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LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió que va quedar ajornada el passat 15 de
març en la qual es varen presentar cinc informes de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Joan Boned i Roig.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Marc Pons.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Francesc Fiol.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas a Ernest Ribalaiga.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

És un poc confós. Jo substituesc Miquel Àngel Llauger, però
jo realment era a la comissió que va ser suspesa i qui no hi era
és Gabriel Barceló, però com que entenc que és un nou moment,
jo substituesc Miquel Àngel Llauger que és el titular de la
comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

José María Rodríguez sustituye a Santi Tadeo.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bon dia, presidenta, Isabel Llinàs substitueix Misericòrdia
Sugrañes.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sandra Morell substitueix Pere Palau.

LA SRA. MONTSERRAT I BENNÀSAR:

Maria Montserrat substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Els record que es varen presentar
dos escrits amb propostes de resolució, tots dos del Grup
Parlamentari Popular als informes següents: Informe 50/2010,
sobre determinants ens integrants del sector públic dependents
de la CAIB, que hagin presentat deficiències significatives en
les fiscalitzacions corresponents a l’exercici 2008, escrit RGE
núm. 5698/10; i Informe 52/2010 de fiscalització del contracte
de lloguer amb opció de compra d’un local ubicat en el polígon
de Son Rossinyol de Palma, escrit RGE núm. 6506/10.

Les propostes de resolució presentades a l’informe 50/2010
varen ser admeses per part de la Mesa de la comissió, i pel que
fa a les propostes de resolució presentades a l’Informe 52/2010,
el punt número 1 es va admetre per la Mesa, però no el punt
número 2 no es va admetre per dos vots en contra i un vot a
favor. Arran d’aquesta decisió es va solAlicitar un informe
jurídic per part del Grup Parlamentari Popular i es va suspendre
la comissió fins a disposar d’aquest informe jurídic. Avui hem
tingut accés a aquest informe jurídic i la Mesa fins ara ha estat
reunida i ha deliberat el contingut d’aquest informe i ha arribat
a la conclusió final que no es canvia el sentit del vot respecte de
l’admissió del punt número 2 de la proposta de resolució objecte
de discussió.

Per tant, per decisió d’aquesta mesa amb 2 vots en contra,
els de la Sra. Crespí i Sr. Garcías, i 1 vot a favor de mi mateixa,
s’ha decidit no admetre el punt número 2 de la proposta de
resolució que fa referència a l’informe 52/2010. 

I, per tant, en base a aquesta decisió de la Mesa, passaríem
al punt de l’ordre del dia que ens correspon i que és debat i
votació d’aquestes propostes de resolució. Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Me guardaré las opiniones que no
creo que sea bueno para nadie reproducir porque creo que lo de
esta mañana es algo que no es meritorio para nadie, pero sí voy
a anunciar que contra esta decisión de la Mesa vamos a
presentar un recurso de reposición ante la Mesa del Parlament
sobre esta decisión, porque consideramos que esta decisión es
estar en contra del Reglament del Parlament, como ha quedado
bien claro en el informe jurídico y está en contra de los derechos
fundamentales que la Constitución ampara por ser
representantes de los ciudadanos de las Islas Baleares,
independientemente de que convoquemos la comisión
permanente, independientemente de que hagamos lo que
tengamos que hacer, anunciamos recurso de reposición contra
esta decisión para poder llevar al Tribunal Constitucional esta
obstrucción, este filibusterismo que está haciendo la Mesa de la
comisión, en contra de los derechos del Grupo Parlamentario
Popular, que representamos los diputados que hoy estamos en
la comisión.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Bé, també farem una reserva de comentaris perquè pens que
no toca, per tenir-ho amb més calma, però de totes formes sí que
volem fer una consideració, entenem que el coneixement del
Reglament i els instruments jurídics que dóna a cada un dels
grups poden ser usats i, per tant, el Reglament té els elements
necessaris perquè qualsevol grup parlamentari en contra d’una
decisió d’una mesa ho pugui solAlicitar. I segons consta al Grup
Parlamentari Socialista, no hi ha cap recurs contra la fermesa de
l’acord de la Mesa. Per tant, seria bo saber si els discursos van
acompanyats dels instruments jurídics i degudament
fonamentats. Aquest és un element que volem posar en
consideració perquè no consta que hi hagi cap escrit per part del
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Grup Parlamentari Popular que avali el que el Sr. Rodríguez
avui diu.

I en segon lloc volem deixar constància que la convocatòria
d’aquesta mesa, una vegada fet l’informe, ha faltat ,i en volem
deixar constància, no ha estat escoltada la Junta de Portaveus
mitjançant resolució motivada. Per tant, a l’hora d’haver-se
convocat aquesta oportuna comissió, s’ha fet amb una infracció
del Reglament, perquè falta la convocatòria d’haver-se escoltat
la Junta de Portaveus.

Res més i moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Una volta fetes les consideracions per part
de cada un dels grups parlamentaris, passam al debat de les
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamentari
Popular. Si els sembla bé, es podria fer un únic debat, amb una
votació separada per indicació del mateix Grup Parlamentari
Popular, no fa falta fer dos debats, si tots hi estan d’acord.

Per tant, don la paraula al Grup Parlamentari Popular perquè
pugui defensar conjuntament les propostes presentades. Sr.
Rodríguez té un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Espero no agotarlos porque creo
que las resoluciones son suficientemente claras para que queden
bien explícitas en su formulación. Lo que hace el Grupo Popular
en el informe 50/2010 es recoger exclusivamente aquello que
dice el síndic de Comptes en su informe y plasmarlo en el punto
número 1 y en el punto número 2 propone que el Parlament de
les Illes Balears manifieste su rechazo a estas prácticas que
denuncia el síndic de Comptes -no el Partido Popular, sino el
síndic de Comptes- y las gestiones que también denuncia el
síndic de Comptes i insta a las instituciones afectadas a adecuar
su actuación a las previsiones legales establecidas, evitando en
todo momento las anomalías puestas de manifiesto por la
Sindicatura de Cuentas. Esto es lo que dice aquí.

En el segundo informe, en el que no se nos ha admitido el
punto segundo y en el cual según acabo de escuchar, hasta nos
niega la posibilidad de hacer un recurso de reposición ante el
acuerdo de la Mesa, yo no puedo hacer un recurso de reposición
por escrito antes de que me lo notifiquen y me lo acaban de
notificar ahora mismo. Por lo tanto, a la vista de esto, como
todavía el lunes es periodo parlamentario si hoy no alarga el
Parlamento el registro de esta institución para poder hacerlo, no
obstante, posiblemente vayamos a la Delegación del Gobierno
o a la comunidad autónoma a registrarlo donde todavía estará
abierto el registro hoy y mañana para que tenga entrada.

Nosotros lo que haremos es defender los derechos de los
diputados, los derechos que nos asisten y que nos ampara la
Constitución Española. Y lo que hemos visto esta mañana aquí
ha sido la auténtica conculcación de los derechos y lo que
veremos dentro de un momento es exactamente lo mismo.
Nosotros aquí tenemos un vicio y es que hoy aquí hay tres
grupos parlamentarios y dos de ellos representan 25 diputados
y tienen ocho representantes. Y uno de ellos representa a 28
diputados y tiene siete representantes. Bueno, esto es el
súmmum de la democracia, que 25 tienen más votos que 28. Y
hasta que no habido los ocho, ha habido quien ha estado
actuando de filibustero para obstaculizar la actuación de la Mesa
de esta comisión. 

Y como esto lo estoy haciendo en ejercicio de mis derechos
y de mi libertad de expresión, como diputado, y para reprobar
a aquellos que han actuado de esta forma, a aquellos que han
obstaculizado esta comisión el otro día y hoy, inclusive a la
presidenta del Parlamento que no admitió la convocatoria y la
fijó para hoy, posiblemente sabiendo que no había tiempo de
hacer el recurso. Esto es inadmisible, nunca jamás en una
comisión había ocurrido esto.

Hace unos días se interrumpió una comisión, sin estar
concluido el periodo para la Ley del buen gobierno, y se
interrumpió a las 12 del miércoles porque había Mesa del
Parlamento y se convocó a las 10.30 del día siguiente. Sin
embargo, en esta comisión no se ha hecho igual. Ha habido un
trato discriminatorio. Hay un antecedente y aquí hay alguien
que está trabajando para que esto no se haga. Al final, todo se
sabrá, al final el tiempo quita y pone razón a cada uno. Al final,
cada uno tendrá que avergonzarse de aquello que ha hecho y
que no fortalece ni la institución, ni la comisión ni la
democracia.

Yo anuncio aquí que no diré nada más, no voy a hacer
ninguna intervención más, ya he anunciado mi posición de hacer
un recurso de reposición contra el acuerdo de la Mesa. Lo haré
en el momento en que tengamos que hacerlo, pero
evidentemente llegaré al Tribunal Constitucional para que todos
tengan presente que a pesar del número, aunque sean más
numerosos, la razón la tiene quien la tiene y el derecho a
defender aquello que uno considera congruente, aquello para lo
que ha sido elegido es primero al número de votos que obtenga
la cuestión. Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo no entraré en la qüestió, em
pensava que hi havia hagut un torn específic per parlar de la
decisió de la Mesa, m’imagín pel que s’anuncia que hi haurà
plets, vostès sabran quina decisió han pres, confii que totes
aquestes crítiques s’aclariran. Per part del nostre grup estam
completament d’acord que la veritat científica no la dóna la
democràcia, és evident que dos i dos són quatre, digui el que
digui una majoria parlamentària, però sí que acceptam les regles
democràtiques dels vots, tant si tenen la raó com si no la tenen
perquè aquestes són les fórmules i hi ha un marge que són els
tribunals, de vegades encerten i de vegades no, jo del Tribunal
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Constitucional en podria discrepar de la meitat de les sentències,
però té el seu paper i fa el que troba.

Sobre el tema de la Sindicatura vàrem acatar plenament tots
els comentaris que es varen fer des de l’informe, però pensam
que no cal afegir-hi, ni glossar-ho, ni en el nostre entendre
estirar fins la tergiversació algunes de les seves conclusions. Per
tant, votarem en contra d’aquesta proposta, sense que això
vulgui dir en cap cas que acatam plenament i acceptam els
requeriments, les recomanacions que figuren a l’informe de la
Sindicatura i proposam, mantenim que el Govern les ha de tenir
present per millorar la gestió de la comunitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. I per part del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Costa té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Bé, anunciar que votarem en contra dels punts exposats pel
Grup Popular i d’una forma breu dir que el Partit Popular fa
malament els comptes, no hi ha una alteració de la voluntat
democràtica i li diré per què. Diu que 25 diputats manen més
que 28. Els mateixos punts votats en el Parlament respecte de la
comissió de Son Rossinyol, 30-29. Aquest va ser el resultat real
de la votació i de la voluntat popular i vostès fan una pràctica
havent una comissió específica per debatre, per estudiar i per
prendre resolució respecte d’un tema en concret, es vota i no els
va bé l’expressió màxima del Ple del Parlament de les Illes
Balears. No els va bé. Això en dret es diria excepció de cosa
jutjada. Això es va tractar l’altre dia i vostès miren de reprendre
un debat no fent un text literal, però dient exactament el mateix
o mirant de dir el mateix. Per tant, els números crec que no els
han practicat bé. 

Jo no entraré més en les resolucions que aquí plantegen,
però també em veig obligat a fer una consideració. Jo pens que
-i ho dic amb respecte per a tothom, a la Presidenta, als serveis
jurídics de la cambra- el tema ha estat mal enfocat i cadascú va
valer els seus drets, perquè pensam que no s’ha respectat el
Reglament d’aquest parlament. I aquí tots els grups saben que
hi ha una resolució ferma en la darrera comissió que es va
adoptar, on la Mesa va prendre una decisió, la Presidència
d’aquesta comissió, que era no acceptar. Per tant, a partir d’aquí
computen uns terminis que es poden fer. I li diré una cosa
perquè vegi el tracte de favor. Vostès ho varen fer i ja ho tenen
resolt per la Mesa del Parlament. El Grup Socialista en va fer
una de ponderació del vot a la comissió de Son Rossinyol, i ni
saben ni contesten. No sé si és culpa de la Mesa, dels Serveis
Jurídics del Parlament o de qui, però el nostre, sense resoldre i
també consideràvem que era essencial.

Per tant, no faci tant el discurs d’instrumentalització que el
del Grup Popular va córrer, ha corregut la tramitació i del del
Grup Socialista ni se’n sap, ni se l’espera. I ens agradaria tenir
una resolució perquè també estam disposats a exercir les accions
que corresponguin, però no faci acusacions de tracte de favor,
perquè en el mateix tema li dic com han funcionat dues coses.

Amb això acab, que cada grup ha exercit els temes que
consideri, però crec que hi va haver un debat en el plenari sobre
Son Rossinyol, que es va posar a l’abast, va ser un debat públic,
es va posar a l’abast de la ciutadania i hi ha expressada la
voluntat popular en el resultat i aprovant les resolucions que es
varen estimar, són a l’abast de tothom i esper que publicades en
el butlletí oficial. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. I una volta tots els grups ja han expressat la
seva fixació de posició, passaríem a la votació de les propostes.

En primer lloc votació de la proposta de resolució que fa
referència a l’informe 50/2010.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, no queda aprovada aquesta proposta de resolució.

I en segon terme votació de la proposta de resolució referent
a l’informe 52/2010.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, tampoc no queda aprovada aquesta proposta de
resolució.

I no havent-hi més assumptes a tractar, només volia dir que
aquesta és la darrera Comissió d’Hisenda que s’ha fet d’aquesta
legislatura. Ha estat tot un honor presidir aquesta Comissió
d’Hisenda, que no ha estat exempta d’emocions i dificultats fins
al darrer moment, però ha estat una experiència enriquidora.
Volia desitjar a tothom el que solem dir a Ciutadella, sort i
ventura per a tots els diputats!

Gràcies.

(Aplaudiments)
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