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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. Cap, molt bé.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en les
preguntes RGE núm. 3605/11, 3606/11, 3610/11, 3611/11,
2045/12, 2047/12, 2048/12, 2049/12 i 2443/12. 

Assisteix a la sessió el Sr. José Simón Gornés i Hachero,
conseller d’Administracions Públiques, acompanyat de la Sra.
Núria Riera i Martos, directora general de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis; de la Sra.
Cristina Martínez i Torres, responsable de Comunicació i
Premsa, i de la Sra. Irene Durán i Vadell, cap de Gabinet.

1) Pregunta RGE núm. 3605/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Llei de la bona administració i del bon
govern (V).

Per formular la pregunta RGE núm. 3605/11, relativa a la
Llei de la bona administració i del bon govern, té la paraula la
Sra. Lourdes Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller,
per venir a aquesta comissió a contestar les preguntes que li
feim per part del Grup Parlamentari Socialista. 

Com vostè sap, la majoria de les preguntes que avui feim, i
que són objecte d’aquesta comissió, varen ser plantejades com
a preguntes amb resposta escrita i en no haver obtingut resposta
dins el període de sessions anterior i mantenir-les el meu grup,
han esdevingut preguntes amb resposta oral davant comissió. Jo
li agraesc la seva disposició de venir a contestar-les oralment
atès que pens que això facilitarà el debat i ben segur que la
transferència d’opinions, a més d’obtenir les respostes,
d’aquesta transferència -deia- poden sorgir també propostes que
de ser ateses poden resultar beneficioses per al conjunt dels
ciutadans. Gràcies, per tant.

Entrant en matèria, la nostra primera pregunta està
relacionada amb el contingut de l’article 42 de la Llei 4/2011,
de 31 de març, de bona administració i del bon govern de les
Illes Balears. Aquest article es refereix a la qualitat normativa,
a la qualitat de les normes que es dicten a la nostra comunitat
autònoma. És un article que reflecteix la preocupació del
Parlament, que va aprovar la Llei de la bona administració i del
bon govern, per assegurar la qualitat de les normes que regeixen
la nostra comunitat i que s’aproven pels òrgans competents en
cada cas. El punt 1 d’aquest article encomana a l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, al front de la qual
se situa el Govern, la vetlla per la cultura de la qualitat
normativa. En aquest sentit, l’article 42.1 de la Llei del bon
govern diu també que per iniciar el procés d’elaboració
d’avantprojectes de llei és requisit previ presentar una anàlisi de
l’impacte normatiu, mitjançant un estudi rigorós de les
conseqüències per a la societat, especialment les econòmiques,
de les conseqüències -dic- d’aplicar una determinada norma;
com també, les possibles alternatives d’aquesta norma i les
conseqüències econòmiques que es derivarien de la seva
aplicació.

No cal dir que em sembla que aquest mandat de la llei no
l’escolta ni l’atén l’actual Govern de les Illes Balears. La
manera amb què aquest govern exerceix les potestats
normatives és prou coneguda, en lloc de vetllar per la qualitat
normativa utilitzant els procediments prevists en la legislació
vigent, utilitzant el procediment que regula la potestat
reglamentària i la iniciativa legislativa del Govern, ha pres una
opció manco ortodoxa, a parer nostre, manco democràtica i
manco respectuosa amb la legalitat vigent i amb les institucions
democràtiques del nostre país. Poc democràtica i poc ortodoxa,
en definitiva, perquè el Govern no fa servir el procediment
d’iniciativa que li correspon, elaborant i aprovant projectes de
llei que s’han d’elevar al Parlament per a la corresponent
tramitació legislativa, sinó que governa a cops de decret llei.

És ben conegut que n’ha dictat disset amb poc més de
catorze mesos de Govern, fent un ús, a parer nostre, maliciós i
abusiu d’aquest instrument per després convertir una part
d’aquest, una petita part d’aquestes normes, una vegada ja
validades, en iniciatives legislatives, en projectes de llei, que
semblen tenir com a únic objectiu, d’una banda, maquillar les
estadístiques parlamentàries, maquillar els nombres perquè no
resulti tan ridícula la diferència entre decretes lleis dictats pel
Govern i lleis dictades en seu parlamentària, i, de l’altra, perquè
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amb aquesta manera de funcionar, amb aquesta manera
d’exercir la iniciativa legislativa que correspon al Govern,
aquest evita injustament i maliciosament haver de dur a terme
la tramitació administrativa que legalment correspon, evita el
procediment d’iniciativa legislativa que regula, d’una banda, la
llei del Govern, evitant així dur a terme tràmits que altrament
serien imprescindibles, i evita també haver de presentar
l’impacte normatiu, l’anàlisi de l’impacte normatiu a què obliga
l’article 42.1 de la Llei del bon govern que és objecte de la
nostra pregunta. No només això, evita l’emissió d’informes
preceptius que haurien de dictar altres òrgans de l’administració
i els òrgans estatutaris als quals correspon la funció de consulta
i assessorament per mandat estatutari, per mandat de l’Estatut
d’Autonomia, com són el Consell Econòmic i Social, tan
prescindible per a aquest govern que pretén la seva supressió, o
el Consell Consultiu.

Tenim així un govern que governa a cops de decret llei, de
decretazos, ja ho havíem dit al plenari, amb les conseqüències
que això comporta i un govern que no aplica els mandats
legislatius en matèria d’elaboració i aprovació normativa.
Perquè el punt 2 de l’article 42 de la Llei del bon govern diu que
l’anàlisi de l’impacte normatiu, que és obligat fer, s’ha
d’incloure en la memòria justificativa prèvia que, en tot cas,
s’ha d’adjuntar en els avantprojectes legislatius, segons allò que
estableix l’article 13 de la mateixa llei. Però res d’això no es du
a terme si el Govern es basa en decrets lleis i si les iniciatives
legislatives del Govern es limiten a la conversió dels decrets
lleis en projectes de lleis ja en seu parlamentària. Així són les
coses actualment. 

La qualitat normativa no sembla estar entre les
preocupacions del Govern ni tan sols de la conselleria
competent en matèria de qualitat. El cas és que, seguidament,
l’article 42.2 al qual fa referència la nostra pregunta, diu que el
contingut i el sistema d’elaboració i de gestió de la memòria de
l’anàlisi de l’impacte normatiu, al qual es refereix el punt 1 del
mateix article 42, han de ser determinats per acord del Consell
de Govern a proposta de la conselleria competent en matèria de
qualitat dels serveis. Actualment aquesta conselleria és la
Conselleria d’Administracions Públiques, és la seva conselleria,
Sr. Conseller. I en un termini no superior a dos mesos
comptadors a partir del mateix dia que va entrar en vigor
aquesta llei s’hauria d’haver duit a acord del Consell de Govern
la determinació d’aquests criteris. Aquesta llei va començar a
vigir el 10 d’abril de 2011. De manera que ja feim tard si no ho
hem duit a aprovació del Consell de Govern. 

Per això, li demanam, quan pensen fer-ho?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Sí, gràcies. Sra. Diputada, pensam fer-ho el més prest que
puguem. Tal com vostè diu, la llei, efectivament, es va publicar
dia 10 d’abril de 2011 i, com vostè molt bé ha explicat, molt
encertadament, es donaven dos mesos perquè el Consell de
Govern aprovés el contingut i el sistema d’elaboració i gestió de
la memòria a què es refereix. Les eleccions varen ser dia 22 de
maig, com també vostè sap, i el nou govern va prendre
possessió dia 21 de juny. Per tant, si un compta la data límit per
presentar aquest document era 11 de juny de 2011, és a dir, per
part de l’anterior govern s’hauria d’haver fet de qualque manera
si hi havia intenció, hi havia voluntat real de donar contingut a
aquesta llei i no fer que aquesta llei sigui una mera pantalla,
com nosaltres sempre vàrem denunciar, doncs, com dic, si
s’hagués planificat, si s’hagués avançat prou, aquest document
teòricament hauria d’haver estat a disposició. 

Entenc perfectament que les dates en les quals es varen
produir les eleccions i l’aprovació de la llei doncs no poguessin
donar peu a l’aprovació d’aquest document, però de qualque
manera assenyala la voluntat o la poca voluntat de l’anterior
govern també quant a aquesta qüestió.

A allò que vostè fa referència, a la qualitat normativa i les
referències que ha fet sobre el desplegament normatiu que fa
aquest govern aquests darrers mesos en forma de decrets lleis,
on diu si és democràtica o ortodoxa, doncs, sí, és democràtica
i és ortodoxa i és absolutament procedent perquè parlam de
procediments reglats, democràtics, on es dóna la participació
que marquen les lleis i en aquest sentit, doncs, jo crec que poca
cosa s’ha de dir. 

Vostè sap que aquest govern s’ha vist obligat a desenvolupar
tota una sèrie de normatives atenent la prioritat màxima que
tenim damunt la taula i que és afrontar la difícil situació
econòmica que tenim. Per tal de fer-ho així s’han d’aportar
solucions en el més breu temps possible i la forma de decret llei
entenem que dóna peu a aportar solucions en aquest sentit.

Referint-me més concretament a la qüestió de la memòria
per la qual vostè s’interessa, jo li puc dir que d’acord
precisament amb aquesta llei vostè sap que s’ajunten diversos
estudis jurídics i econòmics amb relació al projecte normatiu tal
com vostè ha exposat que, per altra banda, molts d’ells ja
estaven de qualque manera recollits o regulats en la legislació
general. És a dir, pràcticament res de nou. 

Li puc dir, perquè feim feina amb açò, és que la Conselleria
d’Administracions Públiques va fer en el seu moment el
pertinent estudi de l’articulat d’aquesta llei i precisament amb
relació a la memòria a la qual es refereix l’esmentat article 42
i amb relació a la resta de normes autonòmiques reguladores del
procediment normatiu. Tot això per poder fer factible el que
disposa l’article 13 d’aquesta mateixa llei de refondre
memòries, els estudis dels informes ja existents en vigor en la
tramitació normativa en un únic document.
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Fruit d’aquest camí que feim és que es va aprovar, com
vostè sap, dia 16 de març de 2012 en el Consell de Govern,
l’acord pel qual s’acabava tant el contingut com el sistema
d’elaboració de l’estudi de càrregues administratives. Aquest
era l’únic document que no estava regulat, però que sí que
formava part dels altres que integren la memòria. Posteriorment
es va elaborar i publicar la guia d’elaboració de l’estudi de
càrregues administratives. 

D’acord amb aquest article, en el qual basa vostè la seva
intervenció, l’única cosa que faltaria seria l’aprovació, com ha
dit també vostè i com mana la llei, en Consell de Govern del
sistema d’elaboració i gestió de la memòria d’anàlisi de
l’impacte normatiu com a únic document. I estam fent feina per
tal d’aconseguir aquest objectiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller,
per la seva resposta, vostè em diu que ho faran el més prest
possible. Cert és que en dos mesos era impossible perquè
efectivament la llei, supòs que quan varen establir aquest
mandat no pensaven que s’arribàs a aprovar aquesta llei tan tard,
tan a prop de la finalització de l’anterior legislatura, el termini
de dos mesos era d’impossible compliment, però han passat
catorze des que hi ha un nou govern. Per tant, ara ja sí que hem
de dir que en aquest punt feim tard. 

No tornaré a entrar en el tema de l’abús dels decrets lleis, és
un tema que ja s’ha discutit molt, s’ha discutit en el plenari. És
evident que el fet que a la nostra comunitat autònoma s’hagin
dictat el doble de decrets lleis de la mitjana de les altres
comunitats autònomes és de per si ja prou expressiu que es fa un
abús d’aquesta figura.

En qualsevol cas, i per si no ho sap, li diré que tenen la feina
mig feta en el cas que la vulguin utilitzar perquè a la pàgina web
del Govern, jo quan preparava la resposta a aquesta pregunta em
vaig limitar a posar anàlisi d’impacte normatiu i cercar, a la
pàgina web del Govern trobarà, si la cerca, una guia d’anàlisi
d’impacte normatiu, una guia metodològica que conté les pautes
orientatives per a la realització de l’anàlisi d’impacte normatiu
i la redacció de la memòria dels projectes normatius, d’acord
amb la disposició addicional primera del Reial Decret de 3 de
juliol de 2009 que regula la memòria de l’anàlisi de l’impacte
normatiu, perquè l’Estat també està obligat a fer aquesta
memòria, igual que nosaltres, ell per reial decret i nosaltres per
la Llei de bon govern.

No és, per tant, només una obligació del Govern de les Illes
Balears, també és una obligació de l’Estat i de molts governs
autonòmics i de governs d’altres estats membres de la Unió
Europea perquè aquesta obligació dimana d’una recomanació de
la Unió Europea. Per tant, no és cap invent estrafolari.

Com ja li he dit, ja tenen feta i penjada a la web del Govern
una guia que assenyala els criteris que es contenen i que diu que
s’han d’aplicar de manera flexible, proporcionada, és un
document que recull extensament els aspectes que es poden
observar per a la realització de l’anàlisi de l’impacte normatiu.
En definitiva, un instrument metodològic per a l’elaboració de
la memòria que explica què és l’impacte normatiu, que diu que
és una eina per a la millora de la regulació; que ordena la
informació rellevant per valorar l’impacte d’una iniciativa
normativa per assegurar o per ajudar en el procés d’aprovació
i que és, en definitiva, un instrument de qualitat.

Des del moment que disposen d’aquest instrument preparar
ja l’acord de Consell de Govern recollint allò que ha de contenir
la memòria no ha de resultar tan difícil. En principi, ja li dic,
aquesta guia consta a la pàgina web del Govern i va ser
elaborada en el mes de març de 2010, per tant, sí havia fet feina
el govern anterior en aquesta matèria, dóna respostes a distintes
qüestions que es poden plantejar en aplicació dels mandats que
es contenen a l’article 42 de la Llei de bon govern,
concretament als punts 3, 4, 5 i 6 la lectura dels quals ara li
estalviaré, i és un document que li facilitarà, si vol, el
compliment del mandat al qual fa referència la nostra pregunta
i li permetrà, si vol, li facilitarà, en definitiva, elaborar l’acord
del Consell de Govern que ha de determinar el contingut i el
sistema d’elaboració i gestió de la memòria d’anàlisi d’impacte
normatiu que, d’acord amb la llei i en compliment del mandat
legislatiu, s’hauria d’haver aprovat fa més d’un any.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, a la meva darrera
intervenció he fet referència explícita a aquest document que
vostè diu que està penjat a la pàgina web. Clar, l’hem penjat
nosaltres, l’hem elaborat nosaltres. Sempre he dit que la feina
anterior que estigui en línia amb l’actuació d’aquest govern ha
de ser perfectament aprofitada. Li he dit que dia 16 de març de
2012 el Consell de Govern va aprovar el sistema d’elaboració
de l’estudi de càrregues administratives i va publicar la guia
d’elaboració. Bé, ja li he dit abans en la meva primera
intervenció amb la qual cosa anam en línia en aquest sentit.

Per acabar, és una impressió personal només, però pens que
vostè ha dit abans que l’aprovació de la Llei de bon govern es
va retardar, jo crec que va ser perfectament planificat el dia que
es va voler aprovar aquesta llei, en el darrer ple legislatiu, en el
darrer ple de la legislatura per llançar un determinat missatge de
partit o determinat missatge polític que serà legítim, tot el
legítim que vostè vulgui, però crec que estava perfectament
planificada l’aprovació d’aquesta llei i no va ser una demora
casual.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conseller.

2) Pregunta RGE núm. 3606/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Llei de la bona administració i del bon
govern (III).

Per formular la pregunta RGE núm. 3606/11, relativa a la
Llei de la bona administració i del bon govern (III), té la paraula
la Sra. Lourdes Aguiló, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en qualsevol
cas, es tracta d’una llei que es va aprovar amb el suport de tota
la cambra, i seria bo que s’aplicàs en els seus termes i no es fes
tard en l’execució.

A l’anunciat d’aquesta pregunta deim que l’article 38.3 de
la Llei de bon govern i bona administració diu que els òrgans de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i dels ens del sector públic instrumental autonòmic han de fer
públic a la pàgina web institucional el currículum dels membres
del Govern i dels alts càrrecs que els regeixen respectivament.
Hem vist a la web oficial de la comunitat autònoma,
www.caib.es, que si cliquem sobre els noms dels titulars dels
distints càrrecs: membres del Govern, directors generals,
secretaris generals, gerents de les entitats del sector públic, etc.,
hi trobam unes línies que expliquen molt breument la trajectòria
curricular de la persona que ocupa el càrrec. La informació és
tan minsa que no crec que es pugui considerar un currículum
pròpiament dit, no crec que cap de les persones que ocupen els
càrrecs es limitassin a donar la informació que es publica a la
web, aquestes línies, en cas que participàs, per exemple, en una
convocatòria per accedir a un lloc de treball o que pretengués un
lloc de treball a una entitat publicoprivada.

La previsió de l’article 38.3 és donar publicitat dels
currículums dels governants. És una previsió de transparència
política. Així es titula la secció primera del capítol 2 del títol 2
on se situa aquesta previsió. És un mandat de transparència
política dirigit al Govern i a l’administració pública que es fa
per augmentar el nivell d’accessibilitat i de publicitat que el
Govern ha d’oferir a la ciutadania amb relació a les persones
que ocupen els càrrecs del Govern, de l’administració i del
sector públic instrumental que s’hi vincula. Tot per tal de
garantir el dret dels ciutadans a la informació sobre les
qualificacions dels seus dirigents. A parer d’aquesta diputada,
tot i que hem de considerar un avanç aquesta mínima
informació que actualment es publica, això no és suficient en els
termes que disposa l’article 38.3 de la Llei de bon govern.

Vostè em dirà que no som jo qui ha de determinar el
contingut curricular que s’ha de publicar, i tendrà raó. No em
correspon a mi aquesta determinació. L’article 38.3 de la Llei de
bon govern, de la Llei de bona administració i del bon govern,
estableix in fine, en aquest mateix precepte, quin és l’òrgan al
qual correspon dictar les instruccions per als models dels
currículums que s’han de publicar. 

La qüestió és, i això serà objecte d’una altra de les preguntes
que avui debatrem en aquesta comissió parlamentària, que
actualment encara no està en marxa, que nosaltres sapiguem,
l’Oficina d’Avaluació Pública, que és precisament l’òrgan al
qual la llei encomana dictar les instruccions amb els models dels
currículums que s’han de publicar a la web institucional i, és
clar, si no està en funcionament no pot dictar aquestes
instruccions, i jo li deman: pensen elaborar instruccions al
respecte?, o hi ha actualment algunes instruccions? Creu, Sr.
Conseller, que és suficient la minsa informació que avui
publiquen les webs oficials en relació amb els titulars dels
càrrecs públics per entendre complert l’article 38.3 de la Llei de
bona administració i del bon govern?

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Com vostè molt bé ha dit és l’Oficina
d’Avaluació Pública la que ha de dictar aquestes instruccions
respecte dels models dels currículums. Com que no està creada,
idò bé, jo crec que la informació que està penjada el que pretén
és donar la informació substancial, la informació bàsica de
quina ha estat la trajectòria professional i política, també, de les
diferents persones que ocupen els alts càrrecs.

Com que jo entenc que aquest és l’objectiu que es desprèn
d’aquest article, crec que el Govern compleix amb escreix amb
la informació que es demana a través de la Llei del bon govern.
De qualsevol manera si hi hagués encara càrrecs que no tenguin
penjada aquesta informació jo mateix vaig donar les
instruccions pertinents fa temps perquè progressivament es
vagin publicant i es vagin completant aquests currículums.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de rèplica.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR: 

Moltes gràcies. Únicament hem de lamentar que no estigui
en marxa la Comissió d’Avaluació que hauria de dictar aquestes
instruccions, i esperam que quan es dictin siguin una mica més
exhaustives a l’hora de determinar quin ha de ser el contingut i
el model de currículums que s’han de publicar a la web
institucional. 

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller?

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

Sí, només perquè quedi constància que, malgrat no estigui
constituïda aquesta Oficina d’Avaluació Pública, el
Departament de Qualitat dels Serveis sí que de qualque manera
tutela i dóna les instruccions pertinents perquè tots els
currículums tenguin una coherència quant a format i quant a
contingut. I torn insistir, insistim bàsicament..., miri, que
determinat diputat, perdó que determinat director general hagi
fet un curs de MAC o d’MS2, o de Microsoft Office, idò què
vol que li digui?, no sé si és substancial. Per açò anam a cercar
la informació..., la titulació, la seva trajectòria professional i
política substancial, i açò és el que es publica.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 3610/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Llei de la bona administració i del bon
govern (I).

4) Pregunta RGE núm. 3611/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Llei de la bona administració i del bon
govern (II).

Ara, a instàncies de la diputada que formula aquestes
preguntes, agruparíem les preguntes RGE 3610/11 i 3611/11,
relatives a la Llei de la bona administració i del bon govern. Per
tant té la paraula la Sra. Lourdes Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, el punt 1 de
l’article 33 de la Llei de la bona administració i del bon govern
diu que el principi de "governança" implica una bona orientació
de la política del Govern de les Illes Balears, basada en
estratègies i accions que impulsin la idea de govern relacional,
tant d’interacció multinivell dins la mateixa administració
autonòmica, com d’interacció amb altres administracions
públiques -administració de l’Estat, insulars, municipals- i amb
la societat civil. És a dir, fa referència a una idea de govern
relacional, de govern que estructura la seva acció de govern, les
seves polítiques públiques i especialment en les seves funcions
bàsiques de provisió i gestió de serveis públics i d’elaboració
normativa, exercici de la potestat reglamentària i de la iniciativa
legislativa, amb escolta activa dels diferents actors implicats.

La "governança" implica una estructura de relacions que
s’han d’establir entre els diferents actors polítics, socials, civils,
etc., això per a la presa de decisions en els afers colAlectius, en
aquells temes que ens afecten a tots. La "governança" inclou un
sistema de regles formals i informals que regeixen les relacions
entre els actors, així com la definició d’aquests actors: els
poders públics, agents socials i econòmics, etc.

Aquesta seria una primera aproximació al seu significat, ja
que es tracta d’un concepte polisèmic que sorgeix de la
necessitat de comprendre la complexitat que actualment es dóna
en les relacions de poder a causa de la influència creixent de
nous actors i de la ciutadania en general, que -ho veim cada dia-
s’organitza d’alguna manera per fer escoltar la seva veu. La
"governança" no només descriu un esquema de funcionament;
el terme també s’utilitza per fer referència a assegurar que les
decisions que es prenen serveixen per formular polítiques ben
orientades en benefici de la ciutadania. El concepte s’aplica o es
pot aplicar a molts àmbits. La "governança" implica una
determinada manera de governació, pròpia del govern relacional
a què fa referència la llei, del govern que escolta activament, del
govern que hauria d’escoltar activament i que hauria de crear
xarxes d’escolta activa, perquè no és únicament la dimensió
relacional, la dimensió cooperativa, la que s’ha de tenir present
en la nova societat de la informació, de la societat en xarxa que
poc a poc es va imposant, sinó que avui es pot parlar d’una
demanda ciutadana, d’un clam dirigit als representants polítics
perquè adoptin una altra manera de fer política, una altra manera
de prendre decisions, un altre paper, un altre rol polític amb més
consens i menys imposicions.

El desenvolupament econòmic i social, el creixement
econòmic i social de la nostra comunitat autònoma demana
noves formes de "governança" que fins avui aquest govern no
posa en marxa. El creixement econòmic i social de la nostra
comunitat autònoma depèn de la capacitat d’organització i acció
del govern autonòmic a través de la gestió relacional, Sr.
Conseller, perquè és el Govern el que ha de jugar el paper de
lideratge en la millora de la capacitat d’organització o, si ho
prefereix, en l’articulació de la construcció colAlectiva del
desenvolupament de la nostra societat, en l’organització d’una
societat cohesionada, amb una estratègia compartida que ens
ajudi a sortir de la situació crítica que estam vivint; un govern
que articuli un model obert i flexible d’interacció social, que
desenvolupi projecte en xarxa, que afavoreixi la presència d’una
cultura d’acció ciutadana, de participació ciutadana, i que
assoleixi el suport social en les seves estratègies i els projectes
estructurants; un govern que reforci el lideratge democràtic, que
reforci la inserció en el sistema territorial espanyol i europeu de
la nostra comunitat autònoma; un govern amb l’habilitat
necessària per millorar el present i assegurar el futur. Tot això
és el que pretenia la Llei del bon govern i de la bona
administració.

La millora en la forma de prendre decisions colAlectives i de
regular els conflictes d’interessos és la clau per dur a terme els
canvis estructurals que permetin assolir el desenvolupament de
la nostra comunitat, i en relació amb el marc institucional
autonòmic resulta evident que un dels temes a afrontar és el de
la conveniència de crear esquemes de "governança". 
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A això precisament fa referència la nostra pregunta, Sr.
Conseller, perquè el punt 2 de l’article 33 de la Llei de la bona
administració i del bon govern diu que el Govern ha de
determinar les intervencions públiques que haurien de disposar
d’un esquema de governança. I diu intervencions públiques
enteses en el sentit més ampli, Sr. Conseller. El terme
intervencions públiques en aquest cas fa referència no només a
les polítiques públiques en general, sinó també a qualsevol tipus
d’intervenció que es dugui a terme per part del Govern que
admeti un esquema de "governança", és a dir, plans, programes,
projectes..., que haurien de disposar d’esquemes propis. I jo li
deman, Sr. Conseller, té pensat el Govern quines han de ser
aquestes intervencions públiques? Té pensar aplicar la Llei del
bon govern i la previsió continguda a l’article 3.2 a què ens hem
referit?

I és obligat també referir-nos al punt 3 d’aquest mateix
article 33 de la Llei de bon govern i de la bona administració,
perquè diu que les característiques bàsiques dels esquemes de
"governança" han de ser establertes per la conselleria competent
en matèria de qualitat, i actualment -ja ho hem dit abans- ostenta
aquesta competència la Conselleria d’Administracions
Públiques, la seva conselleria, Sr. Conseller, i per això també li
hem de demanar quan té previst el conseller d’Administracions
Públiques determinar aquestes característiques. I direm més,
perquè la pregunta hauria de ser: té previst el conseller
d’Administracions Públiques determinar aquestes
característiques?; o tal vegada: té alguna idea el conseller
d’Administracions Públiques de quines haurien de ser aquestes
característiques?

Moltes gràcies, Sr. Conseller, i moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada. Com vostè, Sra.
Diputada, els esquemes de governança són, en definitiva,
decisions de caràcter polític, i aquesta al seu torn s’ocupa dels
sistemes i de les pràctiques que els diferents governs usen per
diferents conceptes, dels quals en voldria destacar almanco tres:
primer, establir les prioritats i fixar les agendes d’un govern, és
a dir, decisions estrictament polítiques, com li he dit abans;
segon, implementar les polítiques i avaluar-les, per tant una
gestió podríem dir més administrativa que política; i en tercer
lloc potenciar els processos interactius i de participació social
als quals vostè ha fet esment, que seria de qualque manera
aprofundir més en els conceptes democràtics, en els sistemes de
participació ciutadana.

Per tant coincidesc amb vostè en el fet que la "governança"
suposa la interacció o la interdependència entre institucions i
agents de tot tipus, tant de l’esfera pública com privada, davall
una plataforma de cooperació, de colAlaboració i d’intercanvi
d’informació.

Com a conseqüència d’aquest article 33.2 -bé, faré
referència al 33 en general, perquè vostè..., bé, per haver ajuntat
les dues preguntes en una-, és cert que caldria determinar quines
són aquestes intervencions públiques, les actuacions concretes
seleccionades per aplicar els esquemes d’aquesta governança,
que recauen en el segon punt de l’article, que per altra banda li
vull dir que quan he analitzat realment el contingut d’aquest
article 33 no sé si hi coincidirà amb jo però, bé, és un poc
confús, és un poc..., potser és molt tècnic però crec que la
redacció s’hauria pogut millorar substancialment precisament
per fer-la..., un article que parla de bona "governança" i de
participació, fer-lo entenedor a amplis sectors de la nostra
societat. 

Però, bé, en tot cas la Conselleria de Presidència, a través de
la seva direcció general de Coordinació del Govern, és la que de
qualque manera lidera aquestes polítiques transversals de les
quals li he parlat, sense que açò vulgui dir que nosaltres
defugim en absolut la nostra responsabilitat. Cada conselleria
decideix quines són les seves prioritats quant a l’acció de
govern; ara, com vostè pot suposar, la principal prioritat és
articular totes les mesures possibles per part de tot el Govern per
tal d’afrontar la situació econòmica que tenim; açò fa de
qualque manera diferent aquesta articulació de les prioritats de
l’acció de govern quant a altres legislatures, supòs que hi
coincidirà amb jo, i, bé, de qualque manera totes aquestes
prioritats es veuen reflectides a la memòria dels pressupostos,
on de forma detallada, per capítols, es desenvolupa quina és
aquesta acció del Govern i de les diferents conselleries.

Torn a insistir en el fet que potser, i en aquest sentit estam
fent feina també..., vostè abans ha dit que s’havia aprovat per
unanimitat aquesta llei, o per un ample consens. Bé, em
permetrà que jo dissenteixi d’aquesta afirmació; és cert que hi
va haver aspectes que sí, en què el Partit Popular va coincidir,
però vostè sap també perfectament que n’hi havia d’altres en
què no, i en aquest sentit, bé, estam treballant perquè..., puc
anunciar també que estam estudiant la modificació d’aquesta
llei per tal d’adaptar-la al nou marc normatiu i de qualque
manera a les premisses que nosaltres defensàvem durant
l’anterior legislatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. El primer que he de dir és
que una llei vigeix i és obligat complir-la amb independència
dels grups que li hagin donat suport, Sr. Conseller. No em val
que em digui que en determinats aspectes de la llei el Partit
Popular no hi va donar suport i ara està treballant per rectificar-
los. La llei vigeix i s’ha de complir, i la qüestió és que l’article
33.2 diu: “El Govern ha de determinar les intervencions
públiques que han de disposar d’un esquema de governança”;
això significa que s’ha de dictar un acord de consell de govern,
perquè el Govern parla a través d’acords, o de decrets. Per tant
el Govern ha de determinar les intervencions públiques que han
de disposar d’un esquema de "governança". Això és vigent i
això és un mandat de la llei al Govern, que l’ha de complir li
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agradi o no i amb independència que el Partit Popular, a aquest
punt concret, li donàs suport o no.

I la qüestió és i nosaltres demanàvem: té pensat el Govern
quines han de ser aquestes intervencions públiques? Vostè em
diu que les conselleries hi fan feina. Clar!, cada conselleria
determinarà, proposarà. Però després es conté un altre mandat
en aquest punt, en aquest article i en el punt 3, quan diu que les
característiques bàsiques dels esquemes de "governança" s’han
d’establir per la conselleria competent en matèria de funció
pública o en matèria de qualitat, perdó, en matèria de qualitat,
per tant la Conselleria d’Administracions Públiques. I aquesta
és una altra qüestió; la qüestió és: la conselleria competent en
matèria de qualitat té una idea de com han de ser els esquemes
de "governança" que s’han d’utilitzar per les diferents
intervencions públiques quan el Govern determini quines han de
tenir aquests esquemes? 

Aquestes eren les preguntes que jo li feia. És ver que tot això
és molt nou, es parla de "governança" des de fa relativament poc
i encara no sabem exactament què entén aquest govern per
"governança", però justament ens ho haurà de dir quan dicti
aquestes instruccions, quan estableixi com seran els esquemes
de "governança" d’aquest govern. Se li demana amb qui es
relacionarà aquest govern per decidir les diferents intervencions
públiques, per introduir en les decisions que s’han de prendre no
només el mateix govern sinó també els actors implicats, els
actors afectats. 

Efectivament això és una manera de governar que potser el
Partit Popular no hi està acostumat i potser no li agrada, però la
llei s’ha de complir i per això jo he d’insistir que em digui, Sr.
Conseller, si té alguna idea de quines han de ser les
característiques dels esquemes de "governança" que ha
d’utilitzar aquest govern o si no la té. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. A la primera intervenció li he
exposat d’una forma molt breu, molt succinta, quina és la línia
que ens guia en qüestió del concepte que vostè planteja. I, miri,
jo el que li puc dir és que, sobre la llei que vostè m’interpelAla
i que és plenament vigent, jo no dic que no sigui vigent, però sí
que puc dir que puc estar d’acord o no amb alguns dels articles,
i és perfectament legítim que aquest govern, sobre els articles
amb els quals no estigui d’acord, hi pugui fer feina per tal de
veure si es poden millorar.

Per tant el que li puc dir és que aquest govern no s’oposarà
mai a una normativa que exigeixi honestedat, que exigeixi
transparència, qualitat, eficàcia, tots aquests conceptes que
s’empren sovint i en els quals tots els partits polítics creim i hi
estam fent feina perquè és la nostra obligació. Però també una
llei que elimini els tràmits excessius i que garanteixi als
ciutadans tant la seguretat jurídica com la rapidesa en els
mateixos, i jo crec que aquest és el problema on rau aquesta llei.

Vostès van aprovar una llei, com he dit, en el darrer ple de la
legislatura en aplicació de molts preceptes, en alguns, al meu
entendre, buida de contingut, i sense capacitat de resoldre molts
dels problemes que es pretenen salvar. Alguns dels articles
embullen més que no donen solució. Tècnicament, i vostè supòs
que coincidirà amb mi, no deixa de ser un refregit d’articles i de
normes que ja estaven vigents anteriorment a l’aprovació
d’aquesta llei. Per tant, podem coincidir en molts dels seus
principis que respectam profundament.

Per això -torn a insistir-hi- estam treballant en la
modificació puntual d’aquesta llei per tal d’adaptar-la al que...
la pràctica d’aquest any i busques ens ha donat un coixí molt
interessant d’experiència per tal de poder aprendre on són els
errors i on són aquells...sí, on són els errors que es puguin
corregir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

5) Pregunta RGE núm. 2045/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aplicació de la Llei 4/2011.

Per formular la pregunta RGE núm. 2045/12, relativa a
l’aplicació de la Llei 4/2011, té la paraula la Sra. Lourdes
Aguiló per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Normalment, Sr. Conseller, és
imprescindible fer esment a la previsió que conté l’article 16 de
la Llei de bon govern, que fa referència a l’enunciat de la nostra
pregunta. 

Aquest article s’ocupa en primer lloc del dret de la
ciutadania de no haver d’aportar documents no exigits per les
normes o que ja estan en poder de l’Administració autonòmica
o que han de ser expedits per aquesta. Aquest és un dret que ja
fou reconegut per la Llei estatal de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
a l’article 35.f) de la Llei 30/1992; després per la Llei de règim
jurídic de la comunitat autònoma, la Llei 3/2003; també per la
Llei estatal d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,
11/2007, que diu que la ciutadania té dret a no aportar dades i
documents que ja estan en poder de les administracions
públiques les quals han d’utilitzar mitjans electrònics per
reclamar aquesta informació sempre que en el cas de caràcter
personal es compti del consentiment dels interessats en els
termes establerts per la llei orgànica de protecció de dades de
caràcter personal, o una norma amb rang de llei.
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Així mateix aquesta llei estatal per assegurar l’eficàcia de
l’exercici d’aquest dret estableix l’obligació de cada
administració de facilitar l’accés a les altres administracions
públiques de les dades relatives als interessats que estiguin en
el seu poder i es trobin en suport electrònic, sempre d’acord
amb la Llei de protecció de dades.

Actualment, la Llei de bona administració i del bon govern
que dimana directament del mandat que fa l’article 14 de
l’Estatut d’Autonomia dóna una passa més en el reconeixement
d’aquest dret i encomana a l’administració autonòmica
l’obligació de garantir-lo promovent mecanismes
d’interconnexió telemàtica interna, com també treballant en el
sentit que el document que estigui en poder d’una administració
distinta, per exemple municipis o consells insulars, però
disponible en mitjans electrònics tampoc no hagi de ser aportats
per part dels ciutadans i ciutadanes que s’adrecin a
l’administració autonòmica sempre dins el límit de la protecció
de dades de caràcter persona a què fa referència tant la nostra
llei com la llei estatal.

Amb el mateix objectiu l’article 16.3 de la Llei de bon
govern crea el catàleg de simplificació documental com un
inventari públic de documents, l’obligació de l’aportació dels
quals ha de quedar suprimida o substituïda per la presentació de
declaracions responsables, catàleg que ha de recollir el
document o documents l’obligada presentació dels quals se
suprimeix o se substitueix i ha de disposar de fitxers
automatitzats en els quals han d’aparèixer les inscripcions dels
documents o les dades com també els procediments
administratius exclosos d’aquesta mesura si escau. A més s’ha
de publicar al BOIB el seu contingut que ha d’estar també a
disposició de les persones interessades a la pàgina web de
l’Administració de la comunitat autònoma. 

Aquestes previsions de l’article 16 sobre el qual versa la
nostra pregunta, també s’han de posar en connexió amb les
previsions dels articles 11 i 12 de la mateixa llei, de la Llei del
bon govern, atès que un i altre preveuen respectivament que els
mitjans electrònics han de ser preferents per al funcionament
dels òrgans administratius i l’obligació de l’Administració
autonòmica de facilitar a les altres administracions l’accés a les
dades electròniques de què disposa per fomentar també l’accés
per mitjans electrònics a les dades que disposin les
administracions locals i estatal.

Tot això, com és fàcilment deduïble, ha de suposar un
important avanç en la modernització de l’Administració pública
autonòmica i aportarà sens dubte més eficàcia i eficiència en el
seu funcionament i més simplicitat i major qualitat dels serveis
públics, cosa que necessàriament serà un benefici per als
ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes.

La llei es va aprovar certament el 31 de març del 2011 i va
començar a vigir el 10 d’abril, l’endemà de la seva publicació
al BOIB, és a dir, just al final de la legislatura passada. Fa
gairebé 15 mesos que vostè és el conseller competent en matèria
de qualitat del Govern de les Illes Balears. I la pregunta és: pot
explicar quina ha estat la tasca duita a terme per part de la seva
conselleria fins a data d’avui en relació amb l’aplicació de
l’article 16 de la Llei del bon govern i de la bona administració?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, intentaré respondre la
seva pregunta. L’article 16 al qual fa referència la seva
pregunta, l’article 16 de la Llei de la bona administració i del
bon govern, es refereix a les aportacions documentals i és cert
que del dret de la ciutadania a no haver d’aportar dades i
documents no exigits per les normes o que, per citar un altre
exemple, ja estan en poder de l’administració autonòmica. Per
això s’han de promoure els mecanismes d’interconnexió
telemàtica que ho possibiliti i finalment, crear el catàleg que ha
esmentat, el catàleg de simplificació documental com a un
inventari públic de documents on l’obligació de la seva
aportació queda suprimida o substituïda per la presentació de
declaracions responsables.

Idò bé, el desplegament normatiu complet d’aquest article
16 de la llei es recull en el projecte, com es pot imaginar vostè,
del decret de mesures per a la simplificació documental dels
procediments administratius que la Conselleria
d’Administracions Públiques està actualment tramitant i que
ahir vàrem tenir ocasió, per cert, de presentar a la (...). A més tot
el procés d’elaboració del decret està coordinat amb els òrgans
competents en el desenvolupament de l’administració
electrònica inclosa la implantació de les aplicacions de
interoperativitat entre els diferents administracions. Els eixos
centrals són, evidentment i com he citat al principi, la
simplificació de les obligacions d’aportació de documentació
per part de la ciutadania i regular l’exercici del dret a no
presentar aquesta documentació tot i està previst a la normativa
vigent estructurant per això els instruments a disposició dels
ciutadans que vulguin exercir aquest dret.

Els instruments bàsics en els quals ens basam són tres:
primer, que és suficient identificar l’expedient o registre on es
troba el document si aquest o les dades ja estan en poder de
l’Administració autonòmica, es facilita el model de
comunicació identificativa de la comunicació en poder de
l’Administració i també es pot identificar un document amb un
codi segur de verificació. En segon lloc, s’estableix el catàleg de
simplificació documental que recull l’inventari de documents o
de certificats, i suprimeix l’obligació de la seva identificació ja
que la pròpia administració serà la que obtingui aquests
documents o aquestes dades. Ja en tercer lloc, l’arxiu
documental interadministratiu, una novetat no prevista
estrictament en la llei, com a complement dels instruments que
li he comentat anteriorment. Amb això, les persones físiques i
jurídiques poden arxivar documents perquè puguin ser utilitzats
en procediments administratius tant per part de l’Administració
de la comunitat autònoma com per part d’altres administracions,
perquè tenim intenció que sigui un document obert a totes. A
més, tots aquests documents seran digitalitzats i obtindran un
codi segur de verificació.
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Actualment, pel que fa al procediment normatiu, s’ha
realitzat la fase d’audiència de l’avantprojecte de simplificació
per poder accedir quan... quan vulgui a través de la web de la
comunitat autònoma com han fet ja uns 2.600 visitants.

La fase d’informació pública va acabar el passat mes de
juliol i en aquest moment es valoren totes les alAlegacions que
han estat un total de sis, només.

Bàsicament crec que don resposta a la seva pregunta, fent
esment a aquest decret que ha estat... d’alguna manera el bessó
de la nostra acció política en aquest sentit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller,
per les seves explicacions. Sens dubte és una bona notícia
disposar d’aquest projecte de decret de simplificació
documental, seria bo que es pogués aprovar en la major
brevetat, però convindrà amb mi que no basta per assegurar
l’efectivitat del dret, és a dir, tendrem la norma, però aquesta
norma s’ha d’aplicar, necessitam instruments d’aplicació. I ens
agradaria saber si a més d’això han avançat també en la posada
en marxa de sistemes electrònics o telemàtics que possibilitin
que la normativa que elaboren pugui ser realment efectiva.
L’efectivitat del catàleg documental requereix necessàriament
d’un programa informàtic o d’un sistema telemàtic que el faci
efectiu.

Ens agradaria saber si també s’han donat passes en aquest
sentit i quines o si simplement ens hem limitat a desenvolupar
la norma.

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies. No puc entrar als detalls tècnics del que hem
demana, però sí li puc dir que paralAlelament a la tramitació
d’aquest decret evidentment també hem fet feina molt
estretament amb la Direcció General de Noves Tecnologies,
també a través del grup d’impuls s’analitza tot allò que faria
falta per poder desenvolupar, fins al darrer extrem, el que es
pretén impulsar a través de la norma.

Som conscients però que no obtendrem fruits a curt termini.
Ja li vaig dir en una primera compareixença que parlam d’un
projecte de legislatura i que segurament traspassarà el que és
aquesta legislatura, no? Sense cap dubte les noves tecnologies
avui ens donen una oportunitat d’apropar l’administració al
ciutadà que no era possible fa uns anys, per la qual cosa... tant
per qüestió de tecnologia com qüestió de costs, no? En aquest
sentit, estic convençut que tot el que volem implementar serà
possible també en funció dels pressupost de què puguem
disposar les diferents administracions per a l’any que ve, però
estic segur que serà possible tard o prest la implementació
d’aquest sistema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

6) Pregunta RGE núm. 2047/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a funcionaris interins.

Passam ara a formular la pregunta RGE núm. 2047/12,
relativa a funcionaris interins. Té la paraula la Sra. Lourdes
Aguiló per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, l’article 97 de
la Llei de funció pública de les Illes Balears diu que els
funcionaris de carrera durant la seva relació de servei es poden
trobar en qualsevol de les situacions que a continuació es
regulen a la mateixa llei, la primera és la de serveis actius, la
segona és la de serveis especials.

Aquesta situació de serveis especials es regula a l’article 99
de la mateixa llei i del conjunt d’aquests dos articles es dedueix
clarament que les situacions administratives estan previstes
únicament per als funcionaris de carrera, atès que els
funcionaris interins d’acord amb allò que també diu l’article 15
de la llei autonòmica de funció pública duen a terme en caràcter
temporal funcions reservades a funcionaris de carrera, no són
titulars de cap lloc de feina, no tenen dret per tant que se’ls
reservi cap lloc de feina en cap que ocupin un càrrec polític, un
càrrec que als funcionaris de carrera els dóna dret a la situació
de serveis especials.

En aquest mateix sentit s’expressa la legislació bàsica de
l’Estat. L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que al seu article
85, que es titula Situacions administratives dels funcionaris de
carrera, diu “Los funcionarios de carrera se hallarán en
alguna de las siguientes situaciones: a) servicio activo, b)
servicios especiales”, etc.

Després, l’article 87 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
referit ja concretament als serveis especials repeteix: “Los
funcionarios de carrera serán declarados en situación de
servicios especiales...” i a continuació estableix tots els supòsits
que hi donen dret. La premissa però, el requisit essencial per
gaudir d’aquest dret és ser funcionari de carrera. 
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D’acord amb aquesta regulació legal, els funcionaris interins
que accedeixen a un càrrec públic perden el lloc de treball que
ocupaven interinament. És així i així ha estat fins ara durant la
història de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En aquest sentit s’ha expressat vostè mateix en resposta a
una pregunta escrita, bé ens pensam que s’ha expressat vostè
mateix en resposta a una pregunta amb resposta escrita que li ha
fet una diputada del meu grup parlamentari, una resposta que
se’ns ha lliurat, al meu grup, en què consta el seu nom sota la
firma..., sota la firma no, sota la data “Marratxí, 10 de juliol del
2012. El conseller: José Simón Gornés Hachero”, però no hi ha
la firma, curiosament, sí que hi ha l’ofici de remissió firmat pel
conseller Gómez, ens diu que no hi ha hagut al llarg de la
història de la comunitat autònoma cap interí que hagi estat en
aquesta situació administrativa.

El cas és que l’any 1999 quan la Sra. Fernanda Caro,
aleshores funcionària interina del Consell de Mallorca, va ser
proposada per ser consellera del Govern de les Illes Balears i en
la mateixa data en què fou nomenada, va solAlicitar i obtenir la
situació de serveis especials mitjançant resolució del Consell de
Mallorca.

Assabentat el Grup Parlamentari Popular del reconeixement
d’aquest dret a una funcionària interina, membre del Govern,
com a consellera sense cartera -tot s’ha de dir- va iniciar una
campanya d’allò que en castellà es diria acoso y derribo contra
aquesta situació, contra ella, contra qui li havia concedit la
situació de serveis especials al Consell de Mallorca i fins i tot
contra qui aleshores era conseller competent en matèria de
funció pública del Govern de les Illes Balears, el Sr. Josep
Maria Costa, que no havia intervingut ni en la solAlicitud ni en
el reconeixement de l’esmentat dret. La campanya
d’assetjament a la consellera Caro es va traslladar a l’opinió
pública i els diaris se’n feren ressò i no varen aturar fins que la
consellera va renunciar al seu dret i el Consell de Mallorca va
revocar el reconeixement de la situació de serveis especials. 

Després d’això, quan la Sra. Caro va acabar el seu mandat
es va trobar que havia perdut la seva condició de funcionària
interina del Consell de Mallorca. No es va poder reincorporar al
seu lloc de treball que havia deixat abans i no li va quedar més
remei que cercar-se la vida per altres indrets.

Tal com hem vist, d’acord amb la resposta que vostè mateix
ha tramès a una pregunta amb resposta escrita, que hem de
suposar que vostè ha tramès a una pregunta amb resposta escrita
d’una diputada del meu grup parlamentari, mai en tota la
història de la nostra comunitat autònoma, del 83 en endavant, no
s’ha reconegut el dret de serveis especials a cap funcionari interí
que hagi ocupat cap dels càrrecs que d’acord amb allò que
preveu l’article que hem esmentat abans, l’article 99 de la Llei
de funció pública, abans la Llei 2/1989 i actualment la Llei
3/2007, dóna aquest dret als funcionaris de carrera. 

Li puc assegurar que hi ha hagut casos que han ocupat
càrrecs, casos en què funcionaris interins han ocupat càrrecs si
no de conseller sí de càrrecs a altres òrgans directius. En tots els
casos quan el funcionari interí ha anat a demanar si podia gaudir
d’aquest dret ha estat informat que amb la legislació vigent això
no era possible. També el Consell Insular d’Eivissa durant la
passada legislatura va negar aquesta possibilitat a una
funcionària interina que va ocupar un càrrec al govern anterior.

I ara durant aquesta legislatura ens trobam que vostè, Sr.
Conseller, que precisament és el conseller d’Administracions
Públiques, el conseller competent en matèria de funció pública
i per tant, el que decideix i determina les polítiques
funcionarials d’aquest govern, que decideix i determina la
política pública referida als funcionaris interins, el conseller a
qui correspon el reconeixement o la denegació dels drets
funcionarials i també el conseller a qui correspondria reconèixer
o denegar el reconeixement del dret a estar en situació de
serveis especials si un funcionari interí o una funcionària
interina de l’administració autonòmica el solAlicitàs, perquè la
legislació autonòmica no ho permet, l’hauria de denegar. Idò
resulta que vostè el té reconegut mitjançant un acte que el seu
mateix grup parlamentari va considerar nul de ple dret quan la
persona afectada era la Sra. Caro i resulta, a més, que vostè a
diferència d’ella no ha renunciat al seu lloc d’origen ni ho pensa
fer. Pensa mantenir-se en una situació administrativa que segons
opinava el seu grup parlamentari era nulAla de ple dret.

I per això li hem de demanar, Sr. Conseller
d’Administracions Públiques, creu que d’acord amb la
legislació vigent els funcionaris interins poden gaudir de la
situació de serveis especials prevista per als alts càrrecs públics?

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

Supòs que no (...) renunciat en segona (...)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Supòs que no haurà renunciat a la segona pregunta, supòs
que podré contestar conjuntament les dues, no? Em demana si...
si poden gaudir dels serveis i si és legítim demanar-los, supòs
que sí, no?... gràcies, estic en l’ús de la paraula.

Contestant allò que em planteja, el primer que... dic, dic, ja
està, el primer que li he de dir és que en l’exercici de la pròpia
sobirania i autonomia, cada administració està legitimada per
actuar segons concloguin els seus serveis jurídics. No som aquí,
Sra. Diputada, per opinar sobre els drets i les obligacions dels
funcionaris, siguin de carrera o siguin interins, ni tan sols per
valorar, ja que no formo part de cap servei jurídic.
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Com a representant del poder executiu, el que em correspon
és acatar el que estableix la legislació incloses les diferents
interpretacions d’aquests drets, siguin reals o subjectius.

El que em sorprèn és que donada la seva formació
acadèmica i professional vostè vulgui opinions taxatives sobre
preceptes interpretables. Al meu entendre, depèn de cada cas i
de cada administració com vostè molt bé ha exposat a la seva
primera intervenció. 

Correspon per tant als serveis jurídics de cada administració
determinar el que és conforme o no a les lleis. 

No sé si..., crec que entram en un debat estèril, vostè sap que
jo som arqueòleg, que m’encanta la història i que em retrotregui
a 13 anys, bé, la història contemporània no és el meu fort, però
també m’agrada. Crec que és un debat polític un poc estèril. I el
context legal de fa tres anys amb el que tenim ara també és
radicalment diferent.

Per tant i donant resposta a la segona pregunta que vostè em
fa, sí me sembla legítima la petició que pugui formular
qualsevol treballador públic de qualsevol tipus d’excedència.
Demanar és legítim, faltaria més, Sra. Diputada! Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr... 

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

Perdó, puc fer un aclariment? 

Totes les preguntes les responc telemàticament amb firma
electrònica. És a dir, si no té la meva firma haurà estat un error
perquè des de fa mesos firm electrònicament totes les respostes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. La meva pregunta és molt
concreta en aquest punt, i jo li he de tornar fer. Jo li he de tornar
demanar a vostè com a conseller d’Administracions Públiques,
com a conseller competent en matèria de funció pública, si creu
que d’acord amb la legalitat vigent, els funcionaris interins
poden gaudir de la situació de serveis especials, prevista a la llei
autonòmica per a aquells que ocupen alts càrrecs públics?

Aquesta és la pregunta, no és la legitimitat, és la següent que
jo feia comptes ajuntar amb la darrera d’aquest grup, perquè ja
li avanç que jo també ho consider legítim Sr. Conseller,
absolutament legítim, només faltaria. Tothom té dret a demanar
els drets que considera, que creu que li corresponen. Després ja
en parlarem de què hem de fer en aquest cas o de quina és la
nostra opinió. 

Però la pregunta era molt més concreta en aquest cas era si
d’acord amb la legalitat vigent, els funcionaris interins poden
gaudir de la situació de serveis especials prevista a la llei
autonòmica per a aquells que ocupen càrrecs públics. I li diré
més, Sr. Conseller, aquesta pregunta, amb aquest mateix
anunciat, la va ver el diputat del Grup Popular Sr. Flaquer l’any
1999, concretament dia 26 d’octubre de 1999 en sessió plenària,
dirigida a l’aleshores conseller de Funció Pública Sr. Josep
Maria Costa, que no hi tenia res a veure amb el tema, però li
varen fer a ell, la mateixa. L’aleshores diputat Sr. Joan Flaquer
i Riutort va qualificar la pregunta de molt senzilla i la dirigia al
conseller de Funció pública. La pregunta concreta era, “creu que
d’acord amb la legalitat vigent, els funcionaris interins poden
gaudir de la situació especial d’excedència o serveis especials,
prevista per als alts càrrecs públics?” Així de simple i així de
clara.

I el Sr. Josep Maria Costa, segurament després d’haver
consultat els serveis jurídics de la conselleria, va respondre que
no, que els funcionaris interins no gaudeixen del dret d’aquesta
situació administrativa i que les situacions administratives
constitueixen autèntics drets subjectius ex lege, tan sols
aplicables als funcionaris de carrera. Així va contestar el
conseller competent en matèria de funció pública, en seu
parlamentària l’any 1999. Pot comprovar-ho al Diari de
Sessions del Ple d’aquest Parlament, de dia 26 d’octubre de
1999.

I miri, Sr. Conseller, des d’aleshores, tot i que hi ha hagut
moltes modificacions legislatives, tant de la legislació
autonòmica, com de l’estatal, la situació no ha canviat. La
regulació actual és de 2007, tant l’EBEP, com la Llei
autonòmica de funció pública, ambdues normes són del 2007.
I la regulació de serveis especials és idèntica avui a l’anterior de
1984 i 1989, respectivament, 1984 a l’Estat i 1989 a la
comunitat autònoma.

I les darreres legislacions de modificació autonòmica de
funció pública que s’han fet últimament, que han estat
impulsades per vostè mateix en aquesta legislatura -no cal que
li ho recordi, Sr. Conseller- tampoc no han modificat aquesta
situació. I el cas és que pel que fa al dret dels funcionaris
interins envers aquesta situació administrativa de serveis
especials, la legislació no ha canviat, continua exactament igual,
ni a la normativa bàsica estatal, ni a la normativa autonòmica de
funció pública, a cap d’aquestes normatives, es reconeix el dret
als funcionaris interins a gaudir de la situació de serveis
especials. I la normativa no la reconeix enlloc, a cap
administració pública. Això no està en funció d’una
administració pública o d’una altra, la normativa és comuna per
a tothom.

I vostè, conseller d’Administracions Públiques i de Funció
Pública, conseller competent per reconèixer o denegar aquest
dret als funcionaris interins, actualment és funcionari interí del
Consell Insular de Menorca i gaudeix d’aquesta situació. I en
gaudeix perquè li ha estat reconeguda mitjançant una resolució,
probablement viciada de nulAlitat de ple dret, perquè aquest dret
requereix d’un requisit essencial, ser funcionari de carrera. I
l’article 62.1.f) de la Llei 30/92 diu que són nulAles de ple dret
les resolucions que s’acorden quan la persona no té el requisit
essencial per obtenir-la. I vostè d’això n’ha de ser ben
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conscient, perquè segur que ho ha comentat amb els seus serveis
jurídics i segur que li ho han advertit, si és que els ha consultat.

La pregunta ara seria, ha consultat amb els serveis jurídics
de la conselleria sobre aquesta qüestió, Sr. Conseller? Una altra
pregunta seria, què farà si un funcionari interí de la comunitat
autònoma li demana el reconeixement del dret a gaudir dels
serveis especials, li ho donarà en contra dels serveis jurídics, o
li ho denegarà? M’agradaria una resposta a aquestes preguntes.

No vull ni pensar què faria el Grup Popular si es trobàs en
el nostre lloc i fos un conseller o consellera progressista el que
gaudís de la situació especials sent funcionari interí. De fet, ja
ho hem viscut, ho vàrem viure amb la Sra. Caro i li diré quines
varen ser les paraules del Sr. Flaquer, després de la primera
resposta del conseller de Funció Pública. Li va dir: “aquesta
pregunta no és intranscendent, no és una pregunta que s’hagi fet
sense sol ni volta, és una pregunta que ve motivada per la
necessitat que els càrrecs públics siguem capaços de donar
conductes que puguin servir d’exemple als ciutadans i sobretot
no hi ha altra conducta més exemplar que la del compliment de
la legalitat vigent. En aquest sentit, m’agradaria per exemple
posar en relleu que un ilAlustre company seu...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, vagi acabant, per favor.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

“En aquest sentit, m’agradaria per exemple posar en relleu
que un ilAlustre company del seu govern, encara que sense
cartera, la Sra. Fernanda Caro, solAlicità al Consell Insular de
Mallorca, com a funcionària interina, la situació de serveis
especials. A mi m’agradaria saber de la seva boca si es reafirma
en els paraules anteriors i si creu que la Sra. Fernanda Caro
abusa d’aquesta situació i no dóna una conducta exemplar
davant dels ciutadans”.

Aquestes eren les paraules del diputat del Partit Popular Sr.
Flaquer. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Diputada, jo em
reafirm amb allò que li he dit abans. Correspon als serveis
jurídics de cada administració la interpretació d’allò que és
conforme o no a les lleis. Jo no estic aquí pe fer aquesta tasca.
Em permetré utilitzar també paraules del passat, tal com vostè
ha fet també. La resposta de l’anterior conseller, el Sr. Costa,
germà de l’actual diputada, sobre aquesta solAlicitud, diu que “és
un tema jurídic i respon a una interpretació de la legislació que
està dins els àmbits dels seus drets individuals i de ser resolta
per l’administració a qui es va solAlicitar el permís, segons els
criteris tècnics, jurídics que aquesta institució consideri
procedents”.

Per tant, torn a insistir, crec que és legítim que es pugui
demanar, però jo crec que aquí darrere, Sra. Diputada, s’amaga
una altra qüestió. Jo no qüestion la decisió de l’atorgant, en el
meu cas, però vostè sí que ho fa; no acab d’entendre que vostè
em vengui a demanar explicacions sobre una resolució que un
membre de la seva mateixa formació política, es pot girar i li ho
pot demanar directament a l’expresident del consell, per què el
Grup Socialista, el Partit Socialista, el Govern socialista em va
donar aquesta excedència per a serveis especials. Si és açò que
li preocupa..., per altra banda concedit en un marc totalment
diferent al de fa 13 anys, li ho torn dir, demani-ho, té
l’oportunitat de demanar-ho directament l’atorgant. 

El que pens és que vostès van formular aquestes preguntes
pensant que aquest permís m’havia estat atorgat per un govern
del Partit Popular, això és el que pens que va passar, Sra.
Diputada. I resulta que no, qui em va atorgar aquest permís va
ser un govern presidit en aquell moment pel Sr. Marc Pons, un
govern socialista, amb una resolució perfectament reglada, amb
els informes pertinents de la cap de servei, de la secretària
general del Consell Insular de Menorca. Li podria llegir tot el
compendi d’articles i de lleis que esmenta aquesta resolució,
però no sé si anirem enlloc, m’entén?

Miri, açò és el que hi ha. Jo vaig fer la consulta pertinent,
se’m va donar aquest permís. Pot demanar al Sr. Marc Pons per
què. I jo poca cosa més tenc a dir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

7) Pregunta RGE núm. 2048/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a situació de serveis especials (I).

8) Pregunta RGE núm. 2049/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a situació de serveis especials (II).

Ara agruparíem les preguntes formulades per la Sra. Aguiló
RGE núm. 2048 i 2049/12, ambdues relatives a situació de
serveis especials I i II. Té la paraula la Sra. Lourdes Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Miri,
Sr. Conseller, la diputada Sra. Cabrer en aquesta mateixa
comissió i en sessió celebrada el 27 d’octubre de 1999 va dir
textualment: “la consellera sin cartera Fernanda Caro no
puede pedir servicios especiales. A ella nadie la echó, no como
a otros, Sr. Conseller. Ella se fue de consellera porque quiso
y ahora va pidiendo derechos que no le corresponden. Sr.
Conseller, tienen una moral y una ética vergonzosa. Están
aplicando desigualdades ante casos iguales y yo ya no sé qué
nombre darle a esta situació. Tal vez usted me podría definirlo.
Y cómo suele decir su presidente, se les tendría que caer la
cara de vergüenza”.
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Jo havia fet dues preguntes que ara hem acumulat. La
primera era si considerava legítim que un funcionari interí
demanàs serveis especials. I la segona si pensava que eren
encertades les reflexions de la Sra. Cabrer sobre aquesta qüestió.

I jo li avançaré la meva opinió, la meva i la del meu grup,
Sr. Conseller. Nosaltres pensam que era legítim que vostè
demanàs i que qualsevol funcionari interí demani la situació de
serveis especials i pensam que les paraules de la Sra. Cabrer no
eren encertades. Creim que quan la Sra. Caro i quan vostè va
demanar el reconeixement de la situació de serveis especials ho
varen fer de bona fe i convençuts que els corresponia. Creien
que tenien un dret i solAlicitaren exercir-lo, així de simple. I això
és legítim, ni un ni l’altre tenien l’obligació de saber a priori si
els corresponia o no. Per tant, era legítima la solAlicitud. 

Quant a la resolució de concessió, i és independent el color
polític de qui l’ha atorgada, perquè l’òrgan és permanent al llarg
del temps, independentment de qui sigui el titular, això ens ho
ensenyen a dret administratiu, Sr. Conseller; en qualsevol cas
quant a la resolució de concessió, és de suposar que en un i en
l’altre cas, el funcionari que va estudiar el tema i va elaborar la
resolució també va creure que el dret li corresponia, perquè
vostè sap que això és així. Sempre hi ha un funcionari o una
funcionària que elabora la resolució i un càrrec que la firma.
Perquè vostè me confirmarà que les resolucions que vostè
mateix firma cada dia, han estat elaborades pel personal
funcionari de la seva conselleria i no per vostè mateix. Això és
així, ho feim tots. 

Idò en cada cas -deia- el funcionari o la funcionària que va
estudiar el tema l’any 1999 al Consell de Mallorca i l’any 2011
en el Consell de Menorca, pensaven que els funcionaris interins
també podien gaudir d’aquest dret i elaboraren la resolució en
sentit favorable a la Sra. Caro i a vostè. Així va anar aleshores
i així ha anat ara. I el càrrec polític en ambdós casos i
independentment del seu color polític va atorgar els serveis
especials confiat en què la resolució que firmava era conforme
a dret. Cap càrrec, conseller, no pot evitar completament la
signatura d’actes administratius de resolucions viciades de la
qualitat, cap. Tots ens podem equivocar, jo també, jo també, tot
i la meva formació, tot i haver fet feina 30 anys de servei em
puc equivocar, perquè errar és humà, i som humans, i perquè el
dret no és una ciència exacta, no són matemàtiques, és
interpretable i fins que un tema està molt consolidat, és pràctica
habitual, està determinat pels tribunals, o per la jurisprudència,
pot donar lloc a confusions. 

Un tema com aquest, en la situació com la vivim, entre en la
normalitat del funcionament dels serveis jurídics de les
institucions i qualsevol pot interpretar erròniament la llei. La
qüestió és, què es fa quan es pren consciència de què s’ha comès
un error, que s’ha dictat una resolució nulAla de ple dret, que un
conseller està en una situació irregular? Doncs a parer meu hi ha
un parell de camins. A la Sra. Caro la varen impulsar
necessàriament a un, a renunciar a la seva situació de serveis
especials, o a la de consellera, els era igual; va decidir renunciar
a la situació de serveis especials i perdre la seva condició
d’interina. Aquesta és una opció. L’altra opció és demanar que
es declari la nulAlitat de ple dret d’ofici. Les emissions estan
obligades a fer-ho, l’article 102 de la Llei 30/92 diu que les
emissions han d’acordar quan es dóna un vici de nulAlitat han de
revisar d’ofici aquell vici. No és que ho puguin fer o no, no ho
poden fer o no, ho han de fer obligats per la Llei 30/92. Si un és
conscient que hi ha un acte nul de ple dret i quan falta un
requisit essencial, l’acte és nul de ple dret, l’ha de dur a terme.

Aquests serien els dos camins. Però n’hi ha un tercer
conseller. Els socialistes no tenim dues vares de mesurar, amb
això no feim com vostès, que si és la Sra. Caro està mal fet i si
és vostè està ben fet. No, nosaltres trobam que les coses o estan
bé o estan malament. Si estan bé, estan bé per a tothom i si estan
malament, ho estan per a tothom. I si han d’estar bé, o si aquest
ha de ser un dret del qual els funcionaris interins han de gaudir,
n’han de gaudir tots, Sr. Conseller. No pot ser que vostè estigui
en una situació de privilegi perquè a la institució de Menorca hi
hagi hagut una funcionària o un funcionari que ha errat en la
interpretació de la llei i ha provocat que es doni un cas com
aquest, i que la resta dels funcionaris interins no puguin gaudir
d’aquest dret.

Podríem considerar que això ha de ser un dret dels
funcionaris interins. Els socialistes no ens negam a això.
Segurament el càrrec socialista que va firmar l’acord pel qual li
donaven serveis especials, creia que li corresponia i
probablement creia ben sincerament que era conforme a dret,
que era legítim que li correspongués i que hi havia un dret per
sobre, tal vegada, de la condició de funcionari interí que també
s’havia de respectar i tenir present, l’accés en condicions
d’igualtat als càrrecs públics. És un dret constitucional, en
podem parlar.

Els funcionaris interins no tenien dret abans, amb la
legislació antiga del 84 i 89, respectivament, estatal i
autonòmica, a cap situació administració. Però a l’interín, en
aquest espai de temps se’ls en va reconèixer un, un únic i li diré
quin, el trobarà a la Llei 105.3 de la Llei de funció pública
autonòmica, es va reconèixer el dret al personal funcionari interí
a gaudir de l’excedència voluntària per a cura de familiars. Per
què se’ls va reconèixer? Perquè es va considerar que hi havia un
dret superior que s’havia protegir, que era el del dret en el cas
de les mares dels drets dels fills, que la mare pogués atendre el
fill, encara que fos funcionària interina. I se li va haver de donar
una regulació especial, perquè els funcionaris interins com que
no són titulars d’un lloc de feina, no el poden tenir reservat. I a
l’article 105.3 de la Llei de funció pública autonòmica diu: “el
personal funcionario interino puede disfrutar de esta
excedencia, si bien la reserva del puesto de trabajo se
mantendrá únicamente mientras dicho puesto no se provea
reglamentariamente”. Es pot atorgar aquest dret als funcionaris
interins en aquestes condicions úniques.
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Idò jo li dic que si vostè, com a conseller de Funció Pública,
manté la legislació tal com està i se situa en una situació de
privilegi que la resta de funcionaris interins no tenen, ho està
fent malament a parer del meu grup, molt malament. Aquesta
situació que vostè té mantendria únicament la seva legitimitat
si es generalitza per a tots els funcionaris interins. No si la
manté i en gaudeix únicament el conseller competent en matèria
de funció pública, el conseller que ha de donar exemple, el
conseller que ha de decidir si atorga o denega aquest dret.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Diputada, jo seré breu en
la resposta perquè no puc entrar amb vostè en un debat
legislatiu. Vostè és advocada, vostè fa feina com a lletrada per
la comunitat autònoma, està a un nivell de coneixement de les
lleis que jo no tenc; és com si jo li plantegés, a vostè, un debat
sobre quan comença la tercera glaciació en el paleolític, és a dir,
que segurament vostè estaria..., potser no, potser em sorprèn i
està..., és una aficionada a la prehistòria i em dóna una bona
lliçó en aquest sentit. Per tant no puc entrar en aquest debat, i li
torn repetir, ni les lleis ni les persones ni el moment eren els que
fa tretze anys es va produir la situació que vostè ha esmentat a
la seva pregunta, i per tant el context és radicalment diferent.

Miri, torn a insistir; potser el que podem deduir és que hi
ha..., en aquest punt la llei és interpretable, perquè, bé, s’ha
demostrat, s’ha demostrat per serveis jurídics, que diferents
serveis jurídics fan diferents interpretacions, i açò ha quedat
palès a la resolució firmada pel Sr. Marc Pons. Per tant, Sra.
Diputada, jo què vol que li digui? Vostès crec que tenen un altre
objectiu amb aquestes preguntes. A vostè li semblarà més o
manco ètic, a mi també. En podem parlar, d’ètica, també si vol,
en podem parlar, en podem parlar perfectament, però no sé si
arribarien aumon, no és ver, Sra. Diputada? Per tant aquí queda
dita la meva postura.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de rèplica.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies, Sr. Conseller.
Demani als seus serveis jurídics, Sr. Conseller, si aquest dret tal
com està establert a la llei realment és interpretable o no;
demani si no està claríssim, malauradament està claríssim: els
funcionaris de carrera, és un requisit essencial. No es pot
interpretar així com està la llei en aquest moment.

L’única possibilitat que els funcionaris interins puguin
gaudir d’aquest dret és que hi hagi una modificació legislativa
i que s’incorpori a l’article 99, que regula els serveis especials,
un punt semblant, correctament redactat, al punt 3 de l’article
105, que atorga aquest dret als funcionaris interins en relació
amb l’excedència voluntària per cura de familiar, l’única
manera que sigui legítim i legal; no només legítim, perquè,
legítim, potser ho és; jo cercant he trobat un informe del Consell
Consultiu de no record quina comunitat autònoma, no sé si era
Castella-La Manxa o Castella-Lleó, que encoratjava els
dirigents a resoldre aquest tema perquè consideraven que el dret
fonamental a accedir als càrrecs públics en condicions
d’igualtat, a l’article 23.2 de la Constitució, requeria aquesta
modificació normativa i requeria aquest dret per als funcionaris
interins. I jo hi puc estar d’acord, conseller, i hi podem estar
d’acord els socialistes, però, ja dic, els socialistes en el que no
podem estar d’acord és que hi hagi una situació de privilegi, i un
sí i tots els altres no. En això no podem estar d’acord. 

I no hi ha interpretació, és que no n’hi ha, és massa clara. I
tu diràs: com és possible que un funcionari s’hagi confós? Idò
perquè ens podem confondre tots, i un funcionari s’ha confós i
un càrrec polític, que a més trobava que efectivament estaria bé
reconèixer aquest dret, l’hi va reconèixer, però això no lleva que
no estigui bé. Aquest acte en aquest moment està viciat de
nulAlitat i el que no pot ser és que es mantengui una situació de
privilegi, només el conseller de Funció Pública i tots els altres
interins no. Això és que clama al cielo, és que... I jo no ho vull
qualificar, perquè estic segura que aquí tothom ha actuat de
bona fe i legítimament, això no ho discutesc. Discutesc que hi
ha un vici de legalitat i que, una de dues, o s’anulAla ls’acte o es
modifica la llei i es generalitza.

Hi ha un principi en dret que es diu principio de
inderogabilidad singular de los reglamentos; ho podríem
aplicar també a les lleis. No pot ser que de manera singular a
una persona li apliquin una cosa per afavorir-la i a la resta no,
això no pot ser, això és absolutament contrari als principis
generals del dret, de la política i de tot, i per tant, Sr. Conseller,
jo li he d’insistir: demani als seus serveis jurídics i resolguin
aquest tema d’una manera que, a més a més de legítima, sigui
legal i sigui generalitzada d’acord amb els principis d’igualtat,
de justícia i tots els principis generals del dret.

Moltes gràcies, Sr. Conseller, i moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo no crec que
l’anterior govern socialista estigués molt predisposat a fer-me
cap tipus de favor ni a donar-me cap tracte de privilegi, Sra.
Diputada; jo no..., què vol que li digui? Ni ho vaig demanar ni
ho vull, no vull res que no em pertoqui. Per tant crec que estam
discutint sobre una qüestió estrictament jurídica, d’interpretació
jurídica, i que açò és el bessó. I torn insistir: crec que si vostès
haguessin estat conscients que aquesta resolució me l’hagués
donada un govern popular, idò estaríem en una altra..., potser
tendrien vostès un argument de més pes per dir que se m’havia
donat un tracte de favor. Però no és així, no és així perquè els
serveis jurídics del consell insular s’han reafirmat en aquesta
resolució. Per tant jo no tenc perquè entrar a discutir si aquesta
resolució està bé o no està bé.

Sobre la disparitat de criteris que vostè em diu, idò bé, vostè
sabrà que la Llei de Castella-La Manxa de funció publica
reconeix també..., en teoria contradiria la normativa estatal,
perquè reconeix tots aquests drets que vostè ha explicat per part
dels interins; per tant dins la seva mateixa formació política hi
ha aquesta contradicció, que jo crec que ara vostès intenten
emprar açò com a arma política contra la meva persona. Idò, bé,
miri, és legítim, entra dins el joc polític, ho he d’assumir i ja
està. És legítim?, sí, ho és. És com si jo li digués que vostè és
lletrada de la comunitat autònoma i també és diputada; és
legítim que vostè faci acció de control a aquest govern fent feina
per a l’administració? Idò, sí, segurament ho serà; una altra
opinió..., potser podem trobar una altra persona que cregui que
no, però en aquest sentit, escolti, ho he de respectar perquè és el
que hi ha.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

9) Pregunta RGE núm. 2443/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a oficina avaluadora pública.

Ja per acabar, per formular la pregunta RGE 2443/12,
relativa a oficina avaluadora pública, té la paraula la Sra.
Lourdes Aguiló per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la Llei de bona
administració i de bon govern dedica tot el títol tercer a la
creació i regulació de l’oficina d’avaluació pública. A aquesta
oficina la llei li encomana moltíssimes tasques, totes elles
importants. Diu que la crea amb la finalitat de coordinar i
desenvolupar les accions d’avaluació de polítiques, plans i
programes, organitzacions i serveis públics de les institucions
públiques i dels seus ens instrumentals de les Illes Balears. Tot
això sota la dependència directa de la conselleria competent en
matèria de qualitat, de la seva conselleria, de la Conselleria
d’Administracions Públiques.

Diu que aquesta oficina, el punt 2 de l’article 50 de la llei
diu que aquesta oficina ha de desenvolupar les seves funcions
amb plena autonomia funcional -això és molt important-,
integrada per funcionaris o personal laboral fix de qualsevol
administració. També diu que el Consell de Govern ha
d’establir reglamentàriament l’estructura d’aquest òrgans,
quines són les seves incompatibilitats, la situació administrativa
i el règim que sigui aplicable del director de l’oficina.

Entre les seves funcions hi ha coordinar i homogeneïtzar
totes les tasques referides a l’avaluació pública, dirigir i
executar avaluacions que li siguin encomanades, dirigir i
executar aquelles que anualment li encomani el Consell de
Govern, i obligatòriament l’avaluació de la política d’integritat
i el desenvolupament dels programes d’avaluació del
compliment del personal directiu de l’administració pública.
També diu que, si escau, desenvoluparà avaluacions d’altres
administracions.

Això en matèria d’avaluació. En matèria de seguiment i
observació li correspondrà seguir les millors pràctiques en
gestió pública o recollir les expectatives i la valoració de la
ciutadania sobre els serveis públics, entre d’altres. I en matèria
de transparència i integritat li correspon fomentar els valors i els
principis de transparència i integritat i vetllar pel seu
compliment. També li correspon dirimir els casos de conflictes
d’interessos i emetre un informe previ, si escau, sobre les
solAlicituds de compatibilitat d’activitats dels alts càrrecs. Li
correspon vetllar pel compliment del règim d’incompatibilitats
dels alts càrrecs i del personal, gestionar la informació sobre les
retribucions dels alts càrrecs així com la seva difusió, gestionar
el registre d’interessos i activitats i el registre de patrimoni dels
membres del Govern i dels alts càrrecs, comprovar la
justificació de les variacions en forma d’increment patrimonial
dels càrrecs públics, presentar una memòria anual, fer
recomanacions, fer un informe semestral sobre el compliment
dels principis ètics i de conducta que es contenen a la llei. 

També parla el punt 2 d’aquest article que haurà de fer-se un
desplegament d’aquesta oficina, un desplegament reglamentari
per concretar les funcions i el règim de funcionament d’aquesta
oficina. Diu també que la posada en marxa no ha de suposar cap
increment de la despesa pública, que els funcionaris que passin
a fer feina allà ho han de ser en funció de reestructuracions de
serveis, etc.

La qüestió és: quan i com pensa el Govern crear, regular i
dotar i posar en marxa l’oficina d’avaluació pública? Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, l’article 50 de la Llei
del bon govern es refereix a l’oficina d’avaluació pública, com
vostè ha dit, i recull que el Consell de Govern ha d’establir
reglamentàriament la seva estructura, les incompatibilitats, la
situació administrativa i el règim que li sigui aplicable. 

Els estudis sobre desenvolupament reglamentari i
d’organització que estableix aquesta llei han evidenciat la
dificultat d’harmonitzar determinats preceptes amb la resta de
la normativa sectorial sobre la qual incideixen, però estam
convençuts que les circumstàncies econòmiques existents en el
moment de l’elaboració d’aquesta llei han evolucionat, no a
millor precisament, de manera que l’augment de recursos
disponibles per fer front a les exigències del que anomenam
estat de benestar s’havia absolutament tancat i reduït al mínim
necessari per mantenir els serveis bàsics, i estam en aquesta
tasca.

A pesar que la disposició addicional tercera estableix que la
llei no pot representar cap increment de despesa pública la
veritat és que els recursos humans i els mitjans materials
necessaris per implantar-la han minvat pel procés normal
d’adaptació de l’administració autonòmica a aquesta situació
econòmica tan dolenta que tenim, i supòs que entendrà que açò
dificultat de qualque manera el desenvolupament de les accions
que s’havien previst. Idò bé, aquests fets es manifesten
especialment pel que fa a la creació d’aquesta oficina
d’avaluació pública de les Illes Balears. 

És cert que fa un any, just arribats al Govern, ens vam posar
a fer feina en el tema, i fins i tot es preveia que es pogués tenir
un esborrany de decret regulador d’aquesta oficina abans de
finalitzar el 2011, tal com recollia una resposta escrita que vaig
poder remetre a un altre diputat d’aquesta cambra. El problema,
Sra. Aguiló, és que, com en altres qüestions, en aquell moment
no s’havia avaluat prou la situació, tenim prioritats que han fet
que haguem de posar l’atenció en aquestes altres qüestions, i
que haguem d’ajornar la implantació d’altres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Moltes gràcies, Sr. President,
i moltes gràcies, Sr. Conseller. Miri, Sr. Conseller, aquesta llei
es va fer precisament perquè servís com a instrument de millora
dels serveis públics que es presten i de la qualitat democràtica
de les nostres institucions de govern. Però malauradament des
que vostès governen la qualitat democràtica a les Illes Balears
està de capa caiguda. Una llàstima. Ja vostè en una resposta a
una pregunta anterior ja m’ha fet saber, ja m’ha fet palès que
allò de la governança no va amb vostès. I així no és estrany que
un recent estudi del Cercle d’Economia conclogui que la
qualitat democràtica de les Illes Balears està sota mínims.

Miri, ahir mateix, en resposta a una pregunta d’una diputada
del meu grup al conseller portaveu del Govern en relació a les
incompatibilitats del president, se li va demanar quan pensava
el Govern resoldre-ho, i se li va dir que en termini; tenien un
termini de sis mesos, n’han passat cinc i busques i encara no ho
han resolt. També en aquella mateixa pregunta i dins la mateixa
resposta el conseller portaveu va dir que el Govern estava a les
ordres del president, i jo ho entenc, però, clar, és possible així
que el Govern actuï de manera imparcial en el cas de la
incompatibilitat del Sr. President? 

La llei preveu un òrgan que actuï amb autonomia, un òrgan
que estigui ocupat per funcionaris, únicament i exclusivament
per funcionaris, que hauria d’estar en marxa, que fa catorze
mesos que podria estar en marxa. Vostè no em pot parlar només
de situació econòmica, ha de tenir present que vostès han fet
reestructuracions, han fet desaparèixer unes quantes
conselleries, per tant els sobra gent a les secretaries generals,
que necessàriament s’han hagut d’acumular, i podien haver
posat en marxa aquesta comissió.

Aquesta comissió podria actuar de manera imparcial en el
cas de les incompatibilitats de qualsevol alt càrrec, també en el
cas de Sr. President, perquè molt difícilment un govern que hi
està a les ordres, un govern que s’hauria d’abstenir de resoldre
en relació amb el seu membre principal, pot ser imparcial a
l’hora de decidir. 

És imprescindible que, en les qüestions que afecten a
conflictes d’interessos i a incompatibilitats dels alts càrrecs, hi
intervenguin òrgans que gaudeixin de la necessària
independència i autonomia, i per això es va crear aquesta oficina
d’avaluació pública, però algun interès hi deu haver quan no es
posa en marxa aquesta oficina; algun interès hi deu haver
perquè no hagi d’intervenir, perquè no hagi d’actuar; algun
interès hi ha d’haver perquè el registre de béns i de patrimonis
encara no estigui controlat per una oficina que actua amb
autonomia, i hi està directament per un òrgan de l’administració
autonòmica.

Sr. Conseller, hem de constatar, malauradament, que la
transparència i la qualitat democràtica no és una pràctica
habitual d’aquest govern. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Abans li he intentat explicar un poc
quines són les dificultats que ha trobat aquest govern per
desplegar..., anava a dir tinglado però no, no és una paraula
correcta, tot l’articulat de la Llei del bon govern. Algunes són
purament materials, però també n’hi ha d’estrictament tècniques
i de jurídiques, d’aquesta llei que ens van deixar just ara fa un
any. Perquè, clar, una cosa és el que un posa a un article, i és
allò de dir “ja es farà” o “que es faci”, i una altra cosa és posar
en la pràctica el que es desprèn d’aquell article. 
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Entre les principals contradiccions a la llei ens trobam que
el projecte és, potser, la llei és, potser, excessivament ambiciosa
en relació amb una oficina, tant per l’extensió de les seves
funcions com per la independència orgànica dels seus
responsables que contempla. És absolutament incompatible amb
l’obligació que estableix la mateixa llei que no suposi cap
increment de la despesa pública. I, a més, a l’articulat al nostre
entendre hi ha serioses contradiccions en relació amb aquesta
independència dels responsables, que abans comentava, així
com la qualitat dels funcionaris amb dedicació, potser, a temps
parcial o de la forma que sigui.

Tot açò només és part del que s’ha evidenciat quan s’ha
intentat regular reglamentàriament -valgui la redundància-
aquesta oficina i que faria necessari modificar de qualque
manera el mateix articulat de la llei, segons se m’informa.

Finalment li he de dir que a data d’avui, i abans de constituir
una oficina, cal tenir en compte el projecte de llei de
transparència de l’Estat, que estableix el caràcter bàsic i
aplicable a totes les autonomies.

Respecte que hi hagi un interès espuri de no constituir
aquesta oficina, doncs bé, absolutament no, els arguments són
els que li he dit, materials, tècnics i jurídics, per tal que quedi
constància. 

Respecte de la referència que vostè ha fet del president jo li
he de reafirmar, no he d’afegir res del que han dit el portaveu i
el president, el procés està perfectament reglat, és públic i
transparent i en aquest sentit el Govern no té res més a dir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. No havent-hi més assumptes a tractar, volem
agrair la presència del conseller i dels seus acompanyants.

S’aixeca la sessió.
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