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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, començam la
sessió d’avui. En primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions. 

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sr. Presidente, Jaime Fernández sustituye a Pedro Palau.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Carlos Veramendi, sustituyo a José María Camps.

Compareixença RGE núm. 781/12, solAlicitada pel Grup
Parlamentari Socialista, del conseller d'Administracions
Públiques, per tal d'informar sobre la política de formació
de l'EBAP.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en la
Compareixença RGE núm. 781/12 del conseller
d’Administracions Públiques, solAlicitada per quatre diputats
membres de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals
adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d’informar
sobre la política de formació de l’EBAP.

Assisteix a la sessió el Sr. José Simón Gornés i Hachero,
conseller d’Administracions Públiques, acompanyat pel Sr.
Sergi Torrandell, gerent de l’EBAP; la Sra. Irene Duran, cap de
Gabinet; i la Sra. Cristina Martínez, cap de Premsa.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral
sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
l’Escola Balear d’Administració Pública, EBAP, és el principal
instrument de la política formativa de l’Administració de la
comunitat autònoma i almenys en allò que a la nostra gestió es
refereix, presenta una proposta de formació destinada als
empleats públics que s’elabora seguint escrupolosament els
principis d’eficiència i qualitat al disseny de totes les accions
formatives.

També té entre els seus objectius generals gestionar els
processos de selecció, provisió i promoció del personal de la
comunitat autònoma.

Tota l’activitat de l’EBAP està estructurada al voltant de
quatre plans de formació: el de llengües, el Pla de formació
contínua, el de formació policial i d’emergències, així com el
Projecte FIOP destinat a les persones amb cert nivell de
discapacitat.

Pel que fa a l’àrea de llengües, l’EBAP s’encarrega de la
formació i l’avaluació dels diferents nivells de llengua catalana
dels empleats públics alhora que expedeix els certificats
oficials. El resultat de l’oferta formativa d’aquest 2012 ha estat
fruit de l’anàlisi acurada de les necessitats formatives combinat

amb el pressupost de què es disposa per a la formació dels
empleats públics.

S’ha produït una disminució de les hores globals formatives
del 5,6% motivada per l’eliminació d’uns cursos que no varen
tenir alumnes suficients i també per motius d’eficiència, tal com
recullen les resolucions que any rere any s’han anat fent... es
varen anulAlar.

No obstant això, es va incrementar l’oferta formativa en
línia que ha permès una reducció global del 37,7% als costos de
la formació en català. Aquest procés s’ha treballat molt
tècnicament i el resultat és el Pla de llengües 2012 publicat el
passat mes de desembre amb la convocatòria i les proves dels
cursos de català organitzats per a aquest anys.

Com sens dubte saben, el mateix marc europeu
d’ensenyament ens obliga a adaptar-nos als nous criteris de
cursos de llengües, sense que el català quedi fora. Açò, al seu
torn, obliga aquest 2012 a canviar tot el material docent a
excepció del nivell E que ja està normalitzat. D’aquesta manera
s’han previst accions formatives de català amb un nombre de
persones que es puguin formar similar al del 2011, però amb
menys cursos presencials i més cursos en línia. 

Dins d’aquest capítol, vull destacar un exemple de contenció
de la despesa, la nova edició del llibre de Català E ja s’ha fet en
format estrictament digital evitant desemborsar 4.000 euros als
250 exemplars que es calculaven necessaris l’any. Una cosa més
relacionada amb els cursos de català, l’EBAP ofereix ara els
cursos de llengües als empleats públics de les diferents
administracions locals, com recentment es va firmar amb el
Consell de Menorca, un 20% més barats. L’escola va prendre
aquesta decisió considerant la rebaixa en les retribucions
d’aquests treballadors i l’extrapola a totes les entitats amb les
quals té conveni firmat via addenda a l’acord subscrit.

Sobre l’oferta formativa destinada a les persones amb
discapacitat, està en marxa el curs FIOP, mentre que un altre
FIOP DIM per a persones amb discapacitat intelAlectual es farà
el setembre.

La veritat és que hi havia previstos inicialment dos cursos
FIOP encara que un s’ha hagut de cancelAlar atenent dues
qüestions: d’una banda, l’assignació pressupostària de l’INAP,
de la qual encara no es tenia confirmació durant el procés de
planificació i que finalment condiciona aquest oferta formativa,
i per altra, la confirmació que no hi haurà oferta d’ocupació
pública de manera immediata. Aquest curs cancelAlat
representava uns 40.000 euros.

És cert que també s’ha hagut de reduir la quantitat
econòmica en concepte de beques que es paga als alumnes per
ajudar-los en els seus desplaçaments perquè entenem que fer
una pràctica no els ha de costar diners i s’ha passat de 8 a 6
euros diaris. Això també té traducció en termes d’estalvi, un
30% per a aquest concepte en relació amb l’any passat.
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En relació amb l’elaboració del Pla de formació contínua i
el Pla de formació policial i d’emergències el procediment ha
estat més llarg i ha requerit la coordinació de diferents òrgans
amb les diferents administracions. Així, el resultat de l’oferta
formativa deriva de la detecció de necessitats de tots els
empleats públics, un procés que va començar durant els mesos
de juliol i agost del 2011, amb l’obertura del termini de
presentació de propostes d’accions formatives, la tramesa de
cartes a les secretaries generals de cada conselleria, la tramesa
de missatges electrònics als responsables de personal de les
unitats administratives i la publicitat a Intranet per a tot el
personal, ja que qualsevol empleat públic pot fer les seves
propostes a través del portal de la CAIB que té a la seva
disposició.

Totes aquestes propostes tenen l’aval dels responsables de
formació de cada conselleria, del es prefectures d’estudis de
l’EBAP, de la pròpia direcció i gerència de l’escola, així com de
la Direcció General de Funció Pública de la d’Emergències,
Interior i Justícia als ajuntaments quan es refereix a formació
policial.

Una vegada recopilats els suggeriments, l’EBAP supervisa
que no es repeteixin accions formatives proposades per diferents
entitats i garanteix un pla de formació que respongui a criteris
de racionalitat i eficiència, com he dit abans, perquè no podem
oblidar que s’utilitzen recursos públics.

En particular, la tasca de l’Escola Balear de l’Administració
Pública s’ha centrat en els següents aspectes: a més de les
propostes esmentades de les diferents conselleries i els
ajuntaments, s’han tingut en compte les que puguin arribar
d’altres organismes i que responen al compliment de
determinats objectius o bé (...) els requisits establerts a la
normativa vigent. A les àrees on no s’han fet propostes
formatives l’EBAP ha tingut la iniciativa de fer-les, tenint
sempre en compte les possibilitats reals que pot oferir en funció
de criteris econòmics i de la demanda d’altres anys. Dir que
aquest procés ha estat paralAlel a la depuració de propostes.

En la mesura que ha estat possible, s’ha prioritzat oferir la
formació en línia, sobretot en els cursos on el format és adequat
per a aquesta modalitat, com en els de la matèria jurídica. Amb
açò es preveu que la despesa per alumne sigui inferior i molt
important, pensam, que s’incrementi el nombre de places i
s’afavoreixi la conciliació de la vida familiar amb la laboral.

Respecte de la formació de l’àrea sanitària, la peculiaritat
d’aquests cursos dificulta que la depuració la puguin realitzar
els tècnics de l’EBAP, per açò els diferents coordinadors de
l’àrea de sanitat han assumit el compromís de fer-la, així com de
detectar les necessitats ajustades el màxim a la realitat. A canvi
l’escola ja s’ha compromès a oferir els cursos que es proposen
i en tot l’EBAP revisa exhaustivament els pressuposts presentats
i, si escau, els ajusta de conformitat amb el coordinador de cada
un.

En línies generals, en l’elaboració del pla de formació del
2012 l’Escola Balear d’Administració Pública ha realitzat una
important feina de polir les propostes formatives i adaptar-la a
una oferta d’acord amb les necessitats i amb la conjuntura
econòmica actual. El procediment es pot resumir d’aquesta
manera: el cost total del curs i la prioritat marcada per l’òrgan
que ha proposta l’acció formativa; l’anàlisi de la demanda
basada en les edicions anteriors, per açò s’analitza amb detall la
llista d’espera en aquestes, les cancelAlacions de cursos passat
per falta de demanda i els cursos que s’han fet però que han
requerit insistir en la convocatòria per cobrir el mínim de places.
També es cerca unificar en un sol curs els continguts similars,
encara que amb títols diferents i s’analitza de forma rigorosa el
nombre d’hores necessàries per a cada curs. Per açò es
considera l’experiència en la matèria, el qüestionari que
responen els alumnes i qualsevol altre recurs que indiqui que el
contingut no s’adapta al nombre d’hores proposades.

Finalment, el resultat de tot aquest procés és culminar en
l’elaboració del pla de formació que cada any es publica atenent
tant la demanda dels empleats públic com la realitat
pressupostària.

Voldria destacar, a més, que és evident que la formació
requereix d’un control previ per poder garantir que el que es
preveu gastar està suportat per una partida pressupostària
positiva. La formació s’imputa al capítol 6 i es vincula, per tant,
a projectes d’inversió i, una vegada redactat i aprovat cada un,
les despeses que s’ajusten a les quantitats projectades.

També val la pena que els diputats coneguin que fins fa unes
setmanes l’Institut Nacional d’Administració Pública, l’INAP,
no va facilitar de forma definitiva la quantitat destinada a cada
comunitat autònoma per als seus plans de formació. En el cas de
les Illes Balears han estat 440.000 euros que, encara que són
fons finalistes a justificar, s’ingressen amb dues transferències,
el 60% es va ingressar íntegrament aquesta mateixa setmana, i
el 40% restant arribarà entre setembre i octubre.

Independentment, l’EBAP té una partida assignada a la
formació, que no sigui continuada, com el programa FIOP, la
formació policial, emergències, etcètera. No obstant açò, aquest
any, vista la reducció de l’Administració central en un 60% i la
de la pròpia CAIB en el mateix percentatge, s’haurà de destinar
part d’aquest fons a la formació dels empleats públics de la
comunitat autònoma.

Per açò, i per assegurar que no es feia formació contínua
sense conèixer si hi hauria disposició de capital des de Madrid,
els plans es van dissenyar de forma semestral, per estar segurs
que els cursos de (...) estarien en funció de la transferència de
l’INAP.

El que m’agradaria deixar clar a tots els diputats i diputades
és que actualment no es fa cap curs que abans no s’hagi
pressupostat, tancat el preu i confirmat que hi ha fons. Aquesta
gestió de qualque manera és nova en aquest govern i el cas és
perquè se sabia aproximadament el que costava, de qualque
manera es feia una previsió a principis d’any i s’executava el
curs. Després, si hi havia sorpreses o despeses d’allotjament o
altres imprevists doncs passava que s’havia de pagar dins l’any
següent. Aquesta dinàmica de qualque manera s’ha canviat i,
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com he dit, no es farà cap curs que no compti amb el seu
pressupost.

També vull esmentar la recent modificació del contracte de
neteja a la seu de l’escola a Palma, incidint en el capítol de
contenció pressupostària, pel qual s’ha negociat amb l’empresa
una rebaixa de més de 8.000 euros anuals, un nou contracte a
Eivissa que redueix la despesa en més de 1.000 euros a l’any o
la imminent incorporació del certificat digital d’accions
formatives. L’EBAP deixarà d’expedir els impresos en paper i
passarà a remetre els esmentats certificats per correu electrònic
i amb signatura digital. Aquesta mesura permet que les més de
2.000 persones que cada any de mitjana reclamen un certificat
no hagin de desplaçar-se a les seus de l’escola per recollir-los,
moltes vegades coincidint amb el seu propi horari laboral; però
també suposa un estalvi per a l’administració que es materialitza
en reducció de paper imprès, de temps en l’elaboració de
certificats o en costs quan aquests s’han d’enviar a la resta
d’illes.

Vull fer notar que aquest nou impuls tecnològic amb el qual
compta l’eficiència administrativa ha estat possible gràcies a la
Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic.

Altres reduccions, dins aquest capítol també de contenció,
tenen a veure amb l’eliminació de personal de seguretat, 19.000
euros, els 12.000 euros d’estalvi derivats de la modificació del
conveni de colAlaboració amb Inca i Manacor per a la formació,
o els 4.000 euros anuals que confiam en deixar de gastar per
deixar de fer milers de fotocòpies, hem vinculat tots els
documents a Internet i a la Intranet.

Altres possibilitats que ja estam no només explorant sinó
escometent amb èxit també és fer rendibles les instalAlacions. La
recent incorporació del personal del departament d’obres
públiques a l’edifici de l’EBAP, comporta que la Direcció
General de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques pugui
estalviar uns 106.000 euros a l’any només en concepte de
despesa corrent i de manteniment.

Una idea que m’agradaria deixar clara en tot açò és que
estalviar no vol dir deixar de gastar tampoc i que, en aquesta
premissa d’ajustar el disponible a les necessitats és la que
s’aplica per aconseguir l’objectiu marcat en el propi programa
electoral de la nostra formació política quant a la millora de la
formació del personal, modernitzant l’oferta de cursos de
formació i garantint l’aplicació de mesures de conciliació de la
vida familiar i laboral.

I tot açò que no hi hagi cap dubte sobre la conveniència de
cada curs, per molt que estigui programat si s’ha de cancelAlar
perquè no és eficient o no respon a les expectatives inicials o no
es cobreixen les places mínimes, es farà.

Per tant, ja acabant, ah, sí, ho oblidava, quant al professorat
també els vull dir que l’EBAP treballa en la creació d’una borsa
per accedir a la qual els aspirants hauran de presentar el seu
currículum, indicar en quines matèries tenen capacitació per
impartir classes per tal de donar un millor servei i més
eficiència en la formació. Per tant, també hem comptat amb els
més preparats.

He de dir també que per a enguany no es faran cursos de
capacitació policial, aquest 2012, per dos motius: no hi haurà
oferta pública en aquest sentit, i entenem que el mercat està més
que cobert, fins i tot podríem dir que està saturat. Per tant, per
a enguany els cursos de policial queden en suspens.

I fins aquí la meva intervenció, qued a la seva disposició per
al que vulguin comentar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix ara la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Conseller pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o be contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Pilar Costa, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller, per la
seva compareixença i també per les seves explicacions, així com
a les persones que l’acompanyen, als alts càrrecs de la seva
conselleria.

El meu grup, efectivament, va solAlicitar aquesta
compareixença atès que entenem que és important que en aquest
parlament també es parli de la política de formació dels
empleats públics que es du a terme a l’Escola d’Administració
Pública, l’EBAP, vinculada a la seva conselleria, ja que, a parer
nostre, té una importància cabdal atès que, a més de donar
resposta i possibilitar l’exercici d’un dels drets dels empleats
públics, pot contribuir a més a la millora dels serveis públics
que es presten en la mesura que millora la formació dels seus
servidors.

La formació dels empleats públics, per això té importància
tant per la carrera administrativa d’aquests com per l’eficàcia i
l’eficiència en què es presten els serveis públics.

La Llei de funció que és ara en vigor impulsa el paper de la
formació amb l’exigència que la seva planificació inclogui
cursos específics destinats a la formació i al perfeccionament
del personal que exerceix funcions directives i amb la
possibilitat que per ocupar determinats llocs de feina
s’estableixin requisits de formació específica. Aquestes
competències s’atribueixen amb caràcter general a l’EBAP,
encara que corresponen al conseller o consellera competent en
la matèria de funció pública, el desenvolupament general, la
coordinació, el control i l’execució de la política general.
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I, en particular, quant al tema que ens ocupa avui, li
correspon impulsar, coordinar i, si pertoca, executar els plans i
els programes que estableixen mesures i activitats tendents a
millorar el rendiment, la formació i la promoció del personal i
la qualitat dels serveis públics. És per això que el meu grup ha
demanat aquesta compareixença i ens interessa molt saber si en
la tasca de reducció de l’administració pública que es du a terme
des de la seva conselleria, s’han tengut en compte les previsions
que fa l’article 69 de l’EBEP, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, i de l’article 38 de la Llei de funció pública, d’acord
amb els quals l’ordenació i la planificació de recursos humans
s’han de dur a terme mitjançant instruments com els plans
generals d’ordenació, els programes específics d’optimització
de recursos, amb inclusió dels cursos de formació i de
capacitació.

També ens interessa reflectir que, d’acord amb la Llei de
funció pública, l’accés als cursos de formació es regeixen pels
principis d’igualtat, objectivitat i mèrit. I la formació no només
es configura com a un dret sinó que la nostra llei contempla la
formació també com a un deure del personal funcionari de
vetllar pel propi perfeccionament personal; drets i deures que
s’han d’exercir també atenent els principis constitucionals i molt
especialment el principi d’igualtat i el dret a la no discriminació
que aquí configuren com a drets fonamentals els articles 14 i 16
de la Constitució espanyola. I pel que sabem i des del nostre
punt de vista, alguns d’aquests drets fonamentals no només no
són reconeguts ni garantits, sinó que es vulneren per part de
l’equip directiu de l’EBAP.

Recordaré que l’article 14 de la Constitució espanyola diu
que els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui
prevaler cap tipus de discriminació per raó de naixement, raça,
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició, circumstància
personal o social.

També s’ha de tenir present que l’article 16 garanteix la
llibertat ideològica, també un dret fonamental protegit i
s’assenyala que ningú no pot ser obligat a declarar sobre la seva
ideologia, religió o creences. 

Idò bé, Sr. Conseller, tot això ve a compte pel fet que el
passat dia 5 de gener, en el Diari de Balears, el gerent de
l’EBAP va fer unes declaracions arrel d’un curs de formació en
ètica i anticorrupció, segons explicava el gerent de l’EBAP en
aquella notícia, on deia que persones vinculades políticament a
partits no podien donar classes de formació a l’EBAP. Li
demanam, Sr. Conseller -aquest és el retall del diari allí on es
recollien les manifestacions del gerent de l’EBAP-, li vull
demanar, Sr. Conseller, que ens digui si li sembla que aquestes
declaracions són encertades i si vostè les comparteix.

També m’agradaria saber, Sr. Conseller, amb quin
instrument normatiu han desenvolupat o han fet complir aquesta
afirmació per part del gerent, és a dir, com s’ha controlat o com
han fet aquesta borsa de professors que vostè ha manifestat, per
saber si complien, o si se’ls ha passat un qüestionari sobre la
seva ideologia per saber si podien donar classes a l’EBAP
segons les exigències del gerent d’aquest organisme.

Vull recordar també que d’acord amb la Llei de bon govern
i de bona administració, en el seu article 31 el gerent de l’EBAP
està obligat a observar en l’exercici de les seves funcions el que
disposen la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia i la
resta de l’ordenament jurídic, i ha de promoure el respecte als
drets fonamentals i a les llibertats públiques, i ha d’evitar tota
actuació que pugui produir discriminació per raó de raça, sexe
o opinió, que és allò a què ens estam referint ara en aquesta
compareixença. Li deman, o li reiter, Sr. Conseller, que em
digui quina opinió li mereixen aquestes paraules.

A més a més, Sr. Conseller, l’article 7 bis de la Llei
d’incompatibilitats dels membres del Govern i d’alts càrrecs de
la comunitat autònoma diu que l’exercici de càrrecs o llocs de
treball a què fa referència aquesta llei és compatible tant en
l’àmbit públic com en el privat amb l’assistència ocasional com
a ponents a seminaris, conferències, congressos, etc., com també
a les activitats docents ocasionals, com és impartir classes en
escoles oficials de l’administració pública. Sense tenir en
absolut en compte aquesta previsió, des de la Gerència de
l’EBAP es diu públicament que no es permetrà o que no es vol
que persones amb determinada ideologia política o persones
vinculades políticament a cap partit puguin fer classes a
l’EBAP, és a dir, que es manifesta públicament que es vol
discriminar per raons d’ideologia. Vostè pensa, Sr. Conseller,
que una persona, perquè està o ha estat vinculada a un partit
polític, no pot fer un curs, per exemple -per posar només algun
exemple- sobre els recursos administratius?, no pot fer un curs
així a l’EBAP? O algú que ha estat regidor, o simplement alt
càrrec del Govern, no pot fer un curs d’informàtica? 

L’accés als cursos de l’EBAP, tant pel que fa a assistir-hi
com a impartir-los, no s’ha de fer d’acord amb els principis de
mèrit i capacitat, com diu la Llei de funció pública? O vostè
mateix, Sr. Conseller, quan deixi el càrrec, creu que ha de ser
discriminat en el cas que volgués impartir un curs a l’EBAP
perquè ha tengut un càrrec polític d’un determinat partit i per
tant és públic i notori que hi ha estat vinculat? No pensa que
això vulneraria els drets fonamentals? Des del meu grup estam
esperant algun tipus de rectificació o alguna evidència que
aquestes instruccions serien rectificades públicament, i per tant
no s’han de vulnerar els drets fonamentals ni discriminar el
professorat de l’EBAP, però no hem sentit res d’això
públicament o no ho coneixem. Vostè mateix, Sr. Conseller, és
funcionari, és funcionari interí; té uns drets que podrà exercir
quan acabi la seva etapa política. No li sembla, Sr. Conseller,
que aquesta actitud o aquestes manifestacions dels responsables
polítics de l’EBAP haurien de ser rectificades públicament? 

A més a més, d’acord amb l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, a l’article 14, els empleats públics tenen el dret a no ser
discriminats per raó de conviccions o d’opinió, tenen el dret a
la carrera professional conforme als principis d’igualtat, mèrit
i capacitat, i directament relacionat amb la carrera professional
hi ha el dret a l’accés als cursos de l’EBAP, tant per assistir-hi
com per impartir-los. Com dic, Sr. Conseller, no creu que
aquestes paraules i aquestes manifestacions fetes a un diari
públicament contribueixen a donar una mala imatge dels
polítics, dels que ens dedicam a la política, com vostè i com jo
mateixa, amb vocació de servei públic? No creu que aquestes
paraules, a més, embruteixen aquesta funció?



338 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 20 / 25 d'abril del 2012 

 

Sr. Conseller, vostè sap que si aquestes paraules, en comptes
de provenir d’un alt càrrec o de la Gerència de l’EBAP,
provinguessin d’un funcionari això seria considerat una falta
molt greu, perquè un dels primers principis ètics a què l’obliga
l’EBEP és el respecte a la Constitució, el respecte als drets
fonamentals i a les llibertats públiques evitant tota actuació que
pugui produir qualsevol tipus de discriminació, com hem dit
abans repetidament, en aquest cas per les opinions. L’EBEP a
més considera que són faltes molt greus l’incompliment del
deure de respecte a la Constitució i tota actuació que suposi
discriminació per les raons que abans ja he esmentat.

Per altra banda, Sr. Conseller, també ens agradaria saber,
n’ha fet vostè menció a la seva intervenció, sobre el tema del pla
de llengües ha mencionat que hi havia menys cursos presencials
i que s’han augmentat el cursos on line. També ens preocupa, i
això és conseqüència del projecte de llei de funció pública que
el Govern ha entrat i està ara aquí en tramitació en el Parlament,
que hi ha prevista una sèrie de proves per al mes de juny sobre
els coneixement de català; en canvi ja s’han suspès altres proves
que hi havia previstes o que sempre es feien després de l’estiu.
M’agradaria saber, Sr. Conseller, si això és conseqüència que
vostès, el Govern, tenen en ment que ja estarà en vigor la nova
llei de funció pública, que elimina el català com a requisit per
incorporar-se a l’administració. Deia concretament que en el
calendari de les proves dels diferents nivells de llengua catalana
per a enguany està previst concretament que siguin el dia 4 de
juny, però s’ha eliminat la convocatòria de setembre i octubre.
M’agradaria saber, com dic, Sr. Conseller, si això respon a
l’aplicació de la futura llei de funció pública, que elimina el
català com a requisit si aquest parlament no ho evita, i esperem
que així sigui.

En definitiva, Sr. Conseller, esperam amb interès que ens
contesti totes aquestes qüestions que ens preocupen. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel
Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, bon dia.
L’Escola Balear d’Administracions Públiques va néixer i té la
funció avui d’aglutinar tota l’acció formativa que afecta els
empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
així com la de gestionar els processos de selecció i promoció del
personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma.
I deixi que em preocupi especialment per les Illes Balears, per
les illes de Formentera, Eivissa i Menorca, i li demani que
detalli o que s’expliqui amb més detall com adapta les accions
formatives aquestes escola, l’Escola Balear d’Administracions
Públiques, a aquestes illes, les illes de Formentera, d’Eivissa i
de Menorca.

És cert, vostè ho ha dit, que l’escola ha fet una aposta per la
formació en línia, però també és cert que hi ha un gran àmbit de
formació que encara necessita ser, que ha de ser i que es
reclama que sigui presencial. Li demanaria quantes accions
formatives presencials es duen a terme en aquestes illes, i
especialment li demanaria per Menorca, accions formatives
presencials que es fan a Menorca del pla de llengües, del pla de
formació contínua, del pla de seguretat i emergències i del pla
dels FIOP.

També li demanaria, a l’hora d’adaptar la tasca de l’escola
i adaptar-la a la realitat pluriinsular, com es té en compte...,
vostè ha fet referència a les beques, però m’agradaria que
especifiqués els criteris que guien l’escola a l’hora de donar
resposta a aquells alumnes que s’han de desplaçar per fer una
acció formativa a una altra illa, que en aquest cas és retòric
però, bé, suposa i és evident que és el desplaçament a Mallorca.

Li demanaria també per dos àmbits formatius, d’accions
formatives de l’escola. A un, hi ha fet em sembla entendre que
una referència, però m’agradaria que especifiqués si és així, que
és respecte del seminari específic de l’ús de les noves
tecnologies a través del programa de policia tutor, que durant
alguns s’han desenvolupat, ha estat solAlicitat i jo diria que
darrerament també hem rebut la petició, la solAlicitud que aquest
seminari es tornés a realitzar; he sentit una referència respecte
a aquestes accions formatives, però m’agradaria que concretés
respecte d’aquest seminari específic si es durà a terme o no es
durà a terme, si es preveu o no aquesta acció formativa.

Finalment, també, en aquest sentit voldria conèixer quines
són les intencions respecte del conveni, si és que n’hi ha cap
previst, de colAlaboració entre l’escola i la Universitat de les
Illes Balears per continuar la formació en l’àmbit de la seguretat
i de les emergències. També és una petició que estic convençut
que vostès coneixen, en moments anteriors hi havia hagut
converses en aquest sentit, i m’agradaria conèixer exactament
quines són les intencions de l’escola.

I fent referència també a la intervenció del Partit Socialista
jo crec que sí que seria molt important avui deixar clar quins
són els criteris per crear aquesta borsa de professors. Vull
pensar que el criteri és el criteri d’elegir els professors més
capacitats, que poden aportar més professionalitat a l’escola, i
no qualsevol altre; ho vull pensar perquè, si no, qualsevol altre
criteri crec que tots compartiríem que seria absurd, greu i
absolutament injustificat, açò independentment, evidentment, de
l’àmbit de les incompatibilitats que se’n poguessin derivar.
M’agradaria, sobretot, aclarir-ho, crec que seria bo per a
l’escola aquest aclariment, i també, insistesc, m’agradaria saber
l’acció i com repercuteix l’escola a cada una de les illes,
especialment a les illes de Menorca, d’Eivissa i de Formentera.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Aina Aguiló per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller,
i al seu equip, per comparèixer aquí davant el Parlament.

Després d’escoltar la seva intervenció el Grup Parlamentari
Popular només li pot donar l’enhorabona per tota la feina que
estan fent i per totes les hores que dediquen a posar ordre allà on
no n’hi havia. Per la seva exposició, torn repetir, podem
comprovar que vostès el que han fet ha estat, les línies generals
que han seguit ha estat posar ordre a l’EBAP; segon, seguir la
direcció del Govern de la contenció de despesa pública i, tres,
no baixar en cap moment la qualitat.

Enhorabona una altra vegada per utilitzar les noves
tecnologies, ja que aquesta mesura no només es modernitza sinó
que a la vegada també estalvia. Ens agrada molt la iniciativa de
l’oferta formativa en línia, així com l’expedició de certificats
per correu electrònic. També ens ha agradat molt i ens ha donat
molta confiança la seva declaració que no es farà cap curs si no
té partida pressupostària, preu tancat i conformat si hi ha fons o
no; crec que això és molt important, no oferir cursos si no es
poden pagar. 

Tot el que ha dit al Grup Parlamentari Popular ens dóna
molta tranquilAlitat, perquè sabem que vostès no organitzaran ni
un curs per un sol funcionari valorat en més de 27.000 euros,
com sabem que sí que va passar a l’anterior pacte de progrés.
Des del Grup Parlamentari Popular només podem donar-li, Sr.
Conseller, les gràcies per tot el que està fent i encoratjar-los a
continuar igual com fins ara.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sr. Diputat, senyores i senyors diputats i
diputades. La intenció d’aquesta conselleria, d’aquest conseller,
és no vulnerar absolutament cap llei ni cap reglament, ni cap
qüestió de tipus de vulneració de drets o d’igualtat, com ha dit
la diputada. La nostra intenció és ser fidels als requisits i a allò
que es demani per tal de donar compliment a allò que està
estipulat.

Jo no acab d’entendre que se’ns demani comparèixer en
aquesta comissió per parlar, segons diu aquí, de polítiques del
Govern de les Illes Balears en matèria de formació de l’EBAP,
i que el gruix de la intervenció de la diputada socialista en un
90% faci referència a un aspecte concret d’una notícia que va
sortir publicada a un determinat mitjà de comunicació. No sé
exactament els termes en què es va fer aquesta publicació, però,
Sra. Diputada, li puc assegurar que en el nostre ànim està el
compliment del que estigui legalment establert. Però, sí, crec
que -fent un poc d’incidència en allò que vostè ha explicat-, dins
aquest ànim de no discriminació de ningú, crec que el criteri
adoptat per la direcció de l’escola, de no contractar polítics que
estiguin en actiu, en actiu, que ostentin un càrrec institucional,
crec que no és incorrecte en absolut, més que res perquè seguim
de qualque manera la línia que vostès mateixos van establir a
l’anterior mandat; és a dir, en aquest sentit no hi ha un canvi de
criteri en absoluta perquè, com he dit, seguim el mateix camí
que vostès varen traçar. I no vull posar exemples concrets de
persones concretes, que els tenim, perquè crec que no du a res
ara fer el llistat de discriminacions que l’anterior govern va
exercir respecte d’aquesta qüestió. Per tant, torn insistir, no hi
ha ànim de discriminar en absolut, el nostre ànim és complir el
que estigui legalment estipulat en aquest sentit. 

Els cursos només se suspenen quan no compleixen els
objectius, i ens atenem, com he dit abans, a l’eficàcia dels
cursos quant al fet que estiguin contemplats pel pressupost
corresponent.

Atenent la petició del diputat Martí, li he de dir el
desglossament que tenc aquí. És que, clar, alguna de les
qüestions que se’m plantegen potser s’haguessin pogut
solucionar amb una pregunta oral o amb una pregunta escrita. A
mi em sap greu que els diputats hagin de perdre el temps en
qüestions potser molt concretes, però ja que som aquí aprofitem.
El total d’activitats per a Mallorca és de 214, de les quals 6 són
en línia i 208 són presencials; de formació contínua, 162, de les
quals 3 són en línia i 159 presencials; de formació policial, 29,
totes presencials; de llengües, 22, de les quals 3 són en línia i 19
presencials; i FIOP, un de presencial. Les Pitiüses, total
d’activitats, 52, de les quals 10 en línia i 42 presencials; del pla
de formació, formació contínua, 33, 26 de presencials i 7 en
línia; formació policial, 14 presencials; llengües, 5, de les quals
3 en línia i 2 presencials. A Menorca, total d’activitats, 45
cursos; dels 45 se n’han fet 7 on line i 38 han estat presencials;
dins el pla de formació, de formació contínua, 29, 25 de
presencials i 4 on line; formació policial, 12; llengües, 3, totes
on line; i FIOP, un. 

El total de les activitats formatives de l’EBAP del primer
semestre del curs 2011-2012 són 311, 83 en línia, 228
presencials, i la formació en línia ha estat, el còmput que
nosaltres feim és d’un 7% del total, segons els nostres càlculs.

El criteri de beques de l’escola és que tots els alumnes de
FIOP tenguin aquesta beca, no hi ha exclusió, pel que he sentit;
és cert que s’han hagut de rebaixar de 8 a 6 euros per dia atenent
les necessitats pressupostàries. I respecte de..., què més m’ha
dit? Ah, sí, el conveni previst entre la UIB i l’Escola, com
vostès saben, la Universitat no va obtenir l’aprovació del
Ministeri d’Educació per desenvolupar els estudis de grau, però
bé, hi ha oferta formativa a diverses universitats, fins i tot en
llengua catalana i a distància, que fan que es puguin emprar
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aquests altres canals formatius. Així i tot estam en converses
amb la Universitat de les Illes Balears per tal de, hem fet un
contactes previs ja, per tal de poder firmar un conveni marc de
colAlaboració a partir del qual poder desplegar algun tipus
d’oferta formativa o de colAlaboració de qualsevol altre tipus
que es pugui desprendre.

I no acab d’entendre el programa de policia tutor que em diu
vostè, però bé, en aquest sentit la nostra idea és desplegar aquest
programa per a la major part dels municipis que així ho
demanin. És un programa en el qual nosaltres veim que té un
rendiment realment interessant perquè incideix molt directament
en les taxes d’absentisme escolar i el seguirem potenciant en
aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Pilar Costa, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Bé, primer
començaré amb allò que no m’ha contestat. M’agradaria que
respecte de la pregunta concreta que li he fet sobre el calendari
o les convocatòries de les proves dels diferents nivells de
llengua catalana corresponents a la convocatòria d’enguany, de
l’any 2012, només es té en compte una convocatòria pel mes de
juny, concretament pel dia 4 de juny, en canvi s’ha anulAlat la
prova corresponent al mes de setembre o d’octubre. Voldria
saber, Sr. Conseller, si em pot contestar en la seva darrera
intervenció si això respon que tenen previst que estigui en vigor
la nova llei de funció pública i a l’eliminació del català com a
requisit.

Per altra banda, Sr. Conseller, dir que no pos en dubte que
vostès no vulguin vulnerar cap dret, el que jo li dic és que els
vulneren aquests drets quan els responsables de l’EBAP, el
gerent concretament, no és una notícia que aparegués en un diari
d’acord amb la notícia, nosaltres li demanàvem la
compareixença, són les manifestacions, entre cometes, que fa el
màxim responsable, no màxim, el responsable polític de
l’EBAP, perquè el màxim responsable n'és vostè, que no només
diu que no vol que polítics en actiu donin classes a l’EBAP, va
més enllà, diu que no vol això ni tampoc cap persona vinculada
políticament a cap partit. Això vol dir, Sr. Conseller, que si
alguna persona vinculada a un partit, que no té perquè ser ni un
càrrec institucional ni un càrrec o un polític en actiu, jo li
pregunt, Sr. Conseller, com han fet vostès aquestes borses de
professors per controlar que cap persona vinculada a cap partit
polític no doni classes a l’EBAP ja que vostès han decidit,
contravenint tota la normativa vigent, la Constitució Espanyola
i l’Estatut d’Autonomia, que no doni classes per aquests motius.
Li pregunt, com han fet les borses de professors per poder
impedir que ningú relacionat amb cap partit polític, encara que
sigui un militant de base, pugui ser professor a l’EBAP? 

Perquè -repetesc-, no, no, no faci cares, ho ha dit el seu
gerent, jo que vol que li faci?, recollit entre cometes en un diari
fa tres mesos. Vostès mai no han rectificat això. Si a això li
volen donar compliment evidentment com no sigui a través d’un
qüestionari a mi m’agradaria saber com pregunten als professors
que formen part de la borsa si tenen o no carnet d’un partit
polític o si tenen o no una determinada ideologia.

A més, Sr. Conseller, això ha provocat que hi hagi un molt
mal ambient, desgraciadament, dins l’Escola Balear
d’Administració Pública. I vostè sap que, a més, a pesar que fins
ara l’Advocacia de la comunitat autònoma tenia atribuïda la
funció de coordinar els cursos que s’imparteixen a l’EBAP en
matèria jurídica i que, a més, els advocats, els funcionaris de
carrera que presten serveis a l’advocacia, han format
tradicionalment part del claustre de professors de l’EBAP, i que
impartien una bona part dels cursos en matèria jurídica, ara,
casualment o a conseqüència del malestar que han produït
aquestes decisions polítiques de la seva conselleria, ningú, cap
dels advocats de la comunitat autònoma de l’advocacia no
participen en aquests cursos de formació.

Per tant, Sr. Conseller, a mi m’agradaria que rectificassin
aquesta política. Sí, també li vull desmentir les seves
insinuacions o millor dit les seves afirmacions, encara que jo a
l’igual que vostè no entraré en els casos concrets de persones
vinculades a un partit o no que donin classes a l’EBAP perquè
només faltaria que gent perquè tengui un determinat carnet
polític no pugui donar classes a l’EBAP, m’alegra que vostè
s’espanti, però resulta que qui va fer aquestes afirmacions va ser
el gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, no jo.
Doncs, com dic, allò que també si vull desmentir
categòricament són les insinuacions, encara que vostès no ha
posat els casos concrets, que abans, en anteriors legislatures,
referint-se supòs a les progressistes, sí es produïen
discriminacions, perquè això és absolutament fals perquè
persones precisament del Partit Popular que per la seva bona
formació, funcionaris d’aquesta comunitat autònoma, donaven
classes a l’EBAP i mai no varen estar discriminats per la seva
ideologia i no es demanava el carnet a ningú.

Per això, Sr. Conseller, li deman que rectifiqui aquestes
actuacions, rectifiqui públicament el gerent de l’EBAP que va
dir -repetesc- i està recollit entre cometes, "no vull que polítics
en actiu ni persones vinculades políticament a cap partit facin
classes a l’EBAP", perquè això és inconstitucional i no es pot
permetre que per raó de la ideologia de les persones puguin
donar o no classes de formació a l’Escola Balear de
l’Administració Pública. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí, per un
temps de cinc minuts.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, dos apunts. Un, referit al programa de policia tutor, ens
preocupen les accions formatives que puguin fer, creim que són
necessàries entre d’altres coses perquè afecten un àmbit que és
d’una responsabilitat i d’una competència diguem-ne que
compartida entre l’administració autonòmica i l’administració
local. Per tant, el policia tutor jo crec que sí necessita accions
formatives i crec que és molt important que des de l’escola es
promogui.

I també li diria una cosa que ahir en sessió plenària es va
debatre i, a més, vostè és el responsable també d’impulsar el
pacte local i crec que un dels elements molt important que
ajudaria a resoldre i a definir quina és la responsabilitat de cada
una de les administracions en l’àmbit de l’absentisme escolar és
definir clarament quines són les competències municipals
educatives dels nostres ajuntaments. Crec que aquest ha de ser
un objectiu, era un objectiu que ahir es va posar damunt la taula
amb una esmena, no se li va donar suport, però crec que és
important que els ajuntaments tenguin clar quina és la seva
responsabilitat en l’àmbit de l’absentisme i també jo crec que la
policia necessita també accions formatives relacionades amb
aquest àmbit.

Per altra banda, vostè ens ha explicat diverses accions
formatives i, efectivament, un dels àmbits que en tenia i que
m’agradaria tenir una explicació comprensible i raonable és que
a Menorca en el pla de llengües no hi ha cap acció formativa
presencial prevista. Vostè m’ha dit les que hi havia, totes eren
en línia, i la veritat és que em costa entendre-ho. A més, quan
venint des de Menorca sé que la demanda d’aquest curs
presencial hi és i supòs que també deu ser a Eivissa i deu ser a
Mallorca quan es realitza, però m’agradaria tenir una explicació
de per què a Menorca aquestes accions formatives presencials,
que com he dit abans entenc que moltes d’elles es puguin fer en
línia, segur que és positiu no només des del punt de vista de la
rendibilitat econòmica sinó també des del punt de vista de
l’organització horària de l’alumne, etc., però quan hi ha
demanda voldria per què no s’ha pogut dur a terme.

Bàsicament aquestes dues qüestions m’agradaria que les
pogués ampliar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Aina Aguiló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Des del Grup Parlamentari Popular lamentam profundament
que s’hagi fet comparèixer el conseller per una notícia del diari
i que s’utilitzi la demagògia quan, a més, sabem que el
paradigma de la discriminació va ser l’anterior legislatura.
Sense anar més enfora puc posar un exemple, se’ls va presentar
el currículum del Sr. Antoni Vera, home de la portaveu actual
del Grup Parlamentari Popular, Sra. Mabel Cabrer, i li varen dir
que ell no podia donar classes perquè pertanyia a un determinat
grup polític. Vull dir, això és una denúncia. Per tant,

simplement vull acabar amb una frase, cree el ladrón que todos
son de su condición.

Moltíssimes gràcies i gràcies, Sr. Conseller, i crec que ha de
tenir una santa paciència per escoltar el que ha escoltat.

Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Bé, jo no em rebaixaré al
nivell d’algunes intervencions que passen absolutament de
l’interès que puguin tenir realment el pla de formació de
l’EBAP i agafen un detall, una notícia de premsa doncs que en
absolut dóna contingut o atén a la realitat del que realment
l’Escola Balear de Formació dels funcionaris de les Illes Balears
té com a objectiu. 

Es varen anulAlar els cursos de Menorca per falta de gent, de
20 places que han de tenir els cursos a un hi havia 6 i el que fa
és redirigir els apuntats prèviament cap als cursos on line. És a
dir, jo he dit abans que no es podien fer cursos que no
tenguessin un mínim de matrícula i en aquest sentit això és el
que s’ha fet. 

Sra. Diputada, jo, ja per acabar, Sra. Costa, li he dit abans
que el criteri d’aquesta conselleria no havia canviat
substancialment respecte de l’anterior, crec que no és oportú
que polítics amb càrrec institucional en actiu donin classe a
l’EBAP, ho crec així, i el que vostè ha dit és absolutament fals.
Vostè ha dit que nosaltres discriminam en funció de si tenen
carnet polític, i això és absolutament fals, absolutament fals,
Sra. Diputada. Ni ho crec ni ho practicam, cosa que altres
governs no podran dir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, agrair la presència
del Sr. Conseller i dels seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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