ocupar-la; nosaltres li deim que això no ens ho
faci, quan deim que estam d’acord que aquelles places que han
de ser de lliure designació es digui lliure designació, però les
que són de concurs, són de concurs, i el concurs de trasllats
s’ha de fer anualment o el més semblant a anualment, s’ha de
fer sistemàticament, i no fer gols, perquè la regularització
aquesta a la qual procedim és per intentar evitar totes les
esquadres, estam cansats que, fins i tot, allò que es mostri amb
pissarra sigui relativament coherent, és criticable, però bé
sempre dins uns marges entenedors, però tanmateix el que
funciona de ver no té res a veure amb el que està escrit. Això ho
hem viscut tants d’anys que l’únic que li demanam és que, com
a mínim, hi pugui haver aquesta crítica, jo crec que molt
positiva, tant de la part sindical com del grup de l’oposició,
respecte d’un document, però que sigui real, i aleshores les
crítiques seran raonables sobre documents que surten
publicats als butlletins, perquè, mentrestant es col Aloquen a
places de concurs gent a dit, perquè s’han de proveir, mentre
no hi ha concursos i mentre es fa tot com es fa a través de
concursos d’obres i serveis determinats, a través de qualsevol
manera i fórmula es proveeix tot i queden unes bosses de
laborals que ningú no sap ben bé on són dins l’esquema
general, jo crec que això discutim debades, i en aquest
parlament, quan hem parlat de funció pública i hem parlat de
documents oficials, hem discutit debades, perquè no tenia res
a veure amb la radiografia real del que veies passejant per les
conselleries. Li demanam que amb aquest primer procés de
regularització, quedin clares quines són les places, que s’hi
donin suport, però que, sobretot, que el pa sigui pa i el vi sigui
vi. Això és el que li demanam en aquesta implementació i en la
resta, també demanar que se sigui, com a darrer apunt de la
nostra aportació, que en el tema del coneixement del català es
tengui realment un avanç respecte del que ha significat tota
aquesta gestió per garantir que tots els funcionaris tenguin
competència en qualsevol de les llengües oficials, evidentment
la que ens interessa i la primera, perquè és l’única que té
caràcter de llengua pròpia, en la llengua catalana. En qualsevol
cas, que qui triï la llengua de relació amb l’Administració sigui
el ciutadà i no sigui el funcionari. Per tant, si el ciutadà vol el
català, ha de tenir funcionaris competents sempre que el puguin
atendre i el puguin atendre en condicions. Per tant, això s’ha de

garantir des de la mateixa administració, en la relació i en les
convocatòries i confiam que això sigui així a partir d’ara.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda, no hi ha més torns de rèplica. Pel torn de
contrarèplica, té la paraula el conseller d’Interior.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, dir que aquest és el to que coneixia de la Sra.
Cabrer, persecució ideològica, sentències, no sé què, bé, si vol,
podem fer un repàs. Jo, a l’hora de parlar de persecució
ideològica, supòs que haurà vist quins han estat els fets que
han succeït i que han sortit en els últims mitjans de
comunicació, m’estic referit expressament al joc, i vostè sap
perfectament on és situat el conseller d’Interior, el que no sé és
quina és la defensa que ha fet dels funcionaris d’aquesta
comunitat el Partit Popular, crec que seria bo haver sentit una
condemna per part del Grup Parlamentari Popular d’aquestes
persecucions que poden afectar la intimitat i que, en definitiva,
coaccionen. Hi ha hagut el rebuig per part d’aquest conseller,
i vostè sap perfectament de què li parl.

Potser de la gent que més ha criticat en aquesta comunitat,
quan aquest conseller ha sabut diferenciar el que són els ous
de les pomes, i quan he hagut de fer una defensa d’un
funcionari, sigui o no interí, o mantengui la posició que
mantengui, aquest conseller ha donat suport a un funcionari
quan ha considerat que se li ha de donar suport. Per tant, en les
proves, li dic que de persecució ideològica, ho vagi demanant
i veurà quin és el tarannà que hem mantingut en aquest cas per
no caure en falsos discursos genèrics, quant a la persecució
ideològica, demani-ho i veurà quina és la posició d’aquest
conseller. El que no és clar és quina és la posició del Partit
Popular. 

Sobre sentències no hi volia entrar, vostè em reconeixerà
que era la compareixença parlamentària més fàcil que tenia, no
he estat jo qui ha parlat de sentències, i vostè justament ve aquí
a parlar de sentències. He de fer el llistat de les sentències?, he
d’explicar tots els insults que es varen abocar des del Grup
Parlamentari Popular, d’inaptitud, incapacitat, covardia, “Sr.
Antich cessi’l”, “Costa dimiteixi”, etc., etc., i després, perquè
fent una defensa del que era un plantejament jurídics per a uns
que varen plantejar un recurs suportat, donant suport per part
de vostè, personalment, des d’una perspectiva política, li estic
parlant, i em parla de sentències? Jo no ho he fet, m’era molt
fàcil venir aquí i dir, de tantes sentències plantejades, tantes
guanyades, no ho he fet, per això crec que les coses a cadascú
ens van situant al seu lloc, hi ha hagut unes sentències clares
que han donat la raó d’una forma contundent a l’actual
Conselleria d’Interior, per tant, al Govern d’aquestes Illes
Balears i, a més, fent un exercici del que en dret administratiu és
tan poc freqüent com la condemna amb costes per manca de
plantejament. Per tant, no sé per què ho ha tret, però crec que
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vostès ho ha volgut treure com aquells que treuen el discurs tot
d’una i no ha calculat bé de què parlava, perquè, només li vull
dir una cosa: els tribunals, la justícia, han donat la raó a un
plantejament polític d’aquesta Conselleria d’Interior, i totes les
crítiques que vostè ha fet al conseller, se’ls ha donat, dit en
termes senzills, un bon repàs. Per tant, crec que no és el dia, per
a vostè, el millor dia per parlar de persecució ideològica o de
sentències.

Sobre l’increment, miri, quan ho vegi publicat o quan em
demani documentació parlamentària, podrà analitzar d’una
forma clara quins han estat els increments reals, i veurà que les
xifres que ho donat a aquesta compareixença són exactes, i no
les que vostè diu. No faci l’exercici de dir “no, és mentida el que
diu el conseller d’Interior, que el plus són 500 o 600", perquè
d’aquí a un parell de dies haurà de tornar a fer un exercici que
ha anat practicant o que les coses han anat situant cada una al
seu lloc, haurà de rectificar, per tant atengui l’explicació que li
don, i la hi repetiré, perquè si em diu que no l’ha entesa, la hi
repetiré: hi havia places obsoletes, s’han suprimit, se n’han
creat de noves i en queden 99. Així de clar, hi ha una diferència
que li puc explicar, que és respecte de la Conselleria de Medi
Ambient, aquesta puntual, i li he dit que serà una transformació
del que són els agents forestals amb els agents mediambientals,
i aquesta és l’explicació tècnica i, per tant, el creixement que
vostè ha volgut expressat aquí no és tal. I dir-li que això era una
reivindicació històrica que sempre va ser, almenys no va ser
recollida per part del partit conservador quan governava en
aquestes illes.

Dir que nosaltres, a més, hem volgut fer una catàleg per
donar una resposta a mig termini, seria absurd que haguéssim
estat tan curts de mires que haguéssim fet un catàleg per quatre
mesos, aquest govern té un plantejament de legislatura i, per
tant, s’ha fet un catàleg responent a un projecte de legislatura,
i dir-li una cosa que evidentment que n’hi haurà de
modificacions puntuals, probablement hi haurà necessitats no
calculades, però el que s’ha fet ha estat un plantejament de
legislatura.

Em fa una pregunta que no la hi respondré, perquè encara
s’hi està treballant, quantes se’n dotaran?, doncs s’ha fet el
primer pas, vostè ho sap perfectament, hi ha el catàleg i ara
entram en una fase de dotació de places, es farà una negociació
per conselleries i després el Govern farà un plantejament global,
com a govern corresponsable entre totes les conselleries.

Dir-li una cosa ben clara, l’increment de lliures
designacions, un 1,8, i no ho són tots els caps de serveis LD,
així de clar.

Abans li he explicat el que eren les LD encobertes, no tenc,
en absolut, cap inconvenient i m’oferesc a la propera
compareixença que faci davant d’aquesta comissió, de dur una
explicació estadística de quanta gent hi havia en aquesta
comunitat que no estava al lloc de feina, perquè treballava a la
conselleria tal de LD encoberta, i vostè, que abans de ser
diputada, era SGT de Presidència, segur que en té un bon
coneixement com a persona que estava a Presidència del

Govern, d’aquestes qüestions, per tant, sap perfectament del
que li parl.

Ja ho he dit abans, sobre el retret aquest que m’ha fet, bé,
sobre el tema del consens sindical i tal. Nosaltres hem expressat
clarament quin era el model de catàleg que es volia o de la
relació de llocs de feina, i dir-li que s’han consensuat coses,
com, per exemple, el tema del nivell de català, és a dir que s’ha
arribat a un consens unànime o quasi unànime amb els
sindicats, d’incrementar per les raons expressades pel Sr.
Alorda, i que hi ha hagut una diferència clara i que des de la
responsabilitat s’ha mantengut aquest plantejament. Dir-los
que vostès mai, mai no varen aconseguir tampoc el més mínim
consens sindical, probablement per un tema, a part de moltes
discrepàncies, de plantejament en les qüestions que abans li he
dit.

I ja per acabar indicar únicament que aquesta conselleria ha
volgut dur, i si no, també ho hauríem fet, si no hi hagués hagut
la solAlicitud de compareixença, està satisfeta d’haver pogut
explicar aquest catàleg i que, en breu, continuarem amb aquest
procés de (...) de la funció pública a les Illes Balears, que tan ho
necessiten per poder construir un país des de la responsabilitat
o, almenys, tenir una responsabilitat pública que, quant al que
sigui funció pública, pugui arribar a ser modèlica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. I no havent-hi més temes, s’aixeca la
sessió.
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Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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