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(Inicia la direcció del debat el Sr. Vicepresident de la

comissió)

EL SR. PRESIDENT:

...empezar la sesión por favor. Si algún representante del

Partido Popular quiere subir a la mesa por favor a hacer de

secretario.

I. Elecció del Secretari de la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals.

El primer punto del orden del día se trataría de la elección

del secretario y procede seguir de acuerdo con el artículo 40.3

del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares. Para la

elección de secretario cada diputado podrá escribir un nombre

en una papeleta y resultará elegido el que obtenga mayor

número de votos.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Perdoni, per una qüestió d’ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, dígame.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Joan Font Rosselló substitueix Diego Guasch.

EL SR. PRESIDENT:

¿Alguna sustitución más?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Carme Feliu...

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sr. President, Maria José Camps substitueix Pilar Costa.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Miquel Gascón substitueix Francina Armengol.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Joana Lluïsa Mascaró substitueix Eduard Riudavets.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Carme Feliu substitueix Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més? Si los grupos parlamentarios hacen llegar a la

Mesa los nombres que propongan o alguna propuesta en

concreto.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular

proposa com a secretari de la Mesa d’aquesta comissió a

Fernando Rubio Aguiló.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. ¿Alguna propuesta más?

Como las señoras y señores diputados prefieran, hacemos

la votación, o uno por uno, o hacemos una votación en la

propuesta, en realidad el secretario era del Grupo

Parlamentario Popular, teóricamente le corresponde la

secretaría al Grupo Parlamentario Popular. ¿Quieren que

hagamos la propuesta voto a voto o los otros grupos...?

(Remor de veus)

Haremos voto a voto como dice el Reglamento.

Si el Sr. Letrado quiere ir llamando para que los señores

diputados procedan a votar.

EL SR. LLETRAT:

Bé, tal vegada dic algun nom que no hi és. Perdonin.

Camps i Orfila, Maria José.

Diéguez i Seguí, Antoni.

Fernández Terrés, Fèlix.

Gornés i Hachero, Josep Simó.

Sr. Joan Font i Rosselló.

Sra. Carme Feliu.

Jerez i Juan, Miquel.

Molina i Fresneda, Francesc.

Oliver i Mut, Gaspar.

Rosselló i Del Rosal, Miquel.

Rubio i Aguiló, Fernando.

Sugrañes i Barenys, Misericòrdia.

Tadeo i Florit, Jaume.

Tur i Torres, Vicent.

Munar i Riutort, Maria Antònia.
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(Remor de veus)

EL SR. GASCÓN I MIR:

Substituesc a Francina Armengol, ja ho he dit jo.

EL SR. LLETRAT:

Perdoni. No ho havia (...).

EL SR. SECRETARI:

En blanc.

Fernando Rubio.

En blanc.

Fernando Rubio.

Fernando Rubio.

Fernando Rubio

Fernando Rubio.

Fernando Rubio.

Fernando Rubio.

Fernando Rubio.

Fernando Rubio.

En blanc.

En blanc.

Fernando Rubio.

En blanc.

I en blanc.

10 Fernando Rubio. 6 en blanc.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Efectuat el recompte el resultat de la votació n’és el

següent: a favor del Sr. Fernando Rubio 10, en blanc 6. En

conseqüència resulta elegit com a secretari el Sr. Fernando

Rubio.

(Aplaudiments)

Prec a l’elegit que ocupi el seu lloc a la Mesa.

No es reprimeixin, poden aplaudir.

II.1) Pregunta RGE núm. 495/04, de l'Hble. Diputada Sra.

Joana Lluïsa M ascaró i M elià, del Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista, relativa a comissió delegada del

Govern de les Illes Balears en matèria d'afers

sociosanitaris.

II.2) Pregunta RGE núm. 496/04, de l'Hble. Diputada Sra.

Joana Lluïsa M ascaró i Melià, del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, relativa a objectius de la

comissió delegada del Govern en matèria d'afers

sociosanitaris.

II.3) Pregunta RGE núm. 497/04, de l'Hble. Diputada Sra.

Joana Lluïsa M ascaró i Melià, del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, relativa a funcions de la comissió

delegada del Govern en matèria d'afers sociosanitaris.

II.4) Pregunta RGE núm. 498/04, de l'Hble. Diputada Sra.

Joana Lluïsa M ascaró i Melià, del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, relativa a periodicitat de la

comissió delegada del Govern en matèria d'afers

sociosanitaris.

I passam al segon punt de l’ordre del dia, relatiu a

preguntes.

S’ha rebut un fax del Govern de les Illes Balears, de

Vicepresidència i Relacions Institucionals allà on la Sra. Rosa

Estaràs Ferragut diu que per circumstàncies imprevistes i

aparegudes en darrer moment ens comunica que li serà

impossible assistir a la Comissió d’Assumptes Institucionals i

Generals que estava prevista per avui matí a les 12.30. I per

tant, solAlicita que les preguntes orals que havia de contestar

siguin ajornades i incloses a l’ordre del dia de la propera

comissió, si així ho consideram oportú. 

Per tant, donat que no hi ha preguntes, hi havia altres temes

a l’ordre del dia?

Passaríem doncs, si els pareix bé, a la proposició...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Si em permet, em deixa deixar constància de la nostra

decepció que dos minuts abans de començar la comissió se’ns

comuniqui que unes preguntes que havíem entrat en registre dia

3 de febrer i que pensàvem poder formular dia 7 d’abril hagin

de ser ajornades. Simplement això. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Sí Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
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Sra. Presidenta, en el mismo sentido manifestar nuestra

enérgica protesta por considerar que el mínimo respeto a la

cortesía parlamentaria exigía que se hicieran constar las causas

de la inasistencia para poder valorar mejor si esto era realmente

de importancia y urgencia o no, puesto que suspender una

presencia justo en la misma mañana de la comisión

consideramos que no es cuanto menos correcto con las normas

de la cortesía parlamentaria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez... Sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari Popular

dir que, si bé el fax és bastant clar, per circumstàncies

imprevistes no ha pogut assistir a aquesta compareixença la

Sra. Estaràs, dir que sempre que s’ha solAlicitat la Sra. Estaràs

ha estat aquí present per respondre qualsevol tipus de preguntes

de l’oposició, pensam que entre les seves ocupacions i els seus

compromisos, entre ells també evidentment compromís amb

aquest Parlament, per (...) no ha pogut estar aquí, pens que una

excusa la té. I dir-los a l’oposició que han d’exercir les seves

funcions de control, evidentment no la perden.

Per tant, consider que no estaria de més ajornar-les per a la

propera comissió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

III. Proposició no de llei RGE núm. 967/04, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a

entitats locals.

Si no hi ha més intervencions passam al tercer punt de

l’ordre del dia d’avui, relatiu a la proposició no de llei

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes

a entitats locals. Per a la seva defensa i per part del Grup

Socialista té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Correspon ara presentar i debatre la proposició no de llei,

relativa a la regulació del sistema de concessió d’ajudes per

part del Govern de les Illes Balears a les entitats locals per tal

de garantir un sistema objectiu d’adjudicació que presenta el

Grup Parlamentari Socialista.

Molt breument però vull fer referència al marc normatiu

existent que té una incidència, bé directament o bé

indirectament, sobre el contingut d’aquesta proposició no de

llei per tal de justificar la presentació de la mateixa i establir un

punt de partida per entendre millor la necessitat de la seva

aprovació. L’article 103 de la Constitució estableix que

l’administració pública serveix amb objectivitat els interessos

generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia,

descentralització, desconcentració i coordinació, amb

submissió plena a la llei i al dret. Articulant alhora al títol 8è

d’organització territorial de l’Estat, marcat pels trets bàsics i

irrenunciables de l’administració local i de les comunitats

autònomes, garantint un equilibri econòmic adequat i just entre

les diverses parts del territori espanyol.

Per la seva part i aprofundint en aquest darrer aspecte,

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears diu literalment en el

seu preàmbul: “que el mateix es fonamenta en el principi de

cooperació entre els pobles que formen la comunitat insular,

proclamant com a valors suprems del seu autogovern el sistema

democràtic que s’inspira en la llibertat, la justícia, la igualtat i

la defensa dels drets humans”. Així mateix l’article 58 de

l’Estatut en el seu apartat tercer imposa a la comunitat

autònoma l’obligació de vetllar pel seu propi equilibri

territorial, especialment entre les diverses illes que la formen i

a fi de fer possible la plena realització del principi de

solidaritat.

Però avancem un poc més, ja dins l’àmbit legislatiu de la

nostra comunitat autònoma el Parlament balear va aprovar la

Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions, seguint un clar

paralAlelisme amb el Reial Decret 2225/1993, de 17 de

desembre, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per

a la concessió de subvencions públiques, en aplicació de la

disposició addicional tercera i la disposició final de la Llei

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les

administracions públiques i del procediment administratiu

comú. Aquesta Llei de subvencions té per objecte determinar

el règim jurídic de les subvencions, l’establiment o la gestió de

les quals correspon a l’administració de la comunitat autònoma,

o a les entitats públiques que en depenen. Tenint la

consideració de subvenció qualsevol disposició gratuïta de fons

públics i en general de qualsevol recurs públic avaluable

econòmicament, realitzada per l’administració a favor d’una

persona física o jurídica, pública o privada que s’afecta a la

realització d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social, o

la consecució d’una finalitat pública. 

Així mateix l’esmentada llei considera com a subvenció

qualsevol ajuda econòmica prestada en càrrec als pressuposts

generals de la comunitat autònoma, així com les ajudes

finances, totalment o parcialment, amb fons de la Unió Europea

o d’altres ens públics. L’activitat de la concessió de

subvencions, mana la Llei 5/2002, de 21 de juny, que s’ajusti

als principis de publicitat, concurrència i objectivitat adoptant

les mesures de transparència que permeti la informació

adequada sobre aquesta activitat i l’exercici dels controls

prevists en l’ordenament jurídic. 

I és en aquest marc normatiu general que hem presentat, en

el que situam la proposició no de llei que ara ens pertoca

debatre, ja que és clar que la concessió d’ajudes públiques

forma part de manera insoluble de la gestió administrativa,

havent de garantir aquesta gestió al respecte als esmentats

principis de cooperació entre els pobles de les Illes de llibertat,

de justícia i d’igualtat. En aquest sentit la concessió per part del

Govern de les Illes Balears, des de qualsevol de les conselleries

que l’integren, d’ajudes econòmiques a municipis, en aquells

casos que discrecionalment decideix l’executiu autonòmic,

seguint els criteris subjectius de cada cas, es contraposa a
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l’igual tractament de tots els municipis insulars de la nostra

comunitat baix els criteris d’objectivitat que ha de presidir tota

actuació de govern. I no val dir aquí que açò no passa, o que

açò no és cert, que en cap cas el Govern concedeix ajudes a

municipis de forma discrecional o arbitrària perquè sempre

s’ajusta, com hauria de ser, a l’establert a la Llei 5/2002, de 21

de juny, de subvencions. És a dir, que sempre inicia el

procediment de la concessió de subvencions o ajudes

corresponents, prèviament a l’establiment per ordre del

conseller competent, de les bases reguladores i mitjançant un

procediment que garanteix els esmentats principis de publicitat,

concurrència i objectivitat, amb convocatòries que concreten

les dades, la quantia i els altres detalls necessaris per a la

concessió efectiva de l’ajuda o subvenció.

Senyores i senyors diputats, açò lamentablement no és així.

Des de què es va constituir el nou Govern el passat juliol són

moltes les ajudes econòmiques que s’han compromès

directament a aquells municipis que discrecionalment ha decidit

el Govern, sense seguir cap tipus de criteris objectius, com sí

garantiria una convocatòria pública que és com, des del Grup

Parlamentari Socialista i mitjançant aquesta proposició no de

llei, pretenem que es faci. Un exemple, a Manacor s’han

compromès ajudes per al condicionament de camins rurals, per

a la realització de fires agrícoles, per a Mercamanacor, per a la

creació d’un escorxador, per a la remodelació de l’hipòdrom i

construcció de noves quadres, per a vehicles policials, etcètera,

totes elles de forma directe per part del Govern, sense cap tipus

de convocatòria pública i sense l’oportunitat de què altres

municipis també se’n puguin beneficiar i açò va sortir a

diferents mitjans de comunicació. I n’hi ha més d’exemples,

aquest no és l’únic. Així l’atorgament d’ajudes econòmiques o

de qualsevol altre caire per part del Govern als municipis, sense

seguir els criteris ajudes a què ve obligant l’executiu autonòmic

impedeix que tots aquells pobles que es troben en iguals

condicions i circumstàncies que el que ha rebut l’ajuda tenguin

també la legítima oportunitat de poder-se’n beneficiar. 

I ens demanam per què succeeix açò, si existeix una Llei de

subvencions que en principi ho impedeix? Doncs pot ser bé

perquè s’incompleix la normativa existent, vulnerant així la

seguretat jurídica que la mateixa té vocació de garantir, bé

perquè la mateixa deixa portes obertes que permeten eludir

legalment el procediment objectiu de concessió d’ajudes que

imposa, com és l’article 7 de la Llei de subvencions, a través

del qual quasi sempre es pot justificar el caràcter excepcional

de la concessió de l’ajuda permetent obviar en aquest cas al

respecte els principis de publicitat, concurrència i objectivitat,

que no em cansaré de repetir, són en tot cas irrenunciables.

Aquesta possibilitat del Govern de les Illes Balears de

comprometre i concedir ajudes econòmiques a municipis, sense

articular-les mitjançant el procediment establert a la Llei de

subvencions perjudica clarament uns municipis en favor

d’altres i clar està, perjudica també els seus habitants, obviant

els principis fonamentals de la pròpia autonomia, tal i com he

fet referència a l’inici de la meva intervenció. 

Així i per tal de garantir el respecte a la cooperació entre els

pobles i la igualtat entre tots els ciutadans dels mateixos, des

del Grup Parlamentari Socialista entenem que tota concessió

d’ajudes per part del Govern de les Illes Balears a les diferents

entitats locals que conformen la comunitat insular s’ha

d’arbitrar mitjançant el sistema objectiu de convocatòria

pública, essent que tots els pobles que reuneixen els requisits de

la corresponent convocatòria puguin ser titulars de les ajudes

del Govern. 

Per tot allò que hem exposat presentam ara aquesta

proposició no de llei, l’únic punt de la qual exigeix que el

Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes

Balears a regular el sistema de concessió d’ajudes per part del

Govern a les entitats locals, de forma integral i unitària, per tal

de garantir un sistema objectiu d’adjudicació fonamentat en la

publicitat i concurrència, que es tramiti obligatòriament

mitjançant la convocatòria pública i sigui respectuós amb els

principis de cooperació i d’igualtat de tots els pobles de les

Illes Balears.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Camps. En torn de fixació de posició i de

menor a major, té la paraula en primer lloc el Grup Mixt.

Renunciam a la mateixa.

Després el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds.

Per defensar el tema té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument per donar suport

per part del Grup d’Esquerra Unida-Els Verds a aquesta

proposició no de llei. Pensam que és una proposició de pura

lògica i que senzillament pretén regular un funcionament que

difícilment ningú pot estar en contra d’una argumentació

d’aquestes característiques, no crec que hi hagi cap argument

de pes, ni tan sols arguments que puguin referir-se a què

situacions de desequilibri s’haguessin pogut produir també en

el passat, precisament per evitar aquest fet, sigui amb un govern

d’un color o sigui amb un govern de l’altre, el millor és aprovar

aquesta proposició no de llei i regular aquest tema i que en

aquesta proposta que ens presenta el Grup Socialista es fa.

Per tant, no només donarem suport sinó que pensam que

seria de pura lògica que tothom aprovés per unanimitat aquesta

proposició. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. També seré molt breu. Només dir

que donam suport a aquesta proposició no de llei. Dir que

encara que la llei deixi unes portes obertes, les lleis sempre han

de deixar unes petites portes obertes per quan hi ha casos

extraordinaris, però això no vol dir que se n’hagi d’abusar

d’aquestes portes obertes. 

Entenem que aquesta petició és perfectament raonable, que

permet que sigui el Govern qui realment decideixi així com ha
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de ser, quins temes, quines actuacions i sobre quin tipus

d’acords es vol subvencionar. Però sí s’ha de donar

l’oportunitat a tots els municipis i a totes les entitats locals per

tenir el mateix dret a poder-ne tenir de subvencions.

I res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té

la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Partit Popular no donarà suport

a aquesta proposició no de llei perquè, com molt bé ha dit la

portaveu del Partit Socialista, proposant d’aquesta proposició

no de llei, aquesta proposició no de llei està inclosa

perfectament dins la Llei 5/2002, de subvencions, fins i tot, la

pròpia exposició de motius de la llei ho diu, diu que la llei vol

ser un marc normatiu de rang legal que ofereixi una visió

unànime, unitari, integral i homogènia de l’activitat

subvencional.

Per tant, la proposició no de llei diu exactament el mateix,

que regular el sistema de concessió d’ajudes per part del

Govern a les entitats locals de forma integral, unitària,

fonamentat en la publicitat i la concurrència de la convocatòria

pública. Exactament el mateix que diu la llei a l’article 10, 11,

12 i 13, allà on diu que abans de donar una subvenció no es pot

iniciar el procediment de concessió de subvenció, sense que el

conseller competent no hagi establert prèviament per odre les

bases reguladores corresponents, que després els articles 11, 12

i 13 fan referència precisament al contingut de les bases, a les

formes d’iniciació, és a dir, el procediment i la convocatòria

dient quins són els extrems, que com a mínim, hi ha d’haver

dins les bases i també dins la convocatòria.

D’aquí idò que des del Partit Popular hem de dir que les

conselleries treuen les respectives ordres que emparen

precisament les subvencions. Dir que la Conselleria d’Interior

que és bàsicament la que té més ajudes per a les corporacions

locals així ho ha fet, és cert que ho ha fet posteriorment a

l’entrada en el registre d’aquesta proposició no de llei del Grup

Parlamentari Socialista, va tenir entrada dia 20 de febrer i és

cert que la Conselleria d’Interior ho va fer dia 13 de març,

publicant-la en el BOIB núm. 37 del 2004 i allà on diu que tot

els tipus d’ajudes que dóna la conselleria, la policia turística,

compra de vehicles, sistemes de comunicació, etcètera i que

estic ben segur que els senyors diputats ja n’estan assabentats.

Miri, francament crec que els criteris que utilitza el Govern

són sempre objectius, hi ha totes les ordres publicades, la

Conselleria de Turisme també les treu i totes les conselleries ho

fan. No entenc idò per què es proposa aquí una proposició no

de llei que és d’obligat compliment perquè així ho marca la llei

que hem esmentat abans, la Llei 5/2002. Que hi pot haver i

també ho diu la pròpia llei, que les administracions puguin

signar convenis per donar ajudes a les corporacions locals, però

han de ser sempre amb caràcter excepcional i bé, s’ha esmentat

aquí un cas com poden ser les ajudes de l’hipòdrom de

Manacor i bé, jo pens que és perquè hi ha un criteri i una

oportunitat. Si només hi ha un hipòdrom a Mallorca que el

Govern li vulgui donar una subvenció perquè es pugui posar

més al dia, a més a més hauríem de recordar que l’hipòdrom no

només és propietat de l’ajuntament. Jo pens que per criteris

d’oportunitat no es pot preveure ni es pot treure una ordenança

perquè no podria abastar tots els extrems, jo crec que això és

impossible. Jo defens idò que tots els municipis que tenguin la

mateixa problemàtica es treuen sempre aquestes ordres allà on

tots es poden apuntar, poden fer les respectives solAlicituds. A

més hi ha, com molt bé marca la llei, tot allò que fa referència

als temes de publicitat i concurrència.

Mirin, què vol que li digui? Podríem treure molts de casos

i no els hem tret. Però és curiós que les subvencions que varen

solAlicitar la passada legislatura en temes d’energia solar a la

Conselleria de Medi Ambient, com que hi havia moltes

solAlicituds i els diners eren pocs, es va decidir fer-ho per

sorteig, quan hi havia una llei que s’havia... Escolti, s’han

d’executar les lleis i s’ha de fer cas a les lleis i s’han de

complir. Francament no crec que això siguin pràctiques i que

els grups aquí proposants puguin ara remetre contra el Govern

del Partit Popular que respecta la llei i jo estic convençut de

què ho seguirem fent. Podríem posar més exemples que tampoc

hem denunciat i ho podríem fer, com és la subvenció que es va

donar per part de Vicepresidència a Petra, li varen donar un

87% sobre un cost de 110 milions de pessetes per al passeig del

tren, per millorar tota aquella zona comercial. Miri, pot ser

també un criteri d’oportunitat que ja que es fa és el moment de

fer-ho i no es pot donar a tots els altres municipis.

Miri nosaltres això ho defensarem, el que passa és que no

es pot abusar i a més s’ha de fer sempre en circumstàncies molt

excepcionals i sobretot pens que en temes d’oportunitat. I això

és allò que nosaltres volem exposar Sra. Presidenta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies. Pot fer ús de la paraula la Sra. Camps

per contradiccions i per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Agrair

en primer lloc el suport a aquesta proposició no de llei dels

grups parlamentaris que així ho han anunciat. Quant al Grup

Parlamentari Popular entenem, sincerament, que no donar

suport a aquesta iniciativa és tancar els ulls davant d’una

injustícia que s’està produint i que fomenta la desigualtat entre

els ciutadans d’aquestes illes. L’argumentació amb la qual es

basa la justificació del vot anunciat en contra d’aquesta

proposició no de llei creim que és del tot insuficient i

equivocada, pel que crec és necessari re-emprendre l’objecte

d’aquesta iniciativa per si no havia quedat clara.

Allò que des del Grup Parlamentari Socialista es pretén en

la mateixa és establir fórmules reglades que garanteixin una

justa distribució dels fons, mitjançant procediments objectius

que participin dels principis de publicitat i concurrència i estam

convençuts que la convocatòria pública en la tramitació

inherent a la mateixa és la fórmula que millor pot garantir que



les concessions d’ajudes per part del Govern a les entitats

locals es faci de forma objectiva, respectant els principis de

cooperació i d’igualtat de tots els pobles de les Illes Balears, un

tractament integral i unitari que hem d’exigir del qui governa

perquè precisament això és en el que s’inspira la nostra

autonomia. No hem d’oblidar tampoc que el municipi, és a dir,

el subjecte final d’aquesta proposició no de llei que presentam,

constitueix el nivell bàsic i essencial de l’organització

territorial de les Illes Balears. En aquest sentit no podem

admetre la discrecionalitat del Govern a l’hora de concedir

ajudes als municipis, la coordinació i la cooperació

interadministratives han de presidir les relacions entre

l’administració local i l’autonòmica, regint la seva activitat en

els principis d’igualtat i legalitat.

Mirin són molts els exemples d’adjudicació d’ajudes que

s’han compromès sense convocatòria pública i que hem vist des

del nou Govern, incomplint d’aquesta manera la Llei de

subvencions. Per tant, aquesta llei no garanteix que aquestes

ajudes es concedeixin amb els criteris d’objectivitat que

requereixen. Amb el seu vot, així ho entenem, que voten també

vostès en contra de l’aplicació d’aquesta llei que he esmentat.

Per això mitjançant aquesta proposició no de llei es pretén que

el Govern de les Illes Balears adquireixi el compromís d’actuar

respectant la igualtat, la cooperació i la legalitat del compromís

de complir la Llei de subvencions, que li és exigible

especialment quan concedeix ajudes públiques als diferents

municipis que integren la comunitat. 

S’ho repensin, reflexionin sobre el seu sentit del vot perquè

independentment del municipi en el que vivim, tots som

ciutadans de les Illes Balears i tots ens mereixem que els qui

governen ens donin les mateixes oportunitats i que ens tractin

igual.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camps.

Passarem doncs a la votació de la proposició no de llei.

Vots a favor de la mateixa?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: vots a favor 7, vots en contra 9,

abstencions 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

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