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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. Si els sembla bé començarem
aquesta sessió ordinària i el primer que demanaria i si es
produeixen substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Misericòrdia Sugrañes.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Simó Gornés substitueix Joan Huguet.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Josep Portella.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Compareixença RGE núm. 1387/02, sol Alicitada per quatre
diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals, pertanyents al Grup Parlamentari Popular, del
Conseller d'Interior, per tal d'informar sobre el nombre
concret de places de lliure designació.

Passaríem al primer punt de l’ordre del dia que és la
compareixença 1387 del conseller d’Interior, per tal d’informar
sobre el nombre concret de places de lliure designació. El Sr.
Josep Mª Costa i Serra, conseller d’Interior, ve acompanyat de
la Sra. Begoña Morey i Aguirre, secretària general tècnica i del
Sr. Jaume Colom i Adrover, director general de funció pública.
Sr. Conseller té la paraula. 

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

Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Comparesc per
donar compte de les lliures designacions, a proposta del Grup
Parlamentari Popular. L’administració del Govern de les Illes
Balears té la potestat d’organitzar i gestionar els seus recursos
humans amb l’objectiu d’assolir un servei públic de qualitat,
adaptat a les necessitats canviants de la nostra societat i el
procés de canvi de la societat no és aliena a l’Administració del
Govern. 

D’acord amb la llei 2/89 de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i amb el Decret 33/94, pel qual
s’aprova el reglament de proveïment de llocs de treball  i
promoció professional dels funcionaris del servei de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
queden clarament fixats els sistemes de provisió de llocs de
treball, concurs o lliure designació, però em deixin matisar que
el sistema de provisió no és el mateix que el sistema d’accés. La
diferència, com tots vostès coneixeran, és que l’accés és
ingressar a la funció pública i la provisió és, com el seu nom
indica, la manera de proveir un determinat lloc de feina, sempre
per a funcionaris de carrera. Davant d’aquesta comissió no vull

deixar d’esmentar que cal rompre el tabú de les lliures
designacions, una lliure designació no és un caprici del
conseller de torn o un sistema absolutament discrecional per
proveir un lloc de treball. Una lliure designació compta amb tots
els requisits fixats a la Llei de funció pública i al reglament de
proveïment de llocs de treball, ha estat negociat a la comissió
de personal i ha estat negociat a la mesa general de negociació
amb els representants sindicals, tal com succeeix en qualsevol
modificació de catàleg que es du a terme. Ara bé, és cert que el
nomenament de lliure designació és realitzen pel conseller de la
Funció Pública, havent-ho acordat el conseller competent, el
qual figuri el lloc adscrit convocat, però és igualment cert que
la (...) del lloc de treball segueix el mateix criteri.

Les lliures designacions es reserven per cobrir places que
figurin com a tals en les relacions de llocs de treball, que
tenguin assignats un complement de destinació igual o
superior al 26, a les secretàries, als xofers dels alts càrrecs de la
comunitat autònoma i personal adscrit al Gabinet de
Presidència, així com aquells llocs d’especial confiança i
responsabilitat que figurin a la relació de llocs de feina. I aquest
sistema de provisió és sempre per a funcionaris de carrera, els
quals hi accedeixen mitjançant els concurs de trasllats. Per tant,
que la provisió d’un lloc de treball sigui pel procediment de
lliure designació no minva cap garantia, convocatòria pública,
anunci en el BOIB, compliment dels requisits exigits per a cada
lloc de feina, titulació acadèmica i els llocs de feina amb sistema
de provisió per lliure designació s’ofereixen als concursos de
trasllats, és a dir, poden optar-hi qualsevol dels funcionaris de
carrera que compleixin els requisits, l’únic que es reserva
l’Administració és la designació d’entre els funcionaris de
carrera que hi opten i concursen. Però, torn a repetir, aquests
han de complir els requisits establerts per a cada lloc de feina.

Exposat l’anterior, el marc regulador de les lliures
designacions, anem a veure la situació de la nostra
administració. Les places que apareixen a la RPT, relació de
llocs de feina, amb el sistema de provisió de lliure designació a
l’any 99, com em demanen, no és per fer una comparació,
d’acord amb les dades del sistema d’aplicació dels recursos
humans Meta4 el 20 de juliol de 1999, el catàleg de llocs de feina
de l’Administració autonòmica era d’un 5,36% els de lliure
designació. Anem a l’any 2002, aquestes dades en l’actualitat
damunt el catàleg estam parlant d’un 8,46%, dels quals es
proveeixen pel sistema de lliure designació, però em permetran
que faci un apunt o consideració i que crec que a ningú li pot
escapar. Si la pregunta és quantes lliures designacions té
formulades o té actualment el Govern de les Illes Balears, la
pregunta s’està realitzant quantes places ocupades hi ha? Les
places ocupades que són 288 són realment un 5,39%. Per tant,
l’increment real és un 0,03% respecte l’any 99. Repetesc 288
places ocupades, un increment respecte el 99 d’un 0,03%.

Per tant, podem veure que un lleuger increment sobre el
nombre teòric dins la RPT que és d’un 3% amb les places de
lliure designació que s’ha de tenir en consideració, un
increment de personal que hi ha hagut, però torn a reiterar que
la resposta respecte les lliures designacions ocupades és d’un
0,03%. Si aquestes xifres s’analitzen de manera detallada es veu
un increment de llocs de feina de l’administració, bàsicament
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motivat per dos aspectes. En primer lloc l’assumpció de noves
competències i en segon lloc l’increment de conselleries dins el
Govern, de 10 vàrem passar a 13. Aquests dos fets motiven
aquest increment teòric del 3% i real d’un 0,03% de lliure
designació, que com he esmentat abans es proveeixen per
funcionaris de carrera que compleixin amb els requisits
establerts per a cada lloc de feina. 

La relació dels llocs de feina de lliure designació d’una
forma detallada els ho pas a esmentar, a efectes de transcripció
amb l’oportuna acta de la comissió i per a la seva pròpia
informació. A 20 de juliol del 99 lliures designacions: IBAS 5.
SERBASA 13. Agricultura, Comerç i Indústria 20. Economia i
Hisenda 19. Educació, Cultura i Esports 44. Foment 13. Funció
Pública i Interior 31. Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral 12. Presidència 18. Sanitat i Consum 19. Treball i
Formació 8. Turisme 9. Presidència 36. Total: 247. 

20 de maig del 2002: IBAS 3. SERBASA 37. SOIB 8.
Agricultura i Pesca 26. Economia, Comerç i Indústria 19.
Educació i Cultura 63. Hisenda i Pressuposts 36. Innovació i
Energia 14. Interior 37. Obres Públiques 21. Benestar Social 23.
Medi Ambient 23. Presidència 71. Salut i Consum 41. Treball i
Formació 9. Turisme 18. Institut de la Dona 3. Total: 452, que és
el 8,46 teòric i torn a reiterar que les places realment ocupades
d’aquest conjunt suposen només un increment d’un 0,03%.

Per tant, entenc que les raons que ja he plantejat
d’increment de competències fan totalment raonables les xifres
que he exposat a les senyores i senyors diputats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara hi ha la possibilitat d’aturar per
uns minuts o continuar senyores i senyors portaveus. Els
sembla bé que continuem la sessió? Doncs per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Mabel Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Coincidim Sr. Conseller, coincidim en les xifres, 200 places més
de lliure designació. Miri el Grup Parlamentari Popular va
demanar aquesta compareixença del conseller d’Interior davant
el fet que d’ençà va començar a governar el pacte de progrés en
aquesta comunitat autònoma s’han produït moltíssimes
modificacions del catàleg de llocs de feina dels funcionaris de
la nostra comunitat autònoma en un sentit molt clar, transformar
places que estaven previstes que es cobrissin per concurs de
mèrit a places denominades de lliure designació, és a dir perquè
m’entenguin, places totalment a dit.

Aquest fet que s’està produint està denunciat judicialment
per Comissions Obreres i pel CSIF que han impugnat aquestes
modificacions de catàleg precisament per aquest fet de les
nombroses places que han passat a ser d’elecció totalment
política i no professional. Sr. Conseller, vostè que parla molt de
la professionalització de la funció pública, li he de dir que

aquest producte que vostè vol vendre no és cert, és fals i li puc
dir que la major politització de la funció pública s’ha produït
d’ençà que governen vostès. Vostè ha trencat la carrera
administrativa dels funcionaris, les millors places les ocupen,
no qui s’ho mereix, sinó els seus simpatitzants polítics. De fet
funcionaris de nou ingrés, que no tenen cap experiència a
l’administració, són designats a dit a les millors places i els
funcionaris que duen anys i anys s’han quedat sense cap
expectativa de poder ascendir pels seus mèrits. 

Aquest disbarat és fruit d’aquest Govern que s’omple la
boca d’igualtat i transparència i que quan estava a l’oposició
criticava i molt les places de lliure designació. Ara vostès no
només no varen canviar cap plaça de lliure designació, sinó que
vostès les han augmentades exageradament i injustificadament.
Per això li vull dir que vostè és l’autèntic rei de les lliures
designacions, és el rei de la politització més absoluta i és el rei
dels favors polítics. Anem per parts, Sr. Conseller, només li
mencionaré unes quantes reformes de catàleg que vostè ha duit
a terme. Catàleg publicat al BOIB de 3 de juny del 2000, vostè
va modificar i va passar a lliure designació l’esgarrifosa xifra de
112 places, no s’havia fet cap transferència nova Sr. Conseller,
més conselleries i més alts càrrecs sí, però transferències no.
112 places que abans els funcionaris podien guanyar pels seus
mèrits, vostès les converteixen en 112 funcionaris a dit.

Catàleg de 12 de gener de 2002, just abans de convocar un
concurs de trasllat, 59 places més a dit. Es fa una reforma just
abans d’un concurs de trasllat i just abans que determinats
opositors que varen guanyar les oposicions prenguin
possessió de les seves places. Dic determinats opositors,
perquè hi ha hagut determinades persones significades
políticament amb vostès, que directament el seu primer destí
com a funcionari de carrera és ser cap de servei d’una plaça que
es modifica dies abans de la seva presa de possessió, per fer-la
a mida, llevar-li requisits de titulació i passar-la de concurs a
lliure designació.

Continuam, dia 14 de març de 2002, de forma escandalosa es
publica en el BOIB una rectificació d’errors de més de 50
pàgines de BOIB i que afecta a més de 200 places. Curiosament
de nou es fa 4 dies abans de la convocatòria del concurs de
trasllat i una altra vegada es truquen requisits de places per fer-
les a mida de persones determinades, es canvien titulacions, es
canvien requisits i es canvien, com no podia ser d’altra manera,
places que estaven previstes per concurs, és a dir, que es
guanyassin en base a mèrits professionals a lliure designació.
El tema de les lliures designacions és tan escandalós que fins
i tot, ja ho fan via rectificació d’errors, que no és més que una
modificació de catàleg trucada 4 dies abans del concurs per
novament fer places a mida. 

I per si encara no basta tot això, dia 11 d’abril de 2002 fan
una altra modificació de catàleg. El catàleg l’han modificat
tantes vegades, que jo estic segura que vostès ara mateix ni
saben el que han canviat. Idò bé, aquesta reforma que es fa dia
11 d’abril, evidentment no serà la darrera estic segura, idò
senyores i senyors diputats 23 places més de lliure designació.
És una reforma que fins i tot afecta places que estan en procés
d’adjudicació per concurs, que a més té errors i que vostès
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diuen als sindicats que ho corregiran i no ho han fet. El cúmul
d’irregularitats és molt preocupant.

En resum sumam i ja dic coincidim, 200 places més de lliure
designació en tres anys és un autèntic rècord que el
converteixen en el rei de les lliures designacions, en el rei de la
desprofessionalització del nostre funcionariat, en el rei de la
manca de motivació dels nostres funcionaris que veuen com la
seva carrera professional es romp per motius estrictament
polítics. 

Vegem, perquè tothom ho entengui, dins el catàleg de
funcionaris hi ha diverses categories de places, llocs base, cap
de negociat, cap de secció, cap de servei i cap de departament.
El que hauria de ser normal és que una persona comenci pel lloc
més baix i després ascendir per mèrits professionals, antiguitat,
cursos de perfeccionament, estudis, màsters, publicacions,
català, etcètera. Això sembla que hauria de ser el més normal, de
sempre a l’administració hi ha hagut places denominades de
lliure designació, és a dir un funcionari sense cap mèrit l’ocupa
per raons de confiança política, així per exemple el cap de
departament, no tots, però sí la majoria era llocs de lliure
designació, però el cap de negociat, secció i de servei, per
norma general, ho eren per concurs de mèrit i només
excepcionalment hi havia lliures designacions. 

Ara vostès han girat la truita, avui per avui és impossible
que un funcionari de carrera arribi a ser cap de servei pels seus
mèrits, només cal ser simpatitzant polític i he de dir que aquí es
juguen doblers, perquè un cap de servei té unes retribucions
anuals de quasi 7 milions de pessetes, front dels 4 que cobra un
lloc base. Funcionaris de nou ingrés, de fa dos mesos, són
directament cap de servei, el seu primer destí és cobrar 7 milions
mentre hi ha molts de funcionaris que duen 10 o 15 anys, o més
a l’administració que han fet cursos, s’han tret certificats de
català, que tenen molta més experiència administrativa i que
estan molt més preparats veuen com mai arribaran a aquests
llocs, a no ser que s’afiliïn a un partit polític. 

Podria explicar per què el cap del servei d’estudis i
programes europeus no ha de ser el més preparat sinó el més
simpàtic políticament? I el cap de servei de qualitat i
normalització alimentària? I el cap de servei de sanitat animal?
I el cap de servei de projectes sobre les supervisions? I el cap
de servei de recursos humans? I el cap de servei de cultura? I
el cap de serveis de centres? I el cap de servei d’endeutament?
I el cap de secció 11 de la intervenció de la comunitat
autònoma? I el cap de servei de la taxa del joc? I el cap de servei
d’aplicacions informàtiques? I el cap del servei de gestió
energètica? I el cap de servei de concursos i oposicions? I el
cap de servei de gestió de personal funcionari? I el cap de
servei d’atenció al ciutadà? I el cap de negociat 13, 14, 15 de la
Conselleria d’Interior? I el cap de servei de prevenció de risc
laboral? I el cap de secció 1 de la Conselleria de Medi Ambient?
I el cap del servei d’arquitectura? I el cap de serveis de
transports marítims? I el cap del servei de producte turístic? I el
cap de servei de la unitat de gestió econòmica? I el cap de
servei de salut mental? I el cap de servei de coordinació
ramadera? I el cap de servei d’indústria? I el cap de servei de

sociologia? Sr. Conseller, puc continuar si vol fins les 200
places.

Em podrà dir si no considera millor que per a aquestes
places, que es veu que són tècniques, no és millor tenir el millor
funcionari, el més preparat i no el més proper políticament, que
fins i tot pot ser un que acaba d’entrar a l’administració sense
cap experiència? Em podria explicar aquesta qüestió i el que és
més greu d’aquestes 200 places, llevar les que són de nova
creació, les altres eren places que abans estaven previstes que
es cobrissin per mèrits i vostès han estat els que les han
canviades a lliure designació i els que ho han polititzat. Però ja
li dic, em podria explicar si no és millor que aquests cap de
serveis que jo li he mencionat, cap de negociat i cap de secció,
fossin els més preparats? No seria millor per als nostres
ciutadans i per als nostres administrats? Si vostè m’explica això
plaça per plaça, jo li promet que retiraré la meva afirmació que
vostè és el rei de les lliures designacions i de les places a mida.

Per acabar, senyores i senyors diputats, aquest
posicionament que les coses en aquesta Administració van de
mal en pit jor, encara que vostès facin publicitat i festetes
venent el contrari, no és només una afirmació meva, és també
una afirmació dels sindicats, Comissions Obreres i el CSIF l’han
duit davant els tribunals per aquest tema. La darrera revista de
Comissions Obreres ho diu ben clar, “el catàleg del
despropòsit, lliure designacions Comissions Obreres torna a
impugnar per la via contenciosa el catàleg de llocs de treball,
aprovat el 12 de gener”. “Correccions d’errades en el BOIB, una
nova forma de fer modificacions de catàleg i és que es pensen
que som beneits?” “Carrera administrativa, (...) en data de 9 de
gener passat ja comentaven que cops de lliure designacions
acaben amb les carreres administratives. No volem amb això
desencoratjar els nous funcionaris, perquè de moment el nostre
sindicat ja ha presentat dos contenciosos administratius contra
les lliures designacions per a llocs de treball que no siguin
d’estricte confiança, xofers, secretàries i cap de gabinet”.
“Creim que la justícia ens donarà la raó”. En el tema de les
lliures designacions hem fet una passa d’exactament dos
segles, perquè amb pocs anys haurem aconseguit instaurar de
nou el règim de les senties de finals del segle XIX, aquell que
el canvi polític suposa el cessament dels funcionaris. Vist el
panorama i com està plovent termes com carrera administrativa,
independència dels funcionaris respecte del poder polític són
simples eufemismes a la nostra administració.

Per tant, Sr. Conseller, vostè que a principis de legislatura
s’omplia la boca d’escoltar els sindicats, li he de dir una altra
vegada que dels seus dits als seus fets hi ha un abisme. Vostè
ha dit aquí que ha negociat amb els sindicats les lliures
designacions, no Sr. Conseller, vostè ha imposat als sindicats
les lliures designacions, perquè això no ha estat negociat. Per
tant, li deman que rectifiqui aquesta situació, perquè ja li vaig
dir una vegada que la seva política de personal era molt mal
precedent davant qualsevol canvi de legislatura.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Ara li correspon en torn al Sr.
Cecili Buele del PSM-Entesa Nacionalista. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Volem intervenir des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, primer de tot per
agrair la presència davant aquesta comissió parlamentària del
conseller de Funció Pública del Govern de les Illes Balears, el
Sr. Costa, la Sra. Begoña Morey i del Sr. Jaume Colom que
l’acompanyen. També volem agrair al Grup Parlamentari Popular
que hagi solAlicitat aquesta compareixença per tenir explicacions
respecte un fet que també ens interessa tenir el màxim de dades
possibles.

Aquest diputat i aquest grup parlamentari que representa té
i manté l’opinió que la lliure designació, amb la legalitat que
aquesta figura comporta, és una d’aquelles figures laborals que
nosaltres consideram que enlloc d’anar en augment hauria
d’anar minvant dins les administracions públiques. Deim això
perquè consideram que s’ha de treballar molt més a favor d’un
millor i major reconeixement de la professionalitat que
caracteritza tot el personal funcionari, no oblidem que
qualsevol funcionari ha accedit a la plaça que ocupa, és
funcionari pel fet d’haver-se presentat a unes oposicions i
haver-les guanyades. I aquesta tasca de limitar, enlloc
d’augmentar, les lliures designacions és una de les tasques que
correspon a la Conselleria de la Funció Pública, ara n’és el
titular vostè i abans també quan no n’era responsabilitat un
membre del Partit Popular.

Dit això, hem d’agrair al conseller de la Funció Pública que
ens hagi passat les dades concretes de quina és la realitat
existent dins l’administració pública de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. Hem pogut veure que totes han estat fetes
d’acord amb la normativa vigent, pel que fa a la provisió de
llocs de treball i l’accés de la funció pública per al personal
funcionari de carrera. Hem pogut veure que l’any 99 el catàleg
de lloc de treball tenia un percentatge, que l’any 2002
efectivament ha augmentat, però en relació a les places
ocupades aquest augment queda bastant minvat. I sobretot
hem escoltat que aquest augment és degut a dos factors, un és
l’increment de conselleries existents en l’actualitat dins el
Govern i un altre és l’increment de les competències que aquest
mateix Govern a assumit del Govern de l’Estat.

Amb les dades que ens heu passat, nosaltres donam suport
a allò que heu fet, això sí vos encoratjam a no incrementar més
el nombre de lliures designacions perquè som de la filosofia,
l’opinió i mantenim que una administració pública ha de donar
crèdit a la professionalitat que exerceixen els funcionaris
públics que han passat unes oposicions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Buele. Per part del Grup Socialista té la
paraula la Sra. Sofia Hernanz. 

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Gracias también al
conseller por su comparecencia y por sus explicaciones,
también agradecemos la presencia de los altos cargos que le
acompañan. Sr. Conseller, a esta diputada y a este grupo
parlamentario le han quedado dudas, no solo de su exposición
sino también las manifestaciones que han realizado los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra me
han despertado dudas, tengo que reconocerlo y voy a intentar
en mi intervención realizarle las preguntas, tal vez por no mi
demasiado exhaustivo conocimiento de la función pública, pero
voy intentar en esta intervención realizarle las preguntes que
me ayuden a aclararlo.

Me ha parecido entender de esta intervención y de otras
una clara diferenciación entre lo que es el acceso a la función
pública y la provisión de plazas, el sistema de libre designación
es un sistema de provisión de plazas que está perfectamente
regulado y controlado en la legislación vigente. Ha explicado
también el conseller el aumento proporcional de esas plazas de
libre designación y a que se debía, es cierto que en números
absolutos parece que son 200 y pico, pero hay que tener en
cuenta, según nos han manifestado aquí, el aumento que ha
habido de personal también en números absolutos en la
comunidad autónoma, el aumento de competencias y un dato
que parece muy relevante es el aumento en la práctica, el
aumento real de plazas de libre designación de la fecha actual
al 99 parece ser que es un 0,03%, desde luego a este grup o
parlamentario no le parece un número exagerado, ni que pueda
llevar a este estado de alarma que parece que tiene el Grupo
Popular. Pero sí creo que es muy importante y si me equivoco
el conseller podrá corregirme, que hagamos una reflexión sobre
hacía donde va la función pública en esta comunidad autónoma
o también muy interesante, porque hoy hemos oído hablar de
precedentes, ¿de dónde viene la función pública? Porque mi
pregunta, Sr. Conseller, es, antes del 99, ¿cómo se accedía a la
administración en esta comunidad autónoma? Es decir, hoy he
oído aquí, he podido oír a grupos políticos que les parece
nefasto este sistema de libre designación y que manifestaban
algo con lo que el Grupo Parlamentario Socialista está de
acuerdo, que es que a determinados puestos lleguen los
mejores funcionarios.

Entonces, Sr. Conseller, la pregunta sería: ¿cómo funcionaba
antes del 99? A esas plazas que actualmente se accede por libre
designación y que ahora le parece tan mal al Grupo Popular, si
le parece mal deduzco que es que antes se debía hacer por otro
sistema, por un sistema que supongo que eran unas
oposiciones y después de esas oposiciones este sistema de
acceso que dicen que era por concurso, porque de otras
comparecencias y después de dos años o casi tres años, ya, de
oír hablar de la función pública, esta diputada, que no estaba
en este parlamento en la anterior legislatura, había creído
entender que con el Gobierno del Partido Popular se accedía  a
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trabajar en la administración a través de un sistema de
interinaje, es decir, ¿había muchos interinos, Sr. Conseller,
antes en esta comunidad autónoma? ¿Qué requisitos, cómo
accedían estos interinos que accedían a trabajar en la
administración de la comunidad autónoma?, porque he oído
ahora que las plazas de funcionarios o determinadas plazas de
libre designación, o determinados ascensos, los tienen que
ocupar los mejores funcionarios, las personas que más se lo
merezcan. Ese sistema de interinaje que parece ser era el normal,
el común con el Partido Popular, ¿favorecía que fueran los
mejores los que mejor se habían ganado esa plaza que
accedieran a esos mejores puestos?, porque, Sr. Conseller, y
esa es mi pregunta, desde el desconocimiento no tan
exhaustivo como la parlamentaria que me ha precedido en el
uso de la palabra del Grupo Popular, que sí que estaba metida
en esta administración, mi pregunta es: ¿Es un sistema más
justo el del interinaje?, ¿tenían más méritos esas personas que
accedían con el Partido Popular a la administración pública?
Porque si es más justo, si usted me justifica o alguien me
demuestra que el sistema de entrar sin oposición garantiza una
menor discrecionalidad, Sr. Conseller, si usted me lo justifica,
yo le pediré que desconvoque todas las oposiciones, que no
vuelva a convocar oposiciones y que volvamos a ese sistema
de interinaje que parece ser que es el que le parece justo y le
parece bien al Partido Popular, y si no me equivoco es el que
ponía en práctica.

Por eso tengo que preguntarle qué sistemas de acceso que
garantizaban esa objetividad seguía en la anterior legislatura el
Partido Popular, porque a mi me preocupa oir que es usted el
rey de las libres designaciones o que este gobierno al cual este
grupo parlamentario da apoyo está sentando un mal
precedente. Si es un mal precedente el concurso de..., acceder
a la administración pública mediante oposición y que luego,
para proveer determinadas plazas se opte o bien por un sistema
de concurso, o bien por un sistema de libre designación, si éste
es un mal sistema, si el de entrar sin ningún tipo de filtro y
absolutamente a dedo, como si no me equivoco es el sistema de
interinaje, sin ninguna prueba selectiva, si es el mejor sistema,
Sr. Conseller, rectifiquemos y volvamos a lo anterior, porque
desde luego a este grupo parlamentario oír que es usted el rey
de las libres designaciones cuando lo teníamos por el rey de las
oposiciones libres, desde luego nos alarma y tal vez haya que
hacer una reflexión y volver al sistema del gobierno anterior,
que era el del interinaje, que parece ser daba muchísimas
garantías de objetividad y daba garantías de que aquí no
entraran los amigos de nadie, sino que entraran por este
sistema magnífico de no oposición y de interinaje, y luego se
promocionaran por un sistema que también parece ser que
desconozco pero que también era muy objetivo.

Por lo tanto, desde el desconocimiento le hago la pregunta
de cuál era el anterior sistema de acceso y si desde luego
garantizaba una mayor objetividad, y una vez hecho ese
análisis pues si és necesario dejar de convocar en esta fiebre
que parece tiene el conseller de convocar oposiciones libres
igual habrá que hacer la reflexión, no convocar oposiciones
libres, volver a los antiguos sistemas de entrar sin oposición y
luego convocar menos plazas de libre designación y más de

concurso, una vez que ya todos los que están dentro parece ser
que ya son amigos nuestros.

Muchísimas gracias, Sr. Conseller y Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Hernanz . Sr. Conseller, té el torn per replicar
als diferents portaveus. 

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, Sra. Diputada del Partit Popular, quan preparava
aquesta intervenció per retre comptes, com no pot ser d’altra
manera, al Parlament de les Illes Balears, he mirat d’aportar totes
les dades per dar compliment al que crec que és una obligació
del Govern i d’aquest conseller de retre comptes al Parlament de
les Illes Balears, per venir aquí a confrontar idees, parlaments
i reflexions. Amb vostè, amb un discurs fet i llegint línia per línia
sense aixecar el cap, és bastant difícil poder dialogar. Vostè
venia al Parlament de les Illes Balears amb un discurs fet i que
no causa en absolut cap impressió a aquesta societat.
Evidentment que no crec que amb vostè es pugui transigir o
transaccionar, fins i tot parlamentar. Vostè ve aquí amb
discursos fets a fer catastrofisme polític.

Sortosament no tots els del seu grup parlamentari són així.
L’altre dia vaig poder tenir una discussió important en matèria
de riscos laborals i amb el seu grup va ser possible consensuar
al final, perquè era un debat obert de quina és la realitat dels
riscos laborals, però vostè és una parlamentària que ve amb el
discurs fet.

Evidentment no pens dar lliçons a ningú, però sí que
m’avala una gestió, i a vostè l’hipoteca una gestió; i vostès
feien amb el cap, que no té res a veure, la reflexió profunda que
crec que ha fet la portaveu del Grup Parlamentari Socialista. I
clar, que té molt a veure, la distinció entre el que és l’accés a la
funció pública i la provisió de llocs de feina, i com que hi ha
algun diputat del Grup Popular que encara no ho veu clar
m’estendré el suficient en exemples perquè ho arribi a entendre,
Sr. Jaén. Dedicaré tot el temps que sigui necessari d’aquesta
compareixença perquè vostè ho entengui.

No parlarem del sistema d’accés, que encara no he vist cap
reconeixement a la feina, a unes oposicions sense la més mínima
taca que hi ha hagut, que s’ha realitat, cap, ni el comentari ni la
voluntat política del Grup Popular d’assentar un sistema que a
les Illes Balears ha estat exemplar. És un repte que vostès tenen
també amb la societat de dir si tornaran o no al sistema anterior.
Però..., després de la teoria vendran els exemples concrets, però
tenc temps. Vostès diuen que no té res a veure. Vegem: oferta
genèrica a l’INEM: el senyor tal i en tal altre, apunta’t, bé,
només un. Selecció: cap a allí, plaça de concurs, funcionari
interí, i evidentment tenc una hipoteca que no puc fer la gestió
de denúncia concreta de noms per respecte a molta i molta gent
que ha entrat per aquest procediment i que mai ho faré. Però
evidentment vostès, amb un sistema d’accés públic que
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transgredia els principis constitucionals, varen anar colAlocant
un per un una xarxa de gent amb places de concurs que, a més,
responien a colAlocacions digitals i polítiques.

I aquest era el sistema que poc a poc, mes a mes, amb vostè
de secretària general tècnica a Presidència, per cert, es va anar
configurant en el conjunt de les Illes Balears. Vèiem aquell que
era del poble del conseller de no sé què, la relació de no sé què,
i la pregunta és: Després de fer aquesta primera transgressió
política del que ha de ser l’accés a la funció pública, de respecte
als principis constitucionals, quin sentit té la lliure designació,
si ja els designaven vostès? Per tant... No, tenim temps, avui
tendrem temps de parlar-ne. Per tant aquest era el sistema que
hi havia en aquesta comunitat autònoma, i per tant el primer de
tot s’hauria de reconèixer, si algun dia vostès volen fer un
reconeixement públic en aquest parlament és condemnar aquest
sistema d’accés a la funció pública, o almenys tenguin la
valentia i el coratge de fer-ho amb timidesa i dir que no és el
sistema òptim, i el sistema òptim és garantir que en aquesta
comunitat autònoma hi hagi oposicions lliures anuals i que es
realitzin en funció de mèrit, capacitat i objectivitat. Els
funcionaris públics que l’altre dia varen acudir a Sa Llotja
massivament només hi varen anar pels seus propis mèrits que
tenien com a funcionaris, no deuen res al conseller d’Interior,
no deuen res al president de les Illes Balears, i sí molta gent que
abans entrava devia molta cosa a vostè, o a l’altre, o a no sé qui
més.

I aquest és una mica el punt de partida que tenim. Però, a
més, parlem de més transgressions de què vostès parlen.
Evidentment que nosaltres hem fet un exercici de posar ordre en
aquesta comunitat autònoma, que els funcionaris treballin a la
plaça que tenen assignada a la relació de llocs de feina. Va ser
el primer exercici que vàrem haver de fer. En aquesta comunitat
autònoma, quan em vaig fer càrrec de la funció pública això era
la disfunció pública; el meu secretari personal no existia, quan
em vaig posar a buscar el secretari per encarregar-li que em
telefonàs o que em fes un escrit, aquest secretari no existeix; on
és?, a Presidència; la Sra. Mabel Cabrer potser va estimar que
era de confiança i allà se’l va endur, o algú de Presidència. Per
tant, aquest exemple senzill que pos del meu secretari personal
era la pràctica habitual de la Presidència del govern anterior, del
qual la Sra. Mabel Cabrer era la secretària general tècnica de
Presidència.

Però també vull entrar a fer una consideració i una reflexió
política que crec que és important, des del meu humil parer. Són
dolentes sempre les lliures designacions? S’haurà de respondre
això si feim un sistema d’accés a la funció pública. Però em
permetrà que faci un parèntesi perquè no voldria oblidar allò de
la persecució..., la persecució no ho ha dit, sinó de colAlocar els
amics, i li faré amb exemplets molt senzills perquè la gent també
ho entengui, perquè també vegin el favoritisme d’aquest
govern de progrés que només afavoreix els seus afiliats. Plaça
de la Conselleria de Treball, cap de servei, proposta de lliure
designació, regidor del Partit Popular d’un municipi de l’illa de
Mallorca. Una plaça d’una persona que va encapçalar un
moviment de l’interinatge, de la Plataforma d’Interins, va entrar
a una plaça de cap de secció per via de concurs; no entraré a
reiterar el que he dit, avui, després d’haver-se guanyat d’una

forma exemplar una plaça, el Govern de les Illes Balears l’ha
proposat i és de lliure designació, perquè els senyors
parlamentaris vegin aquest favoritisme als nostres amics. O
vostè ha fet una menció a una plaça d’un servei de la meva
competència; també vaig oferir aquesta plaça de nova
designació a un dels exponents màxims d’aquesta plataforma
que dia a dia em criticava perquè considerava i consider que és
un magnífic funcionari, que coneix la matèria i per això li vaig
proposar que fos cap de servei de lliure designació de la meva
conselleria, perquè considerava que ell era la persona idònia per
dur endavant la feina que s’ha de realitzar en joc.

Perquè jo no estic d’acord amb vostè en el fet que
determinades actuacions o determinats alts càrrecs, alts
funcionaris hagin de ser per concurs. Crec que hauríem -i ara
enganx amb la reflexió que volia fer- hauria estat molt fàcil fer
moltes places d’alt funcionariat per plaça C i no LD, i fer el que
crec que hagués estat una actuació espúria per a un govern,
que és mirar de minar tot el funcionariat amb un mètode que
hagués estat relativament senzill. Crec que des d’un respecte
democràtic als diferents governs o als diferents consellers que
puguin succeir als que avui hi ha és bo que determinades
places d’especial transcendència per a la política que vol
realitzar un govern legítimament democràtic, puguin posar els
funcionaris de carrera que com he esmentat considera més
idonis. O vostè em planteja que per concurs personalitzat fiqui
tots els caps de servei o d’allò? Sé perfectament que després
em faria. 

Per tant amb això el que li vull dir és que, a diferència
d’aquest govern amb algun sindicat, i en aquest cas
Comissions Obreres, és a dir, defens que determinat
funcionariat ha de ser per lliure designació, i no em cauen en
absolut els anells per discrepar a moments puntuals amb els
sindicats, amb Comissions, o amb UGT, o amb el STEI, o amb
el CSIF, o amb el sindicat que sigui, crec que la tensió i la
relació quotidiana fan veure quin és el marc que ha quedat a la
funció pública, i aquesta és la diferència de l’actual govern amb
el govern anterior, entre la gestió de la qual jo em sent titular i
d’un govern anterior en el qual vostè va participar. A nosaltres
els sindicats ens respecten i avalen majoritàriament, per no dir
unànimement la política i el redreçament que s’ha fet a la funció
pública en aquesta comunitat autònoma. No hi ha cap sindicat
ni cap explataforma d’interins que pogués avalar la precarietat,
la disbauxa institucional que vostès varen organitzar al voltant
de la funció pública. Varen fer autènticament una disbauxa i
nosaltres hem estat fent una feina de dia a dia per redreçar el
rumb que havia tengut. I li puc dir que amb aquesta
compareixença que avui realitz crec que vàrem culminar no fa
molt un moment crec que històric en aquesta comunitat
autònoma, que és visualitzar la finalització d’un procés anual
d’oposició lliure que avui vull comprometre que s’acabarà el
concurs de trasllat i hi tornarà haver aquesta legislatura unes
futures oposicions lliures per continuar-ne fent any rere any. 

El dubte que tenc, i encara no he sentit mai en aquesta
cambra dir al Partit Popular que si hi hagués un canvi de govern
no tornaria el que hi havia, la disbauxa que hi havia a la funció
pública. Per tant és molt important sentir del Grup Popular amb
una veu grossa dir que això quedarà assentat o, si no, que
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manifesti quin és el seu model, no perquè..., almenys perquè la
ciutadania pugui confrontar el que són els diferents models.

I a vostè, que m’ha replicat tant durant molt de temps, li diré
que crec que amb aquest discurs tremendista que vostè ha fet
de funció pública poca credibilitat ja li queda. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de contrarèplica... 

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

Perdó, per una qüestió d’aspecte parlamentari he omès... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Donar les gràcies. 

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

...donar i fer una referència a les dues intervencions, tant del
Grup del PSM, i si em permet, Sra. Presidenta, molt breument, és
a dir, primer per manifestar al Grup Parlamentari del PSM, al
diputat Sr. Buele, donar les gràcies pel suport a aquesta política
que s’està realitzant per part del Govern en matèria de funció
pública, i també dir que compartesc que en una situació de
normalitat com s’està consolidant ja serem molt més restrictius
en la matèria de les lliures designacions, és a dir, no som
partidari dels increments perquè pogués arribar un moment que
pogués arribar a hipotecar temes de lliures designacions.

Per tant donar les gràcies, i també a la Sra. Hernanz per
aquesta aportació realitzada quant a la diferenciació entre accés
i provisió de treball. Però també hem de demanar una qüestió,
la’m demanava ella, i crec que s’hauria de saber que si la
diputada del Partit Popular deia que li quadren les xifres,
s’hauria de saber si li quadra la xifra que he esmentat,
l’increment és o no és del 0,03%? Per tant, com que el Govern
no fa preguntes, afirma: l’increment és aquest, i respon
fonamentalment a increments competencials que s’han realitzat.
Per tant, com que anaven amb un discurs ja fet s’ha confós per
part del Partit Popular el que eren places creades amb les places
realment ocupades, i aquesta és la diferència amb un escrit que
es porta escrit i que realment no té en compte el que es diu en
el Parlament. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, em pot insultar tot el que vulgui, pot insultar tot el
que vostè vulgui que si he estat secretària general tècnica, que

si estava jo allà... Estic molt orgullosa d’haver estat secretària
general tècnica del govern que hi va haver l’anterior legislatura,
molt orgullosa.

Primer, vostè em demana si l’increment és del 0,3%. Miri, per
favor, vol que parlem seriosament? Miri, parlarem seriosament.
Hi havia 247 places de lliure designació l’anterior legislatura, ara
hi ha 452 places, 200 més, quasi el doble, si es vol, no és
exactament el doble. Vostè diu que no estan totes ocupades,
p erò vostè sap que demà es poden ocupar totes, o sigui, està
en marxa primer un concurs de trasllat on són les lliures
designacions que supòs que es resoldrà d’aquí a 10, 15 o 20
dies, no més, perquè la gent va tirar instàncies el mes d’abril i
estan..., bé, d’aquí a 15 dies ja no serà el 0,3%, no sé quin serà,
i les que no estaven previstes en el concurs de trasllat vostè
demà pot posar un funcionari en aquest plaça. Per tant,
l’augment del 0,3% és la seva defensa, està molt bé, és el seu
argument, i diu que no estan realment ocupades. Idò per què
les han canviat?, per què les han canviat si no les pensen
ocupar? No li era igual deixar la plaça com estava? Per favor, Sr.
Conseller, no compartesc aquest argument gens ni mica i crec
que la realitat és la quantitat de places que estan polititzades en
aquest moment.

Em diu també que vostè ha ofert places seves a gent que era
molt competent i que estava a la Plataforma d’Interins. Sí, jo sé
les persones que vostè me menciona, sí que les conec. Li he de
dir que són bons funcionaris, efectivament, funcionaris que
estaven interins amb el Govern del Partit Popular i que no eren
“enxufats”, i que són molts bons funcionaris, vostè ho ha dit,
que eren bons funcionaris, vostè ho ha dit, que eren bons
funcionaris perquè ja està bé d’insultar els funcionaris
d’aquesta comunitat autònoma que només valen els funcionaris
d’ara i no valen els que varen entrar abans, amb oposicions
lliures, que varen entrar també, eh?, perquè jo vaig entrar amb
oposicions lliures en aquesta administ ració, i m’enfad perquè
ja està bé d’aquest tema i de tanta demagògia amb aquest tema.

I el problema és que si aquesta persona tan vàlida que vostè
diu que li ha ofert el cap de servei del Joc, supòs que es
refereix, o a en Tomeu Alcover la plaça a la Conselleria
d’Hisenda és la paraula oferir; per què li han d’oferir una lliure
designació?, per què no la pot guanyar amb concurs de mèrits?,
per què no pot competir amb altres funcionaris, i si de veres és
millor tenir la plaça guanyada per concurs? Per què ha ser que
un conseller li ofereixi la plaça? Per què no hem de tenir
garanties els administrats, els ciutadans, que aquella persona
és el millor cap de servei?, però per la seva preparació, no
perquè el conseller vol. El conseller en aquest cas ha triat un
funcionari competent, però podria triar qualsevol funcionari, el
primer funcionari que ha entrat dins l’administració pública
sense cap experiència, i és aquest sistema que no és correcte,
i no és correcte per aquests dos motius: un, un motiu perquè
precisament no garanteix que siguin els millors professionals i
fa sospitar de favors polítics, i dos, perquè és una injustícia cap
a tots els altres funcionaris que fan cursos, que fan estudis, que
fan català, que tenen antiguitat i que veuen que mai no podran
arribar. Són dos motius, Sr. Conseller. Per què no són aquestes
places normals que no són cap de departament?, que estam
parlant que avui en dia és impossible ser cap de servei en
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aquesta administració pels teus mèrits; t’ho ha d’oferir un
conseller i el conseller ho oferirà a qui vulgui. 

No ens agrada aquest mètode i és això el que jo denuncio,
i estic parlant seriosament del tema de la funció pública, i no
ens agrada perquè aquest tema fa -i li ho dic seriosament- que
després quan hi hagi un canvi de govern es perpetuï perquè és
molt fàcil per a un conseller també del Partit Popular tenir la
gent de lliure designació; idò arribarà el conseller i dirà: “Ai que
bé!, tothom és de lliure designació. Jo ces aquests perquè
estaves amb els altres i pos els altres, i ningú no em dirà res
perquè com que ho varen fer els altres...” Tot això es presta a
aquesta situació, i això és jugar amb els funcionaris, i cada
canvi de legislatura farà que al polític de torn li sigui molt més
còmode tenir la gent per la lliure designació. És molt més
còmode també quan arribi el Partit Popular a governar tenir la
gent en aquesta situació.

És aquest el debat, Sr. Conseller, és aquest el debat del tema
de la lliure designació, perquè aquí el problema és la
proporcionalitat. Que hi ha d’haver xofers de lliure designació?
Sí, crec que un xofer és una persona que està molt a prop del
conseller, que sent moltes cridades i que ha de ser una persona
de confiança; una secretària personal també; el cap de
Departament, ho puc compartir, en la nostra època quasi tots
eren de lliure designació, hi havia qualcú que no però quasi
tots, ho puc compartir. Els caps de servei, tots?, tots els caps
de servei?, tots?; no n’ha sortit cap a concurs, tres em pareix
que varen sortir a concurs; els caps de secció?, els caps de
negociat? És aquesta la situació que nosaltres volem denunciar
i dir que no compartim, i dir que es transforma en què els
polítics que estiguin cada legislatura els serà molt còmode tenir
aquesta situació. És la proporcionalitat. La mesura és legal, tenir
lliure designació? Sí que és legal, Sra. Hernanz. També és legal
tenir 200 consellers, i també és legal 400.000 directors generals,
és legal. La llei no prohibeix que hi hagi 200 conseller, però no
seria proporcionat, tothom ho veu, que no seria proporcionat.
Idò és aquesta la situació que nosaltres volem denunciar
perquè creim que és un error i creim que serà un mal precedent
quan hi hagi un canvi de legislatura i que denuncien els
sindicats com no podria ser d’altra manera, això és evident.

Li he de dir també, ja, Sr. Conseller, per acabar amb tots els
temes de les oposicions i de l’”enxufisme” del Partit Popular,
que és un tema recurrent quan vostès no tenen defensa. Jo he
demanat la compareixença pel tema de les lliures designacions.
Vostè, la seva defensa és parlar de l’”enxufisme” del Partit
Popular i no em pareix correcte, jo crec que havia de parlar del
que jo li he demanat. Miri, Sr. Conseller, jo, jo ja li posaré, sí, jo
vaig guanyar per oposicions lliures, la número 1 de les
oposicions, i només hi havia dues places i es varen presentar
100 o 200 persones. Jo no vaig tenir cap “enxufisme”, abans de
jo hi havia hagut oposicions lliures, havien entrat moltíssims
funcionaris que vostè permanentment els té en aquesta
nebulosa que són “enxufats”, i no és ver. Vostè ha fet una carta
als nous funcionaris dient que són els primers que entren en
aquesta administració legalment i els altres s’han sentit
insultats, li vull dir perquè m’ho han vengut a dir, els
funcionaris de tota la vida d’aquesta administració s’han sentit
ofesos; molts de funcionaris que provenien de l’administració

de l’Estat també, que vostè els diu que són “enxufats”, i són
gent que varen treure inspector d’hisenda, intervenció general
a nivell de l’administració de l’Estat i altres que es varen fer les
oposicions aquí en el procés ja quan es varen constituir les
comunitats autònomes, i oposicions lliures. Idò, jo li vull dir
que jo, que me vaig treure aquesta oposició, jo vaig ser
insultada en aquest Parlament pel Grup Parlamentari Socialista.
Jo no sé si vostè hi era o no hi era, però jo, que vaig treure
aquesta plaça pels meus mèrits, i ningú podrà demostrar mai el
contrari, i jo vaig exigir al Govern que dugués els meus exàmens
a publicar, aquest Parlament, jo crec que molts periodistes
recordaran que un diputat del PSOE, quan mon pare era
conseller, li va dir que jo era una “florero”, per començar, i una
flor i no sé, jo crec que hi ha altres diputats del Partit Popular
que hi eren i que ho varen sentir, i que jo havia entrat per
“enxufe”, un insult indemostrable, fals i que va insultar una
ciutadana del carrer. I per tant, si aquests són els seus exemples
que poden posar tranquilAlament, jo els dic ara que no
compartesc aquesta forma que tenen vostès d’insultar
constantment tots els funcionaris d’aquesta comunitat.

I dir que les seves oposicions són les millors i que no hi ha
hagut res, jo, Sr. Conseller, discrep. Jo tenc exemples, me sap
greu dir-li, jo no diré noms, jo tenc exemples de gent que anava
a les llistes autonòmiques que se’ls han fet amb les oposicions
autèntics vestits a mida, me sap greu dir-li, però és així.
Persones que han entrat a revisió d’examen del tercer exercici,
que no figuraven a la llista d’aprovats i que després no tan sols
figuren a la llista d’aprovats, sinó que, 10 dies abans que
prenguin possessió com a funcionari de carrera, es canvia una
plaça, se li lleva el requisit de titulació, que era llicenciat en
sociologia, es passa de concurs a lliure designació i se li dóna
com a primer destí de funcionari de carrera, cap de servei, com
a primer destí. Jo anava a unes llistes autonòmiques, per tant
molt nets, com es va dir ahir hay que ser honrado y parecerlo,
idò aquesta és la situació.

Li vull dir que hi ha situacions que els propis funcionaris
denuncien, qualcunes tendran major o menor credibilitat, ...

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

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d’anar acabant, Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

..., però no es cregui que el seu procés és un procés tan net
com vostè defensa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Es un turno de réplica, ¿quiere intervenir? Tiene la palabra.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Yo quería formularle unas preguntas
al conseller, si puedo.
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Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, yo sigo con mis dudas,
parece ser, porque se dice que, a mi me da la sensación que este
debate se está intentando diseccionar y para una diputada
como yo, que no tiene un conocimiento tan profundo y sobre
todo interno y desde dentro como otros portavoces y otros
grupos parlamentarios, pues necesito hacer preguntas y
necesito comprender el modelo de función pública que en este
momento está funcionando en esta comunidad; porque de todo
lo que he oído aquí, Sr. Conseller, me da la sensación que usted
se ha inventado el sistema de libre designación. Y esa es mi
pregunta: ¿se ha inventado usted el sistema de libre
designación? ¿Existía antes o no existía el sistema de libre
designación? Tengo dudas, de todo lo que he oído aquí tengo
dudas.

Es cierto que ha aumentado un 0,03% las plazas ocupadas
por libre designación, e incluso las plazas que se pueden cubrir,
las que se han creado, ¿ha aumentado un 3% sobre qué, sobre
las que había antes? Es decir, ¿antes también existían plazas de
libre designación o se lo ha inventado usted, Sr. Conseller?
¿Cuál es el delito? El delito es haber aumentado ese 0,03%,
porque habrá que preguntar, digo yo, al Partido Popular, cuáles
son las legítimas y cuáles las no legítimas para crear por libre
designación, porque si ese aumento de ese 0,03% es tan
escandaloso y crea tanta alarma, pues tal vez deba usted
dirigirse a los antiguos responsables del Partido Popular para
preguntarles cuáles son las que sí se pueden crear o no por
libre designación, salvo que usted me responda
afirmativamente que el sistema de libre designación se lo ha
inventado este nuevo gobierno de progreso.

Y creo que se ha intentado diseccionar el debate de que sí
que es importante contemplar el acceso o la función pública de
forma global; acceso, y creemos, desde este grupo
parlamentario, que el acceso debe ser por oposición, y con esto
no pretendemos insultar a nadie, porque llevo aquí mucho
tiempo oyendo que cada vez, o bien desde el Govern o bien
desde un grupo parlamentario, se afirma con rotundidad, con
claridad, que queremos que el sistema de acceso a la
administración pública sea por oposición, parece que estamos
insultando a alguien, no estamos insultando a nadie. La gente
o las personas que accedieron por otro sistema que era el de
interinaje, sin oposición, que le parecía bien al Partido Popular,
nosotros no las insultamos a esas personas, en absoluto;
simplemente, ese sistema no nos parece el más correcto, no nos
parece el más objetivo.

Y le pedimos, Sr. Conseller, que este nuevo sistema que ha
puesto en marcha desde su conselleria siga adelante. No sé si
alguien se va a sentir insultado por eso, yo, desde luego, no
quiero entrar a analizar todo un caso o una historia personal y
familiar, que nos ha explicado aquí la diputada del Partido
Popular, pero sí poner de manifiesto y decirle, Sr. Conseller, que
siga haciendo oposiciones y que mi pregunta inicial era si se ha
inventado usted este sistema de libre designación o ya existía
y el aumento de plazas de libre designación ha sido ese 0,03%.

Y por último, Sr. Presidente, y ya acabo, sí que quiero hacer
una pequeña reflexión, como diputada y por respeto a esta
Cámara, llevo, en la anterior intervención de la portavoz del

Grupo Partido Popular he oído por tres veces que se la
insultaba...

EL SR. PRESIDENT:

No se refiera, por favor, a la intervención de la diputada del
Grupo Popular, está en una réplica y tiene que referirse a la
intervención del conseller; es que si no entramos en un debate
que no tiene sentido. Su turno es para intervenir, y lo venía
haciendo, en relación a la intervención del conseller y
realizando unas preguntas, no juzgue ahora lo que ha dicho la
diputada del Grupo Popular porque entramos en una dinámica
que (...) por un turno. Diríjase al conseller, por favor.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente, tiene usted razón, simplemente,
como diputada, me gustaría que este clima de crispación que se
intenta favorecer en la Cámara, que se intenta aumentar, creo
que sería bueno para todos y para la política en general que se
intentara rebajar y que cada grupo parlamentario pudiera
exponer con tranquilidad y serenidad sus argumentos.

Muchas gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Todos lo deseamos. Sr. Conseller, té la paraula, per
contrarèplica.

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

Moltes gràcies, Sr. President, també me sum a aquest desig.
Bé, per clarificar algunes qüestions de les plantejades. Places
realment ocupades, 288; increment, 43 places, la resta són
històries, increment, 43 places. Repetesc, increment, 43 places.

Diu: totes les places són de lliure designació. Una altra
falsedat. Nivell 26: de concurs 51, de lliure designació 71. Nivell
28, 107, 125. Nivell 29, 25, concurs 18, lliure designació. Nivell
30: 3 de concurs, 23 de lliure designació. Aquestes són les
dades, per tant no es digui que tots els caps de servei són de
lliure designació, perquè tots tenim la responsabilitat de
contribuir a un debat en el Parlament de les Illes Balears
aportant dades certes; i si no, s’està intoxicant la comissió i els
mitjans de comunicació.

Jo, quan he fet referència a casos concrets, no ho he fet per
parlar d’en tal i en tal altre, ho he fet per rompre una cortina de
fum que vostè ha llançat avui aquí; vostè ha llançat aquí: les
lliures designacions són per posar els amics de les formacions
polítiques que donen suport al Govern, vostè això ho ha dit. Jo
li he contestat amb tres exemples, clarament, de lliures
designacions, regidors del Partit Popular, i el número 1 i el
número 2 de la plataforma d’interins, oferts com a caps de
servei i de lliure designació. Per tant, els criteris han estat uns
altres. Jo sé que al Partit Popular això li costa entendre-ho; jo sé
que els costa entendre que es cregui en la professionalitat de
la gent i també en el dret a poder triar la persona que ha de
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dirigir responsabilitats tan importants, com és, per exemple, el.
tema del joc. Sap per què? Perquè matèries tan sensibles i tan
importants com aquesta, quan hi ha qualque qüestió que afecta
el joc vostès no miren cap a una altra banda, miren cap al
conseller, com és. Per tant, vull reivindicar el dret legítim, com
a Govern, que determinades places, importants per a la política
del Govern, siguin de lliure designació.

Em congratula que vostè comparteixi la posició literalment
de Comissions Obreres, tal vegada qualque dia hi arribarem,
però jo crec que en política no tot val. No estar a l’oposició val
anar donant salts d’oposició amb la condició de mantenir
actituds diferents al Govern. Marquin una línia vostès, diguin
quina és la seva posició i no només la defineixin en funció de
la conjuntura d’estar en contra. Això és el que els passa i els
perd i es queden sense discurs.

Es pensa que em posa ni una mica nerviós que vostè avui
se situï defensant una posició de la qual discrep amb un
sindicat? Si la seva intenció era posar-me nerviós, li assegur
que no ho ha aconseguit. Ho he discutit molt amb els sindicats
i especialment amb Comissions Obreres, i ho seguiré discutint
sempre que faci falta, però crec que vostès no hi poden discutir,
els costaria molt, me’n record com estava això en el 99.

Jo no entraré evidentment en qüestions personals, ni en què
si vostè va ser la número 1 de la seva promoció, la podria
felicitar i, en tot cas, la felicitaré fora del Parlament a títol
individual; el que sí li vull dir és que, des de la responsabilitat
política, quantes places, des del 93, quantes convocatòries
anuals es varen realitzar per oposició lliure? Aquesta és la
pregunta, a això és al que s’ha de respondre. O m’està parlant
d’una oposició del 93 de 31 o 32 places, m’està parlant
d’aquesta oposició? I mentrestant ja no tenia necessitats el
Govern de les Illes Balears de tenir més places? O és que van
inventar la fábrica del loro? Perquè del que em dóna la
impressió, perquè vostès, per què no convocaven oposicions,
per què no convocaven oposicions?

EL SR. PRESIDENT:

No formuli preguntes conseller, per favor.

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

No, els pregunt com a reflexió.

EL SR. PRESIDENT:

No formuli preguntes.

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

Per tant, no, no en farem de preguntes, afirmarem. Vostès no
convocaven oposicions lliures en aquesta comunitat autònoma
perquè van descobrir un sistema d’accés discrecional de
persones a la funció pública, amb una gran creu que no els ho
perdonaran mai; vostès varen precaritzar centenars de famílies

en aquestes Illes Balears, les varen precaritzar. I per tant aquest
és el quadre una mica que avui tenim.

Dir també, sí, aquí sí que li demanaria, jo n’estic segur que
qualsevol responsable polític pot tenir en qualsevol moment, el
que va passar per exemple amb els papers del joc, o que a un
moment determinat pogués passar qualsevol cosa amb les
oposicions, assumesc la responsabilitat de posar i designar els
presidents de tribunal i haver posat un sistema que crec que és
bastant bo; per cert, no hem sentit a dir que els agrada el
sistema, que hi participa la Universitat, que hi participin,
d’aquest sistema que s’ha muntat avui no n’hem sentit a parlar,
es veu que els costa reafirmar això; però, els demanaria que si
algun dia veuen una irregularitat me la poden denunciar que
obriré les investigacions necessàries per depurar qualsevol
tipus de responsabilitat. El que no admet és que es facin córrer
cortines de fum, no ho admet, per la transparència de la gent
que va accedir a la funció pública en aquesta comunitat, perquè
som el que vull defensar realment tot aquest procés. I vostè ha
vengut aquí a fer córrer més cortines de fum, si té alguna
denúncia vagi i la denunciï i, si no, faci el favor de no fer córrer
cortines de fum que únicament pretén posar i embrutar un
procés que ha estat dels més nets que hi ha hagut en aquesta
comunitat.

Jo mai no he qüestionat que s’hagués fet puntualment
alguna oferta d’ocupació pública minva en aquesta comunitat
autònoma, mai no ho he qüestionat; el que sí he qüestionat és
com és possible, i li reiter, és a dir, perquè no es feien
oposicions en aquesta comunitat; sí que n’hi va haver algunes
i evidentment que hi va haver gent que va entrar amb un
sistema d’oposició lliure, però també li podria contar, perquè
aquesta comunitat és massa petita i al final se sap tot, perquè
es volia seguir amb aquest sistema i varen ser els governs
posteriors que varen impedir, per raons de tipus polític, que es
fes amb un sistema d’oposició lliure, que això és el que vostès
no diuen. Vostès són els responsables polítics que aquesta
comunitat no hagués tengut un sistema d’oposició lliure,
perquè era un sistema que s’hauria d’haver anat fent any rera
any.

Jo només vull acabar amb una reflexió ja molt genèrica, li he
feta al principi, i dir que crec que les lliures designacions és un
sistema excepcional que, com estableix la Llei de la funció
pública, i que el criteri normal ha de ser el de concurs. El
compromís és d’anar treballant per assentar un sistema allà on
no s’incrementin més aquest tipus de places d’una forma
generalitzada, és el compromís que jo he assumit com a
conseller d’Interior. I de vegades i és obvi, que hi ha tensió
entre el que és la Conselleria d’Interior i la resta de conselleries,
en aquest i a qualsevol govern, però el compromís és clar, de
mirar que s’assenti aquest model. Però no es pot defugir una
qüestió que es plantejava, no es pot defugir: avui les lliures
designacions només són pel sistema de provisió, abans eren
pel sistema d’accés i de provisió.

Per tant, en aquesta línia seguirem treballant i dir que de la
meva intervenció no ha volgut sortir cap paraula, perquè em
mereix massa respecte cada un dels parlamentaris que hi ha aquí
per insultar ni agreujar ningú; una altra cosa és que quan venc
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al Parlament m’agrada dir les coses clares, i per tant,
evidentment, vostè ha fet el discurs que ha cregut que havia de
fer, però jo també li he volgut posar els punts sobre les is de
quin era el model de la seva funció pública, del govern en el
qual vostè hi participava del Sr. Matas, i li he volgut posar en
contraposició el model de funció pública que presideix el Sr.
Antich. Aquesta és la diferència, crec que nosaltres tenim una
gestió que ens avala i vostès una hipoteca que la tenen molt
difícil d’aixecar i, el que és pitjor, perden tota la credibilitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre
del dia d’avui, només queda agrair la presència de l’Hble. Sr.
Costa, Conseller de Funció Pública, i dels seus acompanyants,
Sr. Colom, Sra. Morell. I no havent-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió.
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