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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem aquesta
segona sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, Sra. Presidenta, Xavier Pericay substitueix Sílvia Tur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

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.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies.

EL SR. JARABO I VICENTE:

I Alberto Jarabo substitueix Aitor Morrás.

Punt únic. Compareixença RGE núm. 7000/18,
sol·licitada per tres diputats adscrits al G rup
Parlamentari  Popular, de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d'informar sobre la
gestió realitzada a les darreres proves d'accés a diverses
places del cos d'auxiliars administratius de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, si no hi ha més substitucions, passam a l’únic punt
de l’ordre del dia d’aquesta segona sessió 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. 7000/18,
per tal d’informar sobre la gestió realitzada a les darreres
proves d’accés a diverses places del cos d’auxiliars
administratius de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

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;
del Sr. Jaime Tovar i Jover, director de l’EBAP, de la Sra.
Xesca Carreras i Fiol, cap de Gabinet, del Sr. Albert Travesset

i Campañà, responsable de Comunicació, i del Sr. Dani
Álvarez, assessor de Premsa. 

Donam també la benvinguda al públic que avui ens
acompanya a aquesta comissió.

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, jo també vull aprofitar per saludar
part dels diputats que ja he saludat a l’anterior compareixença,
al públic aquí, que no és habitual, però entenc que en un cas
d’aquests també s’interessin per aquesta situació, i també
agrair doncs aquesta compareixença d’alguna manera per
poder explicar els fets que passen en relació  amb les
oposicions del cos d’auxiliars.

Aquesta convocatòria de cos general d’auxiliars està
emmarcada dins un procés d’oposicions a cossos generals i a
cossos facultatius de l’administració general de la comunitat
autònoma que oferta un total de 395 places, quasi 400, 395
places per ser justos; 242 de torn lliure i d’altres 153 de
promoció interna amb les diferents variants. En concret
parlam de 306 places als cossos generals, que són Advocacia,
el cos superior, el cos de gestió, el cos d’administratius, el
cos d’auxiliars i el de subalterns, i 89 places per al cos de
facultatius, que serien també superior tècnic i auxiliar.

Els exàmens de les modalitats de cossos generals estan
pràcticament enllestits en la seva totalitat, a excepció del que
s’haurà de repetir del segon examen del cos d’auxiliars i que
aquest proper dissabte es fa la darrera prova del cos
d’administratius. Amb això acabaria tot el procés de proves
dels cossos generals d’aquestes oposicions iniciades just fa un
any per la comunitat autònoma.

Aquestes 306 places, volia dir, es distribueixen, perquè en
tengueu els detalls, tot això ha sortit publicat, està penjat, però
bé, crec que està bé emmarcar-nos en la situació, en el marc
en què ens movem, aquestes 306 places dels cossos generals
són: 5 places a Advocacia de torn lliure; al cos superior serien
78 places, de les quals 40 de torn lliure i 38 de promoció
interna; al cos de gestió parlam de 20 places, 6 de torn lliure
i 14 de promoció interna; al cos d’administratius 62 places, 25
de torn lliure i 37 de promoció interna; al cos d’auxiliars, que
ens ocupa avui, són 117 places, 75 de torn lliure i 72 de
promoció interna; i després al cos de subalterns són 24 places,
20 de torn lliure i 14 de promoció interna. A més a més, a tots
els torns hi ha reserva de places per a discapacitats, segons
estableix la llei.

Aquestes places, aquests 306 places, en concret, que ens
afecten avui, sorgeixen de les ofertes públiques d’ocupació
referides als anys 2014, 2015, 2016 i 2017, que no es varen
convocar les respectives oposicions i s’han convocat ara,
segons la legislació vigent en matèria de taxa de reposició en
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els processos de provisió de places d’administracions
públiques. També record que parlam d’uns períodes de taxes
de reposició molt limitades i molt restrictives per poder fer
oposicions a l’administració pública o per poder renovar la
funció pública.

Si es mira en conjunt aquest procés d’oposicions, té sentit,
perquè complementa una acció de govern en matèria de funció
pública de recuperació de drets i de dignitat de la funció
pública i, per tant, dels servidors públics i, per tant, de totes
les persones que fan feina a l’administració pública; no cal
recordar que en aquests tres anys tota la recuperació de drets
que s’ha fet, com pugui ser recuperar les pagues extres,
recuperar la paga... la carrera professional, recuperar els dies
d’assumptes propis i “moscosos”, recuperar la IT o el
complement d’IT al cent per cent, tot i que ara l’Estat també
ho fa, la nostra comunitat autònoma ja fa dos anys que ho feia,
etc. No m’entretindré en això, però vull emmarcar aquest tema
dins tota aquesta recuperació de la funció pública i ,
evidentment, l’ocupació pública de qualitat és un eix i un
vector important per al Govern, i així ha estat i així es
demostra amb la darrera convocatòria, o amb la primera
convocatòria, després de deu anys, d’oposicions, però que és
de la que parlam ara, la convocatòria important de places, la
que es podia fer en aquell moment, com a un vector principal
també de fomentar l’ocupació de qualitat a la funció pública.

I això és un camí iniciat i que no s’aturarà, aquest govern
té la idea i el projecte de seguir fent pròximes convocatòries
i no aturam el procés d’oposicions, com ha de ser. Recordaré
que fa deu anys que no s’han convocat oposicions a la
comunitat autònoma, els  motius els sabran els diferents
responsables que han estat; evidentment, hi ha hagut un
constrenyiment de les taxes de reposició que ha fet que hi
hagués poques places, però ni tan sols aquestes poques places
es treien, no hi havia voluntat de fomentar l’ocupació pública
de qualitat a la comunitat autònoma, i això ha dut que
tenguéssim que aquestes places o la necessitat es cobrissin
per interins, però també els borsins d’interins s’han exhaurit,
fruit que no hi hagués oposicions, però això ha fet que
tenguéssim una taxa de temporalitat molt alta a la comunitat
autònoma, al voltant d’un 30%, i en el cas de Serveis Generals,
que avui ens ocupa, és prop d’un 25%, fruit d’aquesta manca de
política de fomentar una ocupació pública de qualitat i estable
a l’administració pública.

Un altre indicador que ens ho ha demostrat és com hem
troba l’EBAP, a principi de legislatura l’EBAP és qui està
encarregat dels processos de selecció de personal i  el
Departament de selecció i provisió estava desmuntat, no
existia, l’anterior govern l’havia desmuntat, no tenia cap
interès a fomentar processos d’oposició, de selecció, com ha
de ser per ordenar la funció pública. Per tant, també, una de les
primeres coses que hem hagut de fer és muntar o dissenyar o
tornar organitzar l’EBAP per poder fer aquestes oposicions.

Per tant, deu anys sense fer oposicions, s’ha perdut la
cultura dins l’administració  de fer oposicions, i això té uns
efectes derivats, evidentment, a l’hora de gestionar. Aquesta
primera convocatòria, jo dic primera perquè el Govern té

intenció en seguir convocant oposicions a partir de les noves
taxes de reposició que estableix la Llei de pressuposts, que, a
més a més, sí que, també, amb l’acord al qual s’ha arribat amb
els sindicats, aconsella reduir la temporalitat un 8% i, per tant,
preveu unes taxes, diguem, preveu, permet unes ofertes
públiques més àmplies i acabar amb la temporalitat que jo
comentava. Per tant, seguirem amb aquest procés, el seguirem,
el deixarem en marxa, continuarà, de fer oposicions, i esper
que cap responsable polític futur tampoc el torni aturar,
perquè és important aquesta cultura de fer oposicions, no
només per a l’administració, sinó també per a la gent que es
prepara, és important que hi hagi bons professionals a
l’administració, i per això les oposicions són una maquinària
que no s’havia d’aturar, perquè ajuda a l’administració a tenir
bons professionals, però també que hi hagi bons professionals
que es preparin per a aquest cas.

En el cas que els comentava, aquestes oposicions han
suposat la gestió, perquè tengueu també la magnitud del que ha
suposat, 10.000 sol·licituds per a tots els cossos que s’han
presentat, tant de... bé, en el cas dels cossos generals 10.000
sol·licituds que s’han hagut de gestionar per part de l’EBAP.
Després, això s’ha convertit, perquè llavors no tothom s’ha
presentat o, perdonau, no tothom s’ha admès o no tothom s’ha
presentat, s’ha convertit en 7.200 exàmens a 17 convocatòries
diferents, en tot aquest procés hem fet 16 exàmens des del
mes d’abril en què vàrem començar, fins al mes de juliol en
què es pretén acabar, són 16 convocatòries i, com els deia,
7.200 exàmens que s’han fet i s’han corregit pels tribunals.
Això també ha mobilitzat 500 funcionaris que ajuden, que
col·laboren amb aquest procés, amb els diferents tribunals,
entre col·laboradors i tribunals, per fer aquests exàmens.

Perquè també emmarquem aquest procés d’oposició dins
Serveis Generals, es complementa, és una part de tota aquesta
política del Govern de fer oposicions, que també és molt
important el que s’ha fet o el que es fa ja a l’àmbit de Salut i
Educació, on la temporalitat encara era molt més elevada que
a Serveis Generals, i ara podem dir que ja fa un any també es
va anunciar i es acordar amb els sindicats treure al voltant de
8.000 places entre tots els àmbits, Serveis Generals, Educació
i Salut. Podem dir que ara a Salut ja s’han rebut 18.000
sol·licituds per a 3.150 places, de 12 especialitats, de les
5.000 que preveu en aquesta primera tanda treure Salut, entre
infermeria, metges, metges de família, zeladors, especialistes,
etc.

I en el cas dels docents, també, només faig una pinzellada,
a l’any 2018 ja s’han tret, es fan o  acabam de fer les
oposicions aquest mes de juliol, com bé sabeu, 4.865
aspirants, amb 1.008 places que s’han convocat dins aquesta
primera fase de convocar places, tant per a mestres de
primària, secundària, Escola Oficial d’Idiomes, música i arts
escèniques, etc. A més, també, l’any passat Educació ja va
treure 257 places. I segueix continuant, com els deia aquest
govern té la idea de continuar traient places i de no aturar la
maquinària de fer oposicions perquè això és bo per ordenar la
funció pública i per a la cultura de fer una funció pública de
qualitat.

 



1002 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 63 / 26 de juliol de 2018

En total, en resum, en una any des que es va iniciar aquest
procés, són 4.810 places que s’han tret o que s’han convocat,
i jo vull dir que s’han tret o s’han fet, s’han desenvolupat dins
un procés de normalitat, dins una procés de normalitat que
suposa un procés tan complex, tan ambiciós i que suposa
mobilitzar molts recursos per part de l’administració per dur-
los a terme.

També vull posar en valor i destacar la feina de l’EBAP, us
he comentat que l’EBAP va quedar desmuntat la passada
legislatura, així com s’anava desmuntant l’administració per
part del Govern anterior, també l’EBAP va sofrir un
desmantellament i no hi havia Departament de Selecció i
Provisió de Personal, per tant, no hi havia cap interès a fer
oposicions, estava demostrat, per tant, s’ha hagut de muntar. I
jo vull posar en valor l’organització, el paper d’organització i
de logística a l’hora de fer les proves i d’organitzar les
oposicions, i també vull posar en valor la col·laboració de la
Universitat, que també ha col·laborat a l’hora de fer i
dissenyar proves d’alguns dels qüestionaris que s’han fet.

Com veieu és un procés complex, que està en marxa, que
es desenvolupa amb normalitat i que vull posar en valor com
a eix principal de política en recursos humans, en funció
pública, en qualitat de la funció pública i en serveis públics en
els quals creu aquest govern.

Ara entram al tema que avui ens ocupa, que és el tema del
cos d’auxiliars administratius, que sí és el motiu d’aquesta
sessió de control i que jo, gustosament, vull explicar, que ho
he explicat a diferents moments, però crec que totes les
explicacions que es puguin fer són bones. El primer que he de
dir, i ja ho vaig fer en seu parlamentària el dia 27 de juny, és
demanar disculpes, i crec que aquí hi ha gent afectada, i deman
disculpes per aquest procés o per aquesta errada que hi ha
hagut dins aquest procés, dins aquest macroprocés que he
comentat, evidentment és una errada que no hauria de passar,
jo estic totalment... som la primera disgustada d’alguna manera
que això passi, com a responsable de Funció Pública, aquest
tema no hauria d’haver passat i no hauria de tornar passar.
Això, els puc assegurar que també, des del nostre àmbit de
responsabilitat, es fan, es posaran tots els mecanismes perquè
això no pugui tornar passar.

Parlam en aquest cas, com us he dit, són 694 persones que
varen participar a la prova d’informàtica, la segona prova del
cos d’auxiliars i quasi bé 700 persones, dia 26 de maig, a les
aules de la Universitat de les Illes Balears es varen fer
aquestes proves, i que, a més a més, també es feien a les
extensions universitàries de Menorca i d’Eivissa.

El primer que he de dir, i supòs que tots els que coneixeu
com funcionen els processos selectius d’oposicions, aquí hi
ha dos diputats que han estat consellers de Funció Pública,
tots aquells que tenim responsabilitat política ho hem de saber
més que mai, és que hi ha uns tribunals qualificadors que són
els que duen, desenvolupen a terme el procés, les bases les
dissenya l’administració però després qui fa tot el procés
d’oposició de cada cos és un tribunal qualificador, on el
principal, el president l’elegeix l’administració, però la resta

de membres van per sorteig, com està dissenyat en el nostre
decret actual de selecció , no dic que no es pogués canviar
això, però així com està actualment la normativa és així, i jo
he de manifestar el respecte i defensar el paper del tribunal
qualificador, no pot ser d’altra manera; l’administració, en
aquest cas el Govern, la consellera ha de respectar la
independència del tribunal qualificador en aquest procés i en
tots els processos. Això no es pot entendre d’altra manera i
crec que tots ho compartim aquí, a qualsevol procediment de
selecció la independència, sobirania i autonomia dels tribunals
s’ha de defensar, i  jo, en aquest cas, també el defens i el
respect.

A més a més, ho diuen així les bases del procés, diuen, en
el seu punt 8.1, ho llegiré literal, perquè ho puguem compartir,
diu que “Els òrgans de selecció són els encarregats de dur a
terme els procediments selectius i depenen del conseller o de
la consellera competent en matèria de Funció Pública. Han de
ser òrgans col·legiats la composició dels quals s’ha d’ajustar
a principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus
membres els quals han de pertànyer al tribunal a títol
individual. Els òrgans de selecció actuen amb autonomia
funcional i els acords que adoptin vinculen l’òrgan al qual
depenen, sens perjudici de les facultats de revisió que
s’estableixen legalment.”

Igualment, també, les bases diuen, en el cas de la
convocatòria d’auxiliars administratius, diuen: “Correspon al
tribunal, en el desenvolupament del procés selectiu,
l’aplicació i la interpretació d’aquestes bases, com també la
consideració i apreciació de les incidències que puguin sorgir
en el desenvolupament dels exercicis. I, així mateix, el
tribunal podrà adoptar les decisions motivades que consideri
pertinents.”

Per tant, crec que queda clar, i que tots ho sapiguem, i crec
que ho pos damunt la taula, però tots ho sabem, que el tribunal
qualificador ha d’actuar de manera autònoma, les seves
decisions són vinculants, interpreten i apliquen les bases i són
independents. Per tant, tenen aquesta autonomia i aquesta
independència en tot el procés.

Tornant a aquesta prova d’auxiliars, recordaré les dades que
manejam: es varen presentar 3.314 persones, perdonau, varen
ser admeses, després de presentar-se, vull dir, les que
realment es podien presentar són 3.314 persones, és el cos
més nombrós, el cos d’auxiliars sempre, normalment, on es
presenta més gent a les oposicions, dels quals, es varen
presentar, recordau, 3.314 varen ser admeses, de les quals se’n
varen presentar 2.073, no tots es varen decidir presentar, per
tant 2.073 es varen presentar. Del primer exercici no tenc la
dada de quanta gent va aprovar, però en el segon, no, perdonau,
sí, ara ho tenc tot: el primer exercici el varen aprovar 939,
d’aquests 2.073 que varen fer l’examen 939 varen treure una
nota superior a 5. Però les bases també estableixen uns
numerus clausus a fi que a la segona prova no hi hagi tanta
gent, i estableix una nota de tall que fa que no tots aquests 939
s’hi puguin presentar, sinó que només 755; això és una manera
d’evitar que la segon prova sigui tan nombrosa, així i tot
parlam de 755 persones que es podien presentar a la segona
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prova, això vol dir que no n’hi havia prou a treure un 5, sinó
que havies de treure un poc més d’un 5 per poder-te presentar
a la segona prova.

Per tant, dia 26 de maig es produeix la segona prova, a la
Universitat, com us he dit, i s’hi varen presentar 694 persones,
quasi bé 700 persones. Atès el volum de persones i que totes
necessitaven un ordinador, i no hi ha mitjans suficients per
fer-ho tot a l’hora, es varen establir tres torns a Mallorca, dos
a Menorca i dos a Eivissa, tres torns vol dir tres horaris
distints, per tant enteneu que es va complicant, que no tots
alhora poden fer l’examen.

En els torns 1 i 2 de Mallorca, a l’1 de Menorca i
d’Eivissa, s’hi varen presentar els aspirants de torn lliure,
mentre que als 3 de Mallorca i als 2 de les altres illes varen
compartir torn lliure i torn de promoció interna i opositors
amb reserva de plaça per a discapacitat.

Les llistes de distribució de cada opositor per a cada una
de les aules i  dels torns es va publicar amb l’antelació
corresponent, per criteri alfabètic, per ordre alfabètic. Els
horaris de cada un d’aquests torns varen ser: el primer torn, a
les nou del matí; el segon, a les dotze; i a les quatre de
l’horabaixa del dia 26 de maig.

El tribunal va crear o va fer abans del dia de la prova 10
models d’examen, que després, per sorteig, va anar atribuint a
cada torn un d’aquests 10 models. Els models d’examen es
basaven en el temari i el temari eren 4 temes de coneixement
del sistema operatiu Windows 7; 17 temes sobre l’editor de
text Libre Office en versió 5 o posterior; i 20 temes sobre el
full de càlcul Libre Office.

El sorteig que us he dit va suposar que en el torn 1
s’hagués d’emprar el model 2; en el torn 2 el model 7; i en el
3, que només era necessari a Mallorca, el model 1. No tornaré
parlar de models perquè, si no, és un embull, parlaré de torns,
però perquè vegeu que de 10 models 3 models varen ser
seleccionats per fer aquest examen.

El mateix dia 26, durant la mateixa realització de la prova,
es va comprovar com dues preguntes del torn 1, una del torn
1 i una del torn 3, no es podien solucionar, ja que no podia
accedir a l’arxiu annex que havia de permetre realitzar la tasca.
En aquell moment, una pregunta del torn 1 i una pregunta del
torn 3 no es poden solucionar. I en aquell moment el tribunal
va eliminar aquestes dues preguntes, pel que us he explicat.

El tribunal procedeix a publicar les notes provisionals,
sempre provisionals, d’aprovats i no aprovats, els dies 28 i 29,
i surten a la web de l’EBAP, com s’ha fet en tot el procés, que
s’han anat publicant tots els diferents ítems, tots els diferents
temes que s’havien de publicar s’han publicat a la web, ha estat
el procediment que hem fet, perquè tothom conegués en tot
moment com anava el procés d’oposicions.

Dia 29 de maig també es va donar accés als models i a les
respostes, a la guia de respostes de l’examen del dia 26.

Dia 31 es produeix una nova comunicació del tribunal
qualificador el qual estima procedent publicar un nou llistat
provisional de notes de prova; la causa és la detecció d’una
errada substanciada a una nova pregunta del primer torn la
configuració de la qual no permetia resoldre el problema, no
permetia trobar la solució correcta. Aquesta anul·lació és la
causa de la confecció d’un nou llistat de notes i, per tant,
l’obertura d’un nou període de presentació de reclamacions o
revisió que el tribunal estableix fins a dia 5 de juny. Per tant,
l’anul·lació que fan de la pregunta, d’aquesta tercera pregunta
dia 31, tenim dues preguntes anul·lades en el torn 1 i una
pregunta en el torn 3. Això és com està a dia 31 de maig el
tema. 

Abans d’avançar vull recordar que tot el que s’ha publicat
són llistats provisionals, en cap cas no hi ha llistats definitius,
que són el que donen dret a una plaça. 

La publicació d’una nova llista provisional va motivar, com
ja he dit, l’ampliació del termini per presentar al·legacions i
se n'hi varen presentar 173. Com a resultat, després de revisar
aquestes 173 al·legacions, dia 25 de juny el tribunal emet una
nota en la qual estima que algunes d’aquestes reclamacions
presentades suposen o condueixen a l’anul·lació de tres
preguntes més, a més corresponen al torn 3. Tres preguntes
més, ja en dúiem tres, n’afegim tres, en duim sis d’anul·lades
en tots els... en tres torns que s’ha fet l’examen. Per tant, de
trenta, cada torn o cada examen eren deu preguntes, per tant,
de trenta preguntes plantejades, si sumam els tres torns, ens
trobam que el primer torn en té dues d’anul·lades, el segon
torn no en té cap d’anul·lada i el tercer torn en té quatre.
D’acord?

Davant d’aquesta distribució desigual de les preguntes
anul·lades, el tribunal qualificador emet, dia 25 de juny,
conclou dia 25 de juny, el següent, i és literal del seu informe
o el seu document: “El tribunal considera que els principis de
mèrit i capacitat dels aspirants han quedat demostrats, però
existeixen dubtes raonables amb relació al principi d’igualtat,
per tant, el tribunal decideix anul·lar el segon exercici
realitzat el passat 26 de maig”. Igualment es va recordar que
les persones afectades per la decisió del tr ibunal disposen
d’un termini de trenta dies per presentar un recurs d’alçada
davant la instància corresponent, que en aquest cas és la
consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, que som jo
mateixa. 

Posteriorment, 29 de juny, el tribunal resol i comunica que
el segon exercici del cos d’auxiliars es celebrarà el pròxim
mes de novembre, una decisió que -repetesc- està a l’àmbit de
les competències exclusives del mateix tribunal qualificador,
decisió autònoma del tribunal qualificador.

Finalment, dia 5 de juliol el tribunal decideix allargar el
termini original per presentar recurs d’alçada, que està
actualment en vigor, i acabaria així, doncs, dia 6 d’agost. Dia
6 d’agost s’acabarà el termini per presentar el recurs d’alçada
i a dia d’avui sí que us puc dir que ja hi ha sis recursos
presentats dins el termini que encara continua obert. 
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Aquest mateix 25 de juny el tribunal qualifica una sèrie de
temes, que llegiré literals perquè crec que són d’interès per
aclarir i que motiven la decisió del tribunal, que ja us dic,
decisió  autònoma del tribunal: “El principal aspecte que
provoca l’anul·lació de la prova és el fet que els aspirants que
hagin decidit realitzar-la en català poden haver vist
compromès el principi d’igualtat respecte dels aspirants que
varen triar fer la prova en castellà ja que hi havia errades
idiomàtiques en la confecció d’algunes preguntes”.

En aquest mateix document amb referència a la
concentració desigual de preguntes anul·lades en els diferents
models o en els diferents torns de la prova, diu el tribunal: “La
proporció de preguntes anul·lades, un 40%, té entitat suficient
per desvirtuar la prova, per tant, cal repetir-la”. Així, el
tribunal es ratifica en la decisió presa el 25 de juny sobre la
idoneïtat de repetir la prova en la to talitat, per a la totalitat
dels aspirants i no només d’aquells aspirants del torn 3, que és
on hi havia quatre preguntes eliminades.

El tribunal recorda el resultat de sentències judicials que
s’han produït revisades per casos similars i afirma que: “Els
tribunals de justícia consideren que repetir la prova únicament
a determinats aspirants o torns només és possible si es poden
garantir els principis de mèrit, capacitat i igualtat sense
generar avantatges entre els diferents torns o aspirants”. En el
cas que ens ocupa i sempre amb l’opinió literal del tribunal
qualificador que cita textualment: “En el cas de repetir la
prova només el torn 3 no es podria garantir la igualtat entre
tots els aspirants presentats atès que els repetidors es podrien
considerar en una situació d’avantatge competitiva respecte
dels aspirants dels torns que no l’haurien repetit”.

I aquestes són les causes per les quals el tribunal considera
que cal repetir la prova i que la prova l’han de tornar a fer els
aspirants que hi tenen dret i  no només aquells que varen
participar en un torn, en aquest cas el tercer torn, que és el que
té més preguntes anul·lades.

Com he dit al principi, des que estic relatant els fets, la
interpretació del tribunal qualificador és la interpretació que
ha fet el tribunal per prendre les decisions corresponents que
li competeixen, és la seva competència i, com ja us he dit, a
mi no em correspon fer judicis de valor sobre la decisió, he de
preservar la independència del tribunal. Evidentment sí que
puc dir, i ho he dit abans i ho diré i no em cansaré de dir-ho, és
que em sap molt de greu aquest error, no és plat de gust haver
de repetir un examen, a mi m’agradaria que ja hi hagués acabat
el procés d’oposicions dels cossos generals, que aquest
dissabte es farà el darrer examen del cos d’administratiu. Per
tant, jo lament profundament aquest error, però sí que també
el vull situar, és un error dins un procés més ample, que ja
s’han fet setze proves que han transcorregut amb normalitat i
que hi ha hagut un error a una prova que lamentam i que
evidentment hem de posar els mecanismes perquè no torni a
passar. Això sí que m’agradaria posar-ho en valor.

Per tant, crec que he explicat els fets, vull posar en valor
-com he dit- tot l’esforç que fa la comunitat autònoma a fer
oposicions, aquesta maquinària no s’ha d’aturar mai més,

encara que siguin poques places hi ha d’haver aquesta rutina de
fer oposicions. Això jo crec que d’alguna manera ajudaria a
alliberar aquests tipus d’errors, no dic que els evitàssim, però
sí que ajudaria d’alguna manera a evitar errades que es puguin
produir perquè la maquinària estaria més rodada i també,
evidentment, els tribunals i tot el que envolta això. 

A partir d’aquesta errada hi caben moltes reflexions, jo hi
estic d’acord, les primeres oposicions que convocam en
aquesta legislatura, després de deu anys i evidentment aquest
procés de selecció a mi també, com a consellera responsable,
em fa, m’obre reflexions que s’han de fer per millorar els
processos futurs, evidentment. Crec que els  processos de
selecció que realitzam actualment són com s’han fet sempre,
però això no deixa d’obrir una reflexió que s’ha de fer i que
nosaltres ja feim de millorar aquest procés, no per a aquest
cas concret sinó per a tot el procés, però com a millora
continua. Això no allibera, evidentment, ni consola que ja
haguem de repetir l’examen ni l'error pel qual s’ha produït
això, ho tenc clar, però sí que vull posar en valor una altra
vegada, vull lligar-ho, que és important que la maquinària
d’oposicions funcioni i que hi hagi reflexió continua per
millorar els processos de selecció per obtenir sempre, per
obtenir els millors funcionaris, els millors professionals per
a la funció pública. Si la funció pública té bons professionals
també farà millors serveis públics, de més qualitat, de més
transparència del que ha de ser l’administració.

Per tant, en aquest sentit feim feina, però també a part de
les disculpes també deman una certa comprensió ja que és el
primer cop que es fan oposicions després de deu anys i algun
error ha passat que no hauria d’haver passat, que lamentam,
però que la resta del procés ha anat en total normalitat i crec
que podem estar satisfets com a responsables polítics i com
a ciutadans que el Govern pensi a fer oposicions i en fomentar
una ocupació pública de qualitat i una funció pública de
qualitat.

Moltes gràcies. Estic a la vostra disposició per a les
preguntes que calguin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procediria ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal que
els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de
preguntes o observacions, per la qual cosa demanaria als
portaveus dels grups si volen aquesta suspensió o podem
continuar. Entenc que 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 totes les preguntes
o observacions o bé ho podrà fer individualment després de la
intervenció de cada un dels portaveus. 

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Lafuente, per un temps de deu minuts.  
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EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidenta. Gracias, consellera, de nuevo gracias
por comparecer a la consellera y a todo su equipo y también
saludar a las personas del público que nos acompañan.

Bien, la consellera ha empleado gran parte de su tiempo en
cuestiones que no eran motivo de la solicitud de
comparecencia, la solicitud de comparecencia se
fundamentaba en las oposiciones o en el caos producido en las
oposiciones del cuerpo auxiliar, en concreto en la suspensión
de esta... en la repetición de la prueba. Por nuestra parte
reiterar lo que ya hemos dicho reiteradamente en muchísimos
debates cuando se debate en general sobre función pública, la
función pública se ve resentida de las políticas económicas
equivocadas y se ve resentida cuando tenemos gobiernos que
nos llevan a situaciones económicas delicadas. No son ajenos
los funcionarios y los servicios públicos a esas políticas
equivocadas que, desgraciadamente, tienen sus consecuencias. 

Recordar, lo digo por los que... hay veces que parece que
uno tiene amnesia selectiva, ¿no?, el Gobierno del Sr.
Zapatero fue el primero que puso tasa de reposición cero, tasa
de reposición cero, bajada de ingresos a los funcionarios,
menos 5%. Y se toman decisiones desgraciadamente cuando
las circunstancias económicas lo requieren y lo fuerzan.
Claro, en un presupuesto de 4.000-5.000 millones de euros
tener 1.350 millones de euros más o menos es un tanto por
ciento importante del presupuesto de la comunidad y con
recursos económicos se pueden hacer otras políticas que
cuando no se tienen, se tienen que hacer políticas diferentes.

Pero bueno, yo quiero recordar que por ejemplo en 2015,
en el presupuesto de 2015 se tomaron decisiones importantes
para los funcionarios, con esfuerzos económicos importantes;
la recuperación de las pagas extras, la Sra. Consellera dice que
lo han hecho ellos. Bueno, yo creo que es importante recordar
que la recuperación de las pagas extras empezó con otro
gobierno, creo que vale la pena que con situaciones
económicas muy complicadas, pero que muy complicadas,
con muchísimos menos ingresos se hacían esfuerzos muy
importantes, como la puesta en marcha de la carrera
profesional, precisamente de reconocimiento al esfuerzo de
los trabajadores públicos de esta comunidad, y reconocer el
esfuerzo por ejemplo de los trabajadores del EBAP que
durante épocas muy complicadas económicamente, en que
había problemas hasta de liquidez de pago de salarios, los
trabajadores del EBAP hacían una labor encomiable en
materias de formación y con pocos recursos.

Por tanto, yo creo que las cosas hay que enmarcarlas, pero
hay que enmarcarlas bien, porque con distorsiones después
pasa que la realidad se distorsiona de forma totalmente injusta
e irreal además.

Dicho esto, el motivo de la comparecencia solicitada por
el Partido Popular era respecto a la repetición y al caos
creado en las oposiciones de auxiliar administrativo de la
comunidad autónoma. Ese era el motivo. Y nos preocupaba
básicamente porque, reconociendo el esfuerzo de poner en

marcha toda esta maquinaria, de todo el personal de la
comunidad autónoma que pone en marcha esta maquinaria, nos
preocupaba porque prepararse unas oposiciones requiere un
esfuerzo personal importante. Y si se producen errores, como
se han producido y situaciones como las que se han producido,
quien paga esos errores son las personas que durante mucho
tiempo se dedican al estudio, a preparar las oposiciones y que
de repente ven que por una mala organización, por cuestiones
que sí se podían preveer, se ven afectados por esos errores. 

Y por eso pedíamos la comparecencia de la consellera,
para que explicase qué había pasado, nos parecía que era un
tema suficientemente grave que afectaba a esas personas que
estaban esforzándose, que se habían presentado a las
oposiciones y que se encontraban en una situación totalmente
de desamparo y de falta de información, que valía la pena que
la consellera compareciese y explicase exactamente qué había
pasado. Y somos conscientes de la dificultad y de que los
errores se pueden producir, me dirá la consellera, el que hace
cosas se puede equivocar, como comentó en el Parlamento.
Sí, también quiero recordarle que hacer las oposiciones son
un acuerdo a nivel nacional con los sindicatos, con las
comunidades autónomas, que lo toman en marzo de 2017
entre el Gobierno del Estado, que en ese momento también
apoya la reducción y la estabilidad en el empleo público y que
lo hacen todas las comunidades autónomas, todas, de los
distintos colores. Y por tanto, no es una cuestión única y
exclusivamente de esta comunidad autónoma. 

Y la función del Govern era evitar que se produjesen esos
errores, dotar de material suficiente para llevar los
ordenadores, no había ordenadores suficientes, al menos esas
son las alegaciones presentadas por los alumnos, había
preguntas incorrectas, había errores en las correcciones, se
cambiaron las preguntas en mitad de las pruebas, había
traducciones incorrectas. Se deberían haber previsto todos
esos errores, está muy bien pedir disculpas, creo que es lo
mínimo que se debe a todas estas personas que se han estado
esforzando para sacar esas oposiciones. Y le agradezco en
nombre del Grupo Popular el gesto de la solicitud de
disculpas y creo que es bueno también tomar nota para que no
vuelva a pasar, sea quien sea el responsable de esto y creo que
es bueno que le demos la importancia que se merece de la
comparecencia de la consellera en comisión, aunque sea a
instancias del Grupo Popular, precisamente para que sirva para
tomar nota, sea quien sea que tenga la responsabilidad de
gobierno, de que intentemos que estas cosas no pasen,
básicamente por respecto a las personas que se presentaron.

Para mí hay dos cuestiones fundamentales y doy por
buenas las explicaciones y las disculpas dadas por la Sra.
Consellera. Una, ¿qué pasa con las personas aprobadas en esos
exámenes, en qué situación quedan? ¿Qué culpa tienen los
aprobados en esa prueba concreta que se tiene que repetir?
¿Qué han hecho mal esas personas para ser castigadas a tener
que repetir en este caso esa prueba? La responsabilidad de la
conselleria, el tribunal es independiente, pero quien resuelve
los recursos de alzada entiendo que es la conselleria. Por
tanto, está muy bien decir sí, el tribunal es independiente,
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resuelve sus recursos, pero en caso de recursos de alzada y el
máximo responsable es la conselleria. 

Y en todo caso, segunda cuestión para nosotros
fundamental, ¿existe un máximo responsable de este caos
creado?, ¿piensa pedir responsabilidades la consellera como
máxima responsable a alguien, o ha habido este problema, pido
disculpas y ya está?

Estas eran básicamente nuestras cuestiones. 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.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, presidenta. Gràcies novament per la seva
disponibilitat per comparèixer en aquesta comissió i tornam
donar la benvinguda al seu equip, així com a les persones, crec
que la majoria o totes elles aprovades en aquesta oferta
pública d’ocupació, imprescindible, necessària i massa
dilatada en el temps fins que s’ha pogut produir amb algunes
lamentables conseqüències, com ja s’ha esmentat aquí.

Des del nostre grup, ja ho sap Sra. Consellera, nosaltres
compartim aquesta recuperació de drets, aquesta recuperació
de la dignitat del funcionariat, aquesta necessitat de nodrir
l’administració de més personal públic, amb la major
capacitació possible per tirar endavant el que és jo crec que
una imprescindible necessitat per a tots els ciutadans de la
nostra comunitat, (...) de l’Estat, que és comptar amb una
administració que pugui cobrir les iniciatives polítiques i les
necessitats també ciutadanes amb agilitat.

Em preocupa en primer lloc allò que ha comentat, el fet de
què des de fa deu anys no s’hagin convocat aquestes
oposicions, s’hagi pogut produir una oxidació del personal que
convoca, que dirigeix o que coordina aquestes oposicions.
Diguéssim que ho puc entendre, però crec que no ho podran
entendre les persones que han resultat aprovades en aquesta
convocatòria. No s’entén que l’administració pugui cometre
errades simplement perquè no té una maquinària engreixada i
si la maquinària no està engreixada i es provoquen unes
conseqüències que són lamentables per a la vida de les
persones que s’han presentat en aquesta oposició, és que no
s’entén. Hem de tenir garanties de què unes oposicions com
aquestes s’han de fer bé. No sé de qui és la responsabilitat, hi
ha un tribunal evidentment que està prenent les seves
decisions, vostè ho ha dit, amb independència, però aquí hi ha
unes persones afectades evidentment i sobretot jo crec que
allò que es reclama ara mateix és quines garanties hi ha si es
tornen repetir aquestes proves el mes de novembre que no es
puguin tornar repetir aquestes errades o altres errades
similars. 

Saben que no és un problema únic d’aquesta comunitat, ara
estem parlant d’un problema concret, però passa a moltes
administracions. No entrarem a jutjar el sistema d’oposicions,
personalment crec que seria entrar en un debat més complex,
però és ver que s’ha de dir que probablement no siguin unes
oposicions el millor sistema per triar les millors persones per
formar part de l’administració pública i atendre les necessitats
dels ciutadans, però bé, és el que tenim i hem d’anar endavant.

Alguna cosa ha passat quan s’han presentat 173
al·legacions, crec que són moltes, no parlam d’un fet puntual,
no parlam d’una excepció, hi havia... no arribava als 700
aspirants i tenim 173 al·legacions. Crec que és una barbaritat,
personalment.

Si no s’ha complit el principi d’igualtat, i sembla ser cert
que és així, així ho dit també el tribunal qualificador, sí que és
cert que la prova s’ha de repetir. Jo crec que aquí tampoc no
hi ha massa dubtes. On és el dubte? I crec que aquí sí hi ha
d’haver un dubte raonable per part de les persones que han
aprovat i és que sembla ser que hi ha hagut almanco una reunió
entre persones que no havien aprovat, el director general de
Funció Pública i membres del tribunal qualificador. Aquí hi ha
hagut crítiques per part de les persones aprovades quant a si
s’han pogut produir pressions en aquest sentit o si realment hi
ha hagut una total independència a l’hora de prendre la decisió
de repetició de les proves. Aquesta ha estat una de les
preguntes fonamentals que també crec que es fan les persones
aprovades.

Vostè ho ha dit, ara hi ha una sèrie de recursos que s’han
plantejat, crec que és l’única qüestió a part del que li he
demanat és... vostè ho ha dit, no tornarà a passar, em recorda
les paraules del monarca actual, de quina manera podem
garantir, com li deia abans també, que...

(Algunes rialles)

... -actual no, passat, emèrit-, que si es repeteixen aquestes
proves quines garanties es poden tenir, i sé que no és fàcil,
supòs, però no s’han de fer assajos generals com es fa a una
obra de teatre o a un concert d’una simfònica o... en fi, des del
món artístic es fan molts d’assajos per evitar que pugui haver-
hi errades i es repeteixen els assajos tantes vegades com es
pot garantir que el públic que paga una entrada no es trobarà
després segons quines qüestions, això es fa des de petites
companyies de teatre. 

Em costa entendre perquè en funció pública no es pot
garantir a les persones que s’han esforçat durant molts d’anys
a estudiar mitjançant aquest sistema un poc estrany de les
oposicions per assolir una plaça a l’administració pública que
no se li pugui garantir a l’hora de presentar-se a aquests
exàmens que no hi haurà errades o almanco tantes errades com
perquè s’hagin pogut presentar 173 al·legacions a unes
oposicions. 

I això és tot. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jarabo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Barceló, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, evidentment saludar les
persones que són presents avui a la sala, a la comissió, i també
agrair les explicacions que ha donat la consellera, la Sra.
Cladera, i l’equip que l’acompanya.

Compartesc evidentment la importància de recuperar la
roda de les oposicions, que aquestes convocatòries que hi ha
hagut enguany tenguin continuïtat en els pròxims anys, governi
qui governi, i que passem del mantra del Govern de les
retallades, que sobren treballadors públics i que es traduïa no
només que no hi havia oposicions sinó que no es deixava fer
la taxa de reposició i fins i tot l’acomiadament de treballadors
públics. Hem passat d’això -com deia- al que nosaltres
defensam actualment, que és la importància, precisament, del
servei públic i que els serveis públics estiguin suficientment
dotats de personal.

Passant a les proves d’auxiliar administratiu, que és
l’objecte de la comissió d’avui, de la compareixença, i
justament a la prova d’informàtica, la veritat és que a la
consellera l’honora que hagi dit: “No d’haver passat i no hauria
de tornar a passar”, perquè realment han estat molt greus les
errades que hi ha hagut en aquestes proves. Crec que s’ha
produït el pitjor escenari que es pot donar a un opositor,
m’imagín el que devia ser en el moment en què hi havia
problemes amb les proves per a l’opositor i pel que he pogut
parlar amb algunes de les persones que varen ser-hi presents,
els nervis que es produeixen, tot el que significa perquè hi ha
darrera un esforç, unes hores, molt de temps dedicat, molts de
sacrificis. I, per tant, la veritat és que aquestes errades que es
varen produir a les proves són molt lamentables. Sí que és
veritat que s’hauria de cercar i analitzar per què es varen
produir perquè es produeixi el que la consellera desitja, i crec
que tots desitjam, que és que no hauria de tornar a passar, si no
es fa aquest anàlisi d’una manera acurada evidentment és més
fàcil que es tornin a produir els errors, errades sempre n’hi
pot haver, però sí que és veritat que hem de posar els
mecanismes perquè no es produeixin.

Insistesc, no és bo per a l’administració, però sobretot per
a la part personal dels opositors evidentment és també molt
lamentable, no?, el que han hagut de passar.

Ara, a més, ens trobam amb un escenari la veritat és que
complicat, un escenari complicat i que, a més, segurament
continuarà sent complicat perquè sigui quina sigui la decisió
que es prengui segur que hi haurà recursos i aquell que no
obtengui allò que vol, doncs, arribarà fins a les darreres
conseqüències. Per tant, per desgràcia, en aquests moments ja
tenim el trasbals que suposa tornar a la proposta que fa el
tribunal que és tornar a repetir , suposa un trasbals perquè
implica que, per una banda, aquelles persones que no varen

aprovar l’examen ara tornen a tenir una altra oportunitat i les
persones que sí que varen aprovar l’examen ara es troben que
això no els serveix. 

Evidentment, com bé ha recalcat la consellera, eren unes
llistes provisionals i, per tant, no hi havia drets adquirits
encara per a res, però sí que és veritat que una vegada que has
aprovat l’examen, l’has aprovat, i en canvi, ara ens tornam a
trobar amb la repetició i fins i tot, bé, la consellera ja ho ha
dit, haurà de resoldre ella en aquest cas els recursos d’alçada
en relació amb la decisió del tribunal, i aquí segur que hi haurà
aquesta decisió que haurà de prendre sobre si s’accepta o no
aquesta repetició de l’examen.

Per altra banda, qui es pot presentar? També crec que és
una qüestió que no se n’ha parlat molt, però crec que també és
important perquè, com ha explicat la consellera, a la segona
prova hi podien accedir 755 persones, però els que es varen
presentar realment varen ser 694 i, per tant, ara tal vegada
aquestes quasi 61 persones pràcticament, sí, 61 persones que
no es varen presentar poden pensar que poden tenir una nova
oportunitat. Aquí és una altra vegada una altra qüestió que pot
ser polèmica i que pot crear algun greuge.

Per tant, tot això, insistesc, ens ve precisament d’una
errada en el plantejament, una errada greu en el plantejament
de les proves i que evidentment s’hauria d’haver intentat evitar
que no passés. 

En qualsevol dels casos, nosaltres sí que és veritat que
lògicament estarem pendents d’aquestes decisions que es
prenguin per part de la Conselleria d’Hisenda en relació amb
aquestes al·legacions i aquests recursos que ara es presenten
-insistesc- perquè rere hi ha totes unes persones que varen
demanar uns dies lliures per poder presentar i poder preparar
les proves, vacances sacrificades i ara tornar a plantejar aquest
procés una altra vegada, doncs, implica un trasbals prou
important com perquè es tengui en compte i sigui valorat per
part de l’administració.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies. Sra. Consellera, gràcies per les seves
explicacions. Vull entendre, idò, que des del Govern de Matas
no s’havien tornat a fer oposicions en aquesta terra?, que les
degué acabar el Sr. Xisco Antich, com a president del pacte de
2011.

És evident que l’Estat ens ha castigat molt aquests darrers
vuit, nou anys, i jo  crec que aquí s’ha fet qualque símil, si
estàvem desentrenats o no desentrenats, però crec que això no
pot ser l’excusa. 
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Jo només tenc un dubte, el Sr. Jarabo deia que no es
podien... o deien de no repetir les errades, el Sr. Jarabo diu
d’assajar per no repetir-les. Bé, jo vull pensar que el president
dels tribunals deuen fer l’examen ells abans perquè això tal
vegada era detectable si algú del tribunal hagués fet l’examen.
És la meva primera pregunta. És a dir, ningú no va fer l’examen
o només per la sapiència que tenia aquell tribunal va posar
allò?

A mi el que m’agrada de la política és que ens hem
d’examinar cada quatre anys, són oposicions de tota una vida
per a aquell que s’hi dedica com jo. I el que més m’estranya és
que ningú no fes la prova abans, això és el que més m’estranya
a mi. Això és sentit comú, no és ser un professional tal vegada
com vostès que dominen més aquesta qüestió, però és tan
senzill com això.

I després passant a les persones afectades que varen
aprovar. Consellera, 3 torns, no és ver? 10 preguntes cada
torn, he volgut entendre? En el segon torn tot estava bé, quin
problema de no principi d’igualtat hi ha per als que han
aprovat? No n’hi ha cap, si no es diu matemàtiques de
probabilitat, de subconjunts i conjunts i tot això i clar, el rotlle
aquell amb el rotlle aquest, maldament no sigui el meu rotlle,
com que afecta aquell, afecta el meu. Jo crec que els del
segon torn està clar. 

Però jo vull anar a una cosa que encara és més potent, els
que varen aprovar del tercer torn, hi va haver quatre preguntes
que no varen valer, no és ver? I amb sis preguntes varen tenir
el salero d’aprovar aquests, els perjudicats no són els que
varen aprovar, que no varen dominar les sis, els perjudicats són
els que els han suspès les quatre i amb les sis han aprovat, a
aquests els ho hauríem de donar tot d’una. Clar, pensau,
pensau-ho, pensau el valor, al que li han llevat un valor d’un
40% perquè estava equivocat, però amb un 60 han estat
capaços de superar la prova, si no és així, expliquin-m'ho. I al
torn 1 li han llevat un valor d’un 20% perquè n’hi ha dues que
estan malament, però amb un 80% han aprovat la prova, tal
vegada no és tan senzill com ho faig jo, que ho compt
d’aquesta manera. Però jo veig que aquell que ha aprovat i no
li han valorat aquestes preguntes que al final no estaven ben
fetes, aquest realment és el perjudicat, no aquell que no va
aprovar ni amb les que estaven ben fetes. A aquests val més no
donar-los més oportunitats, oportunitat als que han aprovat.
Aquí és on es perd l’administració baix el meu punt de vista,
s’ha de ser pràctics. 

Vostè aquí em dirà que hi ha jurisprudència i tal i qual, idò
canviïn-la, hem de començar un camí nou. Aquí té una gent que
ha aprovat i que no els han comptat les preguntes que el
tribunal ha decidit suspendre. És l’únic que li puc dir i tot
podem fer errades i maldament ara diguem que ho podem
assajar, en tornarem fer, en tornarem fer. A mi me va tocar
repetir unes oposicions de 530 places a l’IBANAT l’any 2003,
ho vaig haver de suspendre perquè no hi havia..., eren unes
places que no tenien consignació al capítol 1. Potent el tema,
unes places i no consignació al capítol 1. No els dic res més,
això sí que va ser dur i ja les havíem fetes totes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies Sra. Consellera i sigui
benvingut tot el seu equip i el públic assistent. Jo seré breu, jo
crec que s’han d’agrair les explicacions de la Sra. Consellera
i les seves disculpes, tot entenent que els opositors i les
opositores deuen pensar que amb açò no basta. Per tant, tota
l’empatia amb la gent afectada, però també una mica de
comprensió cap a l’EBAP sense cap dubte, errar diuen que és
humà.

Dit açò el cert és que el sistema d’oposicions, sota el meu
punt de vista, crec que hauria de canviar, no acab de compartir
el model i crec que qualque dia aquest debat s’haurà d’encetar,
evidentment no és avui el dia adequat, però crec que s’haurà
d’encetar qualque dia. Justament avui crec que tots  els
presents compartim les preocupacions, em sembla que de
moment per les intervencions que s’han anat sentint la
preocupació és la mateixa, que s’ha de fer i un error evident i
ara què hem de fer per poder resoldre aquesta errada. 

S’han sentit diferents opcions, a mi m’agradaria poder tenir
una resposta, no la tenc, ja ho dic així de clar, però també tenc
la sensació que la solució que es trobi no satisfarà tothom,
sempre hi haurà algú que es quedarà, o bé perquè haurà de
tornar fer l’examen, o perquè considerarà que l’altre ha
tingut..., bé, diferents disquisicions. Sap greu, sap greu
realment que no es pugui donar una resposta satisfactòria a
tothom. El que és evident és que no hi ha una solució
satisfactòria i l’única cosa que ens espera és que s’atenguin
tots els recursos, al·legacions i que es millori i molt aquest
sistema d’oposicions. Lamentam tot el que ha passat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, presidenta. Benvinguda consellera i a tot el seu
equip, abans no els ho he pogut dir i per descomptat al públic
que ens acompanya i que està afectat per aquest tema que
estam comentant aquí.

Bé, la consellera ha dit literalment “no hauria de passar”,
però evidentment ha passat. Per tant, jo crec que el primer que
hauríem de fer és demanar-nos per què ha passat i sobretot si
els filtres que hi havia d’haver han estat els filtres suficients
perquè això no passàs, tenint en compte que efectivament, que
de les preguntes anul·lades, les tres preguntes anul·lades
segons l’informe presentat pel tribunal, després de les
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reclamacions, pràcticament totes tenen a veure amb aquest
principi d’igualtat entre les dues llengües en què està el
temari. Dues llengües per altra banda que estan posades de
manera consecutiva, una darrera l’altra, de tal manera que
qualsevol persona que fa el temari en una llengua o en una
altra, té l’altra llengua devora, davant un cas de dubte.

Els errors s’han produït tots en la versió catalana,
evidentment hi ha hagut altres errors que el tribunal ha
desestimat, m’estic referint a les tres preguntes que han estat
objecte d’anul·lació i que són les aquí entenc que ens
preocupen. A les consideracions generals que ha fet la
consellera al començament sobre totes les proves,
evidentment com és natural no hi entraré perquè no és
l’objecte d’aquesta compareixença.

A mi em sorprèn que amb la quantitat de filòlegs per metre
quadrat, filòlegs catalans per metre quadrat que hi ha en
aquesta terra es produeixen aquests problemes i hi hagi
aquesta falta d’equivalències. Dues de les preguntes tenen a
veure amb la llengua, la tercera té a veure amb el fet que un 2,
que és un quadrat, ha passat a ser un 2, a la part catalana del
text, com a simple xifra 2. Evidentment és un error, però és un
error que a la mateixa pàgina damunt, un pot veure la fórmula
correcta.

Després hi ha també a les al·legacions que no s’han tengut
en compte, de vegades s’ha pres com a referència el
percentatge de respostes correctes. Això ha estat un element
per no tenir en compte determinades al·legacions i en aquest
cas curiosament, en un cas se’ns especifica l’informe que no
es disposa d’aquest percentatge i en els altres casos ni tan sols
s’esmenta, perquè si realment el nombre de respostes, un
nombre elevat de respostes, a pesar d’això, és un indicador per
donar per bona, o per donar en aquest cas per dolent, per donar
per no estimable l’al·legació en aquests altres casos, s’hauria
pogut també utilitzar aquest mateix criteri i com a mínim ens
hauríem estalviat el que finalment és la trista conseqüència de
tot això que estem dient, que és que hi ha una sèrie  de
persones que han aprovat, un nombre considerable de persones
que han aprovat i que es troben ara en una situació en què,
segons pareix, hauran de repetir  aquesta prova i l’hauran de
repetir  a més amb la possibilitat de suspendre-la. Persones
que han estat un any preparant unes oposicions, amb tot el que
això comporta i que per culpa d’uns errors que no s’haurien
d’haver produït, insistesc abans, amb la falta de filtres que
evidentment hi ha hagut, perquè aquest tipus d’errors són
errors que fàcilment es poden detectar amb una revisió del
text; aquestes persones ara s’hauran de tornar examinar i a
més, no és només allò que representa, que són 5 mesos més
de tensió per preparar una prova i que et surti bé, sinó
evidentment la possibilitat que aquesta vegada tenguin un mal
dia i la suspenguin. Llavors evidentment això planteja una
situació que crec que és absolutament injusta i diria que
intolerable des del punt de vista d’un procediment com aquest.

Per tant, en síntesi jo el que demanaria a la consellera és
quines garanties hi pot haver per a aquestes persones
aprovades en aquest moment i per descomptat també si s’han
pres mesures, si s’han pres mesures perquè evidentment el que

no pot ser és que passin aquestes coses i simplement vengui
la consellera i digui “no hauria de passar”. D’acord, "no hauria
de passar" ho podem dir tots, però ja que ha passat, sapiguem
per què ha passat i prenem les mesures que haguem de
prendre. Que jo sàpiga no se n’ha pres ni una, com a mínim ni
una que hagi transcendit.

Per tant, m’agradaria molt saber evidentment, per què ha
passat això i què s’ha fet internament des de la conselleria o
des de l’EBAP, no sé exactament en aquest cas qui ha de
prendre les mesures, però, en tot cas, vostè és la darrera
responsable, evidentment, perquè això no torni passar a una
futura prova, però també perquè el que ha passat ara tengui els
seus responsables, perquè això també crec que és important.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. 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. Gràcies, Sra. Consellera.
Benvinguts, no ho havia dit abans, benvinguts també al públic
que assisteix.

Bé, a m’agradaria fer la reflexió perquè jo  crec que, en
línies generals, tothom està d’acord en aquesta sala que
evidentment hi hagut un lamentable error, molt lamentable,
que té unes conseqüències molt dures per a determinada gent.
Això crec que ningú no ho pot posar en dubte.

Però, per què som aquí en aquesta compareixença? Entenc,
evidentment, perquè la consellera pugui donar les explicacions
que escaiguin, evidentment, però entenc, i tal vegada
m’equivoc, però ja em corregiran, que, perquè un tribunal o
qualcú assessor d’un tribunal va posar un examen, diguem,
com a mínim, desafortunat, i després es va prendre una decisió
per part del mateix tribunal, de manera sobirana, absolutament
sobirana, d’anul·lar la prova. Això podria ser un resum i això
evidentment té unes conseqüències duríssimes. Jo entenc que
prendre aquesta decisió és molt difícil, molt difícil, perquè
afecta positivament i negativament gent i si parlam de 600
persones o de 694, quasi 700, doncs, evidentment, prendre
aquesta decisió ha de ser molt feixuc.

Jo no vull entrar en si va estar ben presa, mal presa o si hi
podia haver alternatives, podríem discutir si s’hagués pogut fer
una altra cosa o no, el que tothom podem estar d’acord és que
sobiranament el tribunal, vull entendre, després d’estudiar les
diferents alternatives, va optar per una decisió, una decisió que
té aquestes conseqüències que acabam d’enumerar, això crec
que és evident.

Ara, jo entenc que hi pugui haver gent que aprovàs,
sobretot els del segon torn, que es trobassin aprovats, ja sigui
els del tercer, més mèrit té, com ha dit el Sr. Font, que amb sis
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preguntes també aprovassin, jo puc entendre que se sentin més
perjudicats perquè diguin, escolti, que jo sí realment havia
aprovat l’oposició. Per tant, aquí prendre la decisió de què fer
a partir d’ara, que fins i tot pot ser vostè perquè ja ha dit que hi
ha recursos d’alçada, entenc que és una decisió difícil de
prendre, com a mínim és complicada, és difíc il  de prendre
perquè les decisions quan es prenen afecten persones, això...
i algunes positivament, algunes negativament.

Què és el que crec que s’hauria de fer? I és una opinió,
però crec que també hi podríem estar d’acord, és clar, si un
pensa, no, els aprovats com que havien aprovat els deixam
aprovats i que repeteixin la resta l’examen, bé, podria ser una
opció, podria ser una opció, i segurament seria vàlida, jo no ho
sé, segurament seria vàlida, però s’ha dit que la jurisprudència
obliga a repetir l’examen a tots, quan hi ha una situació
d’aquestes. Aquí no és el primer problema que hi ha hagut a les
oposicions de tota Espanya en tota la història, aquí sentències
judicials en temes d’oposicions n’hi ha a punta pala que segur
que afecten.

Per tant, la jurisprudència jo crec que és vital aquí i tal
vegada podent entendre que un se senti amb un dret d’haver
aprovat l’examen tal vegada fent-lo aprovar li fas una malifeta
amb el fet de fer-li una gràcia, perquè si això acaba, això, no
ens enganyem, possiblement pugui acabar amb un contenciós;
per tant, hem de prendre o s’han de prendre, al meu entendre,
les decisions més garantistes perquè els contenciosos, siguin
quin siguin, no prosperin, no prosperin i no s’afegeixi més al
banyat, que ja n’hi ha, que ja n’hi ha.

Una altra cosa és que qui va posar l’examen no en torni
posar pus, que també seria una garantia que tal vegada, no ho
sé, un error el pot tenir qualsevol evidentment, però... escolti,
aquest ja l’ha tengut, no importa en tengui un altre, ni la
possibilitat que en tengui un altre, però això és un altre tema.

Jo crec que l’única passa que es pot fer ara és mirar de
garantir que les passes que es facin a partir d’ara siguin les
absolutament correctes. Evidentment que s’ha d’intentar que
això no passi, no torni passar en unes futures... perquè hi haurà
més oposicions, evidentment, en aquesta comunitat, i s’ha
d’intentar. I no ens enganyem, el fet que faci deu anys que no
es fes una prova informàtica qualque cosa deu haver tengut a
veure que hi hagi un possible error, si se’n fan cada any
normalment ja saps a quins exàmens n’hi pot haver o no, en
això no ens enganyem, això va així. 

Però, dit això, crec que l’únic que ens queda, també per
defensar els opositors, tant els que s’han sentit afavorits com
els que s’han sentit agreujats, que de tot n’hi deu haver, perquè
aquell que havia suspès tal vegada s’ha sentit afavorit perquè
podrà tenir una opció de tornar-se a presentar, f ins i  tot
aquells 59, que deia el Sr. Barceló, que no s’havien presentat
i ara sí o no podran tenir una opció de presentar-se, jo no ho
sé, quina decisió crec que s’ha de prendre? La que la justícia,
amb la jurisprudència, ens dicti, perquè segur que no és el
primer cas que això ha passat. Si no és el primer cas i veiem
que els tribunals sistemàticament diuen que aquests no es
poden tornar presentar perquè ja han perdut l’ocasió, doncs,

aquí evidentment no hem de prendre una decisió diferent. Què
diuen que es poden presentar? Escolti, doncs, em sap greu,
però, com que com que si hi ha un contenciós, probablement
i previsiblement el guanyaran, l’única solució garantista, o més
garantista en tot el garantista que es pugui ser jurídicament,
que sempre és difícil, serà deixar-los examinar.

Jo crec que les úniques passes que s’han de donar ara, a
partir d’ara, per garantir la millor conclusió d’aquestes
oposicions és aquesta, agafar la jurisprudència i veure quina
passa s’ha de fer a cada moment per garantir els drets dels
opositors que, evidentment, els tenen i encara els tenen
evidentment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Només fer una menció, perquè no
crec que sigui l’objecte del tema, però en relació amb el que
ha dit el Partit Popular, les oposicions no caldria haver-les
aturades, malgrat la política econòmica, perquè obeeixen a
unes taxes de reposició, siguin les que siguin, i es podrien
haver aturat i no impliquen més recursos econòmics per a
l’administració, senzillament canvien la condició del
funcionari interí a funcionari de carrera, en propietat, per tant,
no implica més recursos. Si hi ha voluntat política d’apostar
per la funció pública no caldria haver-se aturat, malgrat
l’austeritat, mal entesa, del Partit Popular a la passada
legislatura, però en això no hi entraré, crec que avui no és el
tema. 

Crec que tots estam d’acord amb la independència,
autonomia i sobirania del tribunal. Algunes valoracions que
s’han fet aquí jo no m’atrevesc a fer-les com a consellera, jo
he sentit qualque diputat que s’ha posat a fer de tribunal, i ho
entenc, el tema és prou important com perquè tots opinem,
però crec que si tots respectam... això està, vull dir, en aquests
moments no està encara a la taula de la consellera, que és qui
resoldrà els recursos de reposició, ni està a la taula de la
justícia, que si hi ha un contenciós estarà allà. Ara està, fins
ara ha estat a la taula del tribunal que, com bé sabeu, com tots
estam d’acord és independent i  és el que pren les seves
decisions.

Aquestes decisions que avui tenim aquí que estam valorant,
jo entenc que avui podem valorar sobre això, però que no ens
toca, no ens toca a nosaltres prendre aquestes decisions, a cap
d’aquí. Jo ho entenc, no?, que, com deia, a tothom li agradaria
dir, bé, sí, hauríem d’haver aprovat aquí, allà o hauríem de
més... bé, tot el que ha sortit, però no ens correspon a
nosaltres, jo vull recordar que correspon a un tribunal això,
no?
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També, com dèiem, no?, evidentment els errors no
s’haurien de produir, es farà tot el possible perquè no tornin
passar, però ara estan passant oposicions a tota Espanya, com
bé deia el Sr. Lafuente, i també es produeixen errades,
malauradament, evidentment perquè això no hauria de passar,
a Múrcia, Madrid, Extremadura, País Basc, però això no és un
consol, però sí que vull posar que, com bé deia l’altre dia, quan
fas feina t’equivoques, no t’hauries d’equivocar en aquest
sentit, però són errors que han passat.

Després, també vull dir, no?, després de tot aquest procés,
que el Partit Popular diu que és un caos i això, jo crec que és
exagerat titllar de caos tot el procés d’oposicions de la
comunitat autònoma perquè realment estam... en un any hem
fet el procés dels cossos generals, hauran acabat setze
exàmens, un ha anat malament, tot i malauradament, però la
resta ha anat prou bé. I en acabar aquest procés, més els
cossos facultatius que s’iniciaran passat l’estiu, tendrem una
tongada de 400 funcionaris, de 400 bons professionals que
s’hauran elegit de la millor manera amb el sistema actual, que
formaran part de l’administració. Per tant, la notícia, tot i que
hàgim de repetir aquest examen, a finals d’any o a principis de
l’any que ve tendrem 400 funcionaris nous, bons
professionals, ben seleccionats en aquesta comunitat
autònoma. 

Després, en relació amb la falta d’informació ho he de
negar, en tot moment i mai no s’havia fet igual, a tota la web,
hi ha una web específica a l’EBAP que informa de tot, en tot
moment de totes les passes, hi ha tota la informació penjada,
per tant, no és veritat que no hi hagut informació, això jo ho he
de negar perquè hi ha, precisament, el portal de l’opositor i
una web específica d’oposicions a la web de la comunitat
autònoma, a l’EBAP, en concret, i, per tant, informació no
n’ha faltada.

Després en relació a errades tècniques, responent igual
desordenat, però al final intentaré resoldre tot. En relació a les
errades tècniques, la UIB ha fet un informe que no hi havia
problemes tècnics amb els ordinadors, això vull que quedi
clar, els ordinadors de la UIB no varen fallar en aquest cas. En
tot cas l’examen que es va posar sí que tenia aquests errors
que s’han anat anul·lant, o que el tribunal ha anat anul·lant.

Després en relació als aprovats, són llistes provisionals, no
són aprovats, els aprovats són les llistes definitives. Per tant,
hi havia to t un període d’al·legacions, que en aquest cas
evidentment són nombroses atès com va transcórrer la prova,
però que no són definitius.

I en relació amb què passarà amb la propera prova, sí que
tenim clar que només es podran presentar els 694 que han fet
la prova anterior, els 755 no. O sigui, el que no va accedir al
primer examen, no té dret ara a accedir al segon. Això crec
que és sentit comú, això és allò que també ha establert el
tribunal i nosaltres entenem que és així, no?

Bé, després, jo també, sempre preservant la independència
del tribunal, vull recordar que la compareixença és avui, però
que estam en fase de decisió autònoma del tribunal, entre els

que han aprovat i els que no han aprovat, jo entenc i respect la
decisió del tribunal que ha fet de preservar l’interès general,
no només ha de preservar els que eren a llistes provisionals,
sinó que ha de preservar tot el col·lectiu, els quasi bé 700
opositors que es varen presentar, per tant, ha de pensar en tots,
en tot el col·lectiu, i això és l’interès general, jo això crec que
és el que ha de fer el tribunal i crec que això s’ha de respectar
que així sigui. 

Per això la decisió que fonamenta de repetir l’examen i a
més repetir tots els torns perquè, si no, no es garanteix el
principi d’igualtat. Si es preservés la nota a un torn, entenc,
que no es garantiria el principi d’igualtat. De totes maneres,
som a la fase de resoldre recursos de reposició, ara n’hi ha 6
de presentats que afecten 68 persones, m’imagín que són els
aprovats, e ls  que es veuen més afectats i això ara s’ha de
resoldre. Per tant, els serveis jurídics analitzaran aquest
recursos i evidentment es resoldrà per part de la conselleria,
jo mateixa, amb el suport del serveis jurídics, es resoldrà i es
prendran decisions respecte d’aquest tema, que encara, per
tant, no hem acabat de prendre decisions com aquell que diu,
perquè en la resolució de recursos hi podria haver altres
decisions respecte d’això. Però sí que hem de tenir molt clar
tots que el principi d’igualtat s’ha de garantir en tot moment,
evidentment tant per als opositors que han aprovat, com per als
que no varen aprovar, perquè, si no, no vetllaríem per l’interès
general de tots.

Quant a què s’han fet reunions, la direcció de l’EBAP ha
fet reunions amb algunes parts afectades, els ha escoltades,
però sense incidència ni immiscir-se amb el tribunal, perquè
no és el seu paper, el paper de l’EBAP és logístic, organitzatiu
i de suport als tribunals, però evidentment no ha d’interferir
amb els tribunals perquè no és el seu paper ni toca ser així.

Quant que se’m demanaven responsabilitats. Jo  faig una
defensa ferma de l’equip de l’EBAP, amb la direcció al
capdavant, de la feina que ha fet en aquest procés
d’oposicions. Com deia, un suport logístic, organitzatiu i de
suport també als tribunals, tant a l’equip com a la direcció de
l’EBAP, hi ha un suport ferm per part meva quant a com s’ha
organitzat i com s’ha dut a terme aquest procés.
Malauradament hi ha un error, lamentam l’error, que
correspon o es troba dins l’àmbit dels tribunals els quals són
independents i sobirans i que, evidentment, jo crec que sí que
és important que l’EBAP faci, és una feina de reflexió perquè
això a partir d’ara no passi i que posi els mecanismes que
siguin al seu abast perquè no torni passar, a la prova que hi ha
dissabte d’administratiu, d’informàtica, a la prova que hi haurà
el novembre i a les futures oposicions. 

Jo crec que la responsabilitat que puc exigir jo a l’EBAP
en aquest moment és aquesta, garantir al màxim que no torni
passar amb tots els mecanismes que tenim. I també a la vegada
que els serveis jurídics que faran feina en aquests temes, com
deia molt bé el Sr. Alcover, que es doni el màxim de garanties,
que es conservi i es vigili la garantia, el principi de garantia a
tots els opositors però per igual. Tots aquí en aquest cas s’han
de vigilar, o s’ha de tenir cura de tots els opositors, els que
han aprovat i els que no han aprovat, perquè els que no han
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aprovat també podrien dir el mateix. De fet, hi havia queixes,
crec que ho heu seguit tots, que es queixaven que l’examen no
havia estat ben fet, o que donava lloc a anul·lacions i que no
havien tengut igualtat d’oportunitats. Per tant, jo crec que la
igualtat d’oportunitats s’ha de garantir i malauradament en
aquest cas el tribunal només ho veu factible repetint la prova
i, per tant, hem de deixar que la decisió del tribunal sigui la
que és i evidentment ara a la fase de recursos de reposició, els
serveis jurídics aconsellaran o no algunes altres decisions que
puguin sortir a partir d’aquí.

I crec que... jo crec que també al que deia la Sra. Font, m’hi
sum, no hi havia cap decisió satisfactòria, vull dir que la
decisió que ha pres el tribunal crec que era una decisió
complexa i dura, perquè sabia que les proves no s’havien
desenvolupat satisfactòriament, si no les repetíem m’imagín
que veia que no cobria el principi d’igualtat i si les repetia
evidentment hi ha un col·lectiu d’aprovats provisionals que
també es veu afectat. No és una decisió fàcil, el més probable
és que acab en contenciós, el tribunal no ho podia garantir
tampoc abans i és una llàstima sincerament que passi això,
però ja es veurà el transcurs de tot això.

Les oposicions del 2009, el cos d’auxiliars la prova
informàtica també es va recórrer i encara no s’ha fallat, per
altres motius i encara no hi ha la sentència. Vull dir que les
proves informàtiques també són complexes, sobretot si fas
diferents torns o no es plantegen adequadament, o hi ha
errades com aquest pic que no han de passar. Però crec que
també implica una reflexió que jo ara no obriré i que no crec
que sigui debat aquí, però que sí és obligació de la nostra
conselleria i de l’EBAP fer una reflexió sobre què passa amb
les proves informàtiques. I a més hi ha una altra reflexió i la
fan els cossos d’auxiliars i d’administratius, no les fan els
tècnics superiors i de gestió, avui en dia amb l’administració
electrònica i l’administració digital crec que tot això s’ha de
replantejar i, per tant, aquí sí que aquesta responsabilitat
l’assumesc a partir d’ara fer-ho. I com que esper que no
s’aturin els processos d’oposicions, esper poder prendre
mesures en aquest tema.

Després, quant que si l’examen havia estat testat.
Evidentment les actes del tribunal diuen que ho varen fer, això
és decisió del tribunal, hem de respectar el que diu el tribunal,
el tribunal diu que es varen testar, és veritat que si hi ha
aquestes errades alguna cosa va fallar. Això sí que ja és una
decisió del tribunal.

I quant als errors de versió catalana, castellana, hi ha errors
en versió castellana i en català, per tant, no només és en la
versió catalana, Sr. Pericay, sinó que n’hi ha en totes les
versions. De fet s’anul·len proves en diferents moments,
moment de l’examen, moment de revisió inicial i moment
d’al·legacions. Ha estat el procés d’anul·lar preguntes que jo
he comentat.

Jo només vull acabar dient que evidentment crec que hem
de respectar les decisions, així com està configurat el sistema,
hem de respectar les decisions del tribunal, que han de ser el

més garantistes possibles i que ara tots podem pensar, podem
opinar respecte de quines serien les millors decisions o
solucions, però crec que ens correspon respectar els tribunals,
si no, no estaríem fent bé aquest procés. Després hi ha una
següent fase, com deia, de recurs de reposició i si finalment
acaba a la justícia també haurà de ser la justícia la que acabi
resolent aquest tema, que evidentment no hauria de ser així,
que jo lament profundament i deman disculpes, però que en
aquests moments es troba així.

Sí que les decisions que s’han de prendre a partir d’ara per
part del tribunal, de l’EBAP o de la conselleria han de ser les
que causin els menors perjudicis possibles, el més garantistes
possible, com no pot ser d’altra manera.

Ja està.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 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:

Gracias, presidenta. Gracias consellera por las
explicaciones. Bien, por nuestra parte poco más que añadir,
creo que nos habría gustado algo más de concreción sobre las
dos cuestiones fundamentales que le hemos planteado, no ha
profundizado sobre ninguna de las dos y lo ha seguido dejando
en el aire y sin asumir responsabilidades.

Es verdad, es un tema complejo, es verdad que puede haber
errores, le agradecemos las disculpas públicas por la cuestión
y lo valoramos como tal, desde el punto de vista político y de
gesto. Pero entendemos que usted es la responsable y que, en
parte, este hecho desgraciadamente viene a demostrar una
cuestión fundamental, que es que lo que usted ha dicho no
coincide exactamente con la realidad, después de tres años y
medio, si era cierto que tan importante era la función pública
para este Gobierno y para usted, se deberían haber revisado
estos exámenes y no se debería haber producido ese error. Si
ese error tan importante  se ha producido es precisamente
porque no se han tomado en serio parte del tema de la función
pública, desgraciadamente.

Y este hecho nos viene a dar la razón en este sentido y a
quitársela a usted. 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. Hem quedat bocabadats per la
darrera intervenció del Sr. Lafuente, amb el menyspreu absolut
que van tenir a la passada legislatura en aquesta comunitat,
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però també a nivell de l’Estat, que han enderrocat, podríem dir,
bona part de la nostra administració, amb l’argument de la
crisi, però amb una intenció ideològica claríssima de fons,
d’atacar el nostre sistema públic, em sembla, bé, degradant el
seu comportament polític, però també les afirmacions que ha
fet aquí, quan s’intenta actuar d’una manera completament
antagònica a aquest menyspreu que vostès van provocar a la
nostra administració pública.

Torn repetir, entenem que aquesta oxidació després de deu
anys sense oposicions no pot servir d’argument, i crec que no
justifica tampoc el fet que no es revisàs la redacció de les
preguntes; pot confirmar que ningú no va revisar aquesta
redacció, Sra. Cladera? És que és greu, i almanco la gent que
es va presentar ho hauria de saber o almanco hem de ser
plenament conscients, el que dèiem abans, és que un assaig
general és fonamental, i revisar les preguntes, com quan vas a
escola i el mestre sempre et demana que revisis la redacció
quan acabes, ostres!, si des que tenim 3 anys ens ho diuen i ara
l’administració pública, molt professional, no revisa les
preguntes d’un examen de moltíssima gent que ha dedicat molt
del seu temps de vida i sacrifici a fer això, doncs, insisteixo,
puc entendre que vostè ho vulgui argumentar d’aquesta manera,
que hi havia una oxidació a la nostra administració, però crec
que no és justificació suficient.

I almanco hem de tenir clara aquesta diagnosi de què és el
que ha passat, també ho comentava algun diputat, algun
portaveu abans, perquè no es torni repetir. Si ningú no va
revisar aquests exàmens, almanco es pot vostè comprometre
que es revisaran, aquesta garantia, des d’aquí, des d’aquesta
comissió, es pot enviar als opositors a la següent convocatòria
o a la repetició d’aquesta mateixa convocatòria?

I res més, nosaltres respectam absolutament aquesta
independència que va tenir el tribunal a l’hora de prendre
aquestes decisions, no ho hem discutit en cap moment. Els
principis de garantia i d’igualtat, evidentment, s’han de
respectar també.

Insistir, vostè ho ha dit, s’han de replantejar moltes
qüestions des de l’administració, sé o em consta que vostè
n’és conscient, les dificultats són les que són, però sí que
almanco hem de començar a enviar missatges que es
modifiquen algunes coses, perquè és cert que es modifiquen,
algunes en la via correcte, en altres podem tenir més dubtes,
i sí deixar caure, bé, una vegada més, que el sistema
d’oposicions és el millor, evidentment, per seleccionar el
personal perquè treballi a l’administració pública, no només
a Espanya, també a Europa, hi ha diferents metodologies de
selecció i crec que algunes són millors que aquest sistema
d’oposició, però és el que tenim.

Res més, animar-la que aquest plantejament vagi en la línia
correcta.

Moltíssimes 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. Molt breument, la veritat és
que, efectivament, som davant d’una qüestió problemàtica,
perquè, sigui quina sigui la decisió, és complicat, és complex;
en tot cas, encoratjar tant el tribunal, com, evidentment, la
Conselleria d’Hisenda, que hi té la intervenció en la resolució
dels recursos d’alçada, que es prenguin les millors decisions
possibles, el millor fonamentades, com demanava el Sr.
Alcover, perquè, efectivament, hi pot haver o pot acabar amb
contenciosos qualsevol decisió que es prengui, en un sentit o
en un altre.

I evidentment, posar les mesures necessàries per intentar
que l’errada no es torni produir, com he dit abans, sempre és
possible que es torni produir una errada.

En qualsevol cas, no vull acabar sense contestar això que
no s’ha pres seriosament aquesta legislatura la funció pública,
la veritat és que, venint del Partit Popular, la comparació entre
el que va passar la passada legislatura i aquesta, és que no hi ha
color, i no enumeraré ara, perquè no em correspon, tot el que
s’ha fet en funció pública aquesta legislatura, però la veritat és
que, amb errades incloses i tot, pens que s’ha fet un gran avanç
en funció pública aquesta legislatura i de cap de les maneres
no es poden admetre aquest tipus de declaracions.

Moltes gràcies.

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:

Gràcies. Sra. Consellera, entenc que el que jo li he dit
abans és impossible, és a dir, el santcrist gros aquí és el
tribunal, és a dir, parlam amb Roma quasi quasi, si parlam amb
el tribunal parlam amb Roma, és a dir, no hi podem fer. I tota
aquesta gent que va aprovar el tribunal ha decidit, doncs que
haurà de tornar fer la prova. Jo seguesc pensant que la gent que
va aprovar, com que... sobretot els del torn 1 i especialment
els del torn 3 varen haver de fer un esforç brutal, perquè,
descomptades les quatre preguntes, continuen aprovant.

I és clar, això, jo crec que també aquesta gent tendrà uns
drets que podrà defensar aquest assumpte, tal vegada vaig
equivocat, no en tenc ni idea. Però a mi em preocupa que
tenguem tan petit marge de maniobra.

Gràcies.
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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 el Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, presidenta. Bé, consellera, vostè acaba d’al·ludir
a la independència i a l’autonomia del tribunal, jo ho entenc,
però comprendrà que jo al·ludeixi també a la competència
d’aquest tribunal, a la competència d’aquest tribunal; perquè,
quan un llegeix aquest informe, quan un sap la quantitat
d’al·legacions que hi ha hagut, quan un sap què hi ha hagut, s’ha
hagut d’anul·lar una pregunta perquè era impossible resoldre-
la; és clar, jo què vol que li digui?

És a dir, un té l’evidència que realment darrera, com a
mínim, d’aquest tribunal, doncs, o en aquest tribunal mateix,
no s’han fet les passes que s’havien de fer. Perquè,
evidentment, un temari com aquest, que ha generat tot això, i
que, a més, ara, insistesc en el que he dit, amb criteris que de
vegades s’apliquen per desestimar determinades al·legacions
i no s’apliquen per poder-ne desestimar d’altres. Doncs tot
això fa pensar que, evidentment, el nivell aquest de
competència és un nivell més que discutible.

I és ver, vostè fa, a més a més, quan li han demanat... o,
com a mínim, jo li he demanat, però també algun altre grup, si
efectivament s’havien pres mesures, si hi havia responsables
d’això, etc., vostè ha fet una defensa ferma de tot. Bé, és una
manera..., ja l’entenc, són els seus, no?, però, finalment, la
gent que des de fora veu això i s’ha trobat en una determinada
situació, doncs és normal que pensi que, com a mínim, algú de
respondre per això que ha passat, i respondre no és només
demanar excuses, respondre és anar un poc més enllà.

I el darrer, bé, els resultats no són definitius i aquest és un
sistema garantista, per descomptat que hi estic completament
d’acord, però si és garantista que ho sigui també, per favor, per
a totes aquelles persones que l’han aprovada aquesta prova i
que ara es troben justament que el que han fet no els serveix
de res.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pericay. 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, la veritat és que jo anava a
començar dient que era bona notícia que ningú no hagués posat
en dubte la sobirania del tribunal, però tant la intervenció del
Sr. Lafuente, com la del Sr. Pericay, últimament, crec que
voregen això sense posar-la en dubte, obertament entenc.

S’ha parlat un parell de vegades de revisar els exàmens, i jo
crec que s’ha dit amb una certa gratuïtat això de revisar els
exàmens; jo plantejo un escenari, si qualsevol de la bancada
que està assegut allà, vostè mateixa, Sra. Consellera, abans de
l’examen demana a qualsevol tribunal, escolta: em passes
l’examen, que el vull revisar; jo seré el primer que li demanaré
la dimissió, a vostè o a vostè, a qui sigui d’aquella bancada, jo
seré el primer que li demanaré la dimissió. I tal vegada ho
hauran fet amb la més bona voluntat del món; vostès estan
impedits per demanar revisar, abans de l’examen, els exàmens,
perquè vostès no han de saber quins exàmens es posen. Això
crec, jo creia que tothom estava d’acord amb això, i tal vegada
tothom hi està d’acord, tal vegada tothom hi està d’acord, no
pressuposo que no hi estiguin.

Però si qualcú qualque dia ho fa, jo seré el primer que li
demanaré la dimissió, i no sé qui serà i esper que no ho faci
ningú, és clar, però jo li demanaré la dimissió.

(Remor de veus)

No, perquè tothom parla de revisar els exàmens. Què vol
dir això? Això del tr ibunal, com que és sobirà ha de posar
l’examen i, si ell ho decideix, nomenar qualque assessor que
li supervisi l’examen, això sí que ho podia fer. Però, per això
deia, que, quan parlam de revisar, s’ha de matisar a què diem
revisar, i jo volia matisar això. No dic que s’hagi dit el
contrari, Sr. Pericay, no ho he dit això, no era una crítica al
que s’ha dit abans. Volia dir que a l’hora de revisar hem de
matisar molt bé i, evidentment, també en això el tribunal és
sobirà, perquè, és clar, un tribunal tal vegada no pot saber de
tot.

I si el tribunal d’auxiliars administratius són..., no ho sé, ho
desconec i no he volgut mirar qui eren, per si també els
coneixia, si són del cos general, doncs tal vegada
d’informàtica hauran de cercar un assessor perquè els ho faci;
si tenen un informàtic, ja ho dit abans, tal vegada ha tengut,
evidentment ha tengut un error gravíssim i aquest tal vegada no
ha de tornar posar un examen en la vida; en fi, totes aquestes
mesures seran benvingudes per intentar que no torni passar un
fet tan lamentable com aquest.

I jo em reiter en el que he dit a la primera intervenció, crec
que les passes que s’han de fer són aquelles més garantistes
per a la futura resolució favorable, és a dir, no judicialment
perniciosa per a ningú, de les oposicions aquestes.

I molt ràpidament, ara justament no hi és el Sr. Font, però
si hi ha unes persones a les quals crec que se’ls ha de donar
l’oportunitat de repetir l’examen són aquelles del tercer torn
que se’ls van anul·lar quatre preguntes i varen aprovar, perquè
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aquestes segurament haguessin tret una notassa i amb menys
quatre preguntes segurament hauran tret un 5 o un 6, no ho sé,
o un 5 o un 6, que té molt de mèrit, però, evidentment tothom
els passaria per davant. Per tant, a aquests sí que segur que els
hem de donar l’oportunitat de tornar-se presentar, perquè
segurament deuen saber molta informàtica.

Dit això, moltes gràcies per les explicacions i endavant.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alcover. En torn de contrarèplica de la
consellera, té la paraula la Sra. Cladera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ja seré breu perquè veig que
ja estau cansats, després de dues hores de compareixença.

Però, Sr. Pericay, excuses no, eh, jo no pos cap excusa,
això vull que quedi clar, don les explicacions que puc donar al
dia d’avui, això és un procés que, malauradament, no ha acabat.
Tant de bo tot hagués anat bé i avui tengués un llistat de
definitius i no haguéssim de plantejar recursos de reposició i
el que pugui ser i ni repetir exàmens, però la compareixença
es produeix en data d’avui i jo explic el que es pot fer o el que
hi ha fins avui. Evidentment queda tot el tema que he comentat,
el procés de resoldre uns recursos de reposició que, en aquest
moment es presenten, ja n’hi ha sis de presentats i no sé si n’hi
haurà més o no.

Però, ho torn dir, crec que el pilar fonamental és la
independència i la sobirania del tribunal. I crec que el Sr.
Alcover ho ha apuntat molt bé, no hi pot haver interferència de
l’EBAP, no hi pot haver filtres de l’EBAP o de l’administració
dins un tribunal a l’hora de revisar l’examen, qui té
competència per posar, fer els tests, per corregir l’examen és
el tribunal, i això s’ha de respectar. Si no això no ho fem,
malament anam, mal sistema tenim muntat i sí que ja s’hauria
de desmuntar totalment el sistema i ja no seríem ni tan sols
aquí avui, sinó que ja no sé on seria, seria molt pitjor. Per tant,
això s’ha de garantir en tot moment i crec que no ho hem de
posar en dubte.

Evidentment, es poden fer coses i se n’hauran de fer a
partir d’ara perquè això no passi, jo torn dir que això no hauria
d’haver passat i no ha de tornar passar. Les proves
d’informàtica, faig un parèntesi, són del més complicat a
l’hora de fer les oposicions, sobretot si has de fer torns, amb
ordinadors, no és que justifiqui el que ha passat, però sí que ja
record les oposicions del 2009 encara es troben pendents
d’una sentència, encara no ha sortit, perquè també es varen
recórrer les proves d’informàtica. Per això jo convid a fer una
reflexió que ens toca també a nosaltres en relació amb aquest
tema, però bé, en el procés que avui ens ocupa, i també que hi
ha els afectats aquí, no tornaré demanar disculpes perquè ho
he dit moltes vegades, sí que, evidentment, a partir d’ara, a

partir dels recursos de reposició, sí que l’administració serà
el més garantista possible, tant per als aprovats com per als
suspesos, ho ha de ser per als 694 opositors que s’han
presentat, perquè l’interès general aquest govern l’ha de
prevaler, n’ha de tenir cura per a tots els que es varen
presentar, no només pels aprovats, els quals, record, són
aprovats provisionals, no hem arribat a la fase d’aprovats
definitius.

Aquí s’atura el procés, el procés s’atura en els aprovats
provisionals. A partir d’aquí, aturam el procés i tornam
començar i tornam repetir la prova i tornam començar, amb
igualtat d’oportunitats per a tots, això té claríssim aquest
govern, i ho tenc jo com a consellera i això es farà valer,
supòs, en els serveis jurídics, en els recursos de reposició,
però també ho ha de tenir molt clar un tribunal, perquè si un
tribunal no ho té clar malament anam, no tenim garanties que
el procés sigui com ha de ser, garantista.

Per tant, jo, evidentment, lamentant l’error, deman una
mica de paciència no ens en queda d’altra que repetir, no ens
en queda d’altra perquè el tribunal ho ha decidit així, repetir
l’examen i, a partir de la resolució dels recursos, es prendran
decisions que encara es poden canviar en relació amb el que
pugui devenir. Però crec que el tribunal ho ha dit molt clar a
la seva acta, si no es repeteix la prova per a to ts no es pot
garantir el principi d’igualtat, que és un principi bàsic en
qualsevol procés de selecció i en qualsevol procés
d’oposicions.

Amb això, res més i esper que es pugui resoldre tot això
amb les menors distorsions possibles i que, evidentment, per
la part que em pertoca com a responsable, evitar que tot això
passi. Tenim una prova dia 27, aquest dissabte, d’informàtica
als administratius i esper que funcioni amb molt més èxit
aquesta prova, des de l’EBAP ja hi hem posat mesures, les que
podem fer des de la nostra competència, que és suport logístic
i organitzatiu, i de suport als tribunals, no podem fer més, no
hem pogut ser a l’examen, això que quedi clar que no ho hem
fet, ni ho podem fer, i  que, evidentment, també, els que
repetirem en el novembre també procurarem que causi les
menors distorsions o que no causi cap distorsió més de les
que ja ha provocat.

Gràcies i res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. I una vegada acabat el debat,
volem agrair la presència de la Sra. Catalina Cladera i Crespí,
dels seus acompanyants i, així mateix, acomiadar el públic que
ens ha acompanyat.

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