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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i  senyores diputats. Començam la
comissió d’avui i, en primer lloc, els demanaria que, per raons
de seguretat, hem d’estar dins la comissió amb la mascareta
posada, que ens hem de posar la mascareta els qui som aquí
dins, per raons de seguretat sanitària s’ha acordat que hem
d’estar amb la mascareta posada.

Sí, home, per intervenir no, únicament no utilitzarà la
mascareta qui estigui en aquell moment intervenint i...,
després ja continuam, d’acord?

Per tant, començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. GAMUNDÍ MOLINA:

Bea Gamundí substitueix Francina Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més? No. 

Compareixença RGE núm. 5050/20, sol·licitada pel
Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46), del director de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les
Illes Balears, Sr. Jaume Far i Jiménez, per tal d’explicar
el seu informe de recomanacions derivat de l’expedient
48/2019. (Acordada la recaptació de la presència del
compareixent a la sessió de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i  Generals de dia 4 de juny del 2020).

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció de les Illes Balears, per tal d’explicar el
seu Informe de recomanacions derivat de l’expedient
48/2019, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
mitjançant l’escrit RGE núm. 5050/20, i acordada per la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals a la sessió de
dia 4 de juny.

Assisteix el Sr. Jaume Far i Jiménez, director de l’Oficina
de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears.
Té la paraula el Sr. Jaume Far i Jiménez per tal de fer
l’exposició oral.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I
LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ A LES ILLES BALEARS
(Jaume Far i Jiménez):

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. La meva compareixença tracta un informe de
recomanacions que va fer l’oficina en relació amb dues
denúncies presentades per presumptes irregularitats en relació
amb la indemnització per residència dels alts càrrecs de la
comunitat autònoma, indemnització que està prevista a la Llei
de pressuposts de l’any 2018 i de l’any 2019.

Vàrem rebre dues denúncies a principis d’any que les
vàrem unificar en una tota sola: una d’elles feia referència a un
càrrec públic, que estaria incomplint, suposadament, els
requisits per percebre aquesta indemnització, i una altra, de
l’Organització de Defensa dels Drets dels Consumidors i
Usuaris, que també feia referència a alguna irregularitat, però
sobretot, com deien ells, no vénen obligats a justificar la
destinació  de l’import que reben les persones que reben
aquesta indemnització.

L’oficina, com sempre, va fer una anàlisi prèvia abans
d’arxivar o iniciar una fase d’investigació. La documentació
que va demanar l’oficina va ser, per una part, a la Direcció
General de Funció Pública quines eren les persones que
percebien aquesta indemnització en aquell moment, me la
varen remetre amb dinou persones.

Vàrem demanar a l’Institut Nacional d’Estadística les dades
de l’empadronament històric d’aquestes persones des de l’1 de
gener de 2019, per fer després la comprovació amb les
declaracions que vàrem demanar ja particularment a cada un
d’aquests dinou alts càrrecs. 

I a la Direcció General de Funció Pública vàrem demanar
quins eren els conceptes de nòmina amb els quals es feia el
pagament d’aquestes indemnitzacions; vàrem demanar dins el
model 190, és un model tributari de retencions de l’IRPF, quin
era la clau i la sots-clau amb la qual es declaraven aquestes
indemnitzacions, i vàrem demanar també certificats
d’empadronament que els alts càrrecs havien presentat en el
seu moment, al moment de prendre possessió, que els
acreditava per percebre aquesta indemnització.

I finalment vàrem demanar a cada un dels dinou alts càrrecs
les certificacions històriques d’empadronament des de l’any
2019, a 1 de gener del 2019.

Amb tota aquesta informació vàrem obrir la fase
d’investigació per fer unes comprovacions formals. Encara no
hem obtingut de la investigació que vàrem demanar ja dins
d’aquesta fase per l’estat d’alarma, es varen suspendre els
terminis i, per tant, vàrem creure que no era adient demanar
aquesta informació abans, l’hem demanat fa una setmana. 

Però sí vàrem veure... de l’anàlisi de la normativa que
regulava aquesta indemnització vàrem trobar que sí que es
podia fer algun ajust a la regulació jurídica i alguna
recomanació quant a la despesa pública que suposa aquesta
indemnització i la justificació dels costs als quals en teoria
aquesta indemnització ha de fer front.

No parlam d’una indemnització recent, des de l’any 2007
aquesta indemnització està en vigor amb algunes
modificacions puntuals a l’any 2012 i a l’any 2015. I el que
hem trobat és que dels requisits que estableix l’article concret
de la Llei de pressuposts que regula aquesta indemnització, si
ens centram en aquesta legislatura, serien les lleis de
pressuposts del 2019, la Llei 14/2018, i la Llei de pressuposts
del 2020, que seria la Llei 19/2019, que regulen idènticament
aquest plus.
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De l’apartat 2 d’aquest article 16 trobam que es requereix,
per una part, residir fora de l’illa de Mallorca quan es pren
possessió del càrrec; s’estableix una quantia; s’estableix com
acreditar la residència temporal a l’illa de Mallorca per
acreditar que es resideix fora; i després s’estableix una
clàusula de tancament que determina la pèrdua d’aquest plus si
es passa a tenir la residència definitiva a l’illa de Mallorca.

El requisit de residir fora d’aquesta illa en el moment de
prendre possessió és un requisit que, bé, que només se’ns
ocorre el mateix que està posat a la llei, que és el certificat
d’empadronament, per acreditar la residència a un altre
municipi que no sigui d’aquesta illa.

Després, quant als requisits  de residència temporal i
residència definitiva, a l’oficina no hem trobat regulació
específica dins l’àmbit del territori nacional que faci
distincions entre residència temporal i residència definitiva.
Hi ha un reglament, que és el Reglament de població i
demarcació  territorial de les entitats locals, que estableix
l’obligació d’empadronar-se a qualsevol persona que resideixi
en territori espanyol en aquell municipi on resideixi
habitualment i, en el cas que siguin diversos municipis, en
aquell on resideixi o on habiti durant més temps a l’any, però
no parla de residència temporal i residència definitiva.

A l’informe el que fem és una anàlisi d’aquesta
contradicció que trobam que es produeix quan s’exigeix
residir temporalment a Mallorca per mantenir una residència
definitiva fora de Mallorca, quan l’única norma que trobam
que regula aquesta situació és la d’empadronament, que diu
que cada persona s’ha d’empadronar allà on visqui. Per tant,
trobam que si un alt càrrec passa a viure a Mallorca, perquè té
aquí el seu lloc de feina com a alt càrrec, s’hauria
d’empadronar a l’illa de Mallorca, i, en virtut d’aquest article,
en teoria, perdria el dret a percebre el plus.

Això ho reforçam un poc amb la normativa tributària, que
parla un poc també la normativa de l’IRPF de la residència en
territori espanyol, principalment per a les persones que també
tenen residència fora del territori espanyol, i estableix una
residència de més de 183 dies a l’any, que és el mateix que diu
el reglament, on visqui la major part. En concret el Reglament
d’empadronament diu: “...on resideixi habitualment i/o durant
més temps a l’any”.

Finalment, amb els conceptes de nòmina i les claus que es
varen declarar en el model 190 vàrem comprovar que es
pagava com toca, aquestes indemnitzacions són part del sou,
no són dietes, no són despeses de manutenció per fer una
feina fora del municipi on es té el lloc de feina principal i, per
tant, es comptabilitzaven com a despeses de personal, en el
capítol 1 del pressupost, i la clau de percepció com a
rendiments del treball a l’IRPF. Per tant, aquí era correcte.

I finalment el que concloem és que es modifiqui, si es
troba adient, aquest article, primer per completar aquesta
regulació de residència temporal i residència definitiva, que
no és un concepte jurídic que estigui establert a la normativa
interna; i després, per millorar la despesa pública i garantir que

es compleixen els principis d’eficiència, d’economia i
d’austeritat en la despesa, fer pagaments de les despeses que
a la redacció de l’article quedin com a determinats, poden ser
trasllats, poden ser lloguers, poden ser viatges per veure la
família unes quantes vegades a l’any..., això ja en funció del
que trobi el Parlament.

I això és l’informe.

EL SR. PRESIDENT:

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

Podem continuar. Per tal de formular les preguntes o
observacions tot seguit procedeix a la intervenció dels grups
parlamentaris. El Sr. Far pot contestar globalment totes les
preguntes o bé de manera individual després de cada
intervenció. M’ha dit que volia contesta de manera global,
d’acord?

Per tant, pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la
Sra. Guasp, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Sr. Far, queremos agradecerle que hoy
esté aquí, en esta comisión de Asuntos Institucionales.
Nosotros desde Ciudadanos fuimos los que solicitamos su
comparecencia hoy, usted estaba dispuesto y así lo manifestó
en varios medios de comunicación; le cogimos el guante y
quisimos que compareciese hoy para darnos toda clase de
informaciones y de explicaciones al respecto a raíz de su
informe de 28 de febrero, en el cual, como usted ha dicho,
recomienda modificar la regulación de la indemnización
prevista en el artículo 16 de la Ley de presupuestos generales
de nuestra comunidad autónoma, un complemento que se
regula cada año en esta ley de presupuestos.

Cabe recordar hoy que en el debate de presupuestos en el
mes de diciembre hubo mucha polémica con el controvertido
plus de 22.000 euros, 1.800 euros al mes, para los cargos que
residían fuera de Mallorca cuando fueron colocados en este
gobierno como altos cargos -directores generales, gerentes o
consellers- o como eventuales -jefes de gabinete, asesores y
responsables de prensa-; un complemento que beneficia,
como usted ha dicho, a 19 altos cargos y asesores, lo que
supone 418.000 euros al año en concepto de este
complemento, que tiene como finalidad compensar a los
políticos por la doble residencia a tanto alzado sin tener que
justificar los gastos, como usted también nos ha explicado. Un
sobresueldo que, además, supone un claro agravio comparativo
que menosprecia a los empleados públicos del Estado
destinados en nuestras islas, cuyo plus de insularidad ronda
entre los 45 y los 100 euros al mes, frente  a los 1.800 de
estos altos cargos y asesores del Govern.
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Como usted nos ha explicado, tras la investigación
realizada a raíz de dos denuncias, pone de manifiesto que
podría haber irregularidades en el cobro de esta indemnización
y recomienda la modificación de esta regulación, como
nosotros ya desde Ciudadanos y otros grupos expusimos en el
debate de presupuestos, y lo hace concluyendo dos cosas:
primero, pide esta modificación por ser contraria a la
normativa tributaria, a la Ley del IRPF y a la normativa de
empadronamiento, ya que la ley te exige que cuando pasas más
de 183 días fuera de..., -perdón-, dentro, en Mallorca, debes
empadronarte aquí, y habría dudas, ya que al empadronarse en
Mallorca perderías ese plus de residencia, porque digo yo que
estos cargos deben desempeñar sus funciones en el Govern y
deben estar más de 183 días, y eso espero que lo hagan
trabajando para esta comunidad autónoma.

Y usted concluye en el informe diciendo que la redacción
actual del precepto es contradictoria a la normativa sobre la
obligación prevista en el Real Decreto 1690/1986, de 11 de
julio, ¿no es así? Sr. Far, le diría si puede usted afirmar o
asegurar que se está incurriendo, por tanto, en un fraude con
este complemento.

En el segundo punto de sus conclusiones, recomienda
además que se reformule teniendo en cuenta el coste efectivo
de la residencia temporal y deje de ser una cantidad a tanto
alzado sin que se tenga que justificar tan siquiera, como está
sucediendo actualmente, y que se establezca el importe de la
indemnización en función de la realidad del gasto  o  de la
residencia temporal que se considere que soportarán los altos
cargos y asesores afectados por su traslado a la isla de
Mallorca, estableciendo así un importe máximo, y se exigiría,
en todo caso, la justificación de esos gastos antes de abonar
los mismos; que esta era una de las reivindicaciones que
hicimos en ese debate de presupuestos y que luego
formalizamos en una proposición no de ley que mi grupo
parlamentario registró el 3 de enero, y que está todavía
pendiente de votación y debate en comisión.

Por tanto, Sr. Far, ¿podría afirmar que hay ciertas
irregularidades en torno a la regulación de este complemento?

Tras la remisión de su informe, en fecha de 10 de marzo,
la presidenta, en sede parlamentaria, y ante una pregunta oral
de esta diputada en sesión de control al Gobierno, negó, negó,
que ante esta recomendación de la Oficina, de su Oficina
anticorrupción, el Govern fuera a revisar y a reformular este
complemento como le exigimos desde Ciudadanos. Sr. Far,
entonces explíquenos qué fuerza vinculante tienen sus
informes.

En virtud del artículo 16.1 de la Ley de creación de la
Oficina, una vez transcurridos los tres meses desde la
remisión del informe de conclusiones, el órgano al que
corresponda informará al director de la misma sobre las
medidas adoptadas para cumplir y actuar con las
recomendaciones formuladas. Y, por tanto, yo le pregunto, Sr.
Far, ¿ha recibido por parte del Govern o por parte de la Mesa
del Parlament un informe o contestación al respecto? ¿Nos
puede informar sobre ello? ¿Va a quedarse de manos cruzadas

ante la pasividad del Govern y su falta de voluntad para revisar
este plus, que podría concurrir en fraude y en irregularidades?

Tenemos un govern que no es que ya no haga caso a la
Sindicatura de Cuentas, sino que tampoco lo hace a la Oficina
anticorrupción. Yo misma le  pedí que cumpliera con este
informe que recomienda la modificación de este
complemento, porque si no, Sr. Far, está dejando que se
cuestione su Oficina anticorrupción, y pues será munición que
servirá para que otros grupos nieguen la existencia de esta
oficina, que desde Ciudadanos siempre hemos defendido que
era necesaria, aunque si bien es cierto hemos sido exigentes
con sus funciones y también con el sueldo en la legislatura
pasada. Entiende lo que le quiero decir con esto, que si usted
sería grave que al Govern, cuando no le gusta un informe suyo,
pues no le haga caso. Por tanto, pedimos más exigencia por su
parte para que el Govern, aunque usted es independiente y
depende jerárquicamente del Parlament, pues el Govern tenga
a bien de hacer caso a sus informes.

Y Unidas Podemos la legislatura pasada tenía mucho
interés en poner en marcha esta Oficina anticorrupción, de
hecho presionó a los grupos de gobierno para su constitución,
y ahora usted sabe que el presupuesto de su oficina es
abultado, ronda el millón de euros anuales, y ahora Podemos
es justo uno de los grupos que elude cumplir con sus
recomendaciones.

Insisto, los ciudadanos nos piden transparencia,
responsabilidad y ejemplaridad, y los gobiernos deben ser
viables, fiables y creíbles, y esta es una obligación que tiene
el Govern de les Illes Balears, y afianzando privilegios como
este, pues Podemos, por ejemplo, que ha sido uno de los
grandes defensores de este complemento, el vicepresidente,
quiero recordar, el Sr. Yllanes, decía que no le parecía
exagerado 22.000 euros; la consellera Mae de la Concha
aseguraba que no podría vivir con un sueldo de 60.000 euros
si no fuera por ese plus de 22.000 euros; y la propia
presidenta Armengol admitió que era habitual que se cobrase
este complemento. Pues la clase política perdemos total
confianza hacia la ciudadanía con esta clase de afirmaciones
y de privilegios.

Y quiero decir que este complemento ya saben que se ha
desvirtuado por completo, se desvirtuó en el momento en que
ya no sólo era para compensar la doble y triple insularidad, y
ya advertimos desde mi grupo parlamentario que lo más
responsable era buscar una solución justa y reformularlo
como usted afirma en su informe.

Se lo dijimos en ese debate de presupuestos y también,
como he dicho, en la proposición no de ley que presentó mi
grupo el 3 de enero, el objetivo era revisar el complemento y
que se encontrara la fórmula más adecuada para que se pueda
justificar y ser más transparente, para que los residentes de
nuestras islas puedan beneficiarse de esa compensación de la
doble y triple insularidad y se incluyera, y hemos propuesto
desde mi grupo parlamentario que se incluya este plus en el
REB, porque consideramos que es una compensación de esa
doble y triple insularidad, como digo.
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Mi grupo parlamentario así lo expuso en el debate de
presupuestos, busquemos todos juntos una fórmula justa,
transparente y proporcionada que no suponga ningún agravio
y ninguna irregularidad como ahora. Porque es cierto que hay
un hecho insular diferencial que hay que compensar y que hay
que proteger de manera especial, por eso propusimos que se
reconociera en el REB.

Este mismo día que solicitamos la comparecencia de
usted, el 10 de marzo, la presidenta del Govern me respondió
en sesión plenaria que el tema del sobresueldo era un tema
que no afectaba a los ciudadanos. Yo no puedo estar más en
desacuerdo, dado que la desafección de los ciudadanos hacia
los políticos viene en muchos casos por estos pluses y estos
privilegios, si no se contemplan en el portal de transparencia. 

Porque usted ha dicho que el concepto nominativo era
correcto, porque se pagaba como un sueldo, entonces, ¿por
qué no consta en el portal de transparencia en el salario de
cada cargo? Porque el sobresueldo de los 22.000 euros no
consta. Por tanto, si es un sueldo debería constar en ese portal
de transparencia. No sé si esto lo ha incluido en su informe,
y también le pediría que nos lo aclarase, si va a pedir al Govern
que cumpla con la transparencia que le debe a los ciudadanos
y se recojan en el portal de transparencia esos 22.000 euros
como parte  del sueldo que usted ha afirmado que se está
cobrando como parte de nómina y no dietas.

Claro es que a mí se me olvida que el Partido Socialista
piensa que el dinero público no es de nadie, como le diría la
vicepresidenta Calvo, por eso a la Sra. Armengol le parece que
es algo baladí para los ciudadanos de estas islas.

Pero además, en esta coyuntura de crisis económica y
social que vivimos no es un momento para que se consoliden
estos privilegios por los políticos y es un claro ejemplo de la
doble moral de la izquierda, y de como un partido, como
Unidas Podemos, ha adoptado los malos y viejos tics de la
vieja política.

Sr. Far, espero que nos conteste a las preguntas que le ha
manifestado mi grupo parlamentario y le vuelvo a reiterar el
agradecimiento porque usted esté aquí hoy.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Ara, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. García, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia, senyores i senyors
diputades. Salutacions molt especials al Sr. Far i
l’agraïment del Partit Popular per la seva assistència.

Comenzaré señalando que el Grupo Parlamentario Popular
aprecia en lo que vale el informe de recomendaciones

elaborado con motivo de dos denuncias recibidas en la Oficina
anticorrupción en relación a la percepción por parte de
diversos cargos públicos de nuestra comunidad de un
complemento cuyo cobro pudiera resultar irregular.

La cuestión tuvo amplia difusión en los medios de
comunicación y fue motivo de un acalorado debate. Los
hechos, como es natural, han recalado en este parlamento y es
por eso que hoy se produce, a instancias del Grupo
Ciudadanos, su comparecencia.

Decía que apreciamos el esfuerzo de análisis que encierra
el informe de recomendaciones que la oficina que usted dirige
ha librado. Se ha hecho un trabajo interesante, pero al nuestro
parecer totalmente incompleto, y me explicaré. Si bien el
análisis jurídico que se hace y que fundamenta las
recomendaciones, de las que más adelante hablaré, resulta
atinado y convincente, es más cierto que, por una parte, podría
haber llevado a cabo un detalle de cómo cabría ejecutar estas
recomendaciones y, desde luego, se echa en falta no ya una
valoración política del caso que les ha ocupado, que le está
vetada, pues no es su competencia, s ino una valoración
objetiva del supuesto analizado respecto al cual no se emite
apreciación alguna.

Esa idea produce cierto desconcierto por cuanto limita a
un puro análisis jurídico el supuesto denunciado y convierte
a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en un
mero ente consultivo, que creemos que ésta no es su función. 

Ya sabe usted que mi grupo no era partidario de la creación
de esta institución que usted dirige, y se lo digo por supuesto
con todo mi respeto a su persona y a su trabajo. Precisamente
nos tememos que estamos ante unas recomendaciones que en
puridad se asemejan a lo que pudiera ser un dictamen del
Consell Consultiu o de la asesoría jurídica del Gobierno
balear o de los propios servicios jurídicos de esta cámara.

Nos temíamos entonces y nos tememos ahora que se
incurre en una infracción de instituciones que realizan tareas
similares, creando más estructura, más gasto público, 1 millón
de euros la partida asignada a la Oficina de Prevención y Lucha
contra la Corrupción, más burocracia y más confusión. 

Entrando en materia y recogiendo el capítulo de hechos
que nos presenta y que dan lugar a las recomendaciones,
permítanme recordarles que fue precisamente el Partido
Popular quien en el año 2007 introdujo el concepto
indemnizatorio a favor de aquellos cargos públicos que,
teniendo su residencia en Menorca, Ibiza o Formentera, se
veían obligados a pasar su tiempo en Mallorca, sede de las
principales instituciones del Gobierno autonómico. Se trataba,
y se  trata no sólo de un acto de justicia e igualdad que
consistió en la atención a una legítima reivindicación de
quienes, ocupando un cargo público, se veían, al ser habitantes
de otras islas, en inferioridad de condiciones. Podemos decir
con orgullo que fue una decisión que buscaba además la
vertebración de la sociedad balear en el ámbito de la
representatividad política.
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Más adelante fue también el Partido Popular quien
promovió a través de la correspondiente Ley de presupuestos
la ampliación de este derecho a personas de todo el territorio
nacional. 

Podríamos decir que las motivaciones fueron distintas, se
trataba, una vez garantizada la equidad en todas las islas, de
plantear una solución a un problema que se venía reiterando,
a saber, la dificultad de conseguir atraer talento a la
administración pública, personas que por sus conocimientos,
especialización, capacidad y experiencia podían venir a
trabajar a la administración balear, aportando con ello un valor
añadido y que al final desistían por los costes de mantener,
además de la propia vivienda, un segundo domicilio. Se trataba,
en fin, de encontrar solución a concretos casos que merecían
una respuesta en una sociedad cada vez más interdependiente
y conseguir incorporar cuotas de más eficacia y eficiencia en
la acción política, mediante el concurso de algunas personas
que contribuyeran a una mejor gestión de los recursos
públicos.

Bien, hasta aquí todo correcto, y, en este sentido, nada
habría que decir que se use este mecanismo para mejorar la
gestión de nuestros recursos públicos mediante la
incorporación de persones expertas reclutadas por su
contrastada calidad.

Pero la cuestión que nos ocupa hoy es otra, se trata del uso
fraudulento de la ley. Siguiendo el dictamen de
recomendaciones, cabe preguntarse si estas personas a las que
nos referimos se han empadronado en Mallorca, por lo que,
según ley, vendrían obligados, con la consecuencia inmediata
de perder, así lo dice la ley, la ayuda de 22.000 euros anuales;
o no, o no se han empadronado y gozan de dicha ayuda de
forma completamente legal, salvo que estén alojados en
viviendas de favor sin pagar renta ni merced, lo que
constituiría cuando menos un fraude de ley y acaso una
apropiación indebida.

De todo esto nada se nos dice en el informe redactado por
la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, la
investigación que se presenta es meramente jurídica, pero no
hace valoración alguna sobre los hechos concretos que
motivaron las dos denuncias. Y no queremos pensar que la
vaguedad, la imprecisión, la divagación en el contenido del
informe está vinculada a la cercanía con este caso a la
formación que impulsó la creación de la oficina.

Respecto a las recomendaciones, sólo puedo decir que
resultan coherentes con el análisis jurídico que contiene el
dictamen. Ciertamente, parece aconsejable una adecuación
normativa para eludir la vigente contradicción existente entre
el concepto indemnizatorio  y la obligación del
empadronamiento que dimana del Real Decreto 1690/1986,
del 11 de julio, el Reglamento de población y demarcación de
las entidades locales. 

Desde esta óptica resulta también aceptable establecer el
importe indemnizatorio en función de la realidad del gasto,
señalando una cantidad máxima y exigiendo la correspondiente

justificación. En este sentido, hacemos nuestras las
recomendaciones expresadas por la Oficina de Prevención y
Lucha contra la Corrupción. 

En cualquier caso, lo que aquí se dilucida tiene un notable
cariz político. Así, por ejemplo, se indica en el punto 2.1 del
apartado segundo de las consideraciones, que se han requerido
los diecinueve empadronamientos y su histórico desde el 1 de
enero de 2019 de las personas afectadas de las que se dice que
“se han presentado diecinueve documentos del que resultan
diversas discrepancias en algunas de ellas que habrán de ser
comprobadas”. Muy bien, ¿pero cuáles han sido estas
discrepancias, Sr. Far? ¿De qué índole son estas
discrepancias? ¿Se ha comprobado el conjunto de
empadronados en relación con domicilios de familiares? ¿Se
ha verificado si existen afectados por esta situación
empadronados en un mismo domicilio? No lo sabemos, no
nos dice nada en su informe.

Creemos que la investigación para la que está facultada su
oficina es incompleta, se constriñe, como venimos señalando,
a cuestiones meramente jurídicas, sin profundizar, por lo
menos en apariencia, en los hechos concretos motivadores de
ambas denuncias.

Y, como iba diciendo, está cuestión genera efectos
colaterales de dimensión política afectando seriamente a un
grupo importante de esta cámara, que no solamente da apoyo
al Gobierno sino que forma parte de él. Se trata, además, de un
grupo especializado en dar lecciones a los demás de
honestidad, de transparencia y honradez. Y, como no podía ser
de otra manera, de las denuncias que recibió la oficina a través
de su director, quien hoy, tan amablemente nos visita, los
medios recogieron el escándalo; así, estos medios de
comunicación, tanto locales como nacionales, se han referido
a que el Grupo Unidas Podemos ha reclutado para la
administración autonómica a ciudadanos residentes en España
y en el extranjero que en su mayoría habían perdido el escaño
nacional o autonómico. Se trata de una recolocación en toda
regla, cuestiones que en su momento generaron malestar entre
las propias bases de la formación morada, según fuentes
cercanas a su organización. 

Asimismo, los principales líderes autonómicos de la
formación, Podemos, Sr. Yllanes y Sra. De la Concha,
miembros del Gobierno autonómico, han manifestado que les
parecía una cantidad muy razonable los 22.000 euros, y la Sra.
De la Concha, como ha apuntado la portavoz de Ciudadanos, ha
llegado a decir, ante el estupor generalizado, que “sin esta
cantidad más los 60.000 euros de su salario, no podría vivir en
Mallorca”, afirmaciones totalmente sorprendentes.

Más allá de que todo esto sea legal, como ha señalado la
Sra. Costa, portavoz del Gobierno, la cuestión tiene toda la
pinta de fraude de ley. Según entiende mi grupo parlamentario,
el objeto de la investigación no debería ser si es legal o no
cobrar este complemento, la verdadera cuestión es si quienes
lo cobran están en disposición de hacerlo. La cuestión más
importante, y que o no se ha investigado o no se nos ha
explicado, resultado de sus pesquisas, es si verdaderamente las
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19 personas investigadas merecen cobrar estas cantidades en
sentido estricto; es decir, si la indemnización que reciben se
corresponde con el gasto concreto de sostenimiento de una
vivienda. De no ser así, por más que la cantidad esté
conceptualizada por parte del salario, estaríamos ante una
auténtica vergüenza.

Más allá que formalmente el documento que se nos
presenta hace un razonable análisis jurídico y propone
plausibles recomendaciones, los hechos en su verdadera
densidad no se han aclarado, eso es así y no de otra manera.

Sr. Far, en los 19 casos que su oficina ha investigado, ¿nos
puede confirmar si hay incumplimiento de ley, sí o no? ¿Ha
detectado fraude de ley...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García, ha d’acabar.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

... -acabo-, sí o no?

Los diputados de este parlamento y la opinión pública
tienen derecho a saber si estas personas que trabajan para el
Gobierno balear han defraudado mediante burdas apariencias
dinero público, o no. Y, en el caso de que se demuestre el
incumplimiento de ley, habrá que exigir y obtener la
depuración de las correspondientes responsabilidades.

Quedamos a la espera de sus respuestas, Sr. Far.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Ara pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Sr. Far, gràcies per venir a comparèixer
avui.

Primer de tot, m’agradaria posar en valor la presència del
Sr. Far avui aquí en seu parlamentària, ja que hi ha hagut partits
o grups parlamentaris que han criticat durament la seva
existència, fins i tot alguns han demanat l’eliminació total de
l’Oficina anticorrupció. Per això mateix, que vostè avui sigui
aquí és un bon senyal democràtic, perquè quan parlam de
gestió i doblers públics no sols es parla del que pot ocórrer
quan s’incorre en un delicte, es parla sobretot d’anticipar-se
al mal ús dels doblers públics i de com ser més eficients en la
seva gestió.

Avui tenim aquesta compareixença i e l director de
l’Oficina anticorrupció per parlar sobre un informe que s’ha
efectuat des de l’Oficina arran de dues denúncies formulades.

En aquest informe hi ha tota una sèrie d’aclariments jurídics
i també de conclusions que sorgeixen després d’haver realitzat
una investigació. Aquestes conclusions creiem que són
suficientment rellevants per tenir-les en compte de cara als
pròxims pressuposts generals autonòmics.

I, en aquest sentit, m’agradaria marcar l’accent en un fet,
per a totes les forces polítiques, i és que totes, a un moment
o a un altre, hem donat suport o aprovat uns pressuposts
generals autonòmics que des del 2008 inclouen un
complement salarial, és a dir, fa més d’una dècada, que sembla
que podria no ajustar-se del tot a la legislació actual, tal com
hem vist que es desprèn del Reial Decret 1960/1986, de l’11
de juliol.

Sense voler entrar en l’“y tu más”, sense voler fer
polèmica de forma partidista, crec que l’informe que avui
tractam en aquesta comissió hauria de servir-nos per millorar
respecte d’això i que en els pròxims pressuposts s’ajustin
d’una forma més adequada, en línies generals, a les
conclusions que aquest informe indica. En aquest sentit, des
de Podemos vàrem fer una proposta en el seu moment, i així
la vàrem traslladar al Govern; la proposta era molt senzilla:
rebaixar la quantitat a la meitat actual, que fos obligatori
justificar les despeses per poder cobrar-la, i que deixés de ser
un concepte d’indemnització complement salarial per ser un
concepte de dietes, tal com ho tenen a molts de parlaments o
a altres governs a tot el territori espanyol. I és una proposta
que s’adaptaria perfectament a aquest informe, però segur que
n’hi pot haver moltes d’altres, i bé faríem si les tenguéssim en
compte. 

I ara, com que la compareixença és perquè el Sr. Far ens
pugui aclarir aquest informe, m’agradaria repassar-ne algunes
qüestions i demanar un aclariment més detallat respecte
d’això.

El primer de tot és que es desprèn que durant el procés de
requeriments i anàlisis de versemblança s’han detectat certes
discrepàncies a la informació obtinguda i que s’iniciaria una
fase d’investigació per fer les comprovacions pertinents. En
aquest sentit, m’agradaria demanar-li si ja s’ha iniciat aquest
procés d’investigació i si ens pot desvetllar algun tipus
d’informació respecte d’això.

El segon aspecte que li voldria comentar fa referència al
fet que es varen sol·licitar els certificats d’empadronament
dels càrrecs que percebien aquesta indemnització a la
Direcció General de Funció Pública i que es varen rebre tots,
tret de quatre. En aquest sentit, m’agradaria saber si és un
assumpte que ja ha estat resolt i, per altra banda, si durant
aquest procés vostè o el personal responsable de l’Oficina
d’ocupar-se d’aquest tema han detectat que no hi hagués
voluntat per voler resoldre’s.

El tercer aspecte fa referència al certificat
d’empadronament. Com tots sabem és un dels requisits que
durant més d’una dècada s’ha sol·licitat per percebre aquesta
indemnització, una fórmula que es desprèn del seu informe i
que a la vegada apareix a la legislació vigent, que és errònia, ja
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que no s’acompliria el reial decret que ja he esmentat. En
aquest sentit, m’agradaria demanar-li si per fer aquest informe
han consultat la fórmula i els  requisits utilitzats a altres
administracions del territori espanyol, i si la fórmula que
s’aplica a Balears es reitera a altres comunitats autònomes. I
a més, també seria molt interessant si ens pot comentar si
alguna de les fórmules que tenen altres administracions... seria
interessant estudiar-la per aplicar-la aquí, en el Govern
autonòmic, per tal de rectificar i modificar la Llei de
pressuposts autonòmics d’acord amb la legislació.

Llavors hi ha un comentari al seu informe que ens crida
l’atenció, és la cronologia de com s’ha anat aprovant i
modificant aquest apartat a la Llei de pressuposts des de l’any
2008, però, segons esmenta en el seu informe, en els diaris
de sessions no s’aprecia mai cap debat discrepant ni extern
sobre aquest punt dels pressuposts fins a l’any 2019. Ho
esmenta per alguna cosa en concret o simplement per posar de
manifest que és un complement que fins a la data no havia
generat cap problemàtica, tot i haver-se modificat i adaptat per
ampliar qui el podia rebre en diverses ocasions?

Finalment, respecte de la justificació de les despeses,
m’agradaria saber si ha trobat algun model de justificació de
despeses d’alguna administració que es pugui adequar a la
nostra comunitat autònoma. De la mateixa manera, si també ha
trobat algun barem objectiu per establir el límit de despesa en
funció de la despesa real, ja sigui per preu mitjà de l’habitatge
o per qualsevol altra qüestió que utilitzin en altres
institucions.

I ja per acabar, només vull comentar que el nostre grup
parlamentari comparteix les conclusions que apareixen en
aquest informe. És més, ja en el seu dia vàrem expressar
també la voluntat que aquest parlament també adaptés les
indemnitzacions que rebien els diputats que vénen de fora de
Mallorca al fet d’haver de justificar les despeses de
pernoctació i de dietes per tal d’ajustar-se als criteris
d’eficiència, d’eficàcia, d’economia i d’assignació equitativa
dels recursos públics que vostè esmenta a l’informe.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Far, moltíssimes
gràcies per comparèixer i explicar aquest informe, crec que
surt arran d’unes denúncies que es produeixen i que afecten
una qüestió que a un moment donat bota a l’opinió pública i
crea una certa polseguera respecte de diferents qüestions
d’aquests plusos.

Jo crec que és important ressenyar que es tracta del
Govern de les Illes Balears, que tenim una realitat insular i que

moltes vegades els mallorquins tenim aquesta tendència que
ens oblidem d’aquesta realitat que és insular i que forma part
de la nostra pròpia idiosincràsia i que, per tant, tenim un
Govern de les Illes Balears, amb tot un seguit de
competències i atribucions, tal i com marca el nostre Estatut
d’Autonomia, que també és insularista i que també dóna aquest
poder de representació als diferents consells insulars, tant de
Mallorca, com de Menorca, Eivissa i Formentera, però
aglutinats, després, a través del Govern de les Illes Balears.

Per tant, si s’han de cobrar aquests plusos per part de gent
que s’ha de desplaçar de la resta d’illes, crec que ningú no en
té cap dubte ni un, entre altres coses perquè si no hi hauria una
situació de desavantatge respecte dels polítics que viuen, o
tenen la seva residència habitual a Mallorca. I si no ho pot
demanar a tots els companys que tenen devora, tots ells,
segurament, per ser avui de matí aquí a les 9, s’han hagut
d’aixecar molt prest el matí, o bé varen haver de quedar a
romandre ahir vespre, perquè avui de matí hi havia dificultats. 

Per tant, entenem que és un Govern evidentment que ha de
respectar i ha de tenir en compte aquesta realitat que és
insular, també el Parlament de les Illes Balears ho fa, i encara
podria fer molt més, tenim qüestions que precisament la crisi
de la COVID ha posat damunt la taula, que és la possibilitat de
participar de manera te lemàtica, de manera virtual a les
diferents comissions, que és una qüestió que encara no està
resolta i que, precisament, ha obert tot un seguit de vies, que
fins i tot permetrien un estalvi important a les arques
públiques, perquè no és el mateix haver d’agafar un avió a
primera hora del matí i haver de fer un desplaçament de
l’aeroport fins aquí, que fins i tot poder-se connectar
telemàticament o bé des d’una institució insular, o bé fins i tot
des de casa seva. Això és un tema en el qual treballam i esper
que ben aviat puguem trobar una solució respecte d’això.

Quant als plusos aquests d’insularitat, jo crec que hi havia
dues qüestions que eren fonamentals i que tal vegada quedaven
per resoldre, de dir, bé, així com no hi ha dubtes respecte del
personal o de la gent, siguin càrrecs electes o siguin càrrecs
executius, que viuen a altres illes i s’han de desplaçar a
Mallorca per fer feina, que tenguin aquesta compensació, és
a dir, si això ha de ser com era, perquè a un moment donat
s’obri també a altres persones que venguin de la resta del
territori de l’Estat espanyol perquè puguin fer feina, per tant,
aquí hi havia una sèrie de qüestions; és a dir, crec que hi ha
unanimitat quant entenem que la gent que és de les illes,
evidentment, perquè forma part del seu govern, és una qüestió
que més o manco hi pot haver unanimitat respecte de la resta,
per tant, ara la qüestió és: la resta, és a dir, e ls que no són
residents a aquestes illes, han de cobrar aquest plus? Aquesta
era una de les qüestions, diríem, que es varen discutir més.

I d’altra banda, l’altra, la segona, és: aquests plusos s’han
de justificar? I crec que..., però que ambdues qüestions crec
que són més..., o tenen un fonament més polític de posar-nos
nosaltres d’acord, que no jurídic, i que vostè ens faci un
dictamen respecte d’això; és a dir, perquè són qüestions al cap
i a la fi que responen a uns criteris que entenem que han de ser
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purament polítics i que, per tant, han de passar pel debat
parlamentari.

Respecte d’això, bé, poques coses més a haver de dir,
agrair-li una altra vegada la seva presència avui aquí i atès el
seu contingut, bé, que esperam que tampoc no hagi de venir
moltes vegades i segurament serà un bon senyal.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Far, me alegro de tenerlo hoy
aquí porque así tenemos la oportunidad de decir y decirle
personalmente a usted, que es el que representa a esta
institución, lo que hemos venido diciendo repetidamente en
comisión y en la cámara: si algún día dentro  de tres años
tenemos responsabilidades de gobierno, una de las primeras
cosas que haremos será cerrar su oficina. Consideramos que
su función no está justificada, nosotros tenemos fe en las
instituciones del Estado, pensamos que su función está
perfectamente desarrollada tanto por la Fiscalía
Anticorrupción, como por el resto de mecanismos de control
de la comunidad autónoma, y no es necesario crear una nueva
oficina que controle lo que ya es competencia de otras
administraciones, porque si no, al final, uno acaba
preguntándose quién vigila al vigilante. Entonces a lo mejor
dentro de tres años tendríamos que colocar un supervisor del
responsable de la Oficina anticorrupción, llega un momento
en que si uno no tiene fe en las instituciones del Estado, no es
solución incorporar nuevos mecanismos para que aquellas
instituciones que, supuestamente no funcionen, acaben
funcionando y las supervisen. 

Entonces, yo quería tener la oportunidad de decírselo
personalmente, ya que lo hemos dicho públicamente por activa
y por pasiva.

Por otra parte, yo creo que nuestro grupo está investido de
la autoridad moral de que es el único que apoyó a Unidas
Podemos, a pesar de la mala prensa que eso nos supuso en su
momento, en su defensa de estos pluses para las personas que
venían de la península, el único grupo de la oposición. Fuimos
titular, fuimos titular, en su momento lo pueden recoger
“VOX defiende el plus de los altos cargos de Podemos”.

Para nosotros el problema, y lo hemos dicho
repetidamente, es el nivel elefantiásico de esta administración
y no ese cobro. Y si ese cobro se ha hecho de manera indebida
o injustificada, no es desde luego un caso de corrupción, en
todo caso será un caso de fraude administrativo, que lo que le
corresponderá es a la Intervención de la comunidad autónoma
solicitar las cantidades mal cobradas. Pero yo no creo que la
directora general de la Soberanía Alimentaria sea una corrupta,

en todo caso creo que es innecesaria, pero no creo que sea una
corrupta por cobrar esos pluses.

En el fondo aquí, todo esto estalló por el hecho de que nos
parecía muy bien que los autóctonos cobraran los pluses
cuando proceden de las islas menores y nos parecía horrible
que lo cobrara gente que venía de fuera. Como bien se ha
dicho, el origen y el sentido de estos pluses era permitir que
a esta comunidad autónoma viniesen las personas más
capacitadas, fuera cual fuera su origen. Y de esto hemos hecho
una cortina de humo y una especie de caza de brujas contra, en
este caso, Unidas Podemos, y creo que nadie pensará que
nuestro grupo es el gran defensor del comportamiento del
Grupo de Unidas Podemos, ni de lo que significa.

(Se sent de fons renou de clàxons de cotxes provinent de
l’exterior)

¿Quiénes son?

(Remor de veus)

En definitiva, a nosotros nos parece que su oficina en todo
este tiempo, le hemos visto hablar de los regalos a los
diputados, no sé al resto de mis compañeros, yo creo que en
un año he recibido un libro por correo, -a lo mejor alguno ha
recibido un jamón cinco jotas, yo, desde luego, no-, que
parece más un trabajo autojustificativo de su existencia y del
millón de euros que nos cuesta, que ir a atajar realmente lo
que debería ser preocupante para su departamento. Porque a
mi me gustaría saber, desde que usted está nombrado, ¿cuántos
casos han acabado en Fiscalía? Me gustaría saber, ¿está
investigando en estos momentos su oficina, por ejemplo, los
contratos a un destacado dirigente socialistas por la compra de
material a China? ¿Está investigando su oficina los contratos
de los aviones medicalizados, que estos sí podrían ser casos
auténticamente de corrupción?

Eso es en definitiva lo que nos gustaría saber, porque, con
lo que nos cuesta su oficina, si realmente al menos viéramos
que ejerce una labor de limpieza de la administración, por lo
menos veríamos justificado parte de su trabajo, que no dudo
que ustedes lo hagan, por supuesto.

Pero toda esta historia del complemento con el que nos
rasgamos las vestiduras, de 1.000 y pico de euros, para gente
que, siendo de origen peninsular, está desempeñando aquí su
trabajo, sinceramente, me parece que hemos hecho unos
fuegos de artificio de un tema que no tiene la entidad que aquí
se le quiere señalar.

Yo entiendo que en política uno intente utilizar la más
mínima argumentación para atacar al contrario, pero en este
caso, sinceramente, yo no se la veo. 

Podría atacarles y les ataco constantemente, o sea, la
directora general de Soberanía Alimentaria, sabe que es una
obsesión ya casi a título personal, no hace ninguna necesidad,
no tendría no sólo que cobrar un complemento, ni cobrar un
sueldo, no debería existir, pero no la voy a criticar porque
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venga de Asturias a trabajar a Baleares y por eso se le dé una
compensación, es que es absurdo. Igual que no criticaría que
viniera un señor de Madrid, de Albacete o de Cuenca si es la
persona indicada para desempeñar el puesto. Otra cosa es que
critique su trabajo.

Pero, sinceramente, considero que en esto estamos
haciendo mucho ruido de una cosa cuya importancia es muy
colateral y que, insisto, no me parece un caso de corrupción,
en todo caso me parece un caso de posible fraude en el cobro
de unas dietas o complementos que a lo mejor no deberían ser
cobrados, nada más, no le veo la entidad que le estamos dando
en esta cámara.

Y me gustaría saber sobre los casos de verdadera entidad
y de verdadera corrupción, qué está haciendo su oficina.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Ara, pel Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Gràcies,
Sr. Far, per venir a explicar-nos aquest informe i aquestes
recomanacions que han fet des de la seva oficina.

Nosaltres, com ja diguérem en el seu moment quan es va
crear, al nostre parer podria ser una branca dins la mateixa
Sindicatura de Comptes, ho vàrem dir, com dic, en el seu
moment, i amb aquest informe el que veiem és que s’ha fet una
anàlisi de les qüestions denunciades i que seria tasca, com dic,
de la Sindicatura.

S’ha dit, s’ha parlat en diferents ocasions per part dels
portaveus que m’han precedit, sí que hi havia en el 2007, com
s’ha dit, es va crear aquest plus, aquest complement per
qüestió d’una igualtat i una equitat davant el fet de ser insulars
de les diferents illes i que el fet que a Mallorca hi hagués la
gran part de les institucions físiques no fos un problema amb
la gent de la resta d’illes, i jo crec que en això hi havia un
acord, totalment per unanimitat de tots els partits que en
aquell moment hi havia.

Sí que és cert que després es va obrir a nivell nacional i
quan es va obrir, en principi havia de ser per a capacitats o per
a persones amb una tasca molt concreta que, per ventura, gent
de les nostres illes no estigués capacitada. 

I, com molt bé ara ha dit el portaveu de VOX, aquí és on hi
ha el nostre dubte: si realment les persones que han estat
contractades o agafades són persones que es necessitaven per
la capacitat en el lloc de feina allà on havien de desenvolupar-
se. Per tant, aquest és el nostre dubte i crec que és un tema
que és el que ha tret de polseguera i ha aixecat molt de fum.

Com dic, s’han fet diferents preguntes, a mi m’agradaria
saber quines passes queden pendent ara que vostè ha enviat
aquestes recomanacions si aquestes no s’executen? A veure si
vostè arxivarà aquests documents o si farà qualque cosa més.

I davant una de les denúncies que hi havia, que era per part
d’IB3, m’agradaria també aprofitar per demanar-li si... sé, o em
consta, que hi ha denúncies davant l’oficina per part de
diferents irregularitats en cobrament de drets  d’autor per
alguns directius de l’Ens Públic d’IB3, de contractes
d’adjudicacions de més de 18.000 euros i m’agradaria saber,
en què queden aquestes denúncies, si també farà un informe i
ho remetrà a la Mesa del Parlament, on nosaltres en tenguem
constància, o a veure com quedarà?

Per altra part, dir que crec que és un debat, amb les
recomanacions que fa, un debat polític també és veure si s’han
de seguir cobrant aquestes indemnitzacions o si s’ha de cobrar
exactament el cost de les despeses que suposa venir a aquesta
illa a moments determinats i no que es faci com a un plus
específic.

Res més, gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Carbonero, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, president. Primer de tot, bon dia
diputats , diputades. Benvingut, Sr. Far, a aquesta
compareixença. 

Hem estudiat amb deteniment el seu informe i les
recomanacions de la seva oficina. Es prova a aquest informe
que els perceptors d’aquesta indemnització no estan obligats
a justificar la destinació dels imports que reben per una
indemnització compensatòria, així ho diu en el seu informe;
i que és una compensació, consideram, que no és tan sols
econòmica, sinó que és d’una situació personal, personal per
uns motius molt concrets d’haver de desplaçar-te a fer feina
fora del teu habitatge habitual on tens les seves coses, on tens
la teva família i on tens la teva residència.

Açò, com bé han dit molts dels grups predecessors que han
parlat abans de nosaltres, era un acord unànime des del punt de
vista polític, que la configuració territorial de les Illes Balears
doncs requeria d’aquest acord per poder tenir una igualtat
respecte de poder formar part del Govern o d’alts càrrecs.

Per tant, també podem concloure que es pot controlar i
fiscalitzar el compliment dels requisits d’aquesta
indemnització. De fet, l’oficina, ho explica vostè al seu
informe, que ha recaptat la documentació pertinent, ha
demanat als membres que la perceben documentació i sí,  aquí,
com a la resta de grups, ens agradaria saber aquestes fa un
moment, un moment que diu que hi ha unes incongruències en
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alguns documents, ens agradaria que ens expliqués quines són
aquestes incongruències.

Els requisits són clars, i ho explica ben clar la lle i, són
estar empadronats a l’illa de Menorca, Eivissa o Formentera
o fora de les Illes Balears i presentar un certificat
d’empadronament, que han de ser aportats en el moment del
nomenament com a càrrec. Per tant, si es compleixin aquestes
condicions és totalment legal cobrar aquesta indemnització.

També volem fer referència, vostè també en parla al seu
informe, un poc de l’origen d’aquesta indemnització. És ben
cert que és des del 2007, és fruit d’aquest acord i sí que és
cert que hi ha hagut alguns canvis, vostè els explica, a les
diferents anualitats, però és cert que en aquests moments
aquesta indemnització és referent no tan sols..., nosaltres
consideram que no és tan sols una indemnització econòmica.
Sí que ho és, vostè fa referència que la llei distingeix entre
dues..., percebre dos tipus d’indemnitzacions: una que és per
despeses de desplaçament dels membres del Govern, per
viatges oficials o per raó del servei, que s’ha de recaptar per
quantia exacta, és a dir, que s’ha de justificar i s’ha de
presentar previ al pagament que s’ha fet prèviament d’aquesta
despesa. Açò ho diu la llei, açò és un tipus d’indemnització. 

I després hi ha la indemnització que és aquesta de què
parlam, que no és només econòmica sinó que és
conceptualment per fer feina fora de l’illa on resideixes o del
lloc on resideixes, perquè després es va ampliar. 

Per tant, aquesta indemnització té una configuració
totalment legal, s’entén així, voldria que ens ho confirmés. I
el legislador, que és qui acaba decidint, és qui ha escollit
aquesta fórmula, aquesta fórmula perquè sigui..., perquè es
pugui justificar simplement amb aquests dos requisits. 

Després, voldríem fer una altra qüestió pel que fa al tema
de l’empadronament, que vostè també hi fa referència al seu
informe. L’empadronament, nosaltres voldríem posar com a
exemple, per exemple, que ens hi trobam a les Illes, que molts
d’estudiants es veuen en la necessitat d’estudiar fora de la seva
residència, i són prou mesos fora de la seva residència per
motius d’estudis. Podríem fer un símil entre els motius
d’estudi i motius de treball, tu poses una residència no
habitual, temporal o eventual, no sé aquests adjectius les
diferències que podrien tenir legalment, però sí que tens un
habitatge que no és l’habitual, que és allà on tu residies
originalment, i tens tota la teva família, els teus fills, i tens uns
certs avantatges per residir, perquè el fet de residir en el teu
habitatge habitual et dóna algunes..., escolarització de fillets,
tràmits, ajudes..., uns certs avantatges. Aquesta residència no
és l’habitual, la que tu decideixes per motius d’estudis o de
feina.

Per tant, voldríem veure si vostè pot explicar si realment
habitar..., és a dir, si residir és el mateix que habitar, en el
sentit ampli de la paraula, perquè vostè ha dit que..., -m’ho he
apuntat aquí- però crec que ha dit que hi ha com una llacuna o
alguna cosa així, no?, en aquest sentit que no hi ha regulació
específica. Bé, potser no hi ha regulació específica perquè hi

ha aquesta diferència entre habitar i residir; resideixes tu a un
lloc perquè et veus obligat per qüestions de feina, per estudis,
però després habites a ca teva, al teu lloc de sempre, i, per
tant, aquestes persones que tenen aquesta indemnització es
veuen obligades a venir a Mallorca per qüestions de feina, per
tenir una equitat amb aquelles persones que sí resideixen a
Mallorca.

Per tant, nosaltres veiem clarament que és una opció del
legislador, és la configuració de com s’ha de justificar i quins
són els requisits d’aquesta indemnització, i creiem que en
aquests moments en el seu informe veiem clarament que hi ha
algunes qüestions que ja li he demanat i li han demanat altres
grups que ens agradaria que ens especifiqués, però la
indemnització que hi ha per llei és totalment legal. Per tant,
tenim en compte les seves recomanacions però serà el
legislador qui finalment decidirà quina forma es dóna a
aquestes indemnitzacions i com s’han de justificar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Sr. Far per respondre
les diferents qüestions.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I
LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ A LES ILLES BALEARS
(Jaume Far i Jiménez):

Molt bé, moltes gràcies. Intentaré respondre-les totes de
manera conjunta. Primer, m’han agraït la meva presència; en
absolut, vull dir que jo agraesc que m’ho agraeixin, però no
tenc, com ha dit el representant del partit VOX, no tenc cap
superior, vull dir que vostès són els meus superiors, jo he de
venir aquí a donar totes les explicacions que se’m demanin i
vendré sempre que em citin.

Nosaltres entenem que la regulació és millorable, però és
a una llei, com s’ha dit aquí tenim una regulació legal; vull dir
que no és que aquesta percepció d’indemnització sigui il·legal,
no, és que és a una lle i. El que passa és que... el terme de
“residir”..., o sigui, la llei utilitza el terme “perceptors que
traslladin la seva residència definitiva a l’illa de Mallorca”, i
això no sabem exactament què és, perquè el Reglament
d’empadronament, en el mateix apartat, parla de “residir
habitualment i on habiti durant més temps a l’any”, vull dir,
mescla els dos conceptes, no sé si són dos conceptes que es
podrien jurídicament desdoblar o no, no ho sé. 

Però nosaltres el que recomanam al final és que es
completi la regulació, completar els conceptes de residència
temporal i definitiva, perquè imaginam que dins la mentalitat
del legislador hi ha aquesta voluntat de dir, bé, si aquest càrrec
públic que ve de fora de l’illa de Mallorca passa a viure
definitivament a Mallorca, doncs perdrà el plus, però no
sabem això jurídicament com s’hauria d’articular. Aquesta és
la recomanació perquè és on hi ha el fons de la qüestió.
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Només hem fet una recomanació jurídica perquè és l’únic
que ens permet la llei, no podem vincular el Parlament. Hi ha
dos apartats a la llei, un en matèria d’ètica i un en matèria
d’investigació, que diuen que l’Oficina podrà fer
recomanacions en les funcions que té encomanades, bé derivin
d’una investigació o no, per garantir que els doblers públics,
els fons públics es gastin d’una manera eficient, d’una manera
transparent, d’una manera íntegra, idònia per a la ciutadania.
Seria il·lògic que la llei ens permetés fer recomanacions
vinculants, perquè ja no serien recomanacions, serien
dictàmens vinculants.

Sobre les discrepàncies que hem pogut trobar, se centren
bàsicament en el fet que alguns dels certificats
d’empadronament que ens va remetre la Direcció General de
Funció Pública i alguns dels que hem demanat són volants de
viatge. I després hi ha algunes persones que vénen de
l’estranger, principalment de Brussel·les, que l’INE la
informació que ens aporta és informació del darrer municipi
on estaven empadronades dins territori espanyol, que no ens
coincideix; entenem que és lògic, perquè entre Bèlgica i
Espanya no hi ha comunicació de canvis d’empadronament,
però són aquestes qüestions que volem perfilar. Hi podria
haver algun cas d’algun càrrec públic -ho dic en hipòtesi, no és
que ho estiguem investigant- que hagués canviat el domicili,
o  sigui l’empadronament, a una altra illa o fora de l’illa de
Mallorca per fer el canvi en el moment de l’empadronament
dient que residia fora, però, ja dic, això és una mera hipòtesi.

Però és que fora d’això poc més podem fer, perquè la llei
el que diu és que si a vostè, quan l’han nomenat alt  càrrec,
residia fora de l’illa de Mallorca, ens aporta el certificat
d’empadronament, acompleix el requisit, i a partir d’aquí
perdrà el dret si passa a residir definitivament a Mallorca; que
no sabem exactament què és, si comprar una casa...no, no... és
el que ens falta. Si els que cobren estan en disposició de fer-
ho és un poc el mateix. Amb aquest requisit d’empadronament
a fora, mentre no resideixi definitivament a Mallorca té dret
a percebre la indemnització. Per tant, totalment legal.

Hi pot haver frau de llei? Bé, tenen serveis jurídics al
Parlament que segurament podran acreditar què és el frau de
llei i si en aquest cas es podria cometre un frau de llei.
Nosaltres simplement hem vist que els requisits, si es
complien, eren perfectament a la llei i per tant eren creditors
de percebre aquesta indemnització.

Sabem que hi ha altres territoris, altres comunitats
autònomes on s’aplica una indemnització similar a aquesta,
que és bàsicament al País Basc, on tenen una regulació on
detallen les despeses que l’alt càrrec, quan és nomenat, podrà
percebre com a reemborsament del cost. Sabem que existeix,
però no hem fet una anàlisi d’aquesta regulació del País Basc.

A les proposicions de llei no hem trobat debats sobre
aquesta indemnització, suposam que perquè no hi devia haver
cap qüestió conflictiva sobre aquesta.

Sobre altres denúncies d’un ens públic com és IB3, per la
Llei 16 no podem donar informació sobre cap denúncia que

s’hagi presentat o que investiguem, és un tema confidencial i
no ens permet la llei donar més informació.

I em pens que no em deix cap consideració. Si és així ara
en el torn de rèplica, doncs m’ho tornen demanar i m’ho apunt.

Perdó, sobre l’existència de l’Oficina, quan hagi de
comparèixer per explicar la memòria del 2019, ens podem
estendre sobre les funcions de les oficines com aquesta, si és
l’organització de la prevenció de la corrupció perquè el gruix
de les nostres lleis de prevenció de la corrupció, si es fa per
un altre òrgan o no, nosaltres creiem que no, la corrupció a
Espanya s’ha encomanat bàsicament a la Fiscalia, i quan
arribam a l’àmbit penal, arribam tard. I d’altres òrgans fan
labors de control molt importants, però els falta un poc la part
de prevenció d’aquestes males pràctiques i  la part
d’investigació de denúncies.

Ara es transposarà la directiva comunitària sobre protecció
dels denunciants, veurem l’Estat espanyol quina línia de
tramitació de denúncies tria i ho veurem. A Galícia, per
exemple, és la Sindicatura, el Conseller de Comptes d’allà, el
que té una branca, una secció dedicada a la prevenció de la
corrupció, però tampoc no acaben de veure ells que això
funcioni perfectament. I allò que hi ha a l’àmbit internacional
són oficines de prevenció i lluita contra la corrupció, a tots
els països del nostre entorn, més civilitzats o menys.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara comencem el torn de rèplica. Pel
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Mire Sr. Far, sí que se ha dejado varias
preguntas que le ha formulado mi grupo sin responder. La
primera que quería que nos contestase es si ha recibido, por
parte del Govern o por parte de la Mesa del Parlamento, un
informe o una contestación a este informe, ya que el artículo
16.1 de la Ley de creación de la Oficina anticorrupción dice
que tienen un plazo máximo de tres meses, cuando usted se
dirige a un órgano haciéndole recomendaciones, tiene el plazo
de tres meses, y recuerdo que este plazo el 28 de mayo ya se
ha cumplido. Por tanto, quería saber si el Parlamento o el
Govern le han remitido un informe diciéndole que van a hacer
caso de sus recomendaciones.

En segundo lugar, también le he preguntado sobre el portal
de transparencia. Usted ha dicho que el complemento era parte
del sueldo, que no eran dietas y que era parte de sueldo y que
se estaba tributando en el IRPF y que, contablemente, se tenía
en cuenta que era parte del sueldo, si nosotros nos vamos al
portal de transparencia y vamos a un cargo, uno de estos 19, he
cogido el director general Aitor Urresti, que cobra este
complemento, en el portal de transparencia vemos claramente
que su sueldo es de 56.317,46, y no consta el sobresueldo,
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pero si te vas a la consellera Pilar Costa, al conseller Martí
March, eh, perdón, Marc Pons, o a la consellera Mae de la
Concha, vemos exactamente lo mismo, que su sueldo es de
60.000, y no consta en el portal de transparencia que su sueldo
es de 82.000 euros, porque su sueldo es 82.000 euros, y no
60.000, como todos los ciudadanos ven en este portal de
transparencia. Por tanto, creo que sí que se está incurriendo en
una grave irregularidad en cuanto a la transparencia por parte
del Govern en cuanto al complemento de los 22.000 euros.

También le hemos formulado la pregunta desde mi grupo,
si usted dice, en su primera conclusión, que este
complemento y la redacción del precepto del artículo 16 de
la Ley de presupuestos, donde se regula el complemento,
usted dice que es contradictoria, la redacción, es
contradictoria a la normativa sobre la obligación tributaria y
sobre el empadronamiento, y usted dice también el real
decreto, el cual es contradictorio. Por tanto, yo sí me
aventuraría a decir que hay una posibilidad de que sea fraude
de ley este artículo, y así mi grupo parlamentario va a requerir
un informe a la Mesa, pidiendo a los letrados si pueden
manifestar en un informe jurídico, si hay fraude de ley en la
Ley de presupuestos generales aprobados en este Parlamento,
que mi grupo parlamentario votó en contra.

También decirles que me ha sorprendido muchísimo el
debate de muchos portavoces, hay una clara..., no sé si por
falta de conocimiento o porque hay una realidad de justificar
algo que es injustificable, se han mezclado muchísimas cosas,
se han mezclado las dietas que corresponden a un diputado que
viene de las demás islas, con un complemento de un alto cargo
de un Govern, que un alto cargo o un asesor acepta
voluntariamente formar parte de este Govern. En cambio, un
diputado lo que hace es representar a los ciudadanos de la isla
de Ibiza, de la isla de Formentera y de la isla de Menorca.

Y me parece muy demagógico haber escuchado hoy aquí
muchos grupos parlamentarios, de todo el arco parlamentario,
de la extrema derecha a la extrema izquierda, justificando este
complemento y sobre todo haciendo una comparación con las
dietas que muy justificado cobran los diputados que
representan a los ciudadanos. Como digo, estos cargos que
han venido de la península, de Bruselas, recolocados por
Unidas Podemos, están accediendo a un cargo voluntario y no
consideramos que deba cobrar ningún plus y menos de 1.800
euros, porque también el Partido Popular justifica este plus,
que ellos desvirtuaron por completo en el 2011, al abrirlo,
para atraer talento, y todos los empleados públicos, por tanto,
jueces, médicos, funcionarios de prisiones, todos los
empleados públicos que vienen destinados obligatoriamente
a las Islas Baleares a cumplir un servicio público y tienen un
agravio comparativo, porque si ustedes lo desvirtúan así, pues
nosotros podemos decir que es un agravio comparativo a
todos estos funcionarios y empleados públicos que vienen
destinados obligatoriamente, y estos cargos no vienen
destinados obligatoriamente, tu aceptas un cargo en un
ejecutivo, en Baleares, en el País Vasco o en cualquier
comunidad autónoma, un sueldo que va entre 48.000 euros, de
un asesor, a 60.000 euros, de un conseller. Creo que es
completamente suficiente para atraer talento a nuestras islas.

Y quiero que no se desvirtúe y se intente solapar, como
también he escuchado aquí, que se desvirtúe por el hecho de
compensar la doble y la triple insularidad de los cargos que
viven y que residen en Ibiza, Formentera y Menorca. Y por
tanto,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... no deberíamos entrar en el juego demagógico, como han
hecho otros grupos parlamentarios y justificar abrir este
complemento a la gente de la península, que, por supuesto, mi
grupo siempre va a estar dispuesto a que todo el mundo venga
a trabajar aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Y sin más, solamente que por favor nos conteste a estas
preguntas. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Ara pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. García, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president. El Partido Popular no cuestiona el
complemento, el Partido Popular no cuestiona que lo puedan
cobrar personas adscritas a la comunidad autónoma de las Islas
Baleares y adscritas a otros países. Por tanto, no
cuestionamos este complemento. He dicho y me reitero que
consideramos coherente el análisis jurídico que ha realizado
la oficina del Sr. Far, pero todavía nos parece más incompleto
después de haber escuchado las respuestas que ha dado, o no
ha dado, a las preguntas que el Partido Popular le ha
formulado. Y además Sr. Far, no deja de sorprender que usted
nos remita a los servicios jurídicos de esta cámara, todavía
está vaciando más de contenido a su oficina y le está quitando
realmente el protagonismo que debería tener, según eran sus
fundamentos originales.

Y decirle, Sra. Guasp, que el Partido Popular, cuando
modificó este complemento, que efectivamente lo modificó
para que pudieran venir a trabajar personas altamente
cualificadas a las Islas Baleares, que era el caso concreto del
Sr. José Carlos Caballero, que le voy a dar algunos detalles de
su currículum: ingeniero agrónomo, máster en Unión Europea
por la Universidad Politécnica de Madrid, máster por IESE por
la Universidad de Navarra, director técnico de ASAJA
nacional, miembro del Consejo Asesor de Medio Ambiente y
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un largo etc., vino a aportar conocimiento y experiencia a la
Comisión de Medio Ambiente que lideró.

Y resulta curioso que sea usted la que cuestione esta
modificación y la llame “desvirtuación”, cuando usted era un
alto cargo del Gobierno Bauzá y en aquel momento no nos
consta que se opusiera a esta modificación, ni se manifestara
en contra, ni tampoco que dejara de ejercer las funciones en
este Gobierno. Por tanto , yo les llamo a que seamos
coherentes, que seamos eficientes en la gestión de los
recursos públicos de esta comunidad autónoma, que le demos
total transparencia, que la Oficina nos pueda dar más detalles
cuando concluya esta investigación y que, pues, tengamos los
instrumentos que sean necesarios para poder desarrollar una
acción política y una acción de control, por parte de la
oposición, lo  más transparente y lo más justificada a los
sueldos que recibimos cada uno de nosotros.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. García, ara té la paraula el Grup
Parlamentari Unidas Podemos la Sra. Sans, per un temps de
cinc minuts. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Bé, com que en aquesta compareixença
crec que s’ha fet molta menció al meu grup parlamentari,
consider que puc respondre. 

El primer de tot, quan he intervengut, he vist que la Sra.
Guasp remenava el cap, jo el que veig és que en aquesta
compareixença, en aquesta iniciativa que avui s’ha dut a terme,
la Sra. Guasp i el seu grup parlamentari han fet ús de forma
perniciosa d’una eina que apareix en el Reglament d’aquest
Parlament, per tal de... bé, ja hem vist que el que és refereix a
l’informe, que fins i tot hi ha moltíssimes qüestions que el
meu grup parlamentari ha demanat, perquè queden a l’informe
un poc obertes, doncs que no ha fet absolutament cap
referència a totes aquestes qüestions, com és el tema de
discrepàncies i altres aspectes, per tant, veiem clarament quina
era la intencionalitat de sol·licitar aquesta compareixença. És
més, a mi m’agradaria que quan es tiri d’hemeroteca, es tiri
per a tot, el nostre grup parlamentari va registrar, dia 16 de
desembre, amb RGE núm. 11592/19, una petició a la Mesa
d’aquest Parlament, on sol·licitàvem que, evidentment, ja que
els diputats que provenen de la resta d’illes, la qual cosa és
totalment legítima i lògica, nosaltres pensàvem que totes les
persones que reben dietes, a qualsevol administració pública
i, per tant, són doblers públics, idò que aquestes dietes s’hagin
de justificar.

Jo no sé si la Sra. Guasp tal vegada és que opina que els
diputats del Parlament de les Illes Balears no importa que
hagin de fer cap justificació d’aquests doblers que, vull
recordar, que també es donen a tant alçat, per tant, nosaltres no
hem mesclat, simplement, hem afegit que en aquestes
conclusions que avui es presenten en aquest informe nosaltres

opinam que també es podrien fer extensives a aquesta cambra
parlamentària. 

Després, ho vull tornar a posar en valor, Ciutadans a la
passada legislatura aquí tenia representació, i a la passada
legislatura cap grup parlamentari no va fer menció d’aquest
article 16, de fet, en el principi de legislatura, el Govern,
integrat per MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i el Partit
Socialista, hi va fer una modificació i ningú, absolutament
ningú no va dir res d’aquest article. I jo em deman, no sé si és
que a la passada legislatura hi havia incompetència o és que en
aquesta hi ha hagut molt d’oportunisme.

I ja, bé, ja per acabar, nosaltres -com he dit- estam d’acord
amb les consideracions que es fan en aquest informe i pens
que, com a cambra legislativa que som, els grups
parlamentaris, crec que podem estudiar i fer nostra aquesta
proposta i millorar sempre, millorar la legislació de la nostra
comunitat autònoma. 

Gràcies. 

Perdó, un segonet. Vull dir, perquè crec que en honor als
companys que tenim en el Govern de les Illes Balears, vull dir
que el portal de transparència sí està actualitzat, sinó no sé
com pot ser que jo tengui aquesta taula aquí davant, que acab
d’obrir ara mateix. 

Gràcies. Amb totes les dades.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Sans. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de
cinc minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies. Sr. Far, com veu, són qüestions que són
més polítiques que jurídiques, no? Que de vegades sembla que
qui ha comparegut és la Sra. Guasp i no vostè, però, tot i que
ha estat ella evidentment que ha demanat aquesta
compareixença, en funció de tota una sèrie, diríem, d’ítems.

 Jo, la veritat, que el segon torn no feia comptes utilitzar-
lo, perquè crec que són qüestions més polítiques que sí, que
s’han de discutir, que no jurídiques i, per tant, que ja trobarem
l’espai que sigui més oportú. 

Sí que m’ha deixat molt preocupat la Sra. Guasp quan ha dit
que no figurava en el portal de transparència i que jo hi he anat
i ho he trobat, és a dir, que no ho sapiguem emprar no vol dir
que no hi sigui. No, jo crec que és important i que hem de
venir aquí amb un cert rigor, i si jo ho he pogut veure, crec que
vostè també ho hagués pogut veure.

Després, es referia a la demagògia dels partits d’extrema
dreta i d’extrema esquerra, i vull suposar que vostè es
considera de centre o de extremo centro , com li va dir un
company seu no fa molts mesos, perquè mesclàvem parlament
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i mesclàvem govern i ho mesclàvem tot... Sí, jo, quant a la seva
intervenció, si és que es referia a mi, com a partit d’extrema
esquerra -no sé si es referia a mi o es referia després a la Sra.
Sans, ah, no es referia a mi, em sap com a greu que no s’hi
referís idò-, parlàvem, precisament, que el Govern de les Illes
Balears, si no hi hagués uns mecanismes que permetessin
aquesta igualtat d’oportunitats, no seria el Govern de les Illes
Balears, seria el govern dels mallorquins, respecte del Govern
de les Illes Balears i, per tant, evidentment, que aquests
mecanismes, que són més polítics que jurídics, que es tracta
de posar-se d’acord a veure qui hi té... els ciutadans de totes
les Illes Balears que hagin d’ocupar un càrrec públic, sigui
executiu o sigui representatiu, o s’ha d’obrir a la resta de
l’Estat espanyol, que aquesta era, bàsicament, la qüestió que
discutíem, però ja deia abans que ha de ser més des d’una
perspectiva política que no jurídica.

En tot cas, gràcies per la seva compareixença.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara correspon la paraula al
grup VOX-Actua Baleares al Sr. Rodríguez, per un temps de
cinc minuts. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, hoy he visto  a la
representante de la “muleta naranja” que está muy preocupada
por pasar de la irrelevancia, camino de la desaparición. No se
preocupe, Sra. Guasp, seguro que un diputado todavía les
quedará por ahí perdido.

Veo que no ha podido usted responder a dos de mis
preguntas entiendo que por la Ley de confidencialidad, que le
impide indicarnos si ha iniciado usted estas investigaciones,
que son las que realmente hablan de corrupción y nos
interesan, como es la de las compras de las mascarillas a
China o la de las ambulancias aéreas. Quiero confiar y confío
en que su oficina estará muy atenta a estos casos, que sí se
trata de casos que podrían supuestamente ser casos de
corrupción.

También ha dicho mi estimadísima compañera de extremo
centro que la diferencia entre un diputado y un alto cargo de
la administración es que unos aceptan libremente su
incorporación, mientras que otros representamos al pueblo.
Cierto, pero no sé si a la Sra. Guasp la obligaron a estar en una
lista a punta de pistola, pero entiendo que también aceptó
voluntariamente estar en una lista, como los diputados de las
islas de Menorca e Ibiza aceptaron estar en una lista, sabiendo
las incomodidades que suponía que el Parlamento de las Islas
Baleares esté radicado en la isla de Mallorca. Entonces, me
parece un poco absurda esa indicación de que unos son
voluntarios y los otros no; creo que aquí todos somos
diputados voluntariamente y todos, cuando asumimos el
puesto, sabíamos a lo que nos enfrentábamos, incluso aquellos
que sabían que iban a ganar menos dinero del que estaban
ganando en su actividad particular. Entonces, no le veo ninguna
explicación a esa voluntariedad, todos estamos aquí

voluntariamente, los altos cargos del Govern, los consellers
y los diputados.

En definitiva, Sr. Far, a nosotros lo que realmente nos
preocupa es la utilidad de su oficina. Esperamos que cuando
nos presente usted ese informe podamos entrar en más
profundidad, porque, como ya he dicho y volveré a repetir,
creo que este caso me parece que simplemente alguien olió
sangre, y como los tiburones se lanzó a por la víctima; pero
creo que, en todo caso, si ha habido algún fraude de ley o
cobro indebido, lo que se debe hacer es proceder a la
devolución de las cantidades indebidamente cobradas, si las
hubo, y, en todo caso, atender a sus recomendaciones para que
este tema no suceda en el futuro, y punto pelota.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Ara, pel Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula la Sra. Sureda
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sr. Far, jo també entenc que no m’ha
contestat les preguntes, a veure les passes que es farien a
continuació si no es recullen les recomanacions que vostè ha
fet.

I pel que li he demanat de les altres possibles denúncies,
si s’enviarà un informe a la Mesa d’aquest parlament o si
vostès, una vegada analitzades, les arxiven o donen pas a
Fiscalia o allà on procedeixi.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara té la paraula, pel Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Carbonero, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Només vull insistir que des del
2007 aquesta indemnització és als pressuposts de les Illes
Balears i per part nostra consideram que és una manera de fer
justícia a les persones que es dediquen a la política i tenen alts
càrrecs, i que són d’altres illes, i ara en aquests moments
també que són de fora de les Illes Balears.

Què ens preocupa, què ens preocupa? Des del punt de vista
que aquesta indemnització és totalment legal, i que, a més a
més és pública i notòria, de fet ho he pogut veure ara publicat
al portal de transparència, què ens preocupa? Primer, que tots
els membres que la perceben la percebin amb les garanties que
compleixen els requisits que s’han de complir, açò ens
preocupa; ens preocupa que es digui en seu parlamentària que
no està publicat, quan hi està, està publicat; i ens preocupa
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també que es digui que forma part del sou quan el sou és un
concepte molt concret, perquè una cosa és una indemnització
i l’altra és un sou. Per tant, en el portal de transparència queda
ben clar què és un sou i què és la indemnització, està a les
columnes totalment diferenciat i és totalment transparent. Per
tant, és legal i transparent, i, per tant, ens preocupa que es
compleixin les condicions i que el percebin aquells que es
mereixen percebre’l i també que es miri el que es diu en seu
parlamentària, perquè hi és tot transparent i tot és legal.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Ara correspon la
contrarèplica al Sr. Far.

EL SR. DIRECTOR DE L’OFICINA DE PREVENCIÓ I
LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ A LES ILLES BALEARS
(Jaume Far i Jiménez):

Molt bé, moltes gràcies. Respecte de la primera pregunta
del Grup Ciutadans, no hem tengut contestació ni del Govern
ni del Parlament a l’informe de recomanacions, però entenem
que aquesta compareixença forma part de..., no d’un informe
del Parlament o del Govern a l’oficina donant compliment a la
nostra recomanació, sinó, bé, doncs explicar un poc el
contingut. Tampoc no era una recomanació perquè el
Parlament ho fes, sinó simplement una recomanació perquè
ho tengués en compte si ho trobava adient.

No es varen fixar al portal de transparència perquè
nosaltres, bé, estan penjades al portal de transparència de
l’oficina, tenim les declaracions de renda on vénen, com bé ha
dit la portaveu del Grup Socialista, vénen les retribucions del
treball íntegre on hi ha els sous més la resta de percepcions
que formen part dels rendiments del treball. Aquí podríem
comparar fàcilment entre el sou i el rendiment de treball
declarat a l’impost sobre la renda i treure la diferència.

És un informe jurídic, és cert, no hem anat més enllà de
l’informe jurídic perquè si els fets al final de l’anàlisi que
facem no trobam irregularitats, ja està; vull dir, seran
percepcions d’aquest plus d’acord amb la llei. El que, a més,
crec que la llei coixeja un poc, això és el que diem.

Per tant, entenem que no s’utilitza una norma per a un cas
que no està regulat perfectament a una altra norma, que seria
el frau de llei, simplement es perceb una indemnització en
base a uns requisits que s’acompleixen. Per tant, el nostre
informe, el que hem dirigit al Parlament és un informe jurídic,
no podíem, entenem, no podíem anar més enllà. 

Si dels fets que analitzam sorgeixen infraccions, doncs
demanarem al Govern que reclami a l’alt  càrrec que l’ha
percebut indegudament que torni els imports cobrats.

Les passes que donarem a continuació doncs són, una
vegada fet aquest informe, que era una actuació col·lateral, una
actuació afegida a la investigació, el que farem serà o bé

arxivar, si no trobam cap irregularitat, o bé dirigir-nos a la
Direcció General de Funció Pública perquè reclami els
doblers indegudament percebuts en els casos que així puguin
ser.

Quant a les denúncies, també si volen quan comparegui per
explicar la memòria ho podem també explicar amb més
profunditat, perquè està posat l’esquema de la tramitació i les
denúncies a la pròpia memòria, però les denúncies nosaltres
fem una anàlisi de versemblança i si d’aquesta anàlisi de
versemblança veiem que no hi ha indicis de res, arxivam
directament. Si veiem que hi pot haver qualque indici, i això ho
analitzam ben àmpliament, vull dir, no som una oficina que si
no està tot perfectament detallat i tot perfectament provat no
iniciam la investigació, no, si hi ha qualque indici per petit que
sigui iniciam; si iniciam la fase d’investigació o bé pot acabar
en arxiu perquè encara que haguem investigat no hi ha, no hem
trobat res, o  que hi hagi qualque tipus d’infracció
administrativa, aquí ens dirigim a l’òrgan corresponent perquè
iniciï el tràmit que correspongui, pot ser infracció
pressupostària, pot ser infracció disciplinària, la que sigui. I si
trobam indicis de delicte immediatament aturam i passam a
Fiscalia. 

Crec que així sí que està tot contestat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, una vegada acabat el debat, volem agrair la
presència del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció de les Illes Balears, Sr. Jaume Far i
Jiménez.

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