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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui,
i en primer lloc demanarem si es produeixen substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó en substitució de Jaume Font. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí per Sofia Hernanz. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Margalida Rosselló. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.1) Compareixença RGE núm. 4888/00, presentada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble. Sra.
Consellera de Benestar Social, per tal d'informar sobre els
problemes sorgits al centre Nazaret.

Procedirem, idò, al debat de les sol·licituds de
compareixença previstes a l’ordre del dia d’avui. La primera, que
és la RGE núm. 4888/00, presentada per quatre diputats
membres de la Comissió d’Assumptes Socials adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·liciten la
compareixença de la consellera de Benestar Social per tal de
celebrar una sessió informativa sobre els problemes sorgits al
centre de Natzaret. I després hi haurà una segona
compareixença, número 33, però ja de l’any 2001, presentada pel
Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual se sol·licita la
compareixença del conseller de Treball i Formació per tal de
celebrar una sessió informativa sobre les actuacions formatives
cofinançades pel Fons Social Europeu, període 94-99.

En primer lloc assisteix l’Hble. Consellera de Benestar
Social, Sra. Fernanda Caro i Blanco, acompanyada pel Sr. Javier
Barés Marticorena, director de l’Oficina de defensa dels drets
del menor. Té la paraula la consellera per un temps indefinit. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Pens
que per tal d’explicar les accions que des de l’Oficina de
defensa dels drets del menor es varen tenir respecte del centre
de menors Natzaret, per una part s’ha de contextualitzar en les
funcions que li són pròpies a partir de la creació per decret
d’aquesta oficina de defensa dels drets del menor, que segons
el seu article 9, determinant quins són els àmbits d’actuació

d’aquesta oficina, diu -i els llegiré en castellà, atès que el
document que m’han passat de decret està escrit en castellà-,
diu així: “Artículo 9, ámbitos de actuación. La Oficina de
defensa de los derechos del menor podrá de oficio o a
instancia de parte supervisar las actividades relacionadas
con materia de menores que lleven a cabo todas las
administraciones públicas que actúen en el ámbito
geográfico de la comunidad autónoma de las Islas Baleares,
y dentro del marco de competencias fijadas por el presente
decreto. Quedarán incluidos en el ámbito de actuación de la
oficina cualquier persona física, entidad, empresa,
asociación, fundación, o cualquier persona jurídica que
utilice, actúe o preste servicios a menores de edad dentro de
la comunidad autónoma de las Islas Baleares”. En el marc
d’aquest decret que va crear l’Oficina de defensa dels drets del
menor, i en compliment d’aquest article, una vegada reactivada
aquesta oficina, el seu director va posar en marxa actuacions
d’anàlisi de la situació en què es troben els diferents centres
d’atenció a menors que hi ha a la nostra comunitat autònoma.

Hem de dir, per tant, que es va començar fent un informe i
una anàlisi de les entitats, dels dos centres que gestiona
l’entitat Nuevo Futuro, hem de dir també que es va fer aquesta
anàlisi a petició de la pròpia entitat, es va començar després
una anàlisi del centre es Pinaret, i va ser en aquest moment que,
a arrel d’una denúncia dels  treballadors del centre de Natzaret,
i atesa la urgència que aquesta denúncia suposava, es va
paralitzar l’informe sobre el centre es Pinaret, per començar
aquesta anàlisi d’aquest centre Natzaret. Hem de dir, per tant,
que una vegada acabada aquesta primera fase d’anàlisi del
centre es Pinaret, i que jo ara explicaré, s’ha continuat amb
l’anàlisi del centre es Pinaret, i posteriorment s’ha iniciat també
del centre es Temple. 

Cal dir també una altra prèvia, jo pens que és important per
tal que s’entengui també i es contextualitzi de manera adequada
el resultat d’aquesta investigació, definir quin és el terme que
com a maltractament institucional es considera adient a partir de
la descripció del Centre Internacional de la Infància de París. Es
considera maltractament institucional qualsevol acte, acció,
omissió o tracte negligent no accidental que priva el nin dels
seus drets i del seu benestar, que amenaça o interfereix el seu
ordenat desenvolupament físic, psíquic i o social, els autors de
les quals poden ser persones, institucions, o la pròpia societat.
El maltractament institucional és un risc en els centres
residencials, lògicament, i per tant fer aquesta anàlisi és
adequat per part d’una instància com és l’Oficina de defensa
dels drets del menor.

Els centres residencials presenten les mateixes grans àrees
de factors de risc presents a l’àmbit familiar, com són trobar
recursos personals inadequats per tenir cura dels nins per part
del personal, característiques de conducta particular dels
menors, factors personals que produeixen pautes deteriorades
d’interacció adult nin, factors immediats a la situació que
estimulen el maltractament, o valors culturals o socials que
animen el maltractament o permeten que passi. Així i tot, el
maltractament en els centres residencials no pot ser vist només
des de la perspectiva d’actes individuals de maltractament o
negligència per part d’un treballador, sinó que s’ha d’entendre
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com a resultat de la interacció de diferents factors del sistema
i del programa, els antecedents, les necessitats, els recursos
dels  menors, les habilitats del personal, la supervisió i suport
que el menor rep, els recursos i les polítiques de la institució, i
la percepció de la comunitat de l’atenció residencial, tot això
segons les seves característiques, determina el potencial de
maltractament institucional.

S’ha de dir que en el moment que es va donar a conèixer
públicament els resultats d’aquesta intervenció en el centre de
Natzaret. Estàvem a una primera fase d’aquesta investigació
que va consistir i que es va calendaritzar de la següent manera:
Es va fer una primera visita de l’Oficina de defensa dels drets
del menor al centre Natzaret juntament amb la fiscalia el dia 16
de maig del 2000. Durant el mes de juny del 2000, a partir del 4
de juny, es varen mantenir entrevistes amb els  treballadors. La
segona visita de l’Oficina de defensa dels drets del menor al
centre va ser el dia 19-7-2000. La resposta escrita, o sia el
protocol que es fa servir de manera ordinària en tots aquests
actes d’investigació que es fa a les entitats per part de l’Oficina
de defensa dels  drets del menor es va fer arribar al centre el dia
27-7-2000. La primera resposta escrita de valoració de l’Oficina
cap al centre, i també al Servei de Menors del Consell Insular de
Mallorca, que és l’organisme que establia conveni amb aquesta
entitat per la prestació del seu servei i a la Fiscalia es va fer
arribar el dia 25-9-2000, i la segona resposta escrita de l’Oficina
a la Fiscalia es va fer arribar dia 31-1-2001, a petició d’aquesta
fiscalia, que va demanar novament un informe sobre la situació
d’aquest centre.

Les observacions i suggeriments que l’oficina va tenir sobre
la valoració, per tant, de la inspecció del centre de primera
acollida i diagnòstic de menors Natzaret, està detallada en les
respostes  i el protocol que es va presentar, i per descomptat és
una documentació pública que està a disposició dels
parlamentaris, prèvia sol·licitud escrita, però que jo resumiré
amb els problemes, les situacions que es varen trobar més
importants: Es va detectar un problema gravíssim
d’incompliment de terminis per part del Servei de Menors del
Consell Insular de Mallorca, ho explicaré: El termini, hem de
pensar que aquest centre, el centre de primera acollida i primer
diagnòstic de menors Natzaret és un servei d’observació i
diagnòstic, per tal que els menors que estan en una situació de
protecció, abans de prendre una decisió sobre quina ha de ser
la mesura que s’apliqui sobre aquest menor, es determina una
fase d’observació i de valoració. Com és lògic, aquesta fase de
valoració, i segons recomanacions internacionals, l’ideal seria
que fos curta, per tal que l’infant no visqués una situació
d’inestabilitat, de no saber què ha de passar amb el seu futur
durant massa temps, i per tant les recomanacions internacionals
determinen que no superi un mes. 

Vàrem trobar, per tant, que el Servei de Menors del Consell,
que ja determina un temps massa ampli, de 105 dies, 90 per
diagnòstic i 15 per derivació, que ja és un temps massa llarg, i
que no permet que el nin visqui aquesta situació, que ha de ser
transitòria, amb seguretat per al seu futur. Però el que va
determinar l’Oficina és que amb massa assiduïtat aquest termini
se superava, s’incomplia el termini determinat pel Servei de

Menors del Consell, superant fins i tot un any el temps que els
infants en situació de valoració i diagnòstic.

Per part de l’entitat que gestionava aquest centre, es va
detectar també poca claredat en la qüestió del personal, de
manera que, per tal d’abaratir el cost de la gestió d’aquest
centre, es contractaven cuidadors fent funcions d’educadors,
o monitors fent funcions de psicòlegs. Per altra part, les
jornades laborals superaven les vuit hores, amb el que això
suposa a l’hora de poder una atenció de qualitat als infants.
Una altra qüestió que es va considerar important és el fet que
aquest temps en què l’infant estava en situació de valoració i
d’observació, precisament pensam que per estalviar-se el cos
d’oferir ensenyament en el propi centre, i durant un temps no
determinat es duien els infants a escoles properes al centre,
però escoles distants a les quals aquest infant estava abans.
Posaré un exemple: un nin que visqués a Muro, i que estigués
en un procés de protecció durant el temps que anava a
Natzaret, estava a una escola de l’entorn, però sempre com una
mesura transitòria que obligava a l’infant a viure un nou procés
d’adaptació a una escola estranya, i a més aliena al propi centre,
sumant-se a la dificultat d’integrar-se a la vida també del centre.

Es va trobar pobresa de documentació interna en una
qüestió important com és el PEC, el projecte educatiu del centre
i en el reglament de règim intern, i resultat d’això una manca de
programa educatiu en temes que pensam d’importància. No
existia un programa que intentés prevenir o actuar davant les
situacions de maltractament entre iguals, una qüestió que es
dóna molt sovint a aquests centres, i que per suposat és
responsabilitat del centre atendre i solucionar. I a això es
donava també la situació d’una mescla dels nins adolescents i
dels  més petits, una mescla amb tots els infants entre 0 i 17
anys. Per tant, una manca de criteri a l’hora de posar en marxa
un projecte educatiu diferenciat entre els més petits i els que ja
eren preadolescents o adolescents.

Una altra qüestió que es va detectar, i es constata
detalladament a l’informe, és la manca de resposta davant
qüestions que es varen demanar, tant al protocol com a les
visites de l’Oficina de defensa dels drets del menor, quant a
seguretat i higiene, i que, atès que s’havia detectat alguna
situació de brots de tuberculosi pensàvem que, al marge que
s’han de tenir mesures generalitzades per temes de seguretat i
higiene, havent-se donat situacions de dificultat, que no es va
contestar als requeriments de l’oficina. Per altra part, no es
disposava d’un metge pediatre, sinó d’un metge generalista,
que òbviament realitzava les seves funcions amb bon criteri,
però pensam que també en el marc d’oferir una atenció
adequada, hauria estat més adequat un metge especialista en
atenció als menors.

Aquestes són algunes de les qüestions que es varen
detectar, i per tant pensàvem que era absolutament necessari
informar no únicament l’entitat que gestionava el centre
Natzaret, sinó també al Consell Insular de Mallorca, institució
amb la qual s’establia conveni per l’atenció d’aquest centre, i
per descomptat a la Fiscalia de Menors.
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Pensam que òbviament l’actuació d’aquesta oficina en
aquest sentit  ha tengut uns resultats positius, en el sentit de
complir per una part el que és la seva obligació segons el decret
que la va crear, i per altra part els resultats immediats han estat
positius, en el sentit que s’ha començat a donar un canvi en el
funcionament del centre Natzaret, que ha passat principalment
per passar a gestió pública d’aquest servei per part del Consell
Insular de Mallorca, ja s’han fet algunes passes que impliquen
la posada en marxa d’un projecte educatiu molt més clar i molt
més adequat, separant els menors de 14 anys dels que tenen
entre 14 i 17, i a hores d’ara aquest servei només atén menors
entre 0 i 14 anys, i els menors entre 14 i 17 anys han passat a
dos pisos propietat també del Consell Insular de Mallorca, de
manera que això possibiliti dur un projecte educatiu diferenciat
i més adequat.

Com he dit, aquesta investigació es trobava en una primera
fase, i que donar-li continuïtat, que seria una segona fase de
seguiment, de compliment i de canvi en les qüestions que s’han
detectat com no positives, o que s’han recomanat, a hores d’ara
no és possible, atès que la titularitat del servei ha canviat, i
hauria de començar un nou expedient. Tot i això, valoram que
el canvi que s’està observant és positiu, i que això no impedeix,
donant-li continuïtat a aquesta funció de l’oficina, i tal i com
s’està fent amb altres centres, aquest centre de primera
valoració, acollida i diagnòstic, ara gestionat pel Consell Insular
de Mallorca, es torni a fer una investigació, i estam segurs que
aquesta vegada donarà un resultat positiu, tal i com ha donat
a altres centres que ja s’han investigat per part d’aquesta
oficina. Per la meva part res més, gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts. Demanam als grups
parlamentaris si volen que s’interrompi, o podem continuar.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part nostra podria continuar. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem continuar? Idò, sent així, ara per formular les
preguntes  o observacions poden intervenir per un temps màxim
de deu minuts. Correspon la paraula al Grup Parlamentari
Popular. Per tant, el Sr. Pastor té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, donar les
gràcies a la Sra. Consellera per la seva compareixença, així com
també al Sr. Javier Barés per acompanyar-la en aquesta
compareixença d’avui.

La veritat és que la primera hauria de ser una queixa al
funcionament d’aquest parlament, que ja ve sent habitual, ja
que aquesta compareixença va ser sol·licitada dia 22 de
novembre, i pensam que en un tema tan important com és
aquest en el seu moment, pensam que aquest parlament o

aquesta institució hauria d’haver tengut una manera més àgil,
per fer que aquestes explicacions que avui ens ha donat la Sra.
Consellera haguessin arribat una miqueta més aviat. 

Nosaltres vàrem veure aquesta notícia dia 10 de novembre,
aquí on els titulars deien que el Govern denunciava
maltractament institucional als menors acollits en el centre de
Natzaret. Vàrem esperar una sèrie de dies, pensant que en un
tema tan greu hi podia haver una compareixença voluntària per
part de la consellera. Però veient que no era així, vàrem
sol·licitar dues compareixences de manera distinta, una a aquest
parlament a la consellera, perquè ens explicàs els fets, i una altra
al Consell Insular de Mallorca, perquè la consellera amb la
competència, en aquest cas de menors, la Sra. Sintes, també ens
pogués explicar la versió de l’altra institució.

Jo crec que tots els que vàrem estar presents a la institució
vàrem estar d’acord que vàrem acudir a un espectacle
lamentable, aquí on el to de la intervenció de la Sra. Sintes,
responsable i consellera de Benestar Social al Consell Insular,
va emprar uns termes aquí on jo crec que tots els membres que
eren presents a la comissió vàrem quedar una mica astorats,
perquè es va parlar d’inoperància, incompetència, intromissió,
i de jutjat de guàrdia, aquí on es tractava el Sr. Barés, director,
d’intromissió i d’haver fet les coses amb molt poca ètica.
Nosaltres, degut que el Consell Insular no té aquests mitjans
per poder ser enregistrat, i perquè la intervenció de la Sra.
Sintes fos literal, vàrem sol·licitar allà mateix si se’ns podria
remetre un informe aquí on se’ns informàs de les paraules
literals  que emprava la Sra. Sintes, perquè consideràvem que era
una intervenció molt forta i molt dura cap a la Conselleria de
Benestar Social, i en aquest cas cap a l’Oficina de defensa dels
drets del menor. 

Evidentment, quan ens va venir l’acta d’aquella mateixa
comissió, va venir una acta molt més light, aquí on les paraules
que s’havien emprat ja no apareixien a l’acta, i així ho va
denunciar aquest membre que els parla en nom del Partit
Popular, i així ho va demanar a la Sra. Consellera, en aquest cas
d’Esquerra Unida, també en aquella institució, que també
consideràvem que l’acta no reflectia el que s’havia dit allà.
Nosaltres del primer dia en aquella comissió vàrem anunciar que
la nostra posició seria una posició institucional, perquè
pensàvem que era un tema molt greu, i un tema que pensam que
no s’hauria d’haver duit de la manera que es va dur, però que
nosaltres consideram que no havíem de sentir només la versió
d’una institució, sinó també la que sentim avui per part de la
consellera, que també és responsable en certa manera de
l’Oficina de defensor del menor.

Pensam que és lamentable que una institució com el Consell
Insular, així com se’ns va anunciar, tengui la notícia que
aquests  fets han estat denunciats davant la Fiscalia, pels
mitjans de comunicació, i que no siguin capaços vostès, que
també estan presents en aquella altra institució, de tenir un
diàleg institucional més fluid, que pugui fer arribar a acords, i
que temes com aquest es puguin solucionar d’una altra manera.

Nosaltres no entrarem avui, perquè després analitzarem la
seva exposició, al que vostè ens ha dit, perquè pensam que així
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com ho ha explicat vostè té tot el dret d’haver intervengut, i
sobretot si vostè coneixia aquests fets, de denunciar-los. El que
sí és cert és que vostè entendrà que, segurament que té els
escrits que li ha remès el Consell Insular, aquella altra institució
no està en absolut d’acord amb el que vostè diu. Perquè és cert
que li va contestar al Sr. Barés per part de la consellera de
Benestar Social, aquí on enteníem que la seva actuació era
totalment fora de lloc. Hi havia un escrit que els va remetre,
aquí on deia que “entenem absolutament improcedent la seva
actuació. Entenem que l’anomenada inspecció pateix d’errors
de plantejament i de manca de suport tècnic, jurídic i teòric”,
així com diu que amb aquesta còpia mateixa la remetran ells
mateixos a la Fiscalia.

També hi ha un escrit on diu que ells no poden admetre, un
informe que es remet al fiscal en cap del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, aquí on aquesta institució, que és
el Consell de Mallorca, diu que des d’aquest departament no es
poden admetre les actuacions del Sr. Director de l’Oficina de
defensa dels  drets del menor, la qual cosa argumentam en un
informe. Després ells fan una sèrie d’informes, sobretot un
informe jurídic per part de... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni un momentet, Sr. Pastor, és que crec que estam
mesclant dos debats de dues institucions diferents. Jo crec que
aquí el que correspon és la posició del seu partit, del seu grup,
respecte d’aquestes  preguntes, i la resposta de la consellera.
N’ha fet alguna referència, em sembla bé, però crec que llegir
tots  els informes d’una institució i una altra, no és el lloc
adequat, considera aquesta presidència. 

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sra. Presidenta, jo respect moltíssim la seva opinió, però
consider que nosaltres ens hem de basar en una sèrie
d’informes, i en una sèrie d’informes d’una institució, perquè
nosaltres evidentment no representam cap institució. Si m’ho
permet, m’agradaria continuar una miqueta amb el que és la
meva intervenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sempre i quan no desfiguri aquesta intervenció.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Si em permet, Sra. Presidenta, aquesta institució ha
denunciat una altra institució. Per tant, jo no estic implicant una
institució que estigui totalment al marge, li record a la Sra.
Presidenta que la institució de Natzaret depèn del Consell
Insular de Mallorca. Per tant, jo crec que sí tenen a veure els
informes que digui aquesta institució, em pareix a mi.

Puc continuar? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, pot continuar.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes de gràcies. En aquest informe es diu a un text, no el
llegiré tot, que qualsevol aplicació extensiva d’aquest decret,
del Decret 16/1997, podria derivar cap a una impugnació de la
norma reglamentària per il·legal, per contradictori a l’Estatut
d’autonomia de la Llei de consells insulars actualment vigent.
Per tant, aquesta institució, en aquest cas la que tenia la
potestat de Natzaret, considera que la intromissió de l’Oficina
de defensor dels menors està totalment fora de lloc. Argumenta
que l’Oficina de defensor del menor és un servei administratiu
dependent d’una conselleria del Govern de les Illes Balears, i
com a tal té una naturalesa jurídica i funcional, formant part de
l’administració autonòmica. Cal recordar aquí els principis
d’autonomia per regir els propis interessos i exercir les
competències de les institucions i administracions que li (...),
tant pel Consell Insular com pels municipis i ens locals. No
resulta imaginable amb l’actual sistema jurídic un sistema de
tutela o de control d’una administració sobre una altra, i fins i
tot aquest mai no és el paper de les comissions parlamentàries
o de síndics de greuges, que ocupen unes funcions de defensa
dels  ciutadans i de defensa del dret fonamental de les
administracions. En cap cas l’Oficina de drets dels menors
podrà intervenir en procediments vigents per la resolució
d’interessos individuals, la tramitació o resolució dels quals
estigui encomanada a òrgans jurisdiccionals. Aquest dictat és
clar que limita la intervenció de les competències de l’Oficina de
defensors del menor.

Després diu que “entenem que es pot proposar una
contestació una al director, en el sentit de denegar les
actuacions sol·licitades per inadmissibles. Així mateix proposam
l’estudi del Decret 16/97 per l’Assessoria Jurídica del Consell
de Mallorca, per si fos procedent o viable alguna acció judicial
o administrativa per part de la corporació”. Què vull dir amb
això? Que estam no només amb un tema de maltractaments, o de
possibles maltractaments, sinó que estam en un enfrontament
en un tema tan delicat com aquest de dues administracions.

A nosaltres el que ens agradaria, Sra. Consellera, és que ens
quedàs clar quin és el paper del director, i ens quedàs clar
quina és la manera i la relació que hi ha d’haver amb aquestes
dues administracions, perquè crec que en un tema tan
lamentable com aquest, és un tema que crec que les dues
administracions haurien d’estar més a prop una de l’altra.
Nosaltres estam totalment d’acord que si es detecten
maltractaments institucionals, possibles maltractaments en
aquest cas, perquè no està provat, després el fiscal ja dirà el
que ha de dir, s’han de denunciar, i sobretot s’han de posar
solucions. Però vostès sabien, perquè diuen que s'ha canviat
la fórmula de gestió, vostès sabien que aquesta gestió canviava
dia 1 de gener del 2001, és a dir no ha canviat aquesta manera
de gestió perquè hi hagués aquesta denúncia, sinó perquè
resulta que la mateixa administració sabia que en aquesta data
acabava i que, a partir d'aquesta data es proposaria un nou
model de gestió, aquí on se'ns va proposar que totes  les parts
o tots els partits que en formàvem part, poguéssim intervenir.

Jo, en això, Sra. Consellera, li vull dir, li vull deixar clara una
cosa, vostès, en cap moment no han volgut comptar amb el
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paper del Partit Popular, però així com nosaltres li vàrem dir el
primer dia que el nostre paper, en aquest cas i en un tema
d'aquests  seria un paper institucional, perquè consideràvem
que aquest tema no era un tema de partit o d'ús polític, sinó que
era un tema que crec que entre tots  havíem de solucionar, i en
cas que fos cert, s'havien de prendre mesures, ens tendria al
seu costat.

Però lamentam que aquestes ves de denúncies només hagin
vengut per part de l'Oficina del defensor dels menors, i en
aquest cas per part seva, perquè vostè com a representant o
com a consellera de Benestar Social, així també en té part, però
que, per part del consell insular, on el seu partit mateix dóna
suport a l'equip de govern, hagi estat tallat i hagi estat mut i no
hagi denunciat dins aquesta mateixa institució aquests fets.

A nosaltres ens agradaria, Sra. Consellera, que en aquesta
segona intervenció ens aclarís si vostè continua mantenint que
l'actuació del Sr. Báez va ser la correcta, no va ser la correcta
només a l'hora de denunciar, perquè nosaltres consideram que
si els fets són provats havia de ser així, però també si va ser
correcta la seva actuació en els  àmbits que li dóna el decret de
l'Oficina del defensor de menors. I sobretot que tengui en
compte que en un tema d'aquests, el Partit Popular sempre durà
els temes o intentarà dur els temes d'una manera institucional,
i no fent-ne un ús polític, perquè crec que avui no és el cas.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Pel Grup Parlamentari Nacionalista, té la
paraula el Sr. Buele. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Molt agraït, Sra. Presidenta. Volem intervenir en aquest punt
de l'ordre del dia d'aquesta comissió d'Assumptes Socials, he
de començar per agrair la presència de la consellera, que ha
volgut atendre la petició del Grup Parlamentari Popular, al qual
també agraïm que hagi sol·licitat aquesta compareixença, per
explicar un tema que per al nostre grup és de molta importància,
no només importància política, sinó sobretot importància social.

I a la nostra intervenció, el que voldríem recordar en aquesta
cambra és que la defensa i la protecció del menor en aquests
moments, creim nosaltres que és fruit d'un procés molt llarg,
molt complex, molt dificultós, un procés que, no és per fer un
repàs històric, però sí per fer alguna al·lusió a fets esdevinguts
els  anys vuitanta, va comportar tot un pas significatiu, d'una
atenció tan arcaica com caritativa, a uns infants que rebien una
atenció per part de gent que voluntàriament es trobava fent
aquest tipus de servei públic, des d'instàncies privades, i que
va ser molt difícil, molt, fer comprendre als responsables
polítics de llavors que la transferència de les competències de
menors s'havien de fer molt més ben fetes. Jo voldria al·ludir a
les grans lluites, vagues incloses, vagues de fam, de personal
no avesat a fer vagues precisament, en defensa d'una millor
atenció al futur, de cap a la infància que necessitava una
atenció pública molt més acurada.

Perquè dic això?, perquè tornam estar, pens, allà on estam
massa sovint. Quan hi ha una transferència de competències
massa mal dotada, els mals efectes, per ventura, no es veuen tot
d'una, però un dia o l'altre arriben a sortir, i a nosaltres ens
sembla, pel que ens ha explicat vostè i pels contactes que
mantenim directament amb gent que treballa en aquest centre
de Nazaret, que aquestes accions que ha pres l'Oficina de
Defensa del Menor arran d'una situació denunciada
precisament per treballadors d'aquest centre, de Nazaret, a
Mallorca, hauríem de veure quins han estat els resultats i
valorar que, efectivament, aquella situació que es vivia un any
enrera, en aquests moments es troba, si més no, en vies de
solució. I, per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres ho
consideram molt positiu.

Ens ha agradat que ens parlàs del concepte de
maltractament institucional a centres residencials, com el fet de
privar els infants d'aquells drets que tenen. I a això, hi ha moltes
maneres de fer-ho, maneres clares, evidents, patents i maneres
més subtils, més males de definir i, per tant, més males d'atendre
i de tractar. Nosaltres som conscients de la complexitat
d'atendre adequadament una problemàtica que pugui sorgir,
que de fet sorgeix i que no deixarà de sorgir segurament mai en
centres d'atenció a gent jove, particularment quan han passat
els  10, 11, 12, 13 anys; molt difícil. Però entenem que s'hi han de
posar els mitjans. Vostè al·ludia a mitjans econòmics i a mitjans
personals  i a mitjans i recursos materials, i creim que,
efectivament, aquesta societat de les Illes Balears, ho necessita.

Una altra cosa és la complicació afegida que representa el
fet que no només sigui una la institució pública que incideix
sobre aquesta realitat, i nosaltres pensam que en lloc de
complicar-ho, ho hauria de facilitar, per la senzilla raó que
comporta majors aportacions de recursos. Ens sembla molt
positiva la primera visita de l'Oficina del centre, juntament amb
la Fiscalia, de la qual ens ha parlat, entrevistant els treballadors;
la segona visita al centre, el primer informe, el segon, les
respostes  i el protocol, una documentació que, com vostè ha
dit, pot estar a disposició dels diputats, que nosaltres
verbalment ja demanam i que feim comptes sol·licitar de manera
escrita, així com ens ha suggerit. I el que sí ens sembla que val
la pena remarcar és el fet que es facin passes cap a aquest
projecte educatiu diferenciat de caràcter públic, creim que és en
aquest punt allà on encoratjaríem més la Conselleria de
Benestar Social perquè intervengui i actuï, perquè faci, prengui
iniciatives, de manera que les interaccions que s'hagin de donar
entre el Servei de Menors del Consell de Mallorca i la
Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears,
facilitin, facin fàcil o més fàcil, l'atenció més adequada a aquests
infants dins els centres d'atenció, particularment en aquest cas,
dins el centre de Nazaret.

Moltes gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buele. Té la paraula l'Hble. Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
contestaré, en primer lloc, si m'ho permeten, al Sr. Buele.
Òbviament estic d'acord amb vostè en el fet que les
competències mal dotades sempre possibiliten que l'exercici
d'aquestes  competències no es faci en condicions i, per tant, no
es facin en condicions de complir el seu objectiu i més greu
encara quan l'objectiu és relacionat amb el que és protegir els
que necessiten més protecció, aquells menors que estan en
situació de ser protegits. Però aquesta, per desgràcia, és una
situació que hem de gestionar massa vegades, i jo crec que no
cal, precisament, referida a la defensa d'aquests drets, dels drets
dels  menors, jo crec que ja tenim prou documentació i prou
informació sobre la situació en què es troba aquest govern i la
meva conselleria, a l'hora d'haver d'aplicar unes determinades
competències sense dotacions, i, per suposat, la nostra
preocupació és que això redundarà en una menor atenció de
cara als menors, cosa per la qual treballam, per tal d'evitar. 

I crec que coincidim també en el fet que l'administració és
obligada, i els administradors públics estam obligats a posar en
marxa, a activar, a fer complir, la creació de determinats
organismes que garanteixin la defensa dels drets dels ciutadans
i ciutadanes de la nostra comunitat. En aquest sentit, va ser que
la Conselleria de Benestar Social va determinar activar una
oficina que ja havia estat creada per l'anterior govern, però que
pràcticament no tenia activitat, i a partir d'aquí, activar i posar
en marxa totes les seves funcions que, per decret, com ja he dit
abans, estan determinades. En aquest sentit, a l'Oficina de
Defensa dels Drets del Menor, jo pens que es comença a tenir
un sentiment generalitzat que l'existència d'aquesta oficina és
important, és necessari, a pesar que faci, precisament, el que ha
de fer que de vegades posar-nos a les institucions en situació
de reconèixer que l'atenció que es dóna no és la que els menors
mereixen.

En aquest sentit continuarà treballant l'oficina i esperam que
algun dia es creï la figura del defensor del menor, adscrita, ja no
a una conselleria, sinó adscrita a aquest parlament. Per tant,
confio que tots els partits que creguin necessari que els drets
del menor siguin defensats, donin suport a la creació d'aquesta
figura, del defensor del menor que, com vostès saben,
únicament existeix a la comunitat autònoma de Madrid.

Per tal de contestar les qüestions que ha plantejat el Sr.
Pastor, del Grup Popular, dir-li que òbviament jo conec l'informe
al qual vostè ha fet referència, és un informe en relació amb el
document, protocol de valoració i inspecció del centre de
primera acollida i diagnòstic de menors, Nazaret, i és un informe
que, com ha detallat, posava en qüestió la competència de
l'Oficina de Defensa del Menor per exercir aquesta labor
d'inspecció dels centres. Lògicament, el director de l'oficina,
quan va iniciar aquesta tramitació estava, com ja he explicat, les
seves  funcions, la funció de l'oficina que està recollida en el

decret de creació. Però, donat que davant un informe
d'aquestes  característiques i una valoració d'aquestes
característiques, hem considerat adient demanar una valoració
d'una instància superior, i hem posat en coneixement dels
Serveis  Jurídics de la comunitat, tant aquest informe com el
propi decret que òbviament ja coneixen els  Serveis Jurídics de
la nostra comunitat, per tal que facin un dictamen al respecte.
Mentre no hi hagi un dictamen que determini que el decret que
es va aprovar per part del Govern no té validesa, lògicament
l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor continuarà complint
les seves funcions i continuarà, tal com ja he explicat que fa,
elaborant aquests informes de les diferents entitats que
treballen amb temes de menors.

Jo, primer de tot, volia demanar disculpes si no he tengut
l'agilitat de, davant un tema conflictiu, demanar una
compareixença voluntària per part meva, potser he valorat que
desgraciadament hi ha massa temes conflictius i aquest he
trobat que era un més, no un més menys important, però un
més dels temes conflictius, importants que treballam des de la
nostra conselleria, i sí he de dir que no he tengut l'agilitat de
pensar que era necessària una compareixença parlamentària.
Però jo pens que, precisament per això són els parlamentaris,
per demanar-nos aquestes compareixences, el Govern per
comparèixer quan s'ha de comparèixer, i jo crec que respecte de
l'agilitat del Parlament, precisament, si no s'ha pogut donar més
agilitat, segurament és perquè en aquest parlament, el Govern
compareix amb molta freqüència i està, diguem-ne, col·lapsat
com per poder donar resposta amb l'agilitat que els temes es
mereixen. 

(Remor de veus)

Però potser parl d'un tema que no és de la meva
competència, perquè jo no form part d'aquest parlament.

He de coincidir amb vostè, Sr. Pastor, i la meva curta
experiència en el món de la política dins de les institucions, sí
m'han dut ...

(Pausa)

..., sí que m'han dut a constatar i a coincidir amb vostè, en
el fet que hi ha massa aspectes lamentables, però bé, jo crec
que això, més que d'una compareixença, seria propi d'un altre
tipus de debat, i li puc assegurar que tendríem molta informació
i alguna bastant recent sobre aquests temes.

Jo en cap moment en aquesta compareixença he volgut
donar la idea d'un enfrontament institucional, perquè en cap
moment el director de l'oficina no va cercar un enfrontament
institucional, el que va fer, com ja he dit, és complir amb les
seves  funcions i va donar més agilitat a l'informe de Nazaret
perquè es va produir arran d'una denúncia dels treballadors.
L'he d'informar també que la denúncia dels treballadors me la
varen fer a mi directament i va ser a instàncies meves que vaig
demanar al director que donàs pressa a aquest informe,
precisament perquè era una qüestió que s'havia de respondre
de manera immediata. Però les actuacions del director en aquest
sentit ja havien començat i havien començat en altres centres,
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alguns d'ells també conveniats amb el Consell de Mallorca, i
que l'informe va ser positiu i, en cap moment, no es va
manifestar un enfrontament institucional.

Respecte de la demanda que respongui al paper del director,
jo crec que és bastant clar en el decret de la creació de l'oficina,
i, per tant, aquest és el paper que jo pens que ha d'exercir i que
exerceix, molt bé, l'actual director d'aquesta oficina, per tant, és
obvi que don total suport a les seves actuacions en aquest
tema i en qualsevol altre tema que s'ha posat en marxa des
d'aquesta oficina. És obvi també, perquè he vengut
acompanyada del director de l'oficina i li he demanar
determinats aspectes durant aquesta compareixença, jo crec
que ha quedat òbviament palesa la meva confiança cap a
director de l'Oficina de Defensa del Menor.

I respecte de l'altra qüestió que em demanava, quina és la
manera i la relació amb el consell insular per als temes del
menor, li diré que la manera i la relació del Govern amb els tres
consells  insulars, per al tema de protecció del menor, està
clarament definida a la Llei de transferències en matèria de
menors que es va aprovar l'any, perdoni, però ara parl de
memòria, l'any 98, i que es varen fer efectives el gener del 98 i
que determinava la creació d'una comissió de coordinació
institucional. Li he de dir que aquesta comissió de coordinació
institucional, que es va crear durant el mandat del seu partit,
l'any 98, no es va reunir en cap moment, no va reunir el Govern
amb els tres consells insulars, i que la meva conselleria sí ha
reunit, ha reunit ja un parell de vegades, i ha reunit, no només
el Consell Insular de Mallorca, sinó també el Consell Insular
d'Eivissa i Formentera i el Consell Insular de Menorca, i als seus
responsables en matèria de menors.

Lògicament, si és necessari establir una coordinació més
intensa, s'activarà aquesta coordinació, però el que sí li puc dir
és que aquesta manera i aquest tipus de relació està establerta
per llei i s'ha posat en marxa ara, a partir del segon semestre de
l'any 99 i que, precisament vostès la varen establir però no la
varen complir.

Crec que potser li he contestat les seves preguntes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara. Al torn de rèplica, només
correspon un temps de cinc minuts. Té la paraula el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, dir-li que nosaltres
som conscients  que les conseqüències d'un govern hiperactiu
com el seu, les conseqüències són aquestes, que tantes
compareixences, evidentment, no poden ser tan ràpides com
nosaltres voldríem, així ho va dir el seu president Antich, i
vostès seran recordats com un govern hiperactiu.

Agrair el to de la consellera, evidentment no sembla una
compareixença o una intervenció entre el Partit Popular i la
Conselleria de Benestar Social, perquè normalment tenen un to
distint, però la veritat és que avui el nostre paper i el motiu de

la sol·licitud d'aquesta compareixença simplement és de caràcter
informatiu. I li hem de dir que lamentam dies coses, perquè avui
era una bona ocasió perquè el partit que avui té la
responsabilitat de govern a l'altra institució, pogués defensar
de qualque manera les paraules i les tesis de la seva consellera,
però, o no les vol defensar o possiblement aquests  temes no li
interessin, deu estar massa ocupada.

Nosaltres, a la compareixença de la Sra. Sintes, al consell
insular, vàrem anunciar que presentaríem una iniciativa
parlamentària demanant la creació de la figura del defensor del
menor, per tant estam contents, ens alegram que vostè també
hagi recollit aquesta proposta, no sé si serà seva o nostra, és
exactament el mateix, l'important és que possiblement en una
cosa ens podríem entendre, i que amb una iniciativa que ja
vàrem anunciar que presentaríem i que la presentarem,
evidentment, després de la compareixença d'avui en aquest
parlament, possiblement entre tots els partits ens puguem posar
d'acord.

Ens n'anam amb una certa preocupació, perquè hem
d'entendre que després de les seves afirmacions vostès es
mantenen, es mantenen que la intervenció per part del director
va ser correcta i que les denúncies que feren, tenen indicis de
ser certes. Evidentment, en un tema tan delicat com aquest i
sobretot pel fet que estigui a la Justícia, jo crec que s'ha de ser
una miqueta respectuós, i nosaltres intentarem ser-ho,
esperarem que el fiscal es pronunciï en aquest tema, i esperam
que una vegada el fiscal s'hagi pronunciar, es depurin les
responsabilitats  en cas que n'hi hagi de polítiques, que
pertoquin.

Moltes de gràcies, tant a vostè com al director, per aquesta
compareixença. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Té la paraula l'Hble. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, acabarem aquesta
compareixença en el to que el Sr. Pastor i jo creim que tenim
acostumats a aquesta sala, en un to cordial, perquè hem de
coincidir en la necessitat de la creació de la figura del defensor
del menor adscrita al Parlament, i confiam que la creació
d'aquesta figura no doni peu a interpretacions de caràcter de
conflicte institucional, perquè òbviament això no seria massa
entenedor.

Per altra part, coincidir amb la segona qüestió que vostè ha
manifestat i, per tant, jo crec que podríem donar per acabada
aquesta compareixença.

Gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Podem fer una interrupció de cinc
minuts, els sembla bé? 
 

I.2) Compareixença RGE núm. 33/01, presentada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sr. Conseller de Treball
i Formació, per tal d'informar sobre les actuacions formatives
cofinançades pel Fons Social Europeu, període 94-99.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l'ordre del dia, la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 33/01, presentada pel Govern de les
Illes Balears, mitjançant la qual se sol·licita la compareixença del
conseller de Treball i Formació per informar sobre les
actuacions formatives cofinançades pel Fons Social Europeu,
període 94-99. Assisteix l'Hble. Sr. Conseller de Treball i
Formació, Eberhard Grosske, acompanyat pel Sr. Francesc
Obrador, pel Sr. Pere Mascaró i per la Sra. Isabel Nora del
Castillo.

Té la paraula, en conseqüència, l'Hble. Sr. Conseller de
Treball i Formació. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, m'agradaria lliurar a la secretaria de la Mesa un
paquet de documentació perquè estigui a disposició dels grups
parlamentaris  que la sol·licitin i que és una relació de
documentació una mica llarga, jo no sé si procedeix una lectura
de la documentació de la carpeta, per part del secretari, en tot
cas. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

 Documentació que ens aporta l'Hble. Conseller de Treball:
informes definitius del control financer i contestació a les
al·legacions de l'Objectiu 3, informes definitius de control
financer i contestació a les al·legacions de l'Objectiu 2, accions
realitzades per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes
Balears, informes definitius de control financer i contestació a
les al·legacions a l'Objectiu 2, accions realitzades per
Comissions Obreres, informes definitius de control financer i
contestació a les al·legacions a l'Objectiu 2, accions realitzades
per la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears;
informe jurídic sobre el conveni de col·laboració entre la
Conselleria de Treball i Formació de l'Ajuntament de Palma,
Serveis  Jurídics de la conselleria; informe que emet el lletrat Sr.
José Ramón Hueta Sayerza, a petició de la Direcció de la Funció
Pública de la Comissió de la Funció Pública del Govern balear;
dictamen jurídic que emet el lletrat Ignasi Ribas Garau, a petició
de Codefoc; dictamen jurídic  que emet el lletrat Pere Mulet
Mas, a petició de Codefoc; informe sobre la petició relativa a
opinió jurídica quant a determinades contractacions laborals
que feu el Codefoc, Departament Jurídic de Presidència; informe
de l'auditoria operativa realitzada a Codefoc per l'empresa
auditora Fauna Casas i informe de la visita de control realitzada

a la comunitat autònoma de les Illes Balears els dies 11 a 15
d'octubre del 99, per la Direcció General d'Ocupació i
Assumptes  Socials a la comissió i les al·legacions presentades
a la Uarpset com a contestació a aquest. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Gràcies, Sra. Presidenta. El primer que m'agradaria deixar clar
davant aquesta comissió, és que l'objecte d'aquesta
compareixença fa referència a fets i a actuacions administratives
i no administratives succeïdes en una etapa anterior, en un
doble sentit, en una etapa política anterior, des del moment que
es refereix a una administració anterior, i, en segon lloc, a
l'administració i a la gestió d'uns recursos europeus per a
formació, corresponents a programes també acabats, l'any 99,
és a dir, del període 94-99. M'interessa dir també que no voldria
que la informació sobre aquestes qüestions pogués enterbolir
una idea que des de la Conselleria de Treball i Formació hem
intentat transmetre amb molta força durant el darrer any i mig,
i és que el programa operatiu 2000-2006, de Formació que
gestiona la Conselleria de Treball, es desenvolupa en un marc
de màxim control, de màxima transparència i, per tant, amb les
màximes garanties de regularitat.

En l'administració de la informació derivada d'aquesta
revisió d'actuacions passades, que és una revisió que es
produeix pels propis mecanismes establerts per la Unió
Europea, com a control a aquelles accions que cofinança i que
es produeix en el conjunt de l'Estat espanyol, com es pot seguir
a través dels mitjans de comunicació, la conselleria, en
l'administració d'aquesta informació, ha decidit actuar també
amb el màxim rigor i a la vegada amb la màxima transparència,
transparència, evidentment, per un element deure democràtic
amb el Parlament i amb els ciutadans, i rigor, per una qüestió
que també ens sembla molt important, que és evitar que
s'estengui una ombra de dubte, de sospita indiscriminada sobre
tota la feina formativa que es du a terme a les Illes Balears. Des
del moment que seria absolutament contrari als interessos de la
nostra comunitat, desacreditar una eina com la formació
ocupacional, que és absolutament essencial per al
desenvolupament econòmic i social de les Illes Balears.

He de dir també que en aquest objectiu de transparència i de
rigor, hem trobat la col·laboració i la complicitat dels agents
social que són presents al Consell Balear de Formació
Professional i que en reunió celebrada dia 15 de gener,
adoptaren un acord per unanimitat, i vull recordar que és un
consell de recent creació, on hi ha sindicats, empresaris,
corporacions locals, la Conselleria de Treball del Govern i la
Conselleria d’Educació, els quals adoptaren un acord per
unanimitat, insistesc, i convidaven amb tota claredat anar fins
el fons de la informació, de la transparència i a la vegada
convidaven al rigor del tractament d’aquesta informació.
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Fet aquest preàmbul, vull explicar-los quin és l’objecte
fonamental d’aquesta compareixença. I és donar compte de
nous controls financers que s’han dut a terme, en compliment
del reglament dels fons estructurals. Reglament dels fons
estructurals  que mana fer aquests controls financers sobre el
5% de les operacions de formació, de les delegacions
formatives, dutes a terme en el marc, em referesc als anys 94-99,
de l'Objectiu 3, de l’Objectiu 2 i de l’Objectiu 5b. Això
significarà aproximadament 20 i pocs controls financers per a
l’Objectiu 3 i el mateix per a cada un de la resta dels objectius,
i en total poden suposar al final del procés, que es produirà al
llarg del present exercici, unes 70 auditories. Per tant, estam
parlant de 9 que són definitives i que estan en mans de la
Conselleria de Treball, sobre un total de devers 70. Per tant,
aproximadament estam parlant d’un 15% del control que s’ha
d’executar referit a aquest període 94-99.

També m’interessa recalcar que l’assenyalament d’aquelles
accions que han de ser controlades, el criteri de selecció
correspon exclusivament als serveis  d’Intervenció General de
la comunitat autònoma, que és en definitiva qui efectua aquest
control financer. El contingut resumit d’aquest control financer,
que trobaran a la documentació que s’ha presentat a la mesa de
la comissió és la següent: trobam un control formatiu d’una
acció gestionada per la Caeb, de prevenció de riscs laborals
amb un import de 2.300.000 pessetes, la conclusió del control
financer és que s’han de retornar 2.300.000 pessetes, és a dir, el
cent per cent de l’acció formativa. Una altra acció en prevenció
de riscs laborals, cost de l’acció 1.800.000 pessetes, conclusió
del control financer, que s’ha de retornar 1.800.000 pessetes, és
a dir, el cent per cent de l’acció formativa. Una acció també
gestionada per la Caeb, com les dues anteriors, introducció a
l’autocad, cost de secció 3.780.195 pessetes, proposta o
conclusió del control financer, és que s’han de retornar
3.028.293 pessetes, és a dir, el 80% del cost de l’acció formativa.
Finalment i també gestionada per la Caeb, una altra acció
formativa, la quarta de les 9, jornada sobre efectes de l’euro,
cost 1.400.000 pessetes, conclusió del control financer que
s’han de retornar 427.678 pessetes, és a dir, el 31% del cost de
l’acció formativa.

El resum de les qüestions per les quals es procedeix a
sol·licitar aquests reintegraments, són greus deficiències en la
justificació dels fons, on no s’ha complit l’obligació de
justificació, l’acreditació de la necessitat del cost incorregut, cit
de manera extrapolada frases textuals de l’informe. Hi ha costos
exagerats de gestió, direcció i seguiment, imputació de locals de
Magaluf per accions realitzades a Palma i a Inca. També hi ha
una factura de 480.000 pessetes per un curs d’autocad que
correspondria impartir-se amb materials de caràcter estàndard
i no es troba justificada aquesta despesa. Hi ha una factura que
es considera exagerada de neteja del local per un curs de sis
hores i mitja de 174.000 pessetes i es troben despeses de
publicitat i repartiment no raonables i que no es poden finançar.

La cinquena de les actuacions formatives que han estat
objecte de control ha estat gestionada per Comissions Obreres,
és un curs d’instal·lador electricista, import de l’actuació,
5.698.916 pessetes. Es requereix la devolució de 2.603.516
pessetes, és a dir, el 46% del cost de l’acció formativa.
Fonamentalment, respon que no tots els costs acreditats tenen
la consideració de despesa llegible, que en terminologia
europea vol dir de despesa imputable per a la acció formativa.
La sisena acció formativa és la Fundació Universitat-Empresa,
que depèn de la Universitat de les Illes Balears. Hi ha dues
accions, una dirigida als empresaris del Raiguer, l’import és de
5.350.000 pessetes, es requereix la devolució de 79.979, és a dir
l’1,5% del cost de l’acció formativa. La segona és un màster
universitari sobre drogodependència, cost 7.256.250 pessetes,
es requereix la devolució de 385.656, és a dir, el 5,3%.

En definitiva, ens trobam davant despeses, en major o
menor mesura, no justificades o exagerades. Però també cal dir
des del nostre punt de vista que no hi havia uns criteris clars i
concrets sobre la manera d’imputar les despeses a les accions
formatives. De fet, s’ha d’esperar l’ordre de desplegament del
Decret 11/2000, que vàrem publicar l’any passat, allà on
s’establien per exemple, barems màxims per a la justificació
econòmica de les accions, s’establien regulacions a la
subcontractació i a una convocatòria posterior d’accions
formatives es fixaven els criteris, per exemple relatius a la
pèrdua d’alumnes al llarg del curs i la repercussió econòmica
que això podria tenir per causa del seu finançament.

 Que no existissin uns criteris clars abans explica que
personal del Codefoc hagi pogut considerar correctes
justificacions econòmiques considerades incorrectes per
l’auditoria. No obstant això, també cal dir que hi ha tres accions
formatives, gestionades per la Confederació d’Associacions
Empresarials  de Balears, la Caeb, on veim que a la memòria
econòmica, en lloc de posar la diligència correcta, com és
habitual, es posa "pago por orden del director general". Això
en referència a un dels cursos de prevenció de riscs laborals, al
qual he fet referència. A l’altre curs de prevenció de risc laboral,
es diu a la memòria econòmica "se tramita el pago por orden
del director general", i a l’acció formativa a la introducció a
l’autocad, també hi ha la diligència "se tramita el pago por
orden del director general".

D’aquestes 7 accions formatives, a les quals he fet
referència, vull dir també que hi ha un altre aspecte que és molt
important. És que 6 de les 7 no es situen dins la zona o els
objectius propis de l’Objectiu 2, sota els quals estan emparades
les accions formatives. Per tant, d’una manera inadequada
l’administració va autoritzar celebrar o dur a terme aquestes
accions formatives, dins el marc de l’Objectiu 2, quan insistesc,
o no es corresponia a la zona o no es corresponia dins els
objectius. Dit d’una altra manera això  vol dir el següent: vol dir
que baldament ens trobéssim amb una actuació absolutament
escrupolosa per part dels operadors formatius, és a dir, que no
plantegés cap tipus de problema i no li fos requerit a cap
operador formatiu el retornament de cap doblers cobrats pel
finançament de les accions, l’administració estaria obligada a
tornar a la Unió Europea aproximadament 12 milions dels 27 que
importen les set accions formatives a les quals abans he fet
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referència. És a dir, que no hi havia un control adequat, per dir-
ho així, per part de l’administració sobre l’adequació de l’acció
formativa en els objectius, i això lògicament donarà peu a
retornaments a la Unió Europea, només per aquest motiu.

Consideració a part mereixen les dues accions formatives
restants, gestionades per l’Ajuntament de Palma, dins el marc
de l’Objectiu 3, les quals havien de ser cofinançades al 25%, per
part del mateix ajuntament, és a dir, a més del finançament de la
Unió Europea i del finançament de la comunitat autònoma, en
aquest cas d’una corporació local a l’Objectiu 3 amb un
cofinançament del 25%. I són dues accions formatives, de les
quals  es va sol·licitar el control per denúncia de funcionaris i
d’un particular que va al·legar davant la Conselleria de Treball
que s’havien produït irregularitats en aquestes actuacions.

Aquestes  accions formatives són dos cursos de gestió
d’agències de viatges i utilització dels programes de reserves
Amadeus, gestionades, com dic, per l’Ajuntament de Palma, en
els  dos casos l’import del curs és 1.815.000 pessetes i la
conclusió del control financer és que hi ha un 75%, en principi
finançat des de la Direcció General de Formació, és a dir,
1.349.997 pessetes, la resta en principi havia de ser finançat pel
mateix ajuntament i la conclusió del control financer és que es
procedeixi a la devolució del cent per cent del cost finançat.

Com he dit, aquestes dues auditories són a petició de la
Direcció General de Formació per denúncia d’un particular.
Segons explica el control financer, que és a disposició de les
senyores  i senyors diputats, el regidor delegat d’Educació
remet un certificat de resum de despeses per 1.815.000 pessetes,
sense conformar ni fiscalitzar per part del la intervenció del
mateix ajuntament. La factura de l’empresa que havia estat
subcontractada per dur endavant aquesta acció formativa, és
de 1.349.997, a la documentació presentada per l’Ajuntament de
Palma no es troba justificant vàlid i suficient per acreditar els
costos de l’actuació formativa. El detall dels costs contingut al
certificat del regidor no es correspon en absolut, són termes del
control financer, amb  els justificants obrats a les dependències
municipals, l’ajuntament no ha complit la seva obligació de
finançar el 25%, hi ha una subcontractació que no aporta el
valor afegit, no és possible contrastar els costos reals i per tant,
es demana el retornament del cent per cent del cost d’aquestes
accions formatives.

Hem de tenir en compte en aquest cas, donada aquesta
sistemàtica, segons s’ha manifestat als mitjans de comunicació
que per part del mateix ajuntament s’ha estès a totes les accions
formatives realitzades per l’ajuntament. Això  si s’extrapolés en
aquest conjunt d’accions formatives dutes a terme per
l’ajuntament en aquestes condicions, estam parlant de 89
accions formatives que podrien suposar el retornament de
91.151.469 pessetes per part de l’Ajuntament de Palma. A més,
naturalment, una possibilitat de falsedat en document públic, el
fet d’acreditar davant la Conselleria de Treball, per part del
regidor d’Educació 1.815.000 pessetes com a cost de l’acció
formativa, quan realment el cost de l’acció formativa era de
1.349.996.

En resum, ens trobam davant dos agents socials i una
institució pública, és a dir, la Universitat de les Illes Balears,
que fent les accions controlades han incorregut en diferent
mesura en una manca de rigor en la imputació de les despeses.
Ens trobam amb una institució pública, que és en aquest cas
l’Ajuntament de Palma, que a través de la regidoria d’Educació
ha intentat estalviar-se la seva aportació al cofinançament a
partir de mecanismes fraudulents, que efectivament implica la
devolució del cent per cent dels costos formatius de les accions
realitzades a part de les possibles implicacions d’altres
característiques a què e fet referència.

I ens trobam,  resumint, també amb una administració
autonòmica, la Conselleria de Treball, en aquest cas, que ha
combinat jo crec que dos ordres de coses. Unes que es deriven
dels  controls financers i que queden clares en els controls
financers, que no hi ha hagut control de l’actuació dels
operadors formatius, no hi ha hagut un control formatiu, més
aviat el contrari, quan es produïa per part dels funcionaris un
intent de controlar la qüestió apareixia un pago por orden del
director general, la qual cosa lògicament ha generat,
objectivament, una inseguretat als propis operadors, perquè en
definitiva no els ha permès tenir un criteri clar d’allò que es
podia i no es podia fer i hi ha hagut una manca de rigor en la
mateixa  gestió de la Conselleria de Treball, des del moment que
s'ha permès la imputació a l'Objectiu 2, d'accions formatives que
no entraven en absolut en aquest objectiu, amb un cost clar i
concret per a la comunitat autònoma, que ha de retornar, en
funció d'això, el cofinançament de la Unió Europea.

Aquest primer ordre de coses, de valoracions del que ha
estat l'actuació administrativa de la conselleria, jo crec que cal
enllaçar-la amb dues coses més: el resultat de les auditories de
gestió que són a la documentació, és a dir, l'auditoria de gestió
de la unitat administrativa dels Fons Socials Europeus, que és
Suabse, que depèn del Ministeri de Treball, on hi ha una
auditoria de gestió de 13 d'abril del 2000, i l'auditoria de gestió
de la Conselleria de Treball, de Fabra Casas, de 8 de juliol del
2000. I a més d'això, els informes jurídics als quals s'ha al·ludit
a l'hora d'enumerar la documentació, que són els informes
jurídics de diversos missers ratificats finalment pels Serveis
Jurídics de la mateixa comunitat autònoma de les Illes Balears,
relatius a la contractació del personal del Codefoc. 

En aquest sentit, jo vull llegit algunes coses que es diuen a
l'auditoria de Fabra Casas, diu "el consorci -és a dir, el Codefoc-
fou constituït com un ens amb personalitat jurídica pròpia, de
caràcter associatiu entre la Caib i diferents entitats locals, amb
tot, a la pràctica ha actuat com un instrument de gestió directa
de la Conselleria de Treball i Formació, que és de qui depèn
funcionalment i qui ha ordenat la seva activitat, la qual cosa,
juntament amb  l'esmentat en el punt següent, fa que pugui ser
qüestionada la necessitat d'aquesta entitat". Com tothom sap,
el Codefoc, quan es posi en marxa el Servei d'Ocupació de les
Illes Balears, desapareixerà i s'integrarà en el SOIB. Diu també
aquesta auditoria de gestió que "el consorci no ha dut a terme
en els exercicis revisats, una gestió pressupostària adaptada a
allò que disposa la normativa reguladora de les hisendes locals,
a la qual està sotmès atenent la seva naturalesa d'entitat pública
de naturalesa local". Diu també que "s'ha utilitzat el Codefoc
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per mantenir en situació de temporalitat una part dels
treballadors que executen funcions per a la conselleria
indicada", que "l'entitat no ha seguit  amb l'adquisició de béns
i serveis, procediments que permetin garantir els principis de
publicitat i concurrència que regeixen en la contractació
d'aquestes operacions", a més d'altres qüestions que trobaran
a la documentació indicada.

Respecte de la contractació de personal, el que ens diu un
dels  informes, i ho dic perquè és un paràgraf particularment
aclaridor, però tots els informes van en la mateixa línia, diu que
dels  51 contractats pel Codefoc, " las irregularidades iniciales
y/o sobrevenidas de los 34 contratos de los grupos 1 al
quinto, determinana a nuestro juicio que los trabajadores
afectados, en aplicación a la (...) legal hoy vigente (...) han de
ser considerados trabajadores indefinidos, pero no fijos, y que
sus contratos deben ser mantenidos en vigor hasta que se
produzca la cobertura reglamentaria de sus plazas, en cuyo
momento se extinguirán conforme a derecho y sin
indemnización", està en aquesta línia la conselleria, però, en tot
cas, m'interessa remarcar que dels 51, a 34 hi ha hagut
irregularitats inicials en la seva contractació o sobrevingudes
en funció de circumstàncies posteriors, i que només 16 dels
contractes no presenten " en principio ninguna irregularidad
inicial".

I també trobam a l'auditoria de Suabse, d'aquest organisme
dependent del Ministeri de Treball, l'al·lusió a d'altres
irregularitats, entre les quals hi ha la manca de convocatòria
pública necessària per a l'adjudicació de les accions formatives
i una qüestió que ja va ser objecte d'atenció per part dels
mitjans de comunicació, que és el fet que s'imputassin, com a
despeses cofinançables per la Unió Europea, les despeses de
personal del Codefoc, cosa que aquest informe considera que
no és adequat i que pot suposar per la comunitat autònoma,
haver de retornar, aproximadament uns 400 milions de pessetes
a la Unió Europea, per aquesta imputació inadequada de les
despeses  de personal del Codefoc, com a despesa
cofinançable.

Aquest és el relat objectiu del que trobam a la
documentació, jo crec que amb això, la Conselleria de Treball ha
complert el deure de transparència que des del nostre punt de
vista tenia amb l'opinió pública, amb el Parlament i amb els
mateixos agents econòmics i socials presents al Consell Balear
de Formació Professional, jo crec que el que s'ha dit és prou
eloqüent i, sense més, donaria la possibilitat d'obrir el torn dels
grups parlamentaris. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, o, si els parlamentaris
ho consideren oportú, podem continuar. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, continuam la compareixença, però hem de
precisar que, a petició d'algun diputat, es proposa la suspensió

d'aquesta compareixença, a causa d'un error material al calendari
de treball setmanal, on se sol·licitava una compareixença
diferent a la que avui s'ha dut a terme, i que, a causa d'aquesta
confusió, es considera que procedeix fer cas a aquesta petició
i, per tant, suspendre, així es prorrogarà, es farà la propera
setmana, dijous proper. 

Gràcies a tots.
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