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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Miquel Àngel Jerez substitueix Antonio Gómez.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, Sra. Presidenta, Antònia Perelló substitueix Mabel
Cabrer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Xico Tarrés.

EL SR. JARABO I VICENTE:

I Alberto Jarabo substitueix Aitor Morrás.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Montse Seijas sustituye a Sílvia Tur.

Punt únic. Comparei xença RGE núm. 7432/18,
sol·licitada per tres diputats adscrits al Grup
Parlamentari Popular, de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d’informar sobre la
recent modificació de la Relació de Llocs de Feina i
requisits per accedir a la plaça d’interventor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a la compareixença de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, sol·licitada per tres diputats
adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE
núm. 7432/18, per tal d’informar sobre la recent modificació
de la relació de llocs de feina i requisits per accedir a la plaça
d’interventor. 

Assisteix la Sra. Catalina Cladera i Crespí, consellera
d’Hisenda i Administracions Públiques, acompanyada de la
Sra. Begoña Morey i Aguirre, secretària general; del Sr. Pedro
Jesús Jiménez i Ramírez, director general de Funció Pública;
de la Sra. Xesca Carreras i Fiol, cap de Gabinet; del Sr. Dani
Álvarez, assessor de Premsa, i del Sr. Albert Travesset i
Campañà, responsable de Comunicació. 

Volem donar la benvinguda, idò, a la consellera i a l’equip
que l’acompanya i té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer
l’exposició oral, sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, bon
dia a tothom. Som aquí per comparèixer davant la Comissió
d’Assumptes Institucionals del Parlament per donar totes les
explicacions que calguin amb relació a la darrera modificació
de la relació de llocs de feina que ha fet el Govern de les Illes
Balears i la convocatòria d’una comissió de serveis per cobrir
una de les places de la Intervenció de la comunitat autònoma.

Vull aclarir aquest tema i, en primer lloc, deixar clar que
sempre hem perseguit únicament i exclusivament l’interès
general, com he fet sempre des que estic duent la
responsabilitat de consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques. No tenc cap problema a explicar i repassar les
actuacions que s’han fet i a donar totes les explicacions
necessàries les vegades que faci falta en relació amb aquest
tema. Per això, passaré a detallar els fets tal com han passat.

Simplement el que s’ha fet és intentar, intentar, perquè
encara no s’ha aconseguit, cobrir una plaça d’un departament
clau per al control de les finances, per a la gestió i el control
de les finances públiques, com és una plaça d’intervenció,
d’intervenció delegat de la Intervenció general. 

Començaré amb els fets que duen o que porten a modificar
la relació de feina, que es va produir el darrer 8 de juny,
després de convocar dues comissions de serveis que varen
quedar vacants i que finalment condueixen a una modificació
de la relació de llocs de feina. 

En primer lloc, fa cosa de... a finals o mitjans de l’any
2017 varen quedar vacants dues places de la Intervenció
general, una plaça perquè un interventor va marxar al Consell
de Mallorca i un altre va marxar a la Sindicatura de Comptes.
Per tant, es produeixen dues vacants a mitjans de l’any 2017.
Quan passen aquestes vacants la comunitat autònoma, en
aquest cas la Conselleria d’Hisenda o la Intervenció general,
decideix convocar una comissió de serveis per cobrir aquestes
places, que és el procediment més adient quan tens una
necessitat urgent i que vols cobrir de forma el més aviat
possible, diguem, convoques una comissió de serveis. 

Per això, es va convocar una primera convocatòria, va ser
el 14 d’octubre de 2017, fa nou mesos, es va publicar en el
BOIB 14 d’octubre de 2017, i dia 11 del mateix mes a la
Intranet per proveir aquesta plaça mitjançant comissió de
serveis. Aquesta primera convocatòria va quedar deserta, per
això surt una resolució signada dia 13 de novembre i es
publica en el BOIB dia 16 de novembre de 2017 i no es
presenta ningú a aquesta convocatòria, que el termini havia
estat fins 31 d’octubre.

Per això, la Conselleria d’Hisenda torna a publicar una
segona convocatòria que es publica en el BOIB dia 16 de
novembre de 2017 i també va quedar deserta, com es publicar
dia 16 de desembre de 2017. Tampoc no es va rebre cap
sol·licitud dins el termini, que era fins el 27 de novembre.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201807432
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A més, prèviament des de la conselleria es va fer una
consulta, un requeriment de cooperació al Col·legi Oficial de
Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local
de les Illes Balears per difondre aquesta necessitat de places,
aquesta oferta, per a aquest col·lectiu i mirar de confirmar si
podia haver-hi persones interessades dins els cossos
d’interventors i tresorers dels ajuntaments. Dia 1 de novembre
de 2017 el mateix col·legi ens va comunicar per escrit que
havien fet un procediment de consulta que des del col·legi
ofertaven als seus col·legiats i que no hi havia hagut cap
petició. Per tant, en conclusió, dues convocatòries per cobrir
dues places d’Intervenció general d’interventor delegat en el
mes de... a finals de 2017 que varen quedar desertes, no es va
presentar ningú.

En aquestes... situaré en aquells moments la RLT com
estava quan es varen cobrir... quan es varen convocar aquestes
places ..., com estava la RLT d’aquestes places a la comunitat
autònoma, que és com havien estat històricament. En primer
lloc, com sempre a les places de comissió de serveis només
es pot presentar personal funcionari que està en actiu, això és
una dada important que vull aclarir, només s'hi poden presentar
funcionaris que estan en servei actiu, això ho diu la instrucció
de funció pública, que està feta des de l’any 2012. Aquestes
places a la RLT, a la relació de feina, hi figuren que es poden
presentar, en primer lloc, que estan obertes a totes les
administracions públiques, i que s’hi poden presentar els
cossos d’interventors i auditors de l’Estat, el codi 12; després,
el codi 600, són uns codis que figuren a la RLT amb una
denominació, el codi 600 que seria el cos superior
d’inspectors i finances de l’Estat; el codi 2522, que és l’escala
d’intervenció del cos superior de l’Administració de la
comunitat autònoma; el codi 3013, que és la subescala
d’intervenció i tresoreria categoria superior de l’administració
local, i el codi 3014, subescala d’intervenció i tresoreria
categoria d’entrada.

Aquí vull fer un punt d’aturada perquè convé que sapiguem
la història de la relació de llocs de feina o dels llocs de feina
d’Intervenció General. Des que es va constituir el cos
d’interventors de la comunitat autònoma sempre s’han cobert,
històricament sempre s’han cobert acudint a places d’altres
administracions, mai la comunitat autònoma mai no ha fet un
procés d’oposicions per cobrir les places d’Intervenció
General. Tradicionalment o inicialment es varen cobrir acudint
a l’administració local, als interventors de l’administració
local. De fet, la gran majoria d’interventors que té actualment
en plantilla la Intervenció de la comunitat autònoma provenen
de l’administració local, que en aquell moment es varen obrir
les places a aquests cossos com bé figura a la RLT, i amb el
temps històricament s’han anat obrint també a altres cossos,
com el que he descrit, de l’Estat, interventors, auditors,
inspectors de l’Estat. 

Per tant, el que s’ha fet sempre, com us dic, és acudir a
altres cossos per cobrir aquestes places i així també ho vàrem
fer amb aquestes comissions de serveis, però varen quedar
vacants després de dues convocatòries.

Això fa que la Conselleria d’Hisenda des de la Intervenció
mateixa es faci la reflexió que atès que és necessari cobrir
aquestes places i que han quedat vacants es procedeix a fer una
modificació de la relació de llocs de feina. Per això, dia 16 de
gener de 2018 la Intervenció General va fer una proposta
d’obertura de les places vacants d’interventor delegat a un altre
cos, recordau que ja estan obertes a totes les administracions
i a altres cossos relacionats amb funcions d’intervenció o
fiscalització, i des de la Intervenció General es va fer una
petició perquè s’inclogués el cos d’auditors de la Sindicatura
de Comptes i també el cos dels secretaris interventors
d’administració local, que encara no s’havia obert en aquest
cas. Això seria el codi 252T, cos d’auditors de Sindicatura de
Comptes de Balears, i el 3015, sots-escala de secretaria i
intervenció, a fi d’obtenir més places o més candidats a
aquestes places en el moment que s’haguessin de proveir. 

El tràmit de fer una relació o una modificació de lloc de
feina, com us dic, surt una petició d’intervenció el 16 de gener
i després, va dirigida a Secretaria General de la conselleria que
dia 4 d’abril dirigeix cap al departament o la Direcció General
de Funció Pública, que és l’encarregada de fer la modificació
de llocs de feina, i justifica amb una memòria, que s’ha de
justificar amb una memòria, que diu que la proposta es motiva
per les dificultats que s’han trobat darrerament per cobrir
llocs d’interventor delegat i perquè es consideren adients els
cossos proposats, tant el de la Sindicatura com el de les
administracions locals, per desenvolupar les funcions
d’intervenció d’interventor delegat de la comunitat autònoma.

Arribat a aquest punt el que fa la direcció general és
preparar la modificació de relació de llocs de feina que dia 24
de maig du o porta a la reunió de la Mesa tècnica prèvia a la
Mesa sectorial de Serveis Generals de l’Administració de la
CAIB. La Direcció General de Funció Pública, que presideix
aquesta reunió, facilita tota la informació de tots els canvis de
places incloses a la modificació i es fa una comunicació i (...)
de documentació que justifica tota aquesta modificació de
relació de llocs de feina. En concret d’aquesta plaça
s’emmarca dins una modificació evidentment molt més àmplia
que fa la comunitat autònoma, cada cert temps fa
modificacions de la relació de llocs de feina, i en aquest cas
eren 35 propostes de modificació del catàleg que afectaven un
total de 237 llocs de feina, dels quals hi havia 14 que
canviaven d’unitat d’adscripció, 104 que canviaven de
característiques, 89 de nova creació i 30 que s’eliminaven.

Per tant, com veieu, és una modificació àmplia que
incorporava diferents modificacions de diferents conselleries
de la relació de llocs de feina i que es va negociar, es va
explicar i es va negociar amb els sindicats. Dia 28 de maig era
la Mesa sectorial que va negociar o ho va aprovar i es va
aprovar a favor aquesta modificació de llocs de feina amb el
vot favorable de l’administració i l’abstenció dels sindicats. 

La següent passa és dia 8 de juny, Consell de Govern que
va aprovar aquesta modificació de llocs de feina i dia 9 de juny
es va publicar en el butlletí oficial.
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Aquesta legislatura, perquè també us situeu una mica en
allò que són les modificacions dels llocs de feina, s’han fet o
s’han aprovat 164 propostes de modificació  de relació de
llocs de feina i això ha afectat un total de 2.381 llocs de feina
de l’administració. Això és el que duim en aquesta legislatura
de modificacions de llocs de feina. Perquè tengueu una
referència, a la passada legislatura es varen fer 34
modificacions de la relació de llocs de feina, amb un total de
277 propostes i varen modificar 3.176 llocs de feina. Això és
més o manco el volum d’activitat de modificar la relació de
llocs de feina que es pot fer en una legislatura.

Per què es va obrir aquesta plaça a nous cossos, com és el
cos de la Sindicatura de Comptes? És un cos autonòmic, fixau-
vos que les places d’interventor inicialment, històricament es
varen obrir i es varen cobrir  amb interventors de
l’administració local que és allà on hi havia els habilitats
nacionals, és allà on s’estan formant, opositen els habilitats
nacionals per ser interventors i tradicionalment com vostè he
dit, s’ha tirat d’aquests cossos i és d’on provenen la majoria
d’interventors de la comunitat autònoma en aquests moments.
Amb el temps s’ha anat obrint a altres cossos i record que el
cos d’auditors de la Sindicatura de Comptes es va crear l’any
2003 quan es va crear la Sindicatura de Comptes. De llavors
ençà no s’havia pensat amb aquest cos i aquesta vegada,
després de no cobrir aquests llocs, es va pensar en obrir a més
cossos, com és el d’auditor de la Sindicatura de Comptes i
com és també el de l’escala secretaria, intervenció
d’ajuntaments. Aquests dos cossos, supòs que no tendreu cap
dubte, fan feines i tenen funcions relacionades amb la
fiscalització dels comptes públics. Per tant, tenen un perfil
professional i també consta a les seves relacions de llocs de
feina, molt adient per ocupar un lloc d’intervenció. Per això es
va obrir, es va decidir obrir en aquest cas a aquests cossos.

Arribats a aquest punt, dia 12 de juliol la comunitat
autònoma, la conselleria decideix publicar una tercera
convocatòria de comissió de serveis per cobrir  el lloc
d’interventor delegat. En aquest punt, com en qualsevol altre,
es pot proveir un lloc de feina de tres maneres, repassaré
quins són. Una comissió de serveis és la forma que
l’administració pretén de fer-ho de la manera més ràpida,
perquè té una necessitat inajornable, recordau que aquest lloc
de feina està sense cobrir des de mitjans de 2017 i per tant, hi
ha una necessitat de cobrir un lloc que fa gestió i controla les
finances públiques. Per tant, la comissió de servei és la forma
més ràpida. Hi ha una altra forma que seria fer un concurs, en
aquest cas un concurs singularitzat, perquè no està previst fer
un concurs general dins la comunitat autònoma, que ja se’n va
fer a mitjans de 2016 que va culminar a mitjans del 2017, no
hi ha previst fer en aquest moment un concurs i per tant, es
podria fer un concurs singularitzat, però això també té una
tramitació bastant més llarga, perquè s’han de fer unes bases,
s’han de negociar i s’ha de tramitar tot un expedient molt més
llarg. I l’altra tercera opció és fer una oposició, com estam
fent actualment amb altres places. 

Per fer una oposició què s’ha de fer? Recordaré, primer de
tot hi ha d’haver taxa de reposició per poder treure aquesta
plaça dins l’oferta pública. No cal recordar, no m’estendré en

què ha passat amb les taxes de reposicions aquests darrers
anys i que no hi ha hagut prou taxa de reposició per treure
totes les places que té la comunitat autònoma. Precisament si
a Intervenció no es jubila ningú, no tens capacitat de poder
treure aquesta plaça a l’oferta pública en primera instància. De
totes maneres els darrers canvis que hi ha hagut s’han
augmentat les taxes de reposició com bé sabeu a la nova Llei
de pressuposts i  a més a més hi ha tot un procés
d’estabilització previst. Per tant, d’alguna forma es poden
treure més places. Per això per treure aquesta plaça en
oposicions s’ha de fer primer de tot una oferta pública, s’ha
d’aprovar, s’han d’aprovar uns temaris, s’han de publicar, s’han
de fer unes bases i s’han de negociar, s’han de publicar i s’ha
de donar evidentment un temps als opositors per estudiar, per
això estam parlant d’un procés d’un any aproximadament, des
del moment en què puguis aprovar aquesta oferta pública. Per
tant, aquesta plaça a partir d’ara podria entrar a formar part de
l’oferta pública i iniciar tot aquest procés. Per això com veieu,
no estaria coberta de forma imminent, cosa que no passaria
amb una comissió de serveis, una comissió de serveis es
publica al BOIB i en 10 dies es presenten sol·licituds i ja es
pot cobrir aquesta plaça.

Tornaré al cas de les formes de cobrir, però recordaré què
ha passat aquests dies. Dia 12 de juliol es va publicar i dia 23
va acabar el termini per presentar sol·licituds. En aquest cas
ara evidentment aquesta comissió de serveis es pot cobrir, s’hi
poden presentar tots els cossos que ja he comentat abans que
s’hi podien presentar, més els dos que es varen obrir en la
darrera modificació de la RLT.

Amb aquesta obertura a més cossos ..., vull puntualitzar que
a partir de l’obertura d’aquests nous cossos s’hi poden
presentar 47 funcionaris més respecte allò que serien les
anteriors comissions de serveis. A les anteriors comissions de
serveis, comptant només els funcionaris que hi ha a les Illes
Balears s’hi podien presentar un total de 76 funcionaris, que
serien els habilitats de l’administració local, més la resta de
cossos de l’Estat que s’hi podien presentar; ara obrint-ho a
aquests dos nous casos, Sindicatura de Comptes i l’escala de
secretaria d’intervenció dels ajuntaments serien 47
funcionaris més. Això serien 32 per part de Secretaria
d’Intervenció i 15 per part de la Sindicatura, sempre hi quan ho
record, estiguessin e servei actiu, no en serveis especials, o
excedència. Això ho marca la Instrucció de Funció Pública de
l’any 2012.

Si a més a més hi afegíssim els funcionaris de la resta de
l’Estat que s’hi podrien presentar perquè compleixen les
condicions, estaríem parlant de quasi bé 4.000 funcionaris que
es podrien presentar a aquestes places. Per tant, en cap
moment no només s’hi podien presentar 4 persones, com s’ha
dit en algunes declaracions. En cap moment no només s’hi
podien presentar 4  persones o 1 persona, o era una plaça a
mida, perquè s’hi podien presentar fins a 4.000 funcionaris de
tot l’Estat.

I després hi ha un tema molt important que ja ho he dit,
s’ha d’estar en servei actiu. Per tant, tampoc en aquest cas no
és ver que jo consellera d’Hisenda i Administracions
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Públiques, estant en serveis especials em podia presentar a
aquesta comissió de serveis que s’ha obert aquests dies. A més
a més, s’ha demostrat dia 23 de juliol, no calia demostrar-ho,
perquè ja no m’hi podia presentar. Dia 23 de juliol ha acabat
el termini, s’hi han presentat..., hi ha 2 sol·licituds que ara
evidentment la Conselleria d’Hisenda analitzarà i decidirà a
qui s’adjudica aquesta comissió de serveis.

Tot aquest procediment s’ha fet simplement per cobrir una
plaça, en el qual si miram l’àmbit de les Illes Balears 76
funcionaris s’hi podien presentar, però si anam a àmbit estatal
més de 4.000, o aproximadament 4.000. Ja ha acabat el
termini, hi ha 2 instàncies i no n’hi ha cap de la consellera
Catalina Cladera, però record que no m’hi podia presentar
perquè no estic en servei actiu com a funcionària. I l’opció
que es va triar perquè fos una comissió de serveis és perquè
era necessari i urgent cobrir aquell lloc de feina.

Què passa a partir d’ara? Perquè sé que també preocupa,
què passarà a partir amb aquesta plaça? Ara s’intentarà cobrir
amb aquesta comissió de serveis, però evidentment la voluntat
de la conselleria en tot moment i per primera vegada en la
història, es convocaran oposicions al cos d’Intervenció de la
comunitat autònoma. Per primera vegada en la història es
convocaran oposicions al cos d’Intervenció de la comunitat
autònoma. Això vol dir que ara, quan puguem aprovar l’oferta
pública de l’any 2018, aquesta plaça formarà part de l’oferta
pública, això es comunicarà evidentment als sindicats,
s’aprovarà per Consell de Govern i a partir d’aquí es farà tot un
procés d’allò que implica convocar oposicions, com vos deia,
fer uns temaris i publicar-se, fer unes bases i negociar-se i
publicar-se, convocar l’oposició i després evidentment que
s’hi presentin i que el millor sort o millor preparat estigui,
tregui aquesta plaça en propietat. Per tant, això hauria de
passar durant l’any que ve.

Això és el que puc contar, he contat el detall dels fets. No
hi ha res més a dir, crec que ho he deixat tot..., és la realitat
d’un procediment, no hi ha res a amagar, tot ha quedat clar. I
senzillament com deia, simplement s’ha procedit a
seleccionar algú per ocupar una plaça d’Intervenció General,
amb el perfil més adequat per fer la feina que ha de fer un
interventor, que és controlar les finances públiques i sempre
d’acord amb l’interès general, mai amb l’interès particular ni
personal de ningú.

Qued a la vostra disposició per si hi ha preguntes.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Així idò per tal de formular preguntes o observacions tot
seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. La
Sra. Consellera podrà contestar globalment a totes les

preguntes, observacions que se li formulin, o  bé podrà
contestar individualment després de la intervenció de cada un
dels portaveus. Tot junt, de forma global. Molt bé. 

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Lafuente, per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gracias, consellera, por
comparecer en esta comisión a petición del Grupo Popular,
para esclarecer y explicar la modificación de la relación de
puestos de trabajo de la comunidad autónoma que se aprobó
por Consejo de Gobierno y en concreto la de los de los
interventores delegados.

Es cierto que es un tema complejo y en el que es
importante la máxima transparencia. Y para poder realmente
saber lo que ha pasado, le agradeceríamos que contestase lo
más concreto posible y con las contestaciones lo más
sencillas posibles para que podemos saberlo exactamente.

Comentaba usted en su exposición que la propuesta de
abrir  la relación de puestos de trabajo en cuanto a los
interventores delegados para que pudiesen acceder los
auditores de la Sindicatura de Cuentas, vino de la Intervención
General de la comunidad autónoma. Me gustaría saber si es
cierto que el interventor general es un cargo de confianza y si
es cierto que el interventor general es auditor de la Sindicatura
de Cuentas. Si es así, sí o no, es sencillo de contestar.

Nos gustaría saber si siendo tan urgente dotar de
interventores delegados, ¿por qué no se incluyó en las
oposiciones en su momento? Ahora lo anuncian, pero es que
ya ha hecho oposiciones, ya ha hecho oposiciones de temas de
cuerpos tan complejos, como por ejemplo el cuerpo de
Abogacía y por qué no se incluyó entonces. 

Nos gustaría saber si siendo tan urgente la dotación de
interventores delegados si ya se ha hado la orden hace tiempo
de preparar esas oposiciones de interventores delegados
preparando por ejemplo el temario, que es un tema complejo
como usted ha dicho. ¿Se ha hecho o no se ha hecho ya la
orden para que se preparen los temarios de los interventores
delegados?

Nos gustaría saber cuántas plazas de interventores
delegados están cubiertas por su titular, cuántas están
cubiertas por otros sistemas y cuántas están vacantes en este
momento. Se modifican 10 plazas.

También nos gustaría saber cuántos auditores de la
Sindicatura de Cuentas hay en concreto, a cuántas personas se
abre la plaza de los interventores delegados a los auditores de
la Sindicatura de Cuentas. Nos gustaría saber si en estas plazas
de la Sindicatura de Cuentas, a parte de usted, también afecta
a la delegada del Gobierno.

Y si tanta necesidad había de cubrir las plazas de
interventores delegados, ¿por qué no se abrió también a los
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funcionarios del cuerpo superior de la comunidad autónoma
con experiencia, por ejemplo, en unidades de gestión
económicas, las UGE, y que conocen perfectamente la labor
del interventor? Hay que tener en cuenta que precisamente nos
gustaría saber si se han cubierto plazas por comisiones de
servicios por parte de funcionarios del cuerpo superior de la
comunidad autónoma en este último mandato, sí o no y
cuántos han ocupado por comisiones de servicios plazas de
interventor, funcionarios del cuerpo superior de la comunidad
autónoma.

Nos gustaría saber, porque es importante, usted habla
mucho de la comisión de servicios, pero a nosotros nos
preocupa lo importante, a lo cual poca referencia ha hecho,
concurso de traslados. Piensa hacer antes de final de esta
legislatura concurso de traslados en que se incluyan estas
plazas, ¿sí o no?, fácil de contestar. 

Ya le he dicho, el pasado mes de mayo, concretamente el
1 de mayo se cubre una plaza de interventor delegado
mediante comisión de servicios por funcionarios del cuerpo
superior de la comunidad autónoma, ¿por qué no se incluyó al
cambiar la relación de puestos de trabajo a este tipo de
funcionarios, s i un mes antes se cubría y se consideraba
adecuado este tipo de funcionarios, y después se modifica y
no se considera adecuado?

Nos comenta que se informó a la mesa de los sindicatos
por parte de la Dirección General de Función Pública de los
cambios mediante la memoria. Un cambio tan importante, a
parte de entregar la documentación, que afecta como ha
explicado a 300 y pico puestos de trabajo, ¿se informó
verbalmente en esa reunión a los sindicatos por parte del
director de Función Pública de esa apertura?. Usted ha dicho
que era un tema importante, ¿verbalmente se informó sí o no
por parte del director general de Función Pública a los
sindicatos de ese cambio? Si era tan importante, entiendo que
se debía destacar e informar a los sindicatos verbalmente en
esa reunión que se tratan de las cuestiones importantes de la
modificación de la relación de puestos de trabajo.

Se llevó el acuerdo de modificación de puestos de trabajo
al “consejillo” de secretarios generales, previo al Consejo de
Gobierno, ¿sí o no? En ese “consejillo” se tratan los temas
importantes que van al Consejo de..., bueno se tratan todos los
temas del Consejo de Gobierno, se llevó ¿sí o no? Se explicó
en ese “consejillo” esa modificación de los interventores
delegados, ¿sí o no?

Quién defendió y explicó en el Consejo de Gobierno la
modificación de la relación de puestos de trabajo y se llevó en
el orden del día previo al Consejo de Gobierno, ¿sí o no?

¿Se explicó al resto de consellers en el Consejo de
Gobierno que se modificaba la relación de puestos de trabajo,
que permitiría en un futuro concursar a esas plazas y qué
condiciones económicas suponía? ¿Quién explicó en el
Consejo de Gobierno esa modificación y se explicó
expresamente a quién afectaba?

Me gustaría que contestase también con un sí o un no una
pregunta muy sencilla, puede un funcionario en situación de
servicios especiales optar a una plaza que salga a concurso de
traslado, ¿sí o no? Usted misma firmó en el último concurso
de traslado, en el que por cierto no se incluyeron los
interventores generales, tan importantes y tan urgentes, una
plaza a un alto cargo del actual Govern que sigue en servicios
especiales y se le adjudicó una plaza en propiedad en ese
concurso de traslado, en el último concurso de traslado, que
usted hizo y usted firmó y usted convocó, a una persona en
servicios especiales, se lo recuerdo.

¿Me podría decir si en la Sindicatura de Cuentas se cobra
o no la carrera profesional y en la comunidad autónoma sí?

¿Nos podría decir cuál es el nivel funcionarial,
complemento de destino de los interventores delegados?

¿Nos podría decir el nivel funcionarial, complemento de
destino de los auditores de la Sindicatura de Cuentas? ¿Qué
complemento específico tienen los interventores delegados
y qué complemento específico tienen los auditores de la
Sindicatura de Cuentas? 

¿Y cuál es el motivo que se haya sacado en comisión de
servicios urgente, ahora la plaza de interventor general y en
este caso sí que se ha abstenido usted de firmar la
convocatoria de esa comisión de servicio y por qué en todo
caso no se ha permitido a los funcionarios del cuerpo superior
de la comunidad autónoma partic ipar en esa comisión de
servicios?, que habría abierto muchísimo más el plazo, el
abanico que usted hablaba de los 4.000 funcionarios del
Estado que podrían venir aquí a ocupar esa plaza, con la
seguridad de que tenían el nivel C de catalán y con más
posibilidad si lo abría al cuerpo superior, en vez de
explicarnos que al abrirla a todos los secretarios, pueden venir
7.000 funcionarios a optar a esa plaza.

Y si nos puede decir qué plazo hay para que una plaza en
comisión de servicios ocupe ese tiempo, o sea, cuánto tiempo
tiene que estar en comisión de servicios y si una plaza en
comisión de servicios a la fuerza tiene que participar en los
procesos de concurso de traslados. Si legalmente se hace un
traslado las plazas que estén en comisión de servicios, a la
fuerza tienen que salir en concurso de traslado, aunque en el
último concurso de traslado que usted convocó no fue así,
pero es lo que dice la ley en ese sentido.

Y con estas preguntas si se contestan de forma clara,
concisa y concreta, creo que podríamos tener una idea
aproximada de lo que ha pasado.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Jarabo, per un temps
de deu minuts.
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EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, presidenta, bon dia a tothom. Benvinguda
consellera i donar també la benvinguda a tot el seu equip de la
conselleria. Primer de tot agrair la seva disponibilitat a
atendre les demandes d’aquest parlament.

La nostra valoració de tota aquesta polèmica podríem dir,
entenem que és més estètica que de qualsevol altre tipus. Crec
que s’han d’entendre determinades sospites per com han
funcionat determinats moviments dins l’administració pública
també d’aquesta comunitat on tots som conscients de
determinats comportaments, accions o facilitacions a través
de nepotisme i altres fórmules per beneficiar a persones
properes d’aquí, que qualsevol moviment que es pugui fer des
d’aquest govern de canvi i transformació, evidentment ha de
quedar el més clar possible per evitar comparacions amb
comportaments previs. 

Per tant, des d’aquesta comprensió de les possibles
sospites, hem valorat si hi podria haver o no qüestions ètiques,
o vulneracions del codi ètic aprovat per aquest govern.
Entenem que no és així després de les explicacions que vostè
ha ofert, en tot cas seria qüestionable, en cas que vostè es
pogués beneficiar de manera immediata a través d’aquesta
oferta pública de l’accés a aquesta plaça i no veim que sigui
així. Però sí que hi ha una qüestió estètica que hem d’intentar
aclarir, més que res per la qüestió de què la mujer del César
no sólo tiene que serlo, sino que ha de parecerlo.

Vostè procedeix d’un cos funcionarial que ara d’alguna
manera es pot qüestionar que pugui ser privilegiat en aquesta
oferta (...) pública. Parlam de companys seus, parlam de
persones en principi properes a vostè, amb les que vostè ha
pogut treballar. Revisant l’oferta pública evidentment s’amplia
aquesta possibilitat d’accés a aquesta plaça a diferents cossos
de l’administració, s’afegeix el d’auditors, però sí que ens
genera dubtes que no s’hagin incorporat, crec que ho deia
també el Sr. Lafuente, altres cossos de l’administració com
són les persones que treballen a la unitat de gestió econòmica.
Crec que aquest cos, la nomenclatura crec que és la 2501, no
s’ha introduït dins aquesta oferta pública i aquí és on entenem
que ampliar les possibilitats d’accés a més persones d’aquesta
comunitat, en lloc de restringir, o alguns dirien privilegiar,
antics companys seus, hi pot haver el dubte que ens agradaria
que pogués aclarir, per què no s’ha ampliat aquesta oferta
pública al cos 2501 d’aquesta comunitat. Aquest crec que és
el problema principal.

Sí que ens agradaria també una segona qüestió que ens
podria aclarir quant a les convocatòries prèvies de comissions
de servei. Vostè ha dit que les dues convocatòries havien
quedat vacants, desertes. Voldríem saber si alguna persona ha
pogut accedir al lloc d’Intervenció i al d'interventor delegat en
els darrers temps i quina categoria o de quin cos procedirien
aquestes persones que es podrien haver incorporat
darrerament al cos d’auditors.

Entenem que a més de pertànyer a un determinat cos de
l’administració, sí que entenem que seria imprescindible

afegir els requisits afegits com són els d’experiència també
evidentment en qüestions d’auditoria o altres coses, és a dir,
no només pertànyer a un cos hauria de ser suficient
probablement, és a dir, ens agradaria saber si a part del requisit
de pertànyer a un cos, s’havia pensat a ampliar més requisits
com els d’experiència en qüestions adequades a l’exercici
d’aquesta funció.

Tot això perquè donat, i entenem que el diagnòstic és
correcte , venim d’on venim quant a l’administració pública
d’aquesta comunitat, no entendríem que es continués, ho deia
al principi, amb comportaments inadequats i crec que tenim
una oportunitat en aquesta legislatura que no hem de perdre
justament per fer net quant a la claredat, podríem dir, la
transparència, quant a la composició de persones i moviments
des de la nostra administració pública.

Crec que aquestes tres qüestions serien suficients, i ja
després de la seva resposta, si tenim més dubtes, tornarem
demanar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el diputat Sr. Barceló, per un temps de
deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, lògicament,
vull agrair la presència de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques i a l'equip que l'acompanya per les
explicacions que s'han donat sobre un tema que, efectivament,
va poder generar algun dubte inicialment, però que jo crec que
després de les explicacions donades, està tot molt clar. Jo
crec que després de diversos intents en què va quedar desert
el cobrir aquesta plaça d'Intervenció delegada, crec que era
lògica l'obertura a altres cossos o a altres treballadors que
poguessin complir el perfil adequat per ocupar aquesta
intervenció delegada, en aquest cas, per exemple, fiscalització
de comptes, per tant, crec que l'obertura tant als auditors de la
Sindicatura de Comptes com als secretaris interventors de
l'administració local,  té molta lògica aquesta ampliació i,
evidentment, es va aconseguir l'objectiu que era que pogués
presentar-se més gent i que, per tant, quan es tornàs treure la
comissió de serveis, com a mínim, no quedàs deserta.

Vostès ara tenen damunt la taula dues sol·licituds, si les
dues, o una com a mínim, cobreixen els requisits demandats,
s'haurà aconseguit aquest objectiu i crec que en aquest sentit,
té molta lògica. Podríem discutir si es podria ampliar a altres
treballadors públics que poguessin complir o no aquestes
opcions, és ver que en aquest cas, estèticament, vostè, com a
consellera, és auditora de la Sindicatura de Comptes, però
també és ben clar que ni podria presentar-s'hi ni en tenia cap
intenció, ja que només afectava funcionaris en servei actiu, i
que en el futur s'hi pugui presentar, dependrà de si la relació
de llocs de feina queda o no tal com està en aquests moments
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i, en tot cas també, d'aquestes futures oposicions al cos
d'Intervenció de la comunitat autònoma que, per cert, també
hem de celebrar que aquestes oposicions es puguin arribar a
dur a terme, és ver que ara ja ens agafa molt al final de
legislatura i  per ventura encara estarem temps a veure-les,
però benvingut sigui que hi hagi per primera vegada a la
comunitat autònoma oposicions al cos d'Intervenció.

Per acabar, només dos comentaris. La veritat és que
sorprèn un poc que es parli que ... pareix com si fos un "xollo"
per a un auditor de la Sindicatura de Comptes anar a una
intervenció delegada, pareix que farà menys feina, que cobrarà
més, no sé si és que per a un auditor de comptes anar a una
intervenció delegada de la CAIB és un "xollo" o realment pot
tenir l'expectativa, un auditor de comptes, de canviar de feina,
però d'anar-se'n a cap "xollo", crec que tots ho tenim ben clar,
aquí no parlam d'anar-se'n a un consell d'administració d'alguna
elèctrica que li tornin favors fets.

I llavors crec que no s'ha d'embullar la gent, ho dic perquè
el portaveu del Partit Popular ha parlat que als concursos de
trasllat s'ha presentat gent en serveis especials, si el concurs
de trasllat ho contempla, efectivament els darrers 10 o 15
anys, als concursos de trasllat s'ha presentat gent que estava en
serveis especials, per cert de tots els colors polítics, i, per
tant, jo demanaria que no embullassin, una cosa és un concurs
de trasllats i l'altra és cobrir una comissió de serveis, crec que
són coses molt diferents que tenen poc a veure. Per tant, si no
embullam la gent, per ventura tot anirà molt millor.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el
diputat Sr. Font, per un temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats . Duc
molts anys en política, he estat molts  d’anys dins un
ajuntament, quatre anys a l’administració  de la comunitat
autònoma governant i vint a un ajuntament, mai no he acabat
d’entendre això dels funcionaris, mai, mai, mai. No ho arrib a
entendre. Crec que és un grup que té una gran capacitat per a
una bona conversa, els sindicats, tal, per poder promocionar,
per poder millorar i jo crec que sou un petit lobby, aquí sou
molts, sou molts, sou molts, massa, massa, massa perquè
siguem capaços de poder ser més clars, el Sr. Jarabo, jo
l’escoltava, i ell deia: “tomàtiga, pebre, carabassí, albergínia,
patata”, no, no, a mi m’agrada que em diguin tumbet, a mi
m’agrada que em diguin tumbet. A mi m’agradaria saber quan
parlam d’això o pebre, tomàtiga, ceba que em diguin trampó.
Quan parlam del tema dels funcionaris sempre creus que no
saps si la ceba va amb això, la tomàtiga va amb allò  altre
perquè hi ha els sindicats, hi ha acords. 

El millor d’avui, consellera, és que vostè  ha dit que hi
haurà oposicions, és que és escandalós que no n'hi hagi hagut

mai perquè aquest cos elitista, que jo dic , que és el que es
nodria, aquesta gent que té paga fixa tota la vida, es nodria per
poder cobrir aquests espais, i a això la societat ha dit prou, no
ho vol. 

I de passada, una cosa, que les dones i homes joves que es
preparen per a la seva carrera per arribar a ocupar un lloc
d’aquests si són unes llumeneres han de tenir la meva edat, 55,
50 anys, un desastre. Teníem tal vegada una font de riquesa
brutal, d’intel·ligència que podia ajudar i no. 

Ho dic perquè quan escoltava el PP escolt el mateix que he
escoltat sempre, els funcionaris els que estau en política, que
trob que n’hi hauria d’haver molts menys, em sap greu, em
podríeu dir que hi podria no haver cambrers o jo que duc
massa anys que he de fugir, tal vegada sí, però no se us entén,
no se us entén. Jo no tenc cap dubte que vostè havia d’obrir
això al cos d’auditors de la Sindicatura de Comptes i també als
ajuntaments a secretaris i interventors, que em sembla molt
bé, és que això s’hauria d’haver fet molt abans.

No tenc tant clar, com deia el Partit Popular, que a les
UGE, i he estat només quatre anys a l’administració
autonòmica, i jo no tenc clar que les UGE dominin el tema
econòmic, eh?, el compte de la vella a vegades funciona
millor, eh?, això és així, eh?, això és així. Una altra cosa és
que li vulguem contar a la societat una història concreta
perquè ja ens va bé aquest tema perquè tenim amics i amigues
que són dins l’administració, i jo també n'hi tenc, i jo també
n'hi tenc. 

Ho dic perquè jo crec que transparència, oposicions,
menys privilegis, més oportunitats perquè qualsevol pugui
accedir als llocs de feina, tanmateix s’imposarà més prest o
més tard. 

Jo el que veig és que si hi ha aquesta vacant es fa la
convocatòria, primera convocatòria, dia 14 d’octubre de 2017
i queda totalment deserta, dia 16 de novembre es torna a fer i
queda deserta i després es fan les modificacions aquestes de
la relació de llocs de  feina i que només de treballadores i
treballadors d’aquesta comunitat autònoma són 35 que hi
poden accedir i si s’obri als  cossos de l’Estat són més de
4.000, jo crec que veure-hi que la consellera Cladera fa feina
a la Sindicatura de Comptes, què vol que li digui?, això és
veritat i... i enhorabona perquè ho pot fer, en aquest sentit s’ho
ha guanyat ella en aquest sentit. Jo el que diria és que no
cerquem sis cames a un moix, intentem que aquesta idea final
amb la qual jo m’he quedat que hi haurà oposicions al cos
d’Intervenció sigui el que hem de fer sempre, sigui el que... i
els funcionaris, no us enfadeu amb mi, però necessitau obrir
que tothom pugui accedir. És la mateixa petició de
transparència que se’ls fa als polítics, i jo crec que aquesta
passa que ha fet la consellera en aquest sentit obri que altra
gent pugui accedir i si es fan oposicions obri que qualsevol hi
pugui accedir.

Jo aniria més lluny, el millor, i ara el que diré aquest ara és
antidemocràtic i tal i qual, jo tal vegada el que faria és que els
que estiguin a un lloc tan important com aquest no estiguin en
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política mai. Això passa a altres països, eh!, i el cos de
funcionaris d’aquests països són molt potents i sobretot són
molt creïbles. La valentia aquesta jo no sé si la teniu, El Pi hi
està disposat.

Moltes gràcies, consellera, jo he quedat convinçut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Benvinguda, Sra. Consellera, i tot
el seu equip. Gràcies, Sra. Cladera, per les seves explicacions,
crec que era necessari que s’expliqués, que aclarís una mica,
bé, el que havia passat. També li he de dir que per a nosaltres
el que ha explicat de tot el procés per cobrir aquestes places,
la dificultat en la qual s’ha trobat i el perquè d’aquesta
modificació ens resulta satisfactori i ens alegra sobretot,
m’afegiré també al Sr. Font, la notícia que es puguin convocar
oposicions per primera vegada en aquest cos. Per tant, només
escoltaré les respostes que donarà a aquests grups que els han
quedat dubtes i no tenc res més a afegir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Seijas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Sra.
Consellera, agradecerle también la presencia en esta comisión
a usted y a todo su equipo. A mí su intervención me ha
parecido una intervención clara y transparente, creo que no
hay nada más que decir que lo que usted ha expuesto, aunque
también cuando ha intervenido el portavoz del Partido Popular
ha hecho unas preguntas que espero también su respuesta, pero
inicialmente lo que denota en la situación que envuelve esta
comparecencia es que hay pocas personas preparadas para
acceder a este tipo de puestos, se nota que hay una carencia en
nuestra sociedad para... de personas preparadas para acceder
a estos puestos, ¿no?, entonces, esto también es una cuestión
que nos lo  hemos de hacer mirar a ver por qué pasa y nada
más. Espero su respuesta a las preguntas del portavoz del
Partido Popular y si no hay otro tipo de prueba o demás yo
creo que usted ha hecho lo correcto y que no hay nada que se
le pueda reprobar. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Alcover, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo voldria començar amb una
reflexió genèrica, després em faré un parell de preguntes i
acabaré també amb unes quantes reflexions. 

La primera és que som aquí perquè s’ha suscitat el dubte
per part del Partit Popular de si el Govern o la consellera
d’Hisenda ha incomplert e l codi ètic, i jo vull manifestar i
posar de manifest que això pressuposa una bona notícia perquè
d’entrada vol dir que el Govern té un codi ètic i això que hauria
de ser el més normal del món, doncs, no ho ha estat fins ara
perquè l’anterior govern no en tenia, no en tenia. Per tant, ara
podem dubtar si es compleix o no i ja avanç que jo crec que
s’ha complit escrupolosament, no ho pos en dubte, però ara
almanco tenim un document al qual cenyir-nos i comparar les
actuacions dels nostres càrrecs públics o  de nosaltres
mateixos entenc, a pesar que nosaltres evidentment no som
govern. 

Això era la primera reflexió. Aquí, quin era el problema?,
que jo crec que ho ha explicat bé la consellera, aquí es varen
produir pels motius que siguin dues vacants a intervencions
delegades d’aquesta comunitat, a mi em susciten un parell de
dubtes i aquí venien les preguntes, és important cobrir
aquestes places d’Intervenció? Ara no anirem a discernir
quines funcions té l’interventor, però m’atreviria a dir que tots
els que estam en aquesta sala podem estar d’acord que les
places d’Intervenció s’haurien de cobrir. Crec que hi podríem
estar d’acord. 

Si després de dues convocatòries en comissió de serveis
varen quedar vacants, era pertinent ampliar a altres cossos per
cobrir-les? Jo crec, fins i tot interpretant les paraules del Sr.
Lafuente, que sí era pertinent obrir a altres cossos perquè era
pertinent cobrir-les, i des d’aquest punt de vista crec que era
pertinent obrir a altres cossos.

Arribats a aquest punt, a quins altres cossos les hauríem
d’obrir? Jo, deixin-me dir que jo evidentment m’he sentit
al·ludit per molts dels que m’han precedit en la paraula perquè
jo crec que aquí del codi 2501, que s’ha n’ha parlat molt, som
quatre, algú en excedència o algú... jo mateix en excedència,
però crec que som quatre , s i no els he mal comptat, i que
sempre he fet feina en tema econòmic, per exemple, som jo,
per tant, jo m’he sentit al·ludit, m’he sentit al·ludit, i la
pregunta ja directament la vull contestar jo segons la meva
opinió, i evidentment és una opinió personal. Poden els 2501
que han fet feina a econòmic fer de qualsevol intervenció
delegada en genèric? La meva resposta, que jo complia aquests
requisits que han dit el Sr. Lafuente i el Sr. Jarabo, és no, no,
no podem. 

És més, jo vull recordar, no m’agradaria equivocar-me,
però crec que fa devers quinze o setze anys, no sé si era el
temps de Matas o del primer pacte, hi va haver un intent de fer
un cos econòmic a la comunitat on s’introduïssin els que feien
feina a Intervenció i també aquells del cos general, cos
superior, el 2501, que feien general que haguessin fet feina a
UGE i a activats econòmiques, i es va descartar, es va
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descartar. Això no vol dir que no hi hagi gent del 2501 que no
pogués ser interventor delegat, només faltaria, sí, clar que sí
que n’hi ha, n’hi ha i molts i bons, no tenc el més mínim dubte,
no volia dir això, però en genèric tots els 2501 que han fet
feina a UGE poden ser interventor o delegat? No, sense dubte,
no, i ho dic jo que en som afectat, no sé si la resta ha fet feina
a gestió econòmica o no, ja ho diran si ho volen dir, però jo
crec que no perquè la intervenció delegada no és només una
qüestió econòmica, hi ha temes de nòmines, hi ha temes de
contractació, hi ha temes de... es fiscalitzen moltíssimes
coses que a UGE no veuen ni tenen per què veure.

Per tant, en genèric? No. En canvi, en genèric, un auditor
de la Sindicatura de Comptes, clar, podria ocupar una
intervenció delegada? Sense dubte sí perquè ell sí que és
transversal i té un temari específic a les seves oposicions
equiparable amb la intervenció delegada. Per això, crec que
era pertinent obrir intervenció delegada als auditors, al cos
d’auditors, de la Sindicatura de Comptes, per aquest motiu. La
demostració més palpable que els auditors poden ser
interventors delegats és que fa sis anys que l’interventor
general és un auditor, fa sis anys. Perdoni, el Partit Popular va
fer a un auditor interventor general i no seré jo que critiqui
l’actuació del Sr. Bonet a època de la legislatura anterior, per
a mi va fer una bona feina, no tenc notícia que fes res mal fet
aquest home. És a dir, per tant, va ser un bon auditor com és un
bon auditor el que hi ha ara que també prové de la Sindicatura. 

No hi ha res a dir en això, per a jo no hi ha res a dir.
Evidentment, podrien dir, i en això podrien tenir certa raó, si
aquesta plaça hagués posat uns requisits específics que només
complís qualque auditor de la Sindicatura, per exemple, que hi
hagués fet feina, encara que sigui com a alt càrrec, a la
Conselleria d’Hisenda. Uep!, uep!, això hagués estat un
requisit molt lleig, aquest hagués estat un requisit molt lleig,
però no hi és, evidentment.

Jo li voldria demanar si les dues places en qüestió tenen
titular o no? Perquè això és una pregunta absolutament
pertinent, perquè si tenen titular només es poden cobrir o per
interí, i vostè no ho és, o en comissió de serveis i en comissió
de serveis com que hi ha una instrucció feta per la Sra. Riera
de l’any 2012 que diu com han de ser les comissions de
serveis, manifesta, amb bon criteri en la meva opinió, amb bon
criteri, que han de ser en servei actiu, només faltaria que un
que no està en servei actiu es pogués presentar a una comissió
de serveis, si no l’ha d’ocupar com es pot presentar? Amb tota
la lògica del món. Per tant, ni vostè, ni l’interventor general ni
la delegada del Govern es podien presentar a aquesta comissió
de serveis.

Evidentment a unes oposicions, bé, unes oposicions són
lliures i es podrà presentar qui compleixi els requisits, aquí
entenc que ja no hi entram. Jo crec que també és molt bona
notícia el fet que vostè anunciï les primeres, i vull tornar a
repetir, les primeres oposicions a intervenció d’aquesta
comunitat perquè això entenc que també tendrà en efecte
col·lateral molt important i és que, vull suposar, que a
Intervenció es presentarà molta gent, vull suposar,
evidentment això és futurible, però a aquestes oposicions és

possible que després hi hagi un borsí, i això és vital, és vital.
Per tant, si ara hi ha comissió de serveis i hi ha unes
oposicions abans del concurs, concurs, ... evidentment es pot
treure a concurs si la plaça no té propietari, si té propietari no
pot anar a concurs, això és una obvietat que no s’ha dit, però si
qualcuna d’aquestes places té un propietari ja no pot anar a
concurs. Per tant, vostè encara que volgués no la podia cobrir,
ni per concurs ni... per oposició mentre sigui consellera no
evidentment, si és després i està la seva plaça a Sindicatura
faci el que vulgui que per això té l’absoluta llibertat.

Després, m’agradaria fer una reflexió global, la reflexió és
la següent, miri, si aquesta modificació suposa un conflicte
amb el codi ètic ens hauríem de replantejar moltíssimes,
moltíssimes de les decisions que prenem en aquest parlament
i que s’han pres històricament en el Govern. Posaré un
exemple, un exemple i no va en crítica perquè jo crec que va
estar ben fet, bé ben fet, amb algunes hi estaré d’acord i amb
unes altres no. La Sra. Riera quan va ser consellera va
modificar 951 vegades els cossos 2501 que crec que ella hi
pertany. Vol dir que estava mal fet? En absolut, no és una
crítica, és la constatació d’un fet, per què?, perquè era en
genèric. Posaré més exemples, d’aquí diputats que tenim
immobles en tenim molts, el lloguer turístic, la regulació del
lloguer turístic  pot beneficiar favorablement o
perjudicialment qualque diputat?

(Remor de veus)

Sí, sí, sí, la resposta és sí. La Llei agrària, la Llei Company,
podia beneficiar... ?, sí. Això vol dir que no hem de fer res o
ens hem de... no, evidentment hem de fer si ens afecta
particularment i directament, si es regula en genèric a mi em
sembla absurd haver d’anar a dir no, no, ara no, és que...
escolti, jo és que ... Clar, nosaltres vàrem posar el català a
funció pública, requisit, i com que jo el tenc i som funcionari,
escolti, jo puc sortir beneficiat perquè ara competiré amb
menys gent perquè hi ha gent que no el té. Escolti!, jo no em
vaig sentir així quan vaig votar la modificació de la Llei de
funció pública i, perdonin, com jo diria que cap de... crec que
són quatre funcionaris aquí, cap de... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Cinc? Sis? No, no, dic de diputats, bé, sí, idò...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... estatutari, estatutari, bé, és igual, els que siguin, jo crec que
ningú, ningú no va pensar això quan va votar la Llei del català
o quan ens varen llevar el 33. El 33 ens afectava, i aquí ens
afectava a un grapat, i també vàrem votar, en aquest cas ens
afectava perjudicialment, però no vàrem... jo crec que ningú no
va tenir la sensació de tenir conflicte d’interessos, crec que
ningú. Si fos així arribaríem a la conclusió que el conseller de
Funció... qui sap de funció pública en aquesta comunitat? Els
que més en saben són els funcionaris, ja els ho dic jo, no vol
dir que qui no és funcionari no pugui saber de funció pública,
no vull dir això, però qui més sap de funció pública són els
funcionaris. Això voldria dir que no hi pot haver un conseller
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de Funció Pública que sigui funcionari, i això és un disbarat,
això és un disbarat, perquè com sigui del 2501, que és el cos
general, cos superior general de la comunitat autònoma,
escolti, és que no podrà fer cap modificació, i això és absurd,
no té cap sentit, no té cap sentit.

Clar, vostè que, a més, és d’un cos més petit, bé, tal vegada
canta més, però vostè tampoc no es podia presentar a aquesta.
Per tant, nosaltres codi ètic cap, codi ètic per a nosaltres no
s’ha vulnerat en cap moment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alcover, li demanaria que vagi acabant.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Ja vaig acabant, ja a la contrarèplica si de cas anirem posant
més exemples si escau. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Contesta ara la Sra. Consellera, la Sra. Cladera. 

LA SRA.  CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Molt bé. Gràcies, presidenta. Intentaré contestar totes les
preguntes i no deixar-me’n cap perquè no tenc cap problema
a informar, precisament crec que s’ha d’aclarir tot i amb la
màxima transparència. 

Començaré amb la relació de llocs de feina del cos
d’interventors, ens situarà a tots una mica la situació i crec que
ho hagués pogut fer fins i tot abans, per tant, agraesc la
pregunta. El cos d’interventors, d’interventors delegats, té sis
places dotades, cinc tenen titular i una no té titular, que és la
que podríem treure a oposicions. D’aquestes cinc ocupades
n’hi ha dues amb el mateix titular i dues que estan en comissió
de serveis perquè el seu titular està a una altra administració
o està en excedència o en serveis especials, etc., no?, una
d’elles, per exemple, està en serveis especials a la Sindicatura
mateixa, per posar un exemple del tema. 

Després, quant a la plaça en qüestió és un nivell 29 el destí
i a l’específic són 22.286, no dispòs ara la informació dels
auditors, però sí que ho record, és un nivell 26, és un nivell
inferior a la plaça d’auditor. 

Bé, en relació... aniré contestant, esper no deixar-me’n
cap, sinó se’m torna a demanar o ho repassam. Primer de tot,
aquesta plaça no va sortir a l’oposició abans perquè va quedar
vacant després, i això vostè, Sr. Lafuente, ho coneix bé perquè
ha estat conseller de Funció Pública i per poder treure, poder
ficar o poder posar una plaça dins l’oferta pública, ha d’estar
vacant, en aquesta plaça varen quedar vacants dels seus titulars

en haver aprovat l’oferta pública i fins i tot en haver convocat
ja les oposicions, va ser posterior.

Després, evidentment, ja preparam els temaris, la
Intervenció mateixa ja prepara els temaris per fer aquestes
oposicions, com us he dit, que no s’han fet mai i, per tant, són
laborioses iniciar-les des del moment que primer hem de
dissenyar uns temaris, però evidentment això es fa sense cap
problema.

El cos dels auditors són quinze auditors, ja ho dit abans
quan he fet la primera exposició, són quinze auditors en actiu;
després n’hi ha una sèrie més que es troben en excedència o
en serveis especials, etc., algun dels quals és la delegada del
Govern o  l’interventor general mateix, com ja ha explicat
també el Sr. Andreu Alcover, l’interventor general actual és un
auditor, igual que ho va ser, no sobra recordar-ho, l’interventor
general de la passada legislatura, el Sr. Carles Bonet, també
era auditor de la Sindicatura de Comptes. Per tant, bé, amb
això ja està.

Després, aquesta pregunta sobre per què els tècnics
d’administració general on no s’ha obert la plaça de tècnic
d’administració general, que crec que és una que ha estat
recurrent, que algú la dóna per descomptada, algun diputat i
d’altres necessiten més explicació. Jo he explicat això dels
cossos d’interventors com ha anat tota la vida i m’entornaré
als orígens, recordar els orígens, les primeres relacions de
llocs de feina d’auditors a l’any 2000 ja preveien cobrir-los
des d’interventors de l’administració general, és l’únic lloc on
es podia acudir en aquell moment a cercar interventors,
perquè, evidentment, hi ha els habilitats nacionals que són a
l’administració local, i era una font de subministrar
interventors a la comunitat autònoma, en aquell moment tal
vegada hagués estat més adient que la comunitat autònoma ja
hagués fet unes oposicions, però en aquell moment es va optar
per aquella via i és la que s’ha fet tota la vida, diguem, fins ara.

A mesura que ha anat passant la història, l’RLT s’ha anat
modificant i s’hi han anat afegint o ampliant altres coses, com
ja he dit, de l’Estat o de la mateixa administració local s’ha
anat ampliant, que tenguessin a veure amb funcions
d’intervenció, de fiscalització, de control de les finances
públiques. I aquí vull dir que és ver que hi pot haver tècnics
2501 de l’administració general que puguin haver tengut
relació amb tasques de gestió econòmica, però no tots els
tècnics que puguin estar dins el codi 2501 tenen o podrien
tenir el suficient perfil per fer una tasca d’intervenció, de
fiscalitzar, com... jo crec que el Sr. Andreu Alcover, em
sumaré a les seves paraules, perquè ho ha dit molt clar, una
feina de fiscalització de la Intervenció General de la comunitat
autònoma ha de ser una feina molt transversal que ha de tocar
totes les matèries que s’han de poder fiscalitzar i que s’ha de
controlar la legalitat, l’eficiència econòmica, etc., i, per tant,
es necessita un abast, una formació molt més àmplia, que no
podem assegurar que l’acompleixi un tècnic de l’administració
general.

I per això sempre s’ha acudit, en aquest cas també, al cos
d’auditors de la Sindicatura de Comptes. Jo seré sincera, no
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entenc per què ningú no hi va pensar abans, no entenc per què
no s’hi va pensar abans, el cos està creat des de l’any 2003, de
la Sindicatura de Comptes, s’hagués pogut crear, s’hagués
pogut obrir perfectament abans; no hi degué haver la
necessitat, jo crec que ara és que s’ha produït la necessitat des
del moment que hi ha una vacant, dues vacants, s’intenta cobrir
com s’ha fet tradicionalment, acudint a l’administració general
i a l’administració de l’Estat, no es cobreix i algú pensa: bé,
també hi ha un cos autonòmic que fa feines de fiscalització, de
control i, per tant, coneix perfectament aquestes funcions i es
pot utilitzar aquesta experiència o aquesta formació
específica, això és el que ha passat.

Sí que és veritat que el mes de març d’enguany, d’aquestes
dues places una s’ha cobert per comissió de serveis forçosa,
amb un tècnic d’administració general del servei
d’intervenció, precisament perquè du vint d’anys d’experiència
en aquesta professió, és un cap de servei d’Intervenció, un alt
funcionari que du vint anys d’experiència, i en aquest cas s’ha
considerat que tenia un perfil i una trajectòria idònia per
cobrir de manera excepcional aquesta plaça en comissió de
serveis forçosa, perquè, a més a més, és una plaça que ja té
titular i  era l’única... aquesta plaça no la podem treure en
oposició, té titular, vull que quedi clar, aquesta plaça que
coment té titular, no la puc treure a l’oferta pública, no la
podem treure i, per tant, s’havia de cobrir en comissió de
serveis.

El mes de març d’enguany, després d’haver fracassat
d’alguna manera les dues anteriors comissions de serveis, sí
que es fa una comissió de serveis forçosa amb un funcionari
que té una llarga experiència i trajectòria dins la Intervenció
General i que, per tant, es pot ocupar. I com deia, ara sí que la
plaça restant que queda és la que s’ha tret a la comissió de
serveis ara i la que formarà part de la futura oposició, de la
futura OP i de les oposicions.

Quant al concurs, que també veig que preocupa, no?,
preocupa el futur; jo ho entenc, o sigui aquí el que s’ha volgut
dir o s’ha pretès dir és que ens hem deixat el futur arreglat. Jo
no tenc cap necessitat d’arreglar-me el futur, jo estic sempre...
des que ocup aquest lloc de feina he pensat en l’interès
general, tenc una plaça a la Sindicatura de Comptes i no tenc
necessitat d’arreglar-me el futur, a més, no ho faria mai per
ètica, o sigui... i en això sí que no acceptaré que en aquest cas
em vulguin acusar o donar lliçons d’ètica, el tenc molt clar
aquest tema, i vull que quedi clar i que quedi en acta.

Per tant, sí que evidentment la forma de concurs és una
forma prevista com a selecció, en aquest cas està prevista a la
Relació de llocs de feina, lloc singularitzat, vol dir un concurs
singular per a aquest lloc de feina, però, evidentment, depèn de
la voluntat de l’administració en qualsevol moment, tant ara
com en un futur. Això pot canviar, la Relació de llocs de feina
pot tornar canviar en un futur, això és una decisió que s’ha fet
ara, ho vull deixar clar, la decisió que s’ha fet ara és per a una
necessitat d’ara, no de futur, vull que també quedi clar; no és
una necessitat de futur ni d’arreglar el problema de futur de
ningú, que no hi ha cap necessitat de fer-ho, sinó que és per a
ara. I en aquest cas, com deia, és una decisió que, de moment,

com he dit, la conselleria té interès de treure una oposició,
per primera vegada treurà oposicions al cos d’interventors,
que no s’ha fet mai, i, per tant, no hi ha voluntat de treure
tampoc la plaça a concurs.

Sí que hi ha una necessitat de cobrir-la i per això s’ha tret
la comissió de serveis, com he explicat.

A la Mesa de l’empleat públic es va informar, al consejillo
es va tractar, al Consell de Govern es va tractar, dins una
relació més àmplia, 237 llocs de feina, igual que s’ha fet quan
s’ha fet una modificació de llocs de feina i el conseller era
funcionari i es modificava el cos 2501, s’ha fet exactament el
mateix.

Més preguntes que se m’han fet, els funcionaris en serveis
especials, com és el meu cas, podria participar a un concurs,
però ho deix clar: no em presentaré a cap concurs que es pugui
fer en el lloc d’intervenció, si és que es fa, si és que a un
moment donat algú decideix fer-ho, és opcional, no és
obligatori; i que sí, jo, com a consellera, i sota la meva
responsabilitat dir que aquesta plaça sortirà en oposicions.

Sindicatura de Comptes no cobra carrera professional de
moment, a la comunitat autònoma sí, però si en el moment que
la sindicatura pugui aprovar, conveniar amb els  seus
treballadors el cobrament de la carrera professional, sí que
després, amb un conveni que es pugui firmar a la comunitat
autònoma, de reciprocitat, es podria compensar o podrien
també cobrar els auditors que fossin aquí, podrien cobrar la
carrera professional si és que venguessin en aquest cas.

I després vull dir, per demostrar també, no?, que decisions
que es prenen i que afecten... que també prenem, sota la
sospita que es genera que prenem decisions en interès
personal, posaré un altre exemple a la inversa, la conselleria
o la consellera que ha propiciat eliminar el 33 surt de la meva
responsabilitat, jo, quan era funcionària, o estava en actiu a la
sindicatura, cobrava el nivell 33, vaig prendre una decisió, o
vaig fer que es prengués, evidentment la va prendre el
Parlament, una decisió, però es va proposar des de la
Conselleria d’Hisenda, que evidentment afectava el meu
patrimoni en sentit invers. Vull dir, amb això crec que demostr
que decisions que m’afectin personalment no n’he presa ni
una, sempre he fet feina sota l’interès general.

I em dol, ho he de dir així, les sospites que es generen
envers la meva professionalitat i honorabilitat en aquest tema
i crec que no és de justícia ni és de rebut. Sobretot vull dir una
cosa, això és el que fa que la política es degradi, això és el que
fa que avui en dia la política estigui menys valorada pels
ciutadans, aquest tipus d’acusacions falses que avui pretén fer
o que ha pretès fer aquests mesos, aquestes setmanes
passades, el Partit Popular. I això és responsabilitat de tots,
necessitam polítics honorables, dignes i valents, però no
necessitam utilitzar malament la política com fa o ha pretès
fer en aquestes setmanes el Partit Popular.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cladera. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Lafuente, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, presidenta. Gracias, consellera, por las
explicaciones. En las explicaciones creo que es importante
distinguir dos cuestiones: una, como he dicho al principio, se
ha hablado mucho de la comisión de servicios y de la urgencia,
y para sacar a comisión de servicios estas plazas por urgencia
no era necesario, para nada, modificar la Relación de puestos
de trabajo, no era en sí, necesario. La prueba es que, como
usted ha dicho, consellera, en mayo se cubre una de las plazas
en comisión de servicios por parte de una persona, en este
caso, del cuerpo superior de la comunidad autónoma que sí
que tenía experiencia en materia de gestión económica, y se
pone como requisito, precisamente, la experiencia en gestión
económica.

Si se cubre esta... la última que se cubrió de intervención
delegada fue por una persona con estas características, porque
en la modificación de puestos de trabajo sí que se incluye al
cuerpo al que usted pertenece y no se incluye al cuerpo que se
cubrió la última plaza de intervención delegada con
experiencia en este tipo de trabajo. Es que es de cajón, no
tiene ningún sentido esa decisión.

Y es muy diferente una comisión de servicios, que es por
carácter urgente y temporal, que las características de un
puesto de trabajo que se fijan a modo definitivo y que sí se
puede acceder por traslado.

Usted nos habla y nos hace el anuncio hoy, hoy, y no lo
había hecho antes, de las oposiciones al cuerpo de
intervención...

LA SRA.  CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Si encara no hem aprovat l’oferta pública.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

..., hoy lo  ha hecho el anuncio, no lo hizo en su momento,
cuando salió este tema, no lo hizo para nada. Es más hablaba
de cinco, de las cinco... cuando nos ha dicho que había cinco
de los puestos de intervención delegada vacantes, ¿por qué no
se hizo en el concurso de traslado esas plazas, en el último
concurso de traslado que usted hizo? No...

LA SRA.  CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Porque no estaba vacante, Sr. Lafuente, no estaba vacante.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

... se hizo, para nada, no se hizo. No lo puso, no lo incluyó.

LA SRA.  CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

No estaba vacante, Sr. Lafuente, i vostè coneix
perfectament com funciona la funció pública, perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias. Vamos a ver, está claro que usted, como máxima
responsable de función pública, estaba al día y dio el visto
expreso, precisamente, de que se incluyese a los auditores de
cuentas en esta relación de puestos de trabajo, y que eso le
afectaba a usted directamente; eso es evidente, usted mismo
lo ha reconocido, usted debería haberse abstenido en todo el
procedimiento de tramitación de todo... sí, porque le afectaba
a usted directamente, estaba modificando un puesto de trabajo
de cara al futuro al que usted tiene derecho a optar, y usted
debería haberse abstenido, con independencia de no haber
ampliado a otros profesionales, que sí que han venido
cubriendo este tipo de puestos de trabajo, usted debería
haberse abstenido.

Abrir las plazas de los interventores delegados a los
auditores de la Sindicatura es hacer un traje de medida a su
puesto de trabajo, a su puesto de trabajo, y al puesto de trabajo
de quien tomó la iniciativa. Es así, lo abre en este momento,
y lo abre para su puesto  de trabajo, con posibilidad de
concurso, usted nos dice, sí, es que a la comisión de servicios
no podía optar, si eso ya lo sabíamos perfectamente, esa es la
decisión a corto, pero a largo plazo se modifica la relación de
puestos de trabajo abriendo la posibilidad que hasta ahora no
figuraba a que usted pueda optar a las intervenciones delegadas
y que usted pueda participar en el concurso.

Y usted sabe perfectamente, ahora, en el momento que
anuncia oposiciones, y dice que ya están trabajando en el
temario , y no lo ha dicho antes, podía haberlo dicho antes,
hace una semana, cuando salió este tema; no lo ha dicho para
nada. Sabe perfectamente que va a tener muy difícil el
calendario para hacer oposiciones en lo que queda de mandato,
lo va a tener bastante complicado si...

Por otro lado, nos dice, no entiendo por qué excluye a los
funcionarios del cuerpo general que tengan experiencia en
este campo, cómo ha cubierto plazas en concreto hasta ahora.

Nos dice que dio información a los sindicatos, en la Mesa,
se dio la información, pero no se explicó de palabra este
cambio, como se hace, que se hace un resumen en la Mesa,
cuando se explica en la Mesa sindical los cambios importantes
este tema no se explicó para nada.
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Nos dice que sí que se llevó al consejillo, pero yo le
recuerdo al consejillo tengo mis dudas de que se llevase o se
diese explicaciones concretas sobre este  tema, pero basta
mirar el resumen de los acuerdos del Consejo de Gobierno
del día 8 de junio, que está colgado en la página web del
Govern, que ni siquiera sale este tema, ni siquiera sale este
asunto.

Usted se debería haber abstenido en el Consejo de
Gobierno de llevar una modificación de la Relación de
puestos de trabajo que afecta y amplía su posibilidad concreta
a su puesto de trabajo, en concreto. Por tanto, ni se informó
verbalmente a los sindicatos, ni se informó en el consejillo,
concretamente, de esa plaza, ni figura en el orden del día ni en
el resumen, ni siquiera en el resumen, de acuerdos del
Consejo de Gobierno en la página web del Parlament, del
Govern, perdón.

Se utiliza la figura de la comisión de servicios y se reitera
aquí que usted no podía concursar, evidentemente, a la
comisión de servicios no puede concursar, ni puede acceder,
es que eso nadie se  lo ha dicho, pero sí a un concurso de
traslado, porque esas características, esa posibilidad al
modificar la Relación de puestos de trabajo queda integrada en
la Relación de puestos de trabajo y usted podrá en el futuro
optar a esa plaza. Por tanto, usted tira adelante una
modificación de la Relación de puestos de trabajo ocultando
información, no informando expresamente a los sindicatos,
llevando usted directamente esto en el Consejo de Gobierno
y defendiéndolo usted en el Consejo  de Gobierno, sin la
publicidad de los acuerdos del Consejo de Gobierno, y
beneficiándose directamente usted, el interventor general, en
este caso, que dice que es el que tuvo la brillante idea de
incluir, en este caso a los auditores, excluyendo a
profesionales que sí que están capacitados, y la prueba es que
el último es del cuerpo superior y con experiencia en UGE,
que podían haberlo incluido y no lo hacen, y, por tanto ,
vulnerando clarísimamente el código ético y la Ley de buen
gobierno.

Usted debería haberse abstenido de llevar esto al Consejo
de Gobierno y de defenderlo usted.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lafuente, li he de demanar que vagi acabant.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Debería haberlo hecho. Por tanto, falta de transparencia,
falta a la verdad diciendo que no podía optar cuando puede
optar al concurso, no hablamos de la comisión de servicios y
confundiendo la comisión de servicios con el concurso y, por
tanto, desgraciadamente, contribuyendo a una pérdida de
credibilidad de la máxima responsable de función pública, en
este caso con una decisión que sencillamente bastaba con que
se hubiese abstenido de llevarlo y defenderlo usted en el
Consejo de Gobierno, como debería, no solamente por
aplicación del código ético, por aplicación de la Ley de buen
gobierno. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Jarabo, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, presidenta. Agrair-li consellera les seves
respostes, no del tot clares, ara tornaré demanar-li per les
dues qüestions que li reclamava, però bé.

Per posar un poc d’ordre, per a nosaltres és una bona
notícia que es puguin treure aquestes oposicions,
imprescindibles, aquí podríem coincidir, aquí seria unànime
la necessitat de cobrir totes aquestes places del cos
d’intervenció. Aclarir també, des del nostre punt de vista, que
no hi ha cap dubte que hi pugui haver un possible benefici
personal per part de la consellera, això també ho veiem
clarament, per tant no hi hauria cap vulneració del codi ètic, no
entenem aquestes acusacions, aquestes crítiques, crec que un
tant excessives, paradoxals, diria jo, fins i tot del Partit
Popular.

I a més, que crec que s’ha demostrat la vocació de servei
públic, també, de la consellera, igual que ho diria també de la
delegada del Govern, que també se l’ha intentada assenyalar
aquí, a més, reflexió personal, entenc que són dues dones
coca-cola a una illa deserta, per tant crec que no necessiten
tampoc beneficiar-se d’alguna manera d’aquests tipus de
qüestions.

S’ha dit també, no crec que sigui cap "xollo", s’ha
comentat, aquestes places d’intervenció, tendran els seus
privilegis per sobre de la mitjana de la població general, això
també és cert, però quant a relaxació, quant a les funcions que
poden tenir...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, relaxació, no crec que sigui en absolut així, no crec que
hi hagi cap relaxació en les funcions d’intervenció en absolut,
a part dels riscs que comporta.

Sí que hem d’insistir, el Sr. Alcover feia la reflexió que en
genèric els membres del 2501, dels membres de la Unitat de
Gestió Econòmica, totalment d’acord, totalment d’acord, en
genèric no, crec que vostè ho ha recalcat quatre vegades, en
genèric no; però sí que es poden haver aportat determinats
requisits d’experiència, d’especialització en alguna de les
funcions que podien ser requerides després, és clar, això sí
que es podria haver aportat.

Per tant, una de les qüestions que li tornaré demanar a la
Sra. Consellera és si s’ha valorat a qualque moment aquesta
alternativa a afegir al 2501, per exemple, uns determinats
requisits, com són els d’experiència, tres, cinc anys
d’experiència, o determinada especialització en alguna de les
funcions que es podrien requerir després com a auditor
delegat. Ho dic també per... no sé si contradir el Sr. Alcover,
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però bé, almanco remarcar la diferència, en genèric no, estam
d’acord, en genèric no.

Per acabar, vostè ha fet menció també d'una comissió de
servei forçosa per entrar com a auditor, m’agradaria saber a
quin cos pertany aquesta persona, no sé si ho ha dit, crec que
no, però sí que ens agradaria saber quin és el seu cos.

Per una altra banda, també, com a darrera reflexió, ho
comentava el Sr. Font, tot aquest món funcionarial és molt
complicat, és un galimaties i vostè ho deia, (...) de dues places
dotades amb el mateix titular són qüestions que ens supera,
ens desborda què vol dir tot això. 

Simplement, demanar un poc més de transparència i
aclariments en tot... ja no només des de la seva conselleria
sinó quant a fer un poc més de pedagogia de com funciona
realment tot aquest misteri que és la funció pública. 

Vull donar-li l’enhorabona per intentar posar ordre en
aquest complicat món, i res, agrair-li de nou la seva
intervenció i reiterar-li la nostra confiança.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Barceló, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Jo diverses reflexions finals en
la meva intervenció. La primera, crec que ningú no pot
discutir, i de fet ningú no ho ha discutit avui aquí en aquesta
comissió, que tècnicament és correcte que els auditors de la
Sindicatura de Comptes es puguin presentar a la plaça
d’intervenció delegada. Crec que ningú tècnicament en aquesta
casa, aquí, no ho pot discutir. En tot cas es pot dir, és que la
consellera resulta que també és auditora, això és l’únic que es
pot dir, però tècnicament no es pot discutir. 

De fet, la discussió ara ha derivat a veure si, els del cos
superior podem o no optar a aquest tipus de places? Jo ja he
dit que en genèric no, jo amb la meva experiència no podria...
optar a una plaça d’Intervenció, no em veig amb coratge i crec
que tots els que estam en el cos superior aquí estaríem en les
mateixes condicions. 

Ara ja hauríem d’entrar a la segona part de la discussió, a
veure si en determinades condicions els de cos superior, amb
determinats requisits, etc., hi poguessin entrar. Bé, ja és una
qüestió de matís i ja hauríem de veure si pot ser, si no pot ser,
etc.

Una tercera discussió, el dret d’abstenció, el dret
d’abstenció no, l’obligació d’abstenció. Bé, jo m’afegiria a la
reflexió que ha fet el Sr. Alcover a veure fins a quin punt
l’hauríem de dur o no l’hauríem de dur perquè realment sí que

és vera que crec que és una cosa que és prou personal, però
cada dia es prenen decisions tant en el Consell de Govern
com, evidentment, a diputats i diputades que ens poden afectar
i contínuament les prenem. 

I, per tant, per acabar, jo finalment crec que l’important és
que efectivament encara que arribi tard per primera vegada
aquesta... aquesta... aquest anunci que hi haurà oposicions al
cos d’intervenció per primera vegada, i encara que arribi tard,
benvingut sigui perquè es donin aquestes oposicions d’una
vegada per totes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Font, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats. Sra.
Consellera, a veure, jo el que tenc clar és que s’haurien, ja sé
que són de l’Estat, jo el que tenc clar és que el fet de poder
obrir a altres cossos, com pot ser els cossos d’interventors i
secretaris dels ajuntaments, això ha funcionat així amb altres
places de l’administració, això ha destrossat e ls 67
ajuntaments. A mi m’hauria agradat sentir  parlar d’aquestes
coses, és a dir, el que veig és que vostès tenen un problema
endogen els funcionaris i parlau del vostre mal de panxa i el
mal de panxa és del milió cent-catorze... cent vuit noranta mil,
perquè nosaltres som una comunitat la tercera amb menys
funcionaris de tot l’Estat, cal dir-ho, eh!. És a dir, estau amb
això i, per exemple, la sagnia que ha fet el transvasament
d’homes i dones, secretaris i interventors i interventores o
secretàries a l’administració autonòmica o als consells dels
ajuntaments ha destrossat, i part de les culpes que hi ha de no
ordre disciplina urbanística i tot això és perquè no s’ha cobert
mai i us heu nodrit moltíssim d’això.

Posaré un exemple, 1985 entram dins Europa, molts de
funcionaris de l’Estat espanyol varen demanar a l’any 86 per
anar-se’n a Brussel·les, hi ha un poble que es diu Sa Pobla on
hi havia un senyor que es deia Iñaki Zubero Olaechea, secretari
en propietat de la plaça de secretari, 1986, i va anar a una plaça
d’aquestes a Europa. Aquest senyor es va jubilar a l’any 2016,
trenta anys després, durant trenta anys sense poder tenir -com
Sa Pobla n’hi ha molt més, eh!- poder tenir un secretari, un
secretari que la plaça sigui seva. Això són destrosses,
destrosses, vàrem haver de fer una habilitada, posteriorment
un secretari interí, ara hi ha un secretari que estava a Algaida.

Ho dic perquè el tema dels funcionaris sota un punt de
vista també ha d’evolucionar, ha d’evolucionar, i crec que
l’evolució són oposicions, res de... modificarem aquests
quinze llocs d’aquí, aquests quaranta d’allà, oposicions i
cadascú que quedi al seu lloc i si algú vol promocionar per
oposició, perquè si no la gent normal i corrent no ho entén.

L’altra qüestió, a mi m’agradaria dir és el següent, això és
una plaça per cobrir-se en comissió de serveis, no és vera?, on
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vostè no hi pot optar, on diu que hi haurà unes oposicions. El
Sr. Lafuente li deia, tal vegada no basta el temps. Sr. Lafuente,
tranquil, tal vegada les acabarà vostè les oposicions, o almenys
aquesta és la il·lusió que ha de tenir...

(Algunes rialles)

... perquè, si no, no sé què fa aquí, eh!, però ho han de fer bé,
dur els terminis que toquen, si pot ser abans de dia 25 de maig
de l’any que ve extraordinari sinó l’oposició estarà llançada i
es podrà cobrir. Nosaltres no som els únics que salvarem
aquesta terra, vendrà més gent rere nosaltres. Per la qual cosa,
comissió de serveis, oposicions, vostè no es pot presentar, i
a la vegada vostè diu: “i jo de futur no em presentaré”. Jo no
ho diria això, per què s’ha de llevar els drets?, però vaja, vostè
ho ha dit, no em presentaré. 

Miri, jo el que tenc clar és que no hi ha cas, jo el que tenc
clar és que aquí no hi ha cap cas, aquí hi ha unes ganes en bon
dilluns de Sant Jaume, que és Santa Anna i Sant Joaquin, de
venir aquí a mastegar, així de clar. Estic preocupat per part del
PP, que he estat molts d’anys, que trob que s’han tornat molt
esquitarells, molt esquitarells, és a dir, jo crec que només la
dada que ha donat el Sr. Alcover de la Sra. Riera, que va
modificar les 900 places d’una atacada ho diu tot. Per què no
anam a mirar les 900 places?

Va, deixau-vos de beneitures en ple mes de juliol que ja ha
bastat Sant Jaume haver de ser per aquí, el dissabte de Sant
Jaume, per fer coses més interessants, si és possible. Els dic
la veritat perquè crec que qui ens vegi per la televisió
m’entendrà perfectament.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Font, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Seijas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, presidenta. Bueno, yo solo dos puntualizaciones.
Me gustaría, Sra. Cladera, si me puede concretar porque no
creo que lo haya expuesto antes o, si no, a mi se me ha
escapado, si no hay más funcionarios o  jefes de servicio
dentro de la Conselleria de Hacienda que puedan ocupar la
plaza vacante de esta comisión de servicios. Simplemente esta
pregunta.

I luego, comentarle que la entiendo perfectamente en
cuanto a lo de acusaciones falsas que afecten a su
honorabilidad, simplemente porque me he visto en la misma
situación, y sin tener el aparato del poder para defenderme, ni
periodistas en el gabinete para ayudar a defender mi
honorabilidad y que se le diera visibilidad, por lo menos a mi
versión, que eso también se ha tapado totalmente. Entonces,
de eso sé bastante y por supuesto que me solidarizo con usted,
en este caso, también.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Alcover, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo  crec que aquí hi ha una
pregunta que és per a mi definitiva, i és si ha de ser en qualitat
de comissió de serveis, quan evidentment ja sabem i s’ha dit
també per part del Partit Popular, que no s’hi podia presentar,
i la passa posterior serà treure oposicions, amb la conseqüent
conseqüència, valgui la redundància, que hi haurà el borsí, la
pregunta és: vostè quan la podrà ocupar? Resposta: mai. La
resposta és mai, no la podrà ocupar mai, mai.

Una altra cosa, això no vol dir que el proper govern no
pugui tornar enrera aquesta modificació , la podria tornar
enrera perfectíssimament. Ho farà? No, no ho farà. I per què
no ho farà? Perquè és una bona idea, perquè és una bona idea.
El Partit Popular... realment aquí hi ha hagut qualque
consellera de Funció Pública que essent consellera ha
modificat requisits de places que després ha optat i ara ocupa,
però, Sr. Lafuente, la té  devora, no la té davant, la persona
aquesta; la té devora, no davant. És molt diferent, podem entrar
en els detalls que vulguin, podem entrar en els detalls que
vulguin, jo em limit a constatar un fet, no és una opinió, no és
una opinió.

Ha dit fins i tot el Sr. Lafuente que no era urgent treure,
m’ha paregut sentir, que no era necessari treure la comissió de
serveis urgent. Serà que tal vegada al Partit  Popular no li
agrada que li facin els comptes, però per a nosaltres era vital
tenir una intervenció potent en el Govern, vital, i crec que
tothom podria estar d’acord amb aquesta afirmació.

Ha dit, ha acabat la intervenció amb una frase que per a mi
també és significativa: bastaba que se hubiera abstenido.
Per tant, som davant un problema de forma, no de fons, és
important, és important, no s’ha discutit... amb aquesta frase
es resumeix que no es discuteix el fons, s’ha discutit la forma.

 I jo dic, pos de manifest que vostè mai no podrà ocupar
aquestes places ni ara, ni amb posterioritat, perquè ja s’hauran
tret a oposició , i després hi haurà el borsí, a no ser que es
presenti a l’oposició quan no sigui consellera i les tregui, que
això no ho sé. Per tant, on és el conflicte d’interessos? On és
el conflicte d’interessos?
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Ja ho ha dit també el Sr. Barceló, cada dia votam coses que
ens podrien, bé, sí, tal vegada el 33, en sentit invers; el català,
els que som funcionaris i tenim català, en sortim beneficiats?
Doncs, la veritat, no ho sé, supòs que sí perquè lleva
competència, però és un conflicte d’interessos? Sincerament,
jo crec que no, jo crec que no. Duim el debat a l’absurd, duim
el debat a l’absurd per un titular, i això és el que és prou, és
prou...

Finalment, només contestar una cosa al Sr. Jarabo, que ha
dit que els 2501 posant molts de requisits podrien. Jo li he dit
que, en genèric, els 2501 no podien ocupar aquestes places, i
ho mantenc, i jo som del 2501, Sr. Jarabo, parl amb
coneixement... Quan vostè posa molts de requisits a una plaça
és quan després hi ha les sospites que és per a qualcú,
precisament.

I li diré més, li diré més, posi molts de requisits,
segurament jo en podria acomplir molts, m’estim més que no
surti perquè encara diran que és per a mi, després encara diran
que és per a mi, i no ho voldria de cap manera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alcover. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Consellera, Sra. Cladera, pel temps que consideri
oportú.

LA SRA.  CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Moltes gràcies, presidenta. Jo crec que al final el debat,
pel que he entès, deriva en què fem si en aquestes places
obrim als 2501 o no. Jo crec que al final avui el debat s’ha
transformat, s’ha conduït a un altre que no crec que sigui debat
d’una comissió parlamentària. Això demostra l’absurd, com
deia el Sr. Alcover, del que s’ha pretès fer amb aquest tema, jo
no tenc cap problema a donar explicacions i ho faré, però sí
que al final debatem si els tècnics d’administració general
poden concursar o poden participar, poden participar en
processos selectius a les places d’intervenció. Crec que no és
un debat que pertany al Parlament, precisament això són
decisions que pren l’executiu i són a un altre lloc.

Ho dic perquè crec que hem arribat a l’absurd, i estic
d’acord amb el Sr. Alcover en aquest sentit.

Però bé, recordaré més temes, dia 30 de juny jo ja vaig dir,
quan vaig haver de fer declaracions, quan aquesta notícia va
sortir, que convocaríem oposicions, no és el primer pic que
ho dic, és vera que avui ho he dit en seu parlamentària, però si
llegiu l’hemeroteca, 30 de juny, surten publicades les
declaracions que vaig fer dia 29, en que ja vaig dir que
convocaríem oposicions.

Ara ho deia el Sr. Font, però estic d’acord hi ha molta feina
a fer dins la funció pública i ordenar, i una legislatura no dóna

temps, però justament hi ha dos diputats que han estat aquí
consellers de Funció Pública i saben el complicat que és
aquest tema, i crec que una de les coses que hem fet aquesta
legislatura, com convocar oposicions, és un gran exemple de
posar ordre a la funció pública, cosa que no ha fet el Partit
Popular en els seus darrers anys de legislatura.

I crec que dir que ara convocarem oposicions a la propera
convocatòria crec que també és un exemple més a sumar.

Per què no es va posar aquesta plaça abans, i això ho sap,
Sr. Lafuente? Per tant, aquí no vulgui enganyar-nos, aquesta
plaça vacant no era vacant en el moment que la comunitat
autònoma va convocar un concurs, el juliol del 2016, en aquell
moment aquesta plaça no estava vacant i per tant no es podia
treure, i quan va convocar oposicions, el juliol del 2017,
tampoc no estava vacant. Per tant, no menteixin senyors
diputats, perquè en aquell moment no es podia treure.

Si s’hagués pogut posar, evidentment l’haguéssim poguda
posar, com demostrarem a la propera oferta pública, que
s’aprovarà passat l’estiu i que es convocarà a posteriori.

Què després no donarà temps en aquesta legislatura? El
que deia el Sr. Font, no cal acabar... vull dir, l’important és que
quedin convocades, jo no tenc per què, no tenc la necessitat
que quedi tot acabat en aquesta legislatura, la vida continua i
les oposicions han de continuar, governi qui governi. Ja n’hem
tengut prou amb deu anys fora oposicions i el que tenim ara és
fruit d’això.

Crec que també ha quedat clar i ja fuig del debat, que ha
estat molt de temps objecte de debat, que no m’hi puc
presentar i que no era objecte presentar-m’hi. Això també crec
que ha quedat clar i  ha sortit al debat ja avui, crec que a la
conclusió hi heu arribat tots els partits, perquè no estic  en
servei actiu, en primer lloc; i segona, respecte del conflicte
d’interessos, quanta gent es pot presentar a aquestes places?
Si anam a nivell estatal són 4.000, on és el conflic te
d’interessos? Digui’m on és el conflicte d’interessos? Jo estic
disposada a assumir si hi ha conflicte d’interessos, però és que
crec que no està demostrat, crec que ni vostès ho poden
demostrar, de la comunitat autònoma més de 80, si anam a
nivell estatal, 4.000, on és el conflicte d’interessos, senyors
del PP?

Jo crec que amb això ja ho he respost tot. Algú em diu que
no he respost alguna cosa, crec que ho he respost tot.

I conclouré, faré un resum, i crec que ha quedat clar com
ha anat derivant el debat, com hem anat aparcant temes que
varen ser el problema: quatre persones només es podien
presentar a aquestes places, s’ha demostrat que no, s’ha
demostrat que no hi ha conflicte d’interessos, s’ha demostrat
que no m’hi podia presentar, que no m’hi volia presentar i que,
a més a més, aquesta consellera o aquesta conselleria
convocarà oposicions com ha de ser, on s’hi podrà presentar
tothom i tothom competirà en igualtat d’oportunitats, amb
principi d’igualtat, mèrit i capacitat, que és el que ha de ser
dins la funció.
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Jo hi estic completament d’acord i crec que ho hem
demostrat amb altres exemples.

Només vull concloure una cosa, crec que el debat d’avui ho
ha demostrat i  m’agradaria, almanco jo és la lectura que en
faig d’aquest tema: no es pot manipular, es pot criticar l’acció
política, però manipular els fets mai. Això en política no s’ha
de fer mai, això tira en terra la política i la situa en els
moments on som ara. Precisament, avui en dia la política es
troba molt injuriada per aquest tipus d’actuacions i pel mal ús
de la política, a mi em sap molt de greu, perquè jo no estic en
política per a això, jo hi som per a l’interès general. I en
aquesta actuació en que avui he demostrat els fets, crec que he
demostrat que hi som per a l’interès general, mai per a cap
interès particular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cladera. La Sra. Seijas havia fet un gest quan
vostè ha demanat si quedava qualque pregunta per contestar. La
Sra. Seijas.

No puc tornar obrir un altre torn de paraula.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, no, simplemente, la pregunta que era muy concreta: si
no hay más funcionarios dentro de la Conselleria de Hacienda
que pudieran...

LA SRA.  CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

La comissió de serveis forçosa és un funcionari que du
vint anys d’experiència a Hisenda i evidentment, si no s’ha
decidit d’una altra manera és perquè no n’hi havia més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

Així, idò, una vegada acabat el debat d’aquesta
compareixença, volem agrair la presència de la Sra. Catalina
Cladera i Crespí i dels seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar en relació amb
aquesta compareixença, s’aixeca la sessió.

Si bé, sí que els record que hi ha una segona
compareixença que es produirà en cinc minuts, farem un recés
de cinc minuts.
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