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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, comença la sessió d’avui i en primer lloc
els demanaria si es produeixen substitucions.

Compareixença RGE núm. 1468/14, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de la consellera
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre les
discrepàncies en relació amb el requeriment
d'inconstitucionalitat que va fer l'Estat al Decret Llei
2/2013.

Molt bé, l’ordre del dia d’avui consisteix en la
compareixença RGE núm. 1468/14, de la consellera
d’Administracions Públiques, solAlicitada per quatre diputats
membres de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals
adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d’informar
sobre les discrepàncies en relació amb el requeriment
d’inconstitucionalitat que va fer l’Estat al Decret Llei 2/2013.

Assisteix la Sra. Maria Núria Riera i Martos, consellera
d’Administracions Públiques, acompanyada pel Sr. Antoni
Mesquida i Bauzá, director general d’Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis, la Sra. Júlia Rubio i Mas, cap
de gabinet de la conselleria, i del Sr. Iñaki Cascallar del Pobil,
cap de premsa de la consellera.

Té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer l’exposició oral
sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores diputades, senyors
diputats, com saben i com hem comentat en altres ocasions, els
objectius prioritaris i urgents d’aquest govern eren tres:
estabilitzar els comptes públics, posar ordre a l’Administració
i pagar als proveïdors. Per donar-hi compliment es varen
adoptar des de principis de legislatura tota una sèrie de mesures
i plans estratègics de funció pública, economicofinancers, de
simplificació administrativa amb la voluntat de dur-los endavant
amb eficàcia, eficiència i resultat. 

Aquest decret llei de mobilitat interadministrativa forma part
de tot un procés de racionalització i modernització de
l’Administració autonòmica que començà el 2011 i que ja no té
marxa enrere i que ens ha permès, entre d’altres, estalviar més
de 228 milions d’euros en dos anys en actuacions de funció
pública, però no només és estalvi econòmic l’aconseguit amb
aquesta renovació administrativa, sinó que és la gestió més
eficient. 

La nostra comunitat ha estat pionera en moltes mesures pel
que fa a gestió de recursos humans. L’auditoria tècnica que
vàrem fer l’any 2012 va ser nova a nivell nacional, la vàrem
presentar en el marc de la Comissió de Coordinació de
l’Ocupació Pública, hi ha altres administracions autonòmiques
com La Rioja o la Comunitat Valenciana, també ahir dins el
Fòrum de les Autonomies al Senat la vàrem comentar amb la
participació de les conselleries d’Astúries i d’Andalusia.

Doncs bé, aquesta auditoria va permetre analitzar els
recursos humans de l’Administració autonòmica, les seves
funcions i valorar la seva redistribució per a una major eficàcia
en el seu funcionament. La regulació de la mobilitat
interadministrativa que avui ens ocupa mitjançant el Decret Llei
de mobilitat va ser la següent passa feta de resultes d’aquesta
auditoria. La idea era disposar d’una eina d’optimització dels
recursos existents per garantir serveis essencials, a la vegada
incentivar el personal a moure’s de lloc i a l’hora fer
l’Administració més eficient i eficaç.

La mobilitat forçosa, això no obstant, ja estava prevista a la
Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública,
i el que hem fet amb aquesta nova llei és regular en detall els
diferents supòsits d’aplicació i així mateix incentivar els
empleats i empleades públics, objectes de la mobilitat, amb una
valoració afegida com a mèrit que poden fer valer en posteriors
convocatòries de provisió temporal o definitiva o per formar
borses de personal interí de caràcter extraordinari. A més, es
consideraran les funcions desenvolupades realment durant el
temps de la comissió a efectes de posteriors convocatòries. I
d’aquesta manera, s’ha establert un mecanisme més àgil i
incentivat, el qual permet dotar de personal suficient tots els
departaments a cada moment.

Una de les novetats més significatives és la Comissió de
Serveis d’Atribució Temporal de Funcions, està prevista per a
casos excepcionals i pel temps indispensable per poder cobrir
amb funcionari interí o de carrera i de manera total o parcial
necessitats que no puguin ser ateses amb suficiència pel
personal corresponent, pel volum de treball o per altres raons
conjunturals degudament motivats.

Una altra de les novetats més significatives és la creació de
la Unitat de Suport Conjuntural, unitat administrativa prevista
per donar suport puntual a aquells serveis de qualsevol
conselleria o ens del sector públic amb personal funcionari
adscrit que ho necessiti de forma puntual, com a un reforç del
personal existent per dur a terme alguna tasca concreta i urgent
sense necessitat de recórrer a les mesures de mobilitat que
preveu la normativa de funció pública.

El mateix informe de la CORA, Comissió per a la Reforma
de les Administracions Públiques estatal, previst com a model
de propostes per a la reforma i racionalització de les diferents
administracions preveu també la regulació de la mobilitat
interadministrativa com a una de les mesures bàsiques i recull
també un servei equivalent al de suport conjuntural. En concret,
a l’informe de juny de 2013, a la pàgina 85 de l’informe, apartat
d), podran veure el servei de suport conjuntural, i a l’apartat f)
la mobilitat interna. És a dir que amb el Decret de mobilitat
interadministrativa, així com amb l’auditoria tècnica de recursos
humans abans esmentada hem estat novedosos en la previsió i
en la planificació.
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En relació amb el procediment d’elaboració de la norma
reguladora de la mobilitat, vull recordar que es va sotmetre a
negociació colAlectiva, tal com va reconèixer el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears en dues sentències a
finals de l’any passat, en concret la 782/2013 i la 783/2013,
textualment deia que la negociació colAlectiva s’havia complit
en la seva tramitació, definint l’esmentada negociació com
“algo más que el acuerdo final a la que pueda conducir
consistiendo, antes que en éste, en la propia actuacion
negociadora y en las deliberaciones por medio de las que se va
realizando, lo que se precisa es que se vaya ofreciendo a los
representantes de los funcionarios, a través de un debate
realizado en condiciones de igualdad y realmente
contradictorio, la posibilidad de participar en el proceso de
formación de la decisión administrativa que esté legalmente
sujeta a la necesidad de dicha negociación”. És a dir, més que
la negociació o l’acord en si adoptat, els mecanismes, les
reunions fetes per poder arribar a la definició del contingut
d’aquestes figures de mobilitat. 

És més, en prova de l’esmentada negociació i voluntat de
donar participació en la presa de la decisió administrativa, vull
recordar que a la norma es varen incorporar peticions dels
sindicats en el text final: en concret, la regulació del
nomenament provisional en un lloc d’un grup o sots-grup
superior, que fou una petició sindical; la modificació de l’article
relatiu a l’excedència voluntària per a prestacions de serveis en
el sector públic també fou a petició dels sindicats, encara que no
formi part en concret del tema d’avui, i finalment, la tercera
incorporació de les peticions de la part social que va ser la
creació d’una comissió de seguiment paritari per veure la seva
aplicació i el seu desenvolupament. 

Tenint en compte la novetat de les mesures, la voluntat
d’altres administracions com hem dit de la CORA d’establir
mesures similars, l’interès que va suscitar a nivell estatal, es
varen formular -és ver- una sèrie d’observacions que requerien
aclariment per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques amb la voluntat de garantir la validesa de la norma i
l’aplicació del seu nou contingut.

Aquestes observacions varen adoptar la forma de
discrepàncies com a mecanisme establert com a mecanisme
establert per solucionar els dubtes i fer els aclariments oportuns,
aclariments que varen ser, així mateix, objecte d’explicació i
consens a la comissió corresponent, en el següent sentit.

En primer lloc, en relació amb la comissió de serveis
ordinària es va proposar modificar el text de l’article 82.2 de la
llei quan fa referència a la possibilitat d’ocupar un lloc de feina
vacant amb personal funcionari que pertanyi al mateix grup per
personal funcionari que pertanyi al mateix sots-grup o agrupació
professional, únicament recomanant que s’utilitzi la
nomenclatura de l’EBEP, però sense cap canvi de contingut en
si perquè no hi hagi confusions.

En segon lloc, en relació amb l’article 82 bis de la llei que
preveu el nomenament provisional d’un funcionari de carrera a
un grup o sots-grup superior conservant la seva plaça d’origen,
que vull recordar que era una de les peticions sindicals que
varen incorporar al text, se’ns aconsella especificar que el
nomenament al lloc superior és de caràcter interí, perquè no
sembli que hi ha una titularitat de dos llocs de l’administració

i per tant, una nova figura o modalitat de la comissió de serveis,
quan no era tampoc, a més, la voluntat de l’administració.

I com a conseqüència de l’anterior, s’afegeix l’article 103
bis per regular l’anomenada excedència voluntària per a
nomenament provisional en un grup o sots-grup superior.

És a dir, dos aclariments, un canvi de denominació per
adaptació a la nomenclatura de l’EBEP i una precisió sobre el
caràcter interí del funcionari que ocupa un lloc superior, dues
qüestions per tant més tècniques que de contingut i fruït de
l’anàlisi detallat de la norma per a la seva aplicació pràctica amb
agilitat i claredat.

Aquest acord es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat,
al BOE, de 10 d’abril de 2014, núm. 87, com a Resolució, de 31
de març de 2014, de la Secretaria General de Coordinació del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, on podran
trobar el text complet, i comunicades, a més, prèviament per
escrit per la Direcció General de Funció Pública del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, una vegada finalitzats
els acords i abans d’adoptar la resolució que es va publica al
BOE amb escrit de dia 2 d’octubre de 2013.

A partir de l’acord fet a la Comissió bilateral Estat-
comunitat autònoma s’han tancat, per tant, les esmentades
discrepàncies i s’han incorporat aquests aclariments a
l’avantprojecte de llei de funció pública, avantprojecte que, com
saben, actualment és objecte de negociació amb els sindicats en
relació amb altres novetats que en matèria d’administració i
recursos humans vol continuar avançant aquest govern balear.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris, la Sra.
Consellera pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions o be contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu.

Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la
Sra. Pilar Costa per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, per la seva
compareixença. Ara fa efectivament un any que es va aprovar
aquest Decret Llei 2/02013, de mesures urgents en matèria de
mobilitat interadministrativa, i no pretenem fer en aquesta
comissió ara un debat, una altra vegada, sobre el fons del decret
que ja el va dir tant al ple que va convalidar el decret llei com
en altres ocasions en què vàrem tenir temps de parlar-ne.
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És cert que aquest decret llei que nosaltres ja vàrem criticar
durament en la seva convalidació, i recordaré algunes paraules
perquè crec que avui cobren encara més sentit després de
veure..., veure no, intuir el dur informe que va fer el Ministeri
d’Administracions Públiques respecte d’aquest decret llei.
Bàsicament, com ha dit vostè, es modifiquen alguns articles,
importants articles, de la llei de funció pública de l’any 2007,
sobre la comissió de serveis ordinària voluntària, els sistemes de
provisió de llocs de feina i mobilitat, nomenament provisional
en un grup o sots-grup superior, etcètera, però li vull recordar,
perquè com deia abans crec que serà aclaridor, les seves
paraules, Sra. Consellera, dia 2 de juliol, en el Ple d’aquest
parlament quan debatíem, precisament, la convalidació del
decret llei. Vostè deia que érem davant una norma fonamental
per a l’administració que suposaria un abans i un després dins
la gestió dels recursos humans, un valor afegit a la funció
pública, etcètera, i que Balears era referent en la gestió dels
recursos humans a l’administració i que havíem estat pioners en
aquesta actuació normativa i que sincerament estam orgullosos
del reconeixement que rebem -referint-se a Madrid- i que es
reafirma a continuar amb aquesta línia de racionalització i
d’eficàcia de la gestió.

Idò bé, Sra. Consellera, mentre vostè deia aquestes paraules
al Ple del Parlament resulta que a Madrid li esmenaven la plana,
li esmenaven aquest decret llei perquè li varen dir clarament que
era inconstitucional. Vostè va treure pit aquí -i ho entenc- d’una
norma que vostè havia fet, però el cert és que el ministeri li ha
intentat trastocar de dalt a baix per inconstitucional. I també li
vull recordar les meves paraules al Ple del dia 2 de juliol, on ja
li va dir el meu grup que seríem durs quant a la crítica que fèiem
al decret llei perquè érem davant un decret llei inconstitucional
i a dia d’avui seguim sense el més important, que és una nova
llei de funció pública. 

Vostè ara ha dit al final de la seva intervenció que les
modificacions que li ha imposat el ministeri s’incorporaran a
l’avantprojecte de llei de funció pública, però miri, el que més
em crida l’atenció de tot això, Sra. Consellera, és que fa un any
que vostè va forçar l’aprovació d’aquest decret llei, no va voler
fer una modificació a través d’una llei ordinària amb l’excusa
que era urgentíssim, que havia de ser ara o ara, i resulta que ara,
un any després, encara no la pot aplicar perquè era un decret llei
que contenia... que el seu contingut era inconstitucional segons
li ha dit el mateix govern central.

Ja sabem que s’ha arribat a aquest acord, com vostè ha dit,
a través de la Comissió bilateral de cooperació entre
l’Administració General de l’Estat i la comunitat autònoma per
resoldre aquestes discrepàncies de constitucionalitat; que
l’informe és demolidor, per cert, informe que vostè té tancat a
pany i clau com un tresor i que ningú no ha estat capaç de veure,
se li ha demanat per activa i per passiva, tampoc no l’ha entregat
als sindicats, etc., però bé, és igual, podem intuir el que diu
aquest informe vist quin és l’acord de la comissió bilateral,
d’aquest acord ja es desprèn quines eren les controvèrsies i per
què ha hagut de canviar vostè el decret llei, Sra. Consellera.

Jo diria que un nou trasbals a la seva gestió en Funció
Pública, perquè, Sra. Consellera, el que ha passat amb aquest
decret llei és que el Partit Popular ha volgut tornar deixar la
seva empremta característica de quan governa el Partit Popular
i quan gestiona la funció pública d’aquesta comunitat autònoma.

Vostès tenen urticària als processos objectius, la seva
obsessió és poder-se botar les borses d’interins. Ja li vaig
recordar al seu dia, al Ple de convalidació d’aquest decret llei,
que va ser a partir de l’any 1999 quan es va començar a
seleccionar el personal funcionari interí per mitjà de borses amb
les garanties d’igualtat, mèrit i capacitat, cosa que no havia
succeït abans i a més a més perquè vàrem haver de complir tota
una sèrie de sentències tant del Tribunal Superior de Justícia
com dels jutjats del contenciós que varen provocar que s’hagués
de regularitzar aquesta situació.

Bé, amb aquest sistema objectiu els responsables polítics no
poden, no podem controlar l’objectivitat de les borses i això,
Sra. Consellera, és el que a vostè no els agrada. No els agrada
que es pugui cridar el personal funcionari interí per ordre
estricte i de forma anònima i per això a cada legislatura que
vostès governen s’inventen una fórmula per botar-s’ho. I el que
vostès pretenen, Sra. Consellera, a través d’aquest decret llei, és
que un funcionari d’una categoria inferior pugui passar a una
categoria superior simplement tenint un títol habilitant i així
poder-se botar les borses d’interins, una vegada més. A cada
legislatura en què vostès governen s’inventen una fórmula per
botar-se els procediments objectius.

I ara, és clar, ens agradaria saber, Sra. Consellera, si tot això,
si tot el que regula el decret llei era tan, tan, tan urgent que va
provocar un decret llei, amb les crítiques tant des d’un punt de
vista jurídic com polític que ha rebut aquest govern per haver
dictat..., ja no record si uns 25 decrets llei en el que portam de
legislatura, m’agradaria saber, Sra. Consellera, per què ara vostè
no ha fet un nou decret llei, a la qual cosa nosaltres oposam
evidentment, perquè també estàvem en contra de l’original, si
ha de modificar tots aquests articles que li diu el Govern central.
És un dubte que tenc, és a dir, si era tan necessari un decret llei
fa un any i ara ha de modificar un 50% aproximadament
d’aquell decret llei, que vostè ara ha intentat dir que res, que era
unes qüestions formals i d’aclariment, però el cert és que eren
visos d’inconstitucionalitat, la meva primera pregunta, Sra.
Consellera, és per què ara no fa un nou decret llei ja que ha de
modificar articles de la llei que va entrar en vigor ara fa un any.
Perquè a dia d’avui tenim una llei en vigor, aquest decret llei
que es va convalidar ara fa un any i vostès no la poden aplicar,
aquests articles, no poden aplicar els articles que el Govern
central li ha dit que són inconstitucionals i que en aquest acord
a la comissió bilateral, ja han arribat a un acord per modificar el
contingut d’aquests articles.
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Què farà, Sra. Consellera? Al final de la seva intervenció ha
dit que intueix que no farà un nou decret llei, que no farà una
nova llei ordinària i que inclourà totes aquestes reformes dins
l’avantprojecte de llei de funció pública que ara diu que negocia
amb els sindicats.

Sincerament, crec que tota aquesta feina en funció pública
és un desgavell, Sra. Consellera, una improvisació constant o
probablement no és tanta improvisació, sinó és sobretot aquesta
obsessió del Partit Popular de fer sempre clientelisme en la
funció pública i poder-se botar els criteris d’objectivitat, com
pugui ser el de la borsa d’interins i aquest decret llei n’és una
bona mostra. 

Una darrera pregunta, Sra. Consellera, si vostè diu que les
modificacions que li ha imposat o l’acord al qual han arribat el
ministeri i la comunitat autònoma sobre la modificació que ha
de fer d’aquesta llei que va aprovar vostè ara fa un any, ho
incorporarà a l’avantprojecte de llei de funció pública, em
reconeix que no era tan, tan urgent el que va fer fa un any,
perquè ara resulta que no ho pot aplicar. O m’està dient que el
decret llei que està en vigor l’apliquen malgrat les
modificacions que li ha imposat el Govern central?

Ens agradaria Sra. Consellera que ens aclarís tot això, però
el que està ben clar és que fa un any no era necessari ni urgent
el decret llei, com s’ha demostrat que un any després no el
poden aplicar per inconstitucional. Això no només ho dèiem
nosaltres, sinó que ara els ho ha dit el Govern central. I ara vostè
ens anuncia que totes aquestes reformes que eren tan urgents,
que tranquils, que ja els posarem a l’avantprojecte de llei de
funció pública. Per tant, s’ha carregat ara, aquí mateix la
urgència que ens va dir fa un any.

I per últim, ha quedat demostrat, una vegada més, que als
governs del Partit Popular en funció pública, els fa urticària
seguir l’objectivitat, en aquest cas amb els processos o amb les
borses d’interins, on els responsables polítics no poden tenir-hi
influència i s’inventen vostès altres fórmules per saltar-se, una
vegada més, les borses d’interins.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo crec que la
situació d’aquest decret llei posa molt de manifest el que al seu
moment ja va servir com un dels punts de crítica d’aquell decret
llei. Avui aquest decret llei, la modificació de la Llei de funció
pública és una llei vigent, inconstitucional, no aplicada, per a mi
un absurd.

Ja vam dir al seu moment que el Govern abusava de la
figura del decret llei i avui crec que aquest decret llei és un
exemple i la situació en què ens trobam és un exemple d’aquest
abús. Només vull recordar un poc les xifres, ho feia la
companya del Grup Socialista, durant aquesta legislatura, en el

moment en què feim el debat de validació d’aquest decret llei,
s’havien aprovat 23 decrets llei i 23 lleis. Res comparable amb
el que havia passat en legislatures anteriors. La setena per
exemple eren 8 decrets llei, 48 lleis; la sisena legislatura 2
decrets llei, 52 lleis; la cinquena legislatura 1 decret llei, 59
lleis, etc.

Per tant, és una situació realment incomprensible i no
justificable per a un moment difícil que vivim, perquè com dic,
aquest és un exemple de què no era justificada ni el caràcter
extraordinari, ni el caràcter urgent que justifica un decret llei.

Quant el contingut, també ens vam posicionar en el seu
moment, és cert, que l’Estatut bàsic de l’empleat públic, l’article
81 deixa jo crec que perfectament previst i regulat la qüestió de
la mobilitat del personal funcionari. El mateix EBEP estableix
que la provisió de llocs de feina i la mobilitat han de ser
desenvolupades a través de les corresponents lleis autonòmiques
de funció pública, i així ho fa la Llei autonòmica 3/2007. És cert
que la llei autonòmica hauria de contemplar més figures que el
concurs o la lliure designació i en aquest sentit l’actualització de
la Llei de funció pública és sense cap dubte necessària. 

De fet, els vull recordar que el projecte de llei de funció
pública presentat per l’anterior govern, així ho preveia. Però la
modificació de la Llei de funció pública per abordar aquesta
qüestió s’hagués pogut fer i ja ho vam dir temps enrere, fa molt
de temps, quan es va modificar per exemple l’eliminació del
requisit del català, es va modificar la Llei de funció pública,
quan els grups de l’oposició van presentar una proposició de llei
o també una proposició no de llei en el mateix sentit, de
modificar i actualitzar la Llei de funció pública. 

I en tots aquests casos es va rebutjar, fins i tot també diria
que en el pressupost, en el pressupost de 2013. L’article 16.2 de
la Llei de pressuposts d’aquell any, de 2013, deia que durant
aquell any 2013 se suspenien els nomenaments de nou personal
funcionari interí i la pròrroga del nomenament dels funcionaris
interins adscrits a programes temporals o nomenats per subvenir
necessitats urgents. En tot cas, per tant, el nomenament hauria
de ser excepcional i justificat. 

En definitiva, el desembre de 2012 el Govern ja sabia que
amb un concurs de trasllat i el cessament dels interins no podria
nomenar i omplir les places que quedessin vacants i que, per
tant, serien necessàries altres formes de mobilitat per cobrir les
necessitats funcionals i de serveis, i no es va fer.

Però a més, el concurs de trasllat de personal funcionari
interí es comença a treballar, recordem-ho, el 2012 i l’abril de
2013, dia 19 en concret, s’aprova a la mesa, dia 29 el conseller
en aquell moment, Simó Gornés, ja tenia damunt la taula
preparat el document per ser publicat i, com deia, l’abril de
2013 estaven preparades les bases per ser publicades unes bases
pactades a la mesa i el decret llei modifica unilateralment els
criteris pactats en aquella mesa i introdueix noves figures per a
la mobilitat que en l’actual context, definit per l’article 16.2 del
pressupost a què em referia abans, l’únic que farà és que un
nombre d’interins, uns 300 interins quedin al carrer. Així ho
dèiem abans i avui jo crec que ho constatam.



1342 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 82 / 11 de juny del 2014 

 

En el marc d’aquest concurs de trasllat, en el marc d’aquest
decret llei, i la consellera en la seva primera intervenció hi ha
fet referència, no s’ha complert amb l’esperit, amb la voluntat
de la negociació colAlectiva que sí que estableix l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, que és un requisit, sobretot pel que fa a la
mobilitat. Per què dic açò? Torn recordar, el decret llei
incorpora un mecanisme que ha estat introduït per
l’administració i va ser rebutjat per la mesa. Per exemple, el
punt que diu “atorgar 0,025 punts per mes treballat, en el supòsit
de comissió de serveis forçosa i en atribució temporal de
funcions”, aquesta possibilitat va sorgir per primera vegada en
la mesa de negociació, a proposta d’un sindicat, USO, i va ser
rebutjada, queda així constància a les actes, per l’administració
i la resta de sindicats també. De fet, val la pena mirar el primer
esborrany de decret llei que no contemplava cap mèrit, ho
recordaran vostès. I és en el segon esborrany entregat dia 5 de
juny als sindicats, quan torna aparèixer de nou de forma final,
sense possibilitat de complir amb la negociació. 

Nosaltres mantenim, com deia, i així ho vam defensar en el
debat de validació del decret llei, que l’objectiu no sembla tant
per solucionar un problema i compensar les càrregues de feina
dins l’administració, com s’ha justificat, com més per facilitar
encara que hi pugui haver mobilitat interna per colAlocar gent afí
als càrrecs més ben situats. I, per tant, compensar allò de què
aquest Govern constantment fa elogi, la reducció de càrrecs. La
reducció de càrrecs de confiança que pretén resoldre a través
d’aquest mecanisme.

Però sobretot jo també em voldria centrar en el procediment
i en la situació en què ens trobam avui, que és com a mínim
peculiar. Es tramita per via urgent, de forma extraordinària el
mes de juliol un decret llei. Per tant, si era tan urgent, doncs
avui hauríem de viure en la plena aplicació i el ple
desenvolupament d’aquesta llei, d’aquesta modificació de la
Llei de funció pública, però no és així. Resulta que el seu
contingut va ser objecte per part de l’Estat de dubtes de
consti tucionali tat ,  jo diria que d’advertiment
d’inconstitucionalitat per discrepàncies competencials. Així es
recull a l’informe i així també es recull a la publicació de dia 10
d’abril de 2014. 

Aquesta publicació al BOIB ja és de l’acord resultant de la
comissió bilateral, que modifica efectivament, o proposa
modificar millor dit, el decret llei. Per tant, el Govern amb
aquesta publicació en el BOIB de 10 d’abril, reconeix la no
constitucionalitat, jo crec que no val dir que són qüestions
tècniques, el tractament de la comissió bilateral es fonamenta
amb un advertiment d’inconstitucionalitat; com dic, el Govern
reconeix que hi ha inconstitucionalitat en aquest decret llei,
perquè per alguna cosa ho publica en el BOIB, però aquest
decret llei és vigent, i la resposta és que aquests articles que
pretén modificar i adaptar a l’acord de la comissió bilateral, no
els aplica. Per açò al començament deia, tenim una llei avui
vigent inconstitucional, que no s’aplica, quan les lleis si per
alguna cosa són és per aplicar-se.

Insistesc en el tema de la inconstitucionalitat, perquè quan
acaba l’acord de la comissió bilateral diu, el tercer punt i darrer
punt, després de les modificacions diu “es proposa comunicar
també aquest acord al Tribunal Constitucional, als afectes que
preveu l’article 33.2 de la Llei Orgànica 2/1979, del Tribunal
Constitucional”. Anam a l’article 33.2 i a què es refereix aquest
article? Doncs es refereix als mecanismes per evitar el recurs
d’inconstitucionalitat. Per tant, és un advertiment i si no hi
hagués hagut acord o no hi ha compliment o aplicació d’aquest
acord, doncs les parts, en aquest cas l’administració de l’Estat,
podria utilitzar aquest mecanisme.

Retornem al punt d’inici, era una llei urgent, era necessari
aplicar-la i avui no només no s’aplica, sinó que sabem que és
inconstitucional i no es fa res. Jo crec que -i acab, Sr. President-
la solució de dir que s’incorporarà el nou text a la nova llei de
funció pública no és admissible. Aquesta publicació de l’acord
va ser dia 10 d’abril, des de dia 10 d’abril, Sra. Consellera,
deixi’m que ho digui així, vivim en pecat i, a més a més, el
Govern ens vol mantenir en aquesta situació fins que, si és
possible, tinguem una nova llei de funció pública. Mirin que
nosaltres no hi estam d’acord amb el contingut d’aquest decret
llei, jo crec que és manifest, però tampoc no podem acceptar
una situació com la que tenim avui d’inseguretat jurídica
absoluta, d’una llei que no s’aplica perquè es reconeix
inconstitucional, però que és una llei vigent i com a tal s’ha de
complir.

Per tant, la meva pregunta perquè en tenc poques, seria quin
és el full de ruta a partir d’ara?, el full de ruta que doni
coherència i doni seguretat en aquest caos en aquest moment
jurídic respecte de la mobilitat interadministrativa, respecte de
la Llei de funció pública, respecte de l’aplicació d’una llei que
es reconeix inconstitucional. Quin és el full de ruta?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Fernando Rubio, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltíssimes gràcies, Sra.
Consellera d’Administracions Públiques, per haver vengut en
aquest parlament a donar explicacions davant aquesta qüestió,
relativa al Decret llei 2/2013, de mesures urgents de mobilitat
interadministrativa temporal de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. 

Nosaltres pensam que la possibilitat de mobilitat que dóna
l’administració als treballadors públics és important, és del tot
necessària i que va ser una mesura important que va du el seu
govern, concretament la seva conselleria, perquè pensam que és
positiu que l’administració pugui gestionar de manera més
flexible, la qual cosa dóna més eficàcia, més eficiència i fa que
l’administració pública sigui una administració més solvent,
més adequada, més propera a les necessitats dels ciutadans. Per
això cal tenir uns recursos humans que estiguin ben gestionats,
i pensam que aquesta és una tasca fonamental que vostè fa des
de la seva conselleria.
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Ha parlat vostè Sra. Consellera del procés de racionalització
i de reestructuració de l’administració pública, un procés
importantíssim que va iniciar al començament de la legislatura
i gràcies al qual s’han estalviat més de 228 milions d’euros en
dos anys, nosaltres pensam que aquesta és per tant una de les
passes més importants que ha donat el seu departament. I també
cal recordar que aquest decret és no només des del punt de vista
de la reestructuració de l’administració pública, que, per altra
banda, aquest decret és un dels instruments necessaris per
assolir aquest decret de reestructuració de l’administració
pública, sinó que també cal recordar que aquest decret és un
vertader incentiu per al treballador públic, ja que els permetrà
a tots ells tenir experiències, més punts de vista des dels quals
es puguin afrontar tasques amb major professionalitat. I
nosaltres pensam que això és una dada positiva.

Ha parlat vostè Sra. Consellera de l’auditoria tècnica feta el
2012. Aquesta va ser, efectivament, la primera auditoria que es
va produir a nivell nacional, auditoria en la qual es varen
mostrar molt interessats des de l’Estat, des de l’administració de
l’Estat i des d’altres comunitats autònomes, amb la cosa va
quedar clar que els recursos humans de l’administració de la
nostra comunitat autònoma no estaven ben distribuïts. I per tant,
pensam que fer aquesta anàlisi a través d’aquesta auditoria, a
més a més una auditoria que es va fer amb tot un seguit de
consultes i de tècniques que varen ser observades per part de l’
Estat, per part d’altres comunitats autònomes, i que aquesta
comunitat autònoma, concretament la seva conselleria, va ser
pionera dins l’àmbit de tot l’Estat, doncs és una cosa positiva i
és una cosa que crec que s’ha de lloar.

Per tant, podem veure aquesta norma com una eina també
d’optimització dels recursos existents, per tal que es puguin
garantir uns serveis essencials per incentivar el personal que es
pugui moure de lloc i fer una administració pública, com deia,
més eficient, una administració pública molt més eficaç i més
flexible.

Vostè ha parlat també i cal fer-hi menció, cal destacar que
la mateixa CORA, la mateixa Comissió per a la reforma de
l’administració pública, preveu la regulació de la mobilitat
interadministrativa com una d’aquestes mesures, que s’han de
tenir en compte per tal d’assolir aquests objectius que dèiem,
dins aquest procés de reestructuració i de racionalització de
l’administració pública, per tant també és important agafar
aquesta eina per aconseguir aquests objectius que la CORA vol
per a tot l’Estat dins aquesta comunitat autònoma. Per tant,
aquest decret era absolutament necessari.

Ja vàrem destacar en el debat nosaltres, aquest mateix grup
parlamentari, en el debat de convalidació d’aquest decret llei, i
així ho vaig fer jo mateix, la importantíssima novetat que suposa
la comissió de serveis d’atribució temporal de funcions prevista
per a casos excepcionals, que vostè també ha explicat, és una
comissió prevista per a casos excepcionals i pel temps
indispensable per poder cobrir mitjançant funcionari interí o de
carrera i de manera total o parcial, necessitats que no puguin ser
ateses amb suficiència del personal corresponent. És una manera
de donar cobertura i de donar més servei allà on hi ha dificultats
perquè se pugui fer. Jo crec que en aquest sentit tot allò que
sigui donar facilitats i posar a disposició els recursos humans de
què disposa la comunitat autònoma, per tal de donar suport a

aquests serveis públics que no es puguin prestar, consideram
que són positius.

També ha parlat vostè Sra. Consellera de la novetat que
implica la unitat de suport conjuntural, unitat administrativa
que, com bé s’ha comentat també a altres debats, i també ho
vàrem parlar en el debat de convalidació, dóna suport a altres
unitats de qualsevol conselleria o de qualsevol altre ens del
sector públic, amb personal funcionari que hi està adscrit.

Pens per tant Sra. Consellera, que la seva gestió i la seva
regulació en matèria de recursos humans, ha estat capdavantera
a tot l’Estat, fins i tot ha estat una gestió exemplar per part del
Govern d’Espanya, el qual ha aplicat criteris i mesures que
nosaltres hem posat en marxa dins la nostra comunitat autònoma
aquesta legislatura i per tant, jo crec que això demostra uns
objectius molt clars, demostra tenir una visió molt clara de quins
eren els problemes que nosaltres teníem aquí a la nostra
comunitat autònoma, que també eren problemes comuns a la
resta de la comunitats autònomes i també problemes que
assolien l’administració de l’Estat i la funció pública o els
recursos humans de l’Estat.

A més, vostès ha destacat respecte dels procediments, jo
crec que ha estat un respecte escrupolós als procediments i al
que vostè ha parlat també a la seva intervenció i és la
negociació, el diàleg, la negociació colAlectiva, jo crec que això
també ha estat un dels punts forts d’aquest decret llei, el fet que
s’hagi assegut amb els representants, amb les parts afectades i
que s’hagin tengut en compte totes les aportacions i s’hagin
recollit també peticions per part dels sindicats. També volem
posar de manifest aquesta qüestió com una qüestió molt
positiva.

Ha explicat molt bé, Sra. Consellera, la necessitat de
modificar la Llei de funció pública. És cert que aquí se va
aprovar una Llei de funció pública, poc temps després es va
aprovar l’EBEP a nivell estatal i això ha suposat que s’hagin de
fer tot un seguit de canvis i adaptar la norma. Per tant, jo crec
que és absolutament lloable que vostè en la seva tasca hagi fet
aquesta feina, que és una feina per donar seguretat, estabilitat
normativa i en definitiva, per no tenir coses incongruents o que
hi hagi tal vegada confusions per temes de nomenclatura o
perquè no coincideixin les normes. 

Jo crec que en aquesta tasca vostè ha estat molt encertada i
l’únic que podem fer des del nostre grup parlamentari és donar-
li l’enhorabona i que continuï amb aquesta funció. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Sí, gràcies, Sr. President. Intentaré respondre de la forma
més precisa possible les qüestions que m’han plantejat.

En primer lloc, Sra. Costa, dir-li que sí em reiter en el que
vaig dir en aquell moment, que vostè m’ha recordat, que és una
norma fonamental, consider que sí és una norma fonamental, i
que havíem estat pioners a l’hora d’establir aquestes mesures o
regular millor, perquè ja li deia que venien previstes a la
normativa anterior i s’aplicaven, a més de mecanismes de
mobilitat i de comissions de serveis forçoses, atribucions de
funcions, en definitiva, tota una sèrie de mecanismes per
procedir a la mobilitat dins l’administració.

Vull dir-li que el decret llei regula diferents qüestions, no
únicament aquestes qüestions que han estat objecte de consens
o de negociació dins la comissió mixta, a la Administració
estatal, les comissions de serveis forçosos, les atribucions de
funcions temporals, la unitat de suport conjuntural, per exemple.
I les discrepàncies per aclarir el contingut d’aquestes qüestions
concretes s’han aclarit amb aquesta resolució que està publicada
en el BOE. L’informe es va donar, com em comenten des de la
Direcció de Funció Pública, en la negociació als sindicats, vull
dir, no està amagat cap informe, al contrari. 

A més, fa referència, he d’assenyalar que precisament
aquests aclariments fets per l’Estat fan referència a les peticions
que havien fet els sindicats, vull dir, no les que s’havien aportat
per part de l’administració sinó aquelles que els sindicats varen
plantejar d’aquestes possibilitats de fer aquestes comissions de
serveis en un grup superior.

Per tant, la intenció de l’administració, evidentment, no és
botar-se les borses, just faltaria, sinó únicament donar resposta
a aquella petició dels sindicats que si havien de cobrir un
determinat lloc de feina abans de donar possibilitat que fos
cobert aquest lloc superior per un interí, donar la possibilitat al
funcionari de carrera que tengués la titulació de manera que
després la plaça que es cobrís per l’interí fos la inferior i poder
promocionar d’aquesta manera el funcionari de carrera, i era
una petició sindical. Vull dir que realment són aquestes
peticions sindicals les que han estat objecte d’aclariment i no la
mobilitat interadministrativa que de forma general ha regulat
l’administració.

No obstant, com he dit, les novetats en relació a aquests
articles 82 i 103, s’han incorporat a l’avantprojecte de llei, però
són qüestions ja negociades amb els sindicats, per això he dit
també que negociam la resta de qüestions, i els aspectes que no
han estat objecte de cap tipus de discrepància s’apliquen amb
normalitat i s’apliquen, per exemple, de resultes del concurs de
trasllat. 

Els diré, per exemple, per què es va fer un decret llei? Idò,
precisament, miri, una de les coses que va fer l’administració és
intentar donar cobertura i un bon servei públic als ciutadans i
uns dels ciutadans més necessitats eren els desocupats, i vàrem
adoptar mesures de mobilitat forçosa precisament per reforçar
el servei del SOIB amb aquestes figures i les vàrem regular per
decret llei precisament perquè la gent que vàrem moure
forçosament en el SOIB per reforçar aquest servei, donar un

millor servei als desocupats que ens vàrem trobar, poguessin
tenir aquesta puntuació afegida en el concurs de trasllats, i
aquesta gent va tenir aquesta puntuació afegida. És més, la gent
que vostès havien mogut amb aquesta atribució forçosa que no
estava regulada en la seva legislatura no va poder tenir aquesta
puntuació afegida de 0,025 fins a un màxim de 0,6 que es va
tancar al final a la Mesa Sindical perquè vostès no ho havien
regulat.

És a dir, gràcies a la regulació que nosaltres vàrem fer
aquesta gent a partir d’avui ja se’ls té en compte aquesta
puntuació afegida per ser objecte d’una mobilitat forçosa per
donar resposta a l’eficàcia que necessita l’administració i al
servei que necessiten els ciutadans. En aquest sentit, per
exemple, li recordaré atribucions temporals de funcions que es
varen fer precisament a la seva legislatura, es varen fer a l’any
2008, a l’any 2009, 2010, 2011, en total trenta i busques. Casos
concrets, per exemple, sé que es movien, que es continua fent,
els ordenances de les escoles quan es tanquen les escoles per
reforçar altres serveis, com nosaltres vàrem moure gent al SOIB
o com es fan atribucions temporals de funcions contínuament.
Jo li dic perquè contínuament les sign i sé que es fan aquestes
atribucions perquè les diferents conselleries les demanen quan
necessiten reforçar un determinat servei.

Vull dir, que són realment coses que s’apliquen i per haver
estat regulades per decret llei es varen poder tenir en compte al
concurs de trasllats. Es continuen aplicant perquè no són objecte
de discrepància, sinó que objecte de discrepància varen ser dos
articles concrets, com repetesc, a petició dels sindicats i, a més,
aquestes discrepàncies resoltes a la resolució no han donat lloc
a cap recurs d’inconstitucionalitat. 

Per tant, i amb això enllaç, Sr. Martí, amb el que vostè deia,
no hi ha inconstitucionalitat a la norma, la norma s’aplica
perquè la norma consta de modificacions a l’article 74, 76, 81,
82, 82 bis, 87, 88, 88 bis, 88 ter, 103, una disposició addicional
primera, té una disposició addicional segona, una transitòria
única i quatre finals. I d’aquestes hi ha hagut aclariments en el
82 i 82 bis en relació amb els centres, la resta, doncs, sí s’aplica.

També en relació..., ara ja enllaçant un poc amb la qüestió
plantejada pel Sr. Martí, que per part del Govern s’empren les
places de lliure designació de concurs, els vull recordar, crec
que ho hem comentat altres vegades, que precisament aquest
govern una de les qüestions que vàrem fer a Funció Pública, a
més li puc dir perquè jo feia feina de directora, és donar
compliment estricte als articles de la Llei 3/2007 que fan
referència a quins llocs poden ser designats per lliure
designació, que són aquelles places que tenen confiança per ser
caràcter de secretari personal, xofer, aquells que no tenen un
superior funcionari per sobre, com és el cas de departament o
cas de servei que pengen directament d’un lloc directiu, d’un
director general o d’un secretari general, i aquelles que
excepcionalment s’estableixin per les funcions. Vàrem llevar un
munt de places que eren a l’anterior legislatura de lliure
designació i que incomplien, en certa manera, aquestes
previsions que estableix la llei des de l’any 2007. Per tant, per
primera vegada les places que, i si n’hi ha alguna que no és així
digui-m’ho, les places que toquen ser per concurs són per
concurs i les que poden ser per lliure designació són per lliure
designació o algunes per concurs. 
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Finalment, ja per tancar perquè tampoc no em vull estendre
més sinó ajustar-me un poc al que m’han comentat, dir-li al Sr.
Rubio que consideram que aquestes actuacions valentes que
s’han fet, com el decret de mobilitat, i que altres comunitats
autònomes, a més, també han aplicat, li faré referència al Fòrum
d’autonomies que vàrem fer ahir perquè, precisament, per part
dels diferents consellers, que eren consellers de Presidència, a
més del PSOE, es va comentar, per exemple, el tema de
l’auditoria que hem fet aquí a Balears, se’ns demanaren
explicacions de com actuàvem o com aplicàvem la CORA i si
hi havia més comunitats autònomes que feien aquestes mesures
valentes que nosaltres feim a nivell de CORA, CAIB a les
Balears. 

És a dir, es va tractar que les diferents comunitats adopten
mesures similars, amb més o menys valentia, jo no dic que ho
facin amb més o amb manco, però que nosaltres les feim amb
valentia. I amb això hem aconseguit complir el dèficit, pagam
els proveïdors i hem reestructurat l’administració, que eren els
objectius prioritaris que li he dit al principi, crec que això és
així, a partir d’aquí eren actuacions o compromisos urgents que
havíem de fer amb la ciutadania que varen passar per davant
altres que eren importants. I una vegada que hem fet aquests
compromisos urgents, ara donam compliment a tota aquella
sèrie d’objectius també importants que formaven part del nostre
programa de Govern.

I crec que era molt important, per tancar, per fer aquesta
reforma i aquesta modernització que hem iniciat a
l’administració i a més, he dit, que era una reforma que ja no
tenia aturall. Pensam que és una reforma que a partir d’avui
endavant l’administració haurà d’anar sempre adaptant-se a
l’actualitat, a les necessitats dels ciutadans i a la demanda social
de donar aquest servei de qualitat a la nostra ciutadania.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passaríem al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Pilar Costa, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument perquè crec, Sra.
Consellera, que al final no és que no ho hagi aclarit és que està
claríssim, tenim un decret llei en vigor, una llei des de l’any
passat, fa un any, amb uns articles, concretament el 82, el 82 bis
i el 103 bis, que m’agradaria fer-li una darrera pregunta, els
apliquen sí o no?, perquè són vigents, però a la vegada han
arribat a un acord amb l’Estat on diu que la redacció d’aquests
articles l’han de canviar, però no s’ha canviat encara. I vostè a
la vegada ens diu que els canviaran o introduiran aquestes
modificacions dins l’avantprojecte de llei de funció pública.

Per tant, tot allò que ens va dir fa un any que era urgentíssim
i que per això necessitava un decret llei, i no una llei ordinària,
ara ha caigut.

I ja el darrer que em faltava per sentir és que quasi quasi ha
donat la culpa als sindicats perquè la Comissió bilateral aquelles
qüestions que ha modificat o l’acord al qual han arribat eren les
peticions que havien fet els sindicats que han estat objecte
d’aclariment. Miri, Sra. Consellera, el decret llei per al bo i per
al dolent és una responsabilitat seva i el que li ha dit el ministeri
que s’han de modificar una sèrie d’articles per la
inconstitucionalitat, ho disfressi vostè com ho vulgui disfressar,
i no doni la culpa als sindicats perquè la responsable política i
qui ret comptes aquí i avui és vostè, Sra. Consellera. 

Per acabar, em reiter en el que ja he dit a la meva primera
intervenció, em sembla lamentable la política que es porta des
de Funció Pública, ha tornat a parlar de l’avantprojecte de llei
de funció pública que no sabem quan s’aprovarà ni si s’aprovarà
aquesta legislatura, en tot cas ho dic a efectes del que era més
urgent, que era l’adaptació de la nostra llei de funció pública a
l’EBEP que va entrar en vigor amb posterioritat a la norma, a la
Llei de funció pública autonòmica, és el que necessita una
reforma més urgent. Si aquesta nova llei de funció pública, per
molt ràpid que vagi vostè, entra en vigor o s’aprova dins aquesta
legislatura serà pràcticament a final de legislatura. Per tant,
aquestes modificacions queden en l’aire, tenim una llei en vigor
on una bona part de la llei, d’aquest decret llei de mobilitat
interadministrativa, ha quedat en suspens i en l’aire perquè
vostès han fet les coses malament.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS el Sr.
Nel Martí, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. En primer lloc, dir, deixar clar, jo crec
que, bé, no faria falta, crec que és una coincidència absoluta,
ningú no està en contra de la mobilitat interadministrativa, és
més, ja he dit en la primera intervenció que així ho estableix
l’Estatut, estableix com s’ha de regular, creim que és necessària
i que en la nova llei de funció pública s’incorporin fórmules de
mobilitat interadministrativa, no hi ha cap dubte d’açò.

En el que sí hi ha dubtes és la situació, o genera dubtes és la
situació en què estam, jo insistiré, som a una llei que és vigent
en tot l’articulat, que alguns dels punts, efectivament, alguns
dels punts, no tota la norma, són inconstitucionals, i el Govern
ho reconeix així, i que decideix no aplicar-ho, no aplicar aquests
punts que reconeix que són inconstitucionals, cosa que entra
dins la lògica, però el que no entra dins la lògica és que no es
pretengui resoldre aquesta situació d’inseguretat jurídica, de
tenir una norma que conté punts que el Govern contempla com
a inconstitucionals, mantenir-la en aquesta situació. Per tant,
seria lògic esperar una resposta.
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Jo insistesc, quan acaba l’acord de la Comissió bilateral el
que diu, literalment, és que s’ha de comunicar aquest acord al
Tribunal Constitucional als efectes que preveu l’article 33.2 de
la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, i el punt, l’article
33.2 es refereix al mecanisme per evitar, llegesc textualment,
“evitar la interposició de recurs d’inconstitucionalitat.” Per tant,
es reconeix que hi ha inconstitucionalitat en alguns dels punts,
no a tota la norma, i que açò jo crec que és fonamental que es
resolgui, no podem tenir una llei que és inconstitucional i que es
decideix no aplicar i que ja veurem.

En tercer lloc, només un apunt a la negociació, jo crec que
es vol transmetre, i ho entenc, que aquest decret llei ha estat el
resultat d’una negociació esplèndida, bé, jo només recordar que
el segon esborrany d’aquest decret llei que, dic, incorporava
aspectes que la mesa no havia aprovat, el document que tenia el
Sr. Simó Gornés i fiava publicar no és el mateix, incorpora
alguns aspectes d’alguns sindicats, però de forma unilateral i no
debatuts ni aprovats a la mesa, va ser objecte, jo diria, fins i tot
de la plantada dels sindicats. Recordem dia 7 de juny, dia 7 de
juny quan els sindicats es plantaven davant la mesa, fins i tot hi
havia aquella imatge amb la Guàrdia Civil, bé, per tant, el
procés de negociació ha estat un poc més complicat del que es
diu i jo crec que cal posar de manifest que els sindicats no
senten que han participat de forma plena ni han estat escoltats
en aquesta negociació.

Finalment, per acabar, està molt bé defensar la necessitat de
reestructurar, reorganitzar l’administració, però sembla un plus
d’exageració atorgar aquesta reestructuració com una novetat de
primer ordre, com la primera que s’ha fet en la història de la
humanitat. Els que hem estat a altres administracions, consells
i ajuntaments, Déu n’hi do!, els ajuntaments els anys que fa que
treballen per reestructurar, doncs, la seva organització, per
millorar l’eficàcia, l’eficiència, la flexibilitat, tots aquests valors
que compartim i que, sense cap dubte, l’administració ha de
complir i han de ser seus, però bé, crec que és un plus
d’exageració. I ho dic perquè, per contra, ens trobam que
precisament el concurs de trasllats lligat a aquest decret llei
contenia elements que són contraris, per exemple, a aquests
principis, de les 867 places vull recordar que només 100
mantenien el requisit de català, per a mi el requisit de català és
un element clau d’eficàcia, eficiència i flexibilitat del
funcionari. Aquell que té coneixement dels idiomes oficials,
català i castellà, sense cap dubte és molt més eficient, eficaç i
flexible en el treball a l’administració. 

Tenim dins aquestes places que no recullen el requisit, bé,
jo en recordaré uns quants: un educador infantil, jo sorprès; un
metge, un psicòleg d’un centre base d’atenció a minusvàlids,
sorprenent, o fins i tot, dins aquesta relació de llocs de treball
lligada al concurs, la plaça de cap de Servei d’atenció i
informació a la ciutadania, precisament lligada a la Direcció
General de Funció Pública, o una plaça de telefonista de la
Conselleria de Salut.

Crec, per tant, que tot aquest esforç dels valors, que
coincidim, els valors d’eficàcia, eficiència i flexibilitat, doncs
no es tradueixen sempre en decisions, jo crec, adequades i en
aquest sentit aquest darrer exemple que li pos crec que és un
exemple d’anar en contra sentit de tot el discurs que ha justificat
la modificació de la Llei de funció pública, o d’aquest decret
llei. Tornar-li a insistir, ho feia també la portaveu del Grup
Socialista, crec que és fonamental no tenir en standby una llei,
un decret llei, aprovat per via d’urgència en aquesta situació
d’inseguretat i de descrèdit total de tenir articles que es
reconeixen inconstitucionals. Per tant, s’ha de resoldre. 

Tampoc no sabem què passarà amb la nova llei de funció
pública i, per tant, era d’esperar, record dia 10 d’abril de 2014
quan es publica l’acord, que la decisió i la contundència i la
urgència del Govern s’apliqui també en aquest cas.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Fernando Rubio, per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera
per les seves explicacions i volem ratificar-nos, una altra vegada
més, en la conveniència i en la necessitat d’aquest decret llei
que va ser elaborat per la seva conselleria per tal de garantir i de
regular la mobilitat interadministrativa, la qual nosaltres veim
i compartim com un incentiu cap al treballador. Vostè ha fet
referència ara, en la seva rèplica, a aquesta puntuació afegida
que es regula per primera vegada en aquesta comunitat
autònoma, no es feia la legislatura anterior, per tant, ha estat una
regulació del Govern del Partit Popular, s’han regulat i s’han
posat els criteris i s’ha donat, per tant, seguretat normativa tant
als treballadors com als ciutadans en el moment que es regula
la mobilitat forçosa i en el moment que es prioritza com a
objectiu fonamental que tots els servei públics que es donen als
ciutadans puguin tenir aquesta cobertura, maldament hi hagi
problemes de personal doncs tenim una via que és aquesta
mobilitat interadministrativa sense que s’hagi de contractar més
personal o més funcionaris.

Per tant, pensam que és una mesura necessària, convenient
dins el moment de crisi econòmica en el qual ens trobam i que
dóna, idò, tota aquesta seguretat i totes aquestes prioritats.
Pensam que es dóna d’aquesta manera també un compliment
escrupolós amb la llei i amb la norma que pretén acabar o
eliminar tot tipus d’arbitrarietat o de buit normatiu, per la qual
cosa és una de les tasques més importants que ha de tenir
l’administració i un govern, donar resposta normativa on hi ha
buit legal o on hi ha contradiccions amb altres lleis de la
comunitat autònoma o de l’Estat, fins i tot. 
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Una de les coses que vostè ha dit, que consideram que és
importantíssim, és que és un dels instruments amb els quals
s’aconsegueix contribuir a la reducció del dèficit públic, que és
una de les prioritats fonamentals del Govern d’aquesta
legislatura, el pagament a proveïdors, també es garanteixen els
serveis bàsics de la nostra comunitat autònoma. En definitiva,
tot allò pel qual s’ha perseguit i s’ha cercat aquest procés de
redimensió de l’administració pública. 

Nosaltres no compartim aquesta crítica que ve de l’oposició
d’aquesta tasca i aquesta aprovació d’aquest decret, d’aquesta
norma en matèria de funció pública, i no compartim que sigui
l’oposició que critiqui aquesta política en matèria de funció
pública perquè vull recordar que no varen ser capaços d’abordar
cap tipus de modificació de la Llei de funció pública; tenien un
projecte de llei que volien presentar al Parlament de les Illes
Balears, però no es varen posar d’acord perquè, clar, ens
governaven sis partits, no es posaven d’acord, hi havia
diferències de criteri... Ells teòricament havien de començar,
feia estona que ho havien de començar, aquesta reducció de
l’administració pública, però el cert és que qui ha fet aquesta
reducció i aquesta redimensió ha estat el Partit Popular. 

Ha estat el Partit Popular que ha eliminat les empreses
públiques innecessàries, que ha eliminat conselleries, alts
càrrecs, duplicitats, tràmits innecessaris, simplicitat
administrativa, simplicitat documental, també, varen ser vostès;
mobilitat interadministrativa... Efectivament, és històric, és una
reducció i una redimensió de l’administració històrica, i com
aquesta no s’ha vist mai en aquesta comunitat autònoma. Per
tant això és un mèrit de la seva conselleria i del Govern al qual
vostè pertany, maldament hi hagi gent a qui no agradi veure
aquesta realitat. I simplement volem donar-li l’enhorabona per
aquesta tasca i que continuïn per aquesta mateixa línia. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Consellera per
acabar, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sr. President, i gràcies, senyors diputats. Finalment
els he de dir que al decret llei es varen incloure totes aquelles
actuacions de mobilitat que es consideraven urgents, i totes
aquestes que es consideraven urgents s’estan aplicant; que en
relació amb els aclariments fan referència, com hem dit abans,
a aquelles peticions que eren voluntat dels sindicats, que són les
matisades, i es varen incorporar en el decret llei precisament per
donar compliment a aquesta voluntat de consens que té
l’administració de seure’s a les meses de negociació realment
per negociar dins aquesta legislatura, i per tant no era les que
eren incorporades al decret llei amb caràcter urgent per part de
l’administració sinó a petició dels sindicats.

Per tant són aquestes les que no s’apliquen; aquelles altres
sí s’estan aplicant, com els hem dit anteriorment, en relació amb
l’atribució temporal de funcions, comissions de serveis
ordinàries o extraordinàries, i per tant aquestes que eren
solAlicitades pels sindicats i no s’apliquen determinen que es

continuen cridant els interins de les borses mentre se soluciona
aquesta petició, que es continuaran cridant, evidentment, però
hi haurà aquesta possibilitat afegida que els mateixos
funcionaris de carrera puguin optar a aquests llocs de feina.

He de dir, a més, que en un futur sí que ens agradaria poder
donar compliment a aquesta petició dels sindicats, perquè
precisament per això es va negociar i es va atendre aquesta
petició, perquè com a representants dels treballadors pensàvem
que lògicament les seves peticions anaven en benefici dels
treballadors públics i no en contra, només faltaria. 

El que està clar és que no hi ha hagut cap sentència ni cap
recurs d’inconstitucionalitat en relació amb aquest decret llei,
però sí dues sentències del Tribunal Superior de Justícia que
diuen que s’ha complert la negociació i que era correcta; això sí
que està clar. I el que sí hi ha hagut és una sentència del
Tribunal Constitucional a la Llei 9/2012, que em comenten
precisament en relació amb els requisits establerts en el concurs
a funció pública. Vull dir que, en definitiva, les dades són les
dades.

I finalment he de dir que nosaltres és ver que pensam que
altres administracions estan fent un procediment de reforma i de
racionalització i de modernització de l’administració perquè era
necessari. Pensam que estam adoptant les mesures correctes per
posar ordre, i que precisament per posar ordre és pel que la
ciutadania ens va donar la confiança. Per tant consideram que
estam fent les passes correctes dins l’administració i en general
dins el Govern que actualment estam gestionant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre
del dia d’avui volem agrair la presència de la Sra. Consellera i
dels seus acompanyants.

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