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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Xico Tarrés. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 7473, 7477 i 7586/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7473/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a substituir les delegacions o
direccions territorials del Govern per delegacions en
funcions executives i de gestió als consells insulars.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 7473/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a substituir les delegacions
o direccions territorials del Govern per delegacions en funcions
executives i de gestió als consells insulars, té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat el
2007, suposava respecte de l’Estatut, aprovat el 1986, una passa
en la voluntat de descentralització i de donar protagonisme,
major protagonisme, a cada illa a través dels seus consells
insulars. La descentralització a través d’aquests consells,
descrita i prevista a l’Estatut, és tant política com
administrativa, política en el sentit que se li reconeixen una
sèrie de competències pròpies; se li reconeix també la capacitat
reglamentària d’aquelles competències pròpies; s’estableix un
finançament i es diu que aquest finançament de les hisendes
insulars s’ha de basar en l’autonomia, en la suficiència, en la
corresponsabilitat; s’estableix també capacitat d’iniciativa
legislativa i fins i tot s’estableix que els consells poden assumir
competències no pròpies, però que poden ser transferides o
delegades si així s’acorda. Per tant, una clara voluntat de
descentralització política. I deia també administrativa, perquè és
possible que competències que són pròpies del Govern de les
Illes siguin també delegades en l’exercici de la gestió i de les
funcions.

Així ho diu l’Estatut a l’article 8.2, d’organització territorial,
quan afirma que aquesta reorganització serà regulada per la llei
del Parlament de les Illes Balears, d’acord amb l’Estatut, i amb
els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització,
desconcentració, delegació i coordinació entre els organismes
administratius i d’autonomia en els àmbits respectius. També,
en aquest mateix sentit, l’article 80.2 afirma que el Govern de
les Illes Balears podrà exercir la gestió ordinària de les seves
competències a través dels consells insulars i dels ajuntaments.

Queda clar, per tant, el camí que traçava el nou estatut, el
nou text de l’Estatut d’Autonomia. El marc estatutari vigent
permet construir una comunitat autònoma amb un legislatiu,
Parlament de les Illes Balears, i quatre executius, consells
insulars, a més d’un executiu de rang balear amb unes funcions
molt més representatives i de lideratge que no d’execució i de
gestió. Com deia, aquest és un camí possible, però des del
nostre punt de vista aquests darrers temps són temps que
mostren una situació d’estancament, d’involució i, fins i tot, de
retrocés en allò que es preveia i que permet l’Estatut
d’Autonomia. 

Abans d’entrar en el moment actual sí que voldria recordar
d’on provenim, d’on venim, venim d’una època 2003-2007,
governada pel president Matas, on l’exemple més contradictori
respecte de la voluntat d’aquell Estatut és precisament Menorca,
on hi havia dotze càrrecs de confiança i alts càrrecs de tot tipus:
gerents d’empreses com SEMILLA, delegats de Turisme,
delegats de moltes de les competències que eren ja pròpies dels
consells insulars, fins i tot un portaveu del Govern i, fins i tot,
si era necessari, el Govern en aquell moment creava fundacions
que l’únic que feien era generar duplicitat respecte de
fundacions que ja havia promogut el consell insular, em referesc
a la Fundació Turisme Menorca i a la Fundació Destí. Per sort
el temps ha resituat cada cosa en el seu lloc i avui estam tots
d’acord que l’administració s’ha de redimensionar, però també
l’administració s’ha d’adequar a la voluntat de l’Estatut.

Bé, idò, com deia, creim nosaltres que en aquest moment
vivim, respecte d’aquella previsió estatutària, una situació
d’estancament, d’involució i inclús de retrocés als nivells tant
de descentralització política com també administrativa, i també
ho concretaré en casos molt específics que poden exemplificar
la situació que vivim actualment i que defineixo d’estancament.
Tenim, per exemple, i em tornaré a referir a Menorca, un parc
natural, com pot ser el de s’Albufera des Grau, gestionat pel
Govern de les Illes Balears, perquè les competències en Medi
Ambient són del Govern de les Illes Balears. No diré que estaria
bé que aquestes competències fossin gestionades pel consell
insular, que ho pens, però sí que en aquest cas vull posar
l’accent en una situació, Menorca és reserva de la biosfera,
Menorca necessita gestionar l’illa en el seu conjunt, per tant,
seria lògic que la gestió d’aquest parc natural de s’Albufera des
Grau fos una gestió que es du a terme des de la màxima
institució insular, i no és així.

Ho podria dir d’una sèrie d’oficines i serveis que el Govern
de les Illes no acaba de cedir, almanco en les funcions i gestió,
al consell insular, em podria referir a l’Oficina d’IBAVI de Maó
o em podria referir a oficines del SOIB o OFIM, les oficines
d’immigració. Però també em voldria referir sobretot a dos
aspectes importants que són el del delegat territorial d’Educació,
un delegat que és cert que ha existit durant molt de temps, però
també hem de recordar que el nou Estatut és del 2007 i que el
nou Estatut preveu, per tant, una situació millorable quant a
evitar duplicitats i quant a respectar la capacitat d’autogovern
liderada pel consell insular. Les funcions que avui du a terme un
delegat territorial d’Educació són funcions que es poden dividir
en dos àmbits, la part purament de gestió administrativa, que la
pot dur un cap de serveis, i la de representació política que, des
del nostre punt de vista, correspon, hauria de correspondre al
consell insular que per açò és la màxima institució de l’illa,
encara que sigui d’una competència que no és seva, però que
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lògicament com a institució del mateix entramat institucional i,
a més a més, totes dues de rang autonòmic, lògicament hi ha
d’haver un respecte i una lleialtat i una colAlaboració
institucional que ho fan possible.

Finalment, acabaria amb un rang encara més institucional i
em referiria a la promoció turística, promoció turística que una
i una altra vegada tots els grups polítics havíem reclamat que fos
exercida pels consells insulars, l’Estatut d’Autonomia així ho
preveu, diu que és una competència pròpia, i en aquest moment
ens trobam que aquesta competència doncs és exercida pel
Govern de les Illes, però a més a més amb un afegit i és que el
consell insular, no content amb la promoció que fa el Govern,
ha d’aportar recursos propis, 2 milions d’euros, per fer la seva
pròpia promoció; és a dir, es genera una nova duplicitat. Aquest
no és el camí ni que marca l’Estatut ni és el camí que el discurs
polític avui, que constantment es repeteix, es veu reflectit en la
pràctica.

Acabaria simplement amb una adhesió total, si és que el que
reflecteixen els mitjans de comunicació avui coincideix amb
allò que realment ha dit el president insular de Menorca, que ho
faig extensiu lògicament a tots els consells insulars, i és la
voluntat que a les properes reunions que hi haurà entre els
consells insulars i el Govern, per reduir les duplicitats, vagin en
el sentit d’allò que marca l’Estatut. L’Estatut marca,
efectivament, que hi ha un marc molt ampli, possible, per evitar
duplicitats, però a favor de les institucions insulars, no a favor
d’engreixar el Govern de les Illes Balears i, per tant, llevar
capacitat als consells insulars de gestionar d’una forma propera
i d’una forma més eficaç els recursos dels quals disposa.

És per açò que hem presentat aquesta proposició no de llei
amb la qual crec que no es pot estar en desacord perquè el que
diu és bàsicament allò que marca l’Estatut d’Autonomia, és a
dir, donar continuïtat al procés descentralitzador i eliminar
evidentment duplicitats que s’originen en delegacions o
direccions que són perfectament evitables, substituïbles,
assumibles per part dels consells insulars i que estam
convençuts que ho farien d’una forma molt més propera, molt
més adaptada a la realitat de cada una de les illes. És per açò
que animam el Govern, creim que és el moment d’animar el
Govern a reduir duplicitats, però fer-ho sempre a favor dels
consells insulars, tal com l’Estatut permet, preveu i crec que
també era l’esperit d’aquest text renovat el 2007.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions de major a
menor, tret del grup al qual pertany el president del Govern el
qual intervendrà en darrer lloc, segons l’article 80 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sr. Pilar Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, dir que ens sembla
oportuna aquesta proposició no de llei presentada perquè parlar
avui en dia de descentralització política i administrativa quan
probablement les veus, amb l’excusa de la crisi econòmica, les
veus del partit que dóna suport al Govern, tant aquí a les Illes
Balears com també arreu de l’Estat i altres veus, van en direcció
contrària, vull dir que em sembla molt oportuna perquè crec, i
el meu grup i el meu partit creu, en la descentralització com a
model també d’eficàcia política i administrativa.

En aquest sentit, com deia el meu company, a l’Estatut
d’Autonomia del 2007 es recull la funció tant del Govern de les
Illes com dels consells insulars aprofundint encara més en els
consells insulars com a ens o institucions d’autogovern de cada
una de les illes, tal i com recull la Llei de consells que, per cert,
vull recordar Llei de consells que va ser recorreguda en el
Constitucional pel Partit Popular i que recentment, o ja fa uns
quants mesos, va recaure sentència on declarava constitucional
la majoria de la llei, excepte alguns apartats que no venen al cas
en la matèria que ara tractam.

Per tant, dir que tant per l’aplicació de l’Estatut
d’Autonomia com de la pròpia Llei de consells, on es dota d’un
major autogovern a cadascuna de les illes a través de la seva
màxima institució insular, que són els consells insulars, el meu
grup està d’acord amb la filosofia que proposa la proposició no
de llei del PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, o
Més ara, en el sentit que totes aquelles delegacions territorials
del Govern es puguin, en general, fer a través d’una delegació
de funcions cap als consells insulars, evidentment sempre que
aquests ho acceptin, com no pot ser d’altra manera. 

Molts són els casos, i no crec que hagi de servir aquest debat
ni aquesta proposició no de llei per a retrets polítics de com
s’han utilitzat o no aquestes delegacions territorials en molts de
casos, el meu company, el Sr. Martí, n’ha fet ja esment a alguns
casos com fa dues legislatures, a la legislatura del Sr. Matas, en
què va ser el paradigma del control polític en forma de
comissaris polítics a una illa, en aquest cas a Menorca, on el
consell insular no estava governat pel Partit Popular, o en
l’actual legislatura, amb delegacions territorials absurdes, en
aquest cas a l’illa de Formentera, perquè és l’única illa on el
consell insular no està governat pel Partit Popular.

A part, però, dels casos concrets que posen en evidència que
en determinats moments o en determinats casos el Govern de les
Illes o el Govern de torn pot utilitzar aquestes figures o per fer
un control polític d’aquella matèria en l’illa on no governa en
aquell consell insular, però sense entrar, com dic, en aquest
control polític també es donen els casos que tenint un altre sentit
les delegacions territorials com ha funcionat, ha posat l’exemple
el Sr. Martí, per exemple, la Conselleria d’Educació i amb la
delegació territorial d’Educació a cadascuna de les illes on
l’envergadura de l’estructura d’Educació a cada una es pensava
que justificava, efectivament, la creació d’aquestes delegacions.
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Però també és cert que ja que la normativa, tant l’Estatut
com la Llei de consells, dóna la potestat per fer aquesta
delegació a través de la màxima institució de cadascuna de les
illes, que són els consells insulars, ens sembla raonable i oportú
que es demani a través d’aquesta proposició no de llei. En
primer lloc, el primer punt, que no és més que complir l’Estatut
d’Autonomia, com no pot ser d’altra manera, que és continuar
amb el procés descentralitzador i, per altra, també eliminar o
que no es creïn delegacions territorials a les illes, en aquest cas
es parla de Menorca, d’Eivissa i de Formentera que és en aquest
moment on hi ha delegacions territorials, sinó que aquestes
delegacions s’haurien de fer a través dels consells insulars i,
com no pot ser d’altra manera, també inclou el Consell de
Mallorca.

Per tot això, el meu grup donarà suport a aquesta proposició
no de llei. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miguel Jerez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Prenc la
paraula en nom del meu grup parlamentari per posicionar el
criteri amb relació a la proposició no de llei presentada, que
pretén suprimir delegacions i substituir les funcions executives
i atribuir-les al consell insular. He pensat convenient i necessari
encetar aquesta intervenció i prendre com a punt de partida allò
que recull l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears que diu que l’Estatut empara la insularitat del territori
de la comunitat autònoma com a fet diferencial i mereixedor
d’una protecció especial i insta -i això és l’important- els poders
públics a dotar les mesures necessàries per tal d’evitar que els
fets diferencials es puguin derivar -d’aquests fets diferencials-
desequilibris econòmics o de qualsevol altre tipus. I aquest és un
dels eixos fonamentals, un dels eixos principals i crec que mai
no s’ha de perdre de vista a l’hora de valorar la conveniència, a
l’hora de valorar la necessitat o no de mantenir la representació
institucional a cada illa, i aquest és el criteri, i estic convençut,
que han aplicat tots els governs, i dic tots els governs, siguin els
que siguin per protegir precisament els territoris insulars enfront
els desequilibris econòmics o de qualsevol tipus, d’acord amb
què recull l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia.

No és gens nou, no és res nou, des de l’any 2007 quan
precisament es va aprovar aquesta reforma de l’Estatut
d’Autonomia i fins als nostres dies, que hagin estat governs de
diferent signe polític els que hagin decidit desplegar en
l’exercici de les competències que els atribueix precisament
l’Estatut d’Autonomia la seva arquitectura orgànica en el seu
àmbit geogràfic, uns amb major mesura i uns altres amb molta
menor mesura, com avui precisament succeeix. I tampoc no és
res nou, no descobrim res si deim que aquest model que hem
desplegat respecte, com no pot ser d’una altra forma, els
principis que ha de presidir tota organització administrativa,
d’acord amb què recull l’article 103.1 de la Constitució
Espanyola, principis d’eficàcia, de jerarquia, de
descentralització, de desconcentració i de coordinació, i que
aquests principis els hem de protegir sempre els uns i els altres

i els hem de seguir respectant com s’ha fet precisament fins ara.
I tampoc no descobrim res nou si deim que l’organització
territorial de l’administració reconeix també, i això és
important, en aquest àmbit, els àmbits autonòmics, l’existència
d’una administració central i també d’una administració
perifèrica.

És cert, i vostès ho han dit, que la redacció de l’Estatut
d’Autonomia, la reforma que es practica precisament l’any
2007, ha reforçat la pròpia raó de ser dels consells insulars, això
és un fet constatable i absolutament innegable. I aquests canvis
han augmentat la seva autonomia atribuint-los potestat
reglamentària, efectivament, en totes aquelles matèries que els
són pròpies, cert, però no menys cert és que ha augmentat també
el nivell de descentralització política de la comunitat autònoma.
No obstant això, no perquè se’ls atribueixi precisament potestat
reglamentària i es descentralitzi més es neutralitza, no
precisament per això s’anulAla o no precisament per això
disminueixen les possibilitats que té aquest govern i que té
aquesta comunitat autònoma per comptar amb ens propis, amb
òrgans propis que puguin exercir de forma desconcentrada
determinades funcions en els àmbits del seu propi territori.

I ha de quedar clar que comptar amb una administració
perifèrica i decidir quins òrgans la integren és finalment una
decisió, i vull insistir en això, és una decisió estrictament
governamental de caràcter administratiu que ha de ser coherent
i ha de ser raonable i, a més de coherent i raonable, compatible
amb el marc constitucional i amb el marc estatutari, i
precisament els arguments que avalen aquesta afirmació es
recullen a l’article 57.7 i a l’article 79 de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears. 

I és cert que l’Estatut no recull, perquè no el recull, el règim
de relacions entre l’Administració de la comunitat autònoma i
les administracions de totes i cada una de les illes, i no conté, no
contempla disposicions que es refereixin a l’estructura territorial
o perifèrica de l’Administració de la comunitat autònoma, però
no és menys cert que el precisament el 57.7 preveu només que
en l’exercici de les seves competències el Govern de les Illes
Balears podrà establir organismes, podrà establir serveis i podrà
establir dependències en qualsevol de les illes d’acord,
precisament, amb el que estableix l’Estatut. I en aquest precís
sentit també l’article 79 del mateix text recull aquest esperit.

S’ha comentat aquí, i ho fan vostès sempre, especialment
amb l’illa de Formentera, la qüestió de les duplicitats, i és una
qüestió que jo crec que aquí també hem de posar de relleu. En
molts de casos s’ha posat damunt la taula aquest fet per
desvirtuar, i així s’ha fet precisament amb Formentera, aquesta
estructura administrativa perifèrica, i entenc que és
imprescindible posar en aquest moment de relleu que no
existeixen situacions que puguin en aquest moment mantenir
aquestes precises afirmacions. 
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I dit això, i per anar posant fi a la intervenció, crec que és
important en tota aquesta qüestió dar-li un valor al qual no s’ha
fet esment per part de la resta de portaveus dels grups
parlamentaris, un valor important a la coordinació, un dels
principis que es recullen al 100.3 de la Constitució. La
coordinació crec que és un fet absolutament important perquè
es mantengui un bon equilibri, és important per potenciar
precisament aquest principi de coordinació institucional, però
sense entendre aquesta coordinació com una funció
fiscalitzadora, que molts la volen entendre així, que correspon
a una administració jeràrquicament superior i sense interpretar
això en altres termes que no siguin els de cooperació, que no
sigui en termes de reciprocitat i no sigui en termes de
participació. 

Per tant i en definitiva, senyores i senyors diputats, per
concloure entenem en el meu grup parlamentari que està
perfectament legitimat el Govern de les Illes Balears i li
correspon estructurar la seva pròpia organització territorial en
el seu àmbit geogràfic on precisament projecte la seva
influència; que la decisió de mantenir una o altra estructura
administrativa en major o menor mesura és una facultat que li
atorga l’Estatut d’acord amb l’article 80.2 i mai, i mai, una
obligació; que el model actual és el de mantenir una estructura
perifèrica precisament per desenvolupar aquestes competències;
que s’ha de potenciar el valor de la coordinació institucional, i
en aquests moments, i és un fet que no s’ha posat de relleu però
crec que és important, no existeix per part dels consells insulars
una demanda intensa en el sentit de voler assumir major volum
competencial, i hauran de ser precisament aquests, i això sí que
ho hem dit aquí, els que hauran de reclamar precisament
aquelles competències que entenguin que han de ser
transferides. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament el Govern està
legitimat per decidir com vol i en quin grau vol descentralitzar
tant les competències com la gestió a través de la delegació, en
funcions, etc. Està legitimat. El que demanam aquí és
efectivament instar el Govern que en el marc que l’Estatut
preveu, que és un marc de descentralització política i
administrativa, sigui assumida pel Govern i ho dugui a terme, si
vol, efectivament, si vol. Nosaltres creim que hauria de fer-ho.
I per què creim que hauria de fer-ho? Perquè des de les illes es
reclama.

Miri, jo tornaré a repetir el que avui surt publicat per part del
president del Consell Insular de Menorca. “La sensació sobre la
falta d’atenció del Govern a les necessitats de Menorca precisa
d’una resposta”. Açò ho diu el Partit Popular. I a més no ens ha
d’estranyar, és que ho ha dit sempre el Partit Popular; és que el
Partit Popular ha reclamat sempre les competències en
promoció turística, és clar que sí, i açò és una constant que, la
part que ha romput aquesta dinàmica, la tenim avui, però
aquesta era la dinàmica. I la por, i a més jo crec que
l’oportunitat d’aquesta proposició no de llei, ve pel fet que

precisament demà, demà, el Govern de les Illes Balears es
reuneix amb els tres consells insulars amb una finalitat: estudiar
les duplicitats i reduir duplicitats. I és aquí on deim que haurem
de veure quin és el resultat. Aquesta reducció de duplicitats en
quina direcció va?, en la direcció d’enfortir els consells insulars
o en la direcció de recentralitzar funcions, serveis, programes
cap al Govern per evitar duplicitats? En quin sentit anirà la
reducció per evitar duplicitats?, amb les quals lògicament crec
que no fa falta dir que hi estam d’acord. Cal evitar duplicitats,
nosaltres deim que es faci, que es faci, però amb l’esperit i el
marc que estableix l’Estatut, que és enfortir els consells
insulars.

Només un comentari em sembla necessari fer. Moltes
vegades es diu i es reitera la necessitat i la funció del Govern en
la tasca de coordinació, i és cert, però vull recordar també que
moltes vegades aquesta tasca de coordinació ens ha conduït a
una situació insostenible, i és que cada transferència d’una
competència no suposa transferir sinó que suposa incrementar
administració, perquè el Govern de les Illes no redueix
l’administració que transfereix amb l’excusa de coordinar.
Transferències de joventut, transfereix joventut en el seu
moment; transferències en agricultura, transfereix agricultura.
Els recursos humans i econòmics no es van transferir en la
proporció que feia efectiva aquella transferència. Per tant
transferir, i els ciutadans lògicament reaccionen, diuen que
transferir voldrà dir incrementar despesa, incrementar
administració. Açò no pot ser, aquesta dinàmica no pot ser, sota
l’excusa de coordinació que és l’argument habitual d’aquesta
dinàmica que crec que s’ha de rompre. 

I efectivament, no ho hem dit, però per nosaltres el virrei de
Formentera és el clar exemple d’una duplicitat absolutament
innecessària i que contradiu tota la retòrica que el Govern dia a
dia predica, i que demà precisament tindrà l’oportunitat
d’aplicar.

I finalment només em tem una cosa de la reunió de demà:
que serà una reunió per recentralitzar, no serà a favor dels
consells insulars, i qui marcarà la pauta tornarà a ser el Consell
Insular de Mallorca amb aquest titular: “No vull més poder ni
més autogovern”, deia la presidenta del Consell Insular de
Mallorca. Marcarà el ritme i marcarà, com ha passat ja
històricament, marcarà el ritme i el destí dels altres consells
insulars, i la voluntat d’aquests altres consells insulars no és
aquesta, no ho és i ho dic i ho repetesc amb paraules de l’actual
president i amb paraules que es publiquen avui del president del
Consell Insular de Menorca, però que són una constant dels
presidents dels consells insulars de Menorca, demanar més
autogovern, més garanties, més capacitat de decidir tot allò que
afecta els menorquins o cada una de les illes i que pot ser decidit
dins aquell marc, dins aquell àmbit.
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Per tant jo demanaria suport, suport al compliment de
l’Estatut i suport per instar el Govern actuï en la línia, en el
marc que li permet l’Estatut, i en el sentit a favor de
l’autogovern dels consells insulars. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei 7473. 

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció. 

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
7473/12.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 7477/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a reunió urgent amb alcaldes de
Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7477/12, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a la reunió
urgent amb alcaldes de Menorca. Per tal de defensar-la té la
paraula l’Hble. Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup parlamentari
defensa, i ha fet propostes en aquest sentit, que els ajuntaments
assoleixin un major protagonisme en l’estructura institucional
de la nostra comunitat autònoma. Ells són les administracions
més properes als ciutadans, prestadores de serveis tan bàsics
com és el subministrament d’aigua potable, la gestió de
recollida selectiva de residus, clavegueram, etc., etc., i són
competents en matèries tan essencials per als municipis com
l’urbanisme o els serveis socials en primera instància, primaris.

En aquest sentit l’Estatut encomana al Govern de les Illes
vetllar perquè les hisendes locals puguin..., actuïn, tenguin
autonomia i suficiència, una responsabilitat autonòmica que va
més enllà de la gestió i de transferències corrents i de capital a
través del Fons de cooperació local. 

Precisament per aquesta proximitat als ciutadans els
ajuntaments han assumit moltes vegades serveis i han exercit
competències, és cert, que no els són pròpies, relacionades per
exemple amb la geriatria, o amb educació de persones adultes,
o amb educació infantil. Ho han fet no per irresponsabilitat
seva, sinó per incompliment d’una responsabilitat que requeria
i que havia de desenvolupar una altra administració, però que
aquesta no va desenvolupar en el seu moment. L’exemple de
l’educació infantil crec que n’és un paradigma. La competència
en educació és del Govern de les Illes Balears, però avui

educació infantil és una realitat a les nostres illes gràcies al
compromís i a la tasca i al suport iniciat en el seu moment pels
ajuntaments i posteriorment pels consells insulars. S’ha de dir
avui, tot i açò, que no és una competència dels ajuntaments ni
dels consells insulars, que el Govern només assumeix el 10%,
menys del 10% del cost d’aquest servei, d’aquesta prestació,
quan és competència seva.

És per açò que creim que manca un espai instituït, per dir-ho
d’alguna manera, que reconegui el paper dels municipis en el
sosteniment del benestar i que articuli mecanismes de consulta
i participació dels ajuntaments en tot allò que els afecta. Hem
proposat en aquest sentit -ja es debatrà en el seu moment- un
consell assessor local o de municipis avui, que en certa manera
existeix de facto a moltes comunitats autònomes i que també és
una realitat molt assumida i ja molt incorporada en molts països
europeus amb més història democràtica, un organisme que
també ha de servir per fer seguiment de les responsabilitats i els
compromisos de la resta d’administracions, d’aquests
compromisos i responsabilitats que la resta d’administracions
tenen amb les corporacions locals, referides, per exemple, al
finançament, referides també a allò que marca l’Estatut i la
responsabilitat del Govern que marca l’Estatut, i també -per què
no?- amb la distribució de les competències.

Entrant ja a allò concret de la proposició no de llei, val a dir
abans que a Menorca ja existeix aquest consell de batles, que es
reuneix de la mà del Consell Insular de Menorca, que fa i ha de
fer d’ajuntament d’ajuntaments. A les reunions del maig del
2012 i del setembre del 2012 aquest consell de batles, en una
situació jo crec que límit quant a finançament per part del
Govern de les Illes Balears, reclamava una reunió urgent per
valorar de forma conjunta la situació i reiterar la necessitat d’un
calendari de pagaments. 

Recordem en aquest sentit que en aquell moment, quan es
produïen aquelles reunions, els ajuntaments no havien cobrat el
25% del Fons de cooperació local del 2011, no havien cobrat res
del Fons de cooperació local del 2012, i el 75% del Fons de
cooperació local del 2011 encara estava en aquella situació tan
caòtica de si s’ha de fer un confirming, no s’ha de fer..., en
aquesta situació. També val la pena recordar que el calendari de
pagaments és no una demanda dels ajuntaments, que també,
sinó que és un compromís del Govern que va fer i va expressar
en seu parlamentària reiterades vegades, tant el vicepresident
econòmic com fins i tot el president de la comunitat autònoma;
perquè els ajuntaments també d’alguna forma havien de
planificar i finançar els seus serveis i pagar als proveïdors, que
són igual de proveïdors que els que Govern diu que també havia
de respondre i que establia, que posava com a prioritaris, com
una de les seves prioritats en tot allò que té a veure amb el
deute.
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Bé, idò, el vicepresident no va trobar el moment, en sis
mesos des de la primera demanda que fan els ajuntaments de
Menorca, per traslladar-se a l’illa i per valorar i debatre amb els
batles la situació. Allò cert és que a la fi açò es produeix, però
es produeix sense respondre a allò que era el principal motiu
d’aquella reunió, que era establir un calendari de pagaments, un
calendari de pagaments no només pel que ara sí que ja està
resolt, sinó un calendari de pagaments que en certa manera ve
a traduir què passarà durant aquest 2013 tant en relació amb el
Fons de cooperació local com també amb el conjunt de
programes i serveis que es financen i que es transfereixen des de
les diferents conselleries. I en aquest sentit val la pena recordar
que el deute no està resolt, hi ha reunió i debat a fer.

És cert que el Fons de cooperació local, com he dit, una part
fins al 2012 està transferida, està pagada, però hem de recordar
que queden molts serveis i molts programes que encara resten
pendents de pagar, de transferir als ajuntaments perquè aquests
puguin continuar la seva tasca. I en concret pel que afecta a
Menorca, referit als programes i serveis de les diferents
conselleries, respecte del 2011 i del 2012 queden pendents més
de 2 milions d’euros, en el conjunt de la comunitat autònoma
quasi 10 milions d’euros. Per tant el Govern encara no té resolt
el compromís que va establir en el seu moment.

Què es demana, per tant? Es demana, i em sembla que no
hauria d’haver estat així, la veritat és que el dia que vaig
presentat aquesta proposició no de llei era en certa manera ja
com a darrer recurs d’aquella petició desesperada dels batles
perquè es puguin trobar amb el Govern i puguin parlar del que
és per a ells una situació dramàtica, límit, que és trobar-se amb
unes finances absolutament ofegades i haver de continuar
donant els serveis i programes que havien prestat fins ara. No
seria lògic, no és lògic, em sembla, tal vegada presentar una
proposició no de llei per demanar una reunió, no hauria de ser-
ho, almanco, lògic, crec que no hauria de ser-ho, però aquest
govern a vegades no ens dóna altres opcions, i aquest govern jo
crec que encara té pendent fer la reunió amb el contingut que
reclamaven els batles, una reunió on es precisi com es resoldrà
el finançament, el seu finançament a través del Fons de
cooperació, a través del deute que té de programes i serveis,
durant el 2013.

Perquè programar entenc que pot ser difícil, però...; no tenir
recursos per pagar factures és greu, però no poder planificar
com es pagaran, quan es pagaran, no poder donar la informació
que cal als proveïdors, en aquest cas, dels ajuntaments i poder
mantenir els seus programes i serveis és encara més dramàtic.
Per tant crec que és simplement una responsabilitat i allò que
també es diu, una obligació per part del Govern de vetllar per
les finances municipals, que es reuneixi i que parli clar de quins
són els compromisos del Govern de les Illes Balears respecte
del finançament dels ajuntaments. Ho dic de Menorca perquè
era la petició de Menorca, però no tenc cap dubte que és una
demanda i una petició que crec que puc dir perfectament que
podria fer perfectament extensible a la resta d’illes i
d’ajuntaments d’aquestes illes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Ara per torn de fixació de
posicions i pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Marc Pons, per un temps també de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Les necessitats i les
problemàtiques dels ajuntaments s’han convertit en la darrera
prioritat del Govern. Aquesta afirmació no és meva; el mateix
vicepresident econòmic així ho va reconèixer en un plenari, en
sessió plenària, a una pregunta del diputat Antoni Pastor, on el
mateix vicepresident afirmava que primer pagarem els deutes,
els serveis propis de l’Administració autonòmica també hi són,
i en tot cas els ajuntaments ja veurem quan hi podrem fer front.
Els deutes no es paguen, els serveis propis es retallen i els
ajuntaments en qualsevol cas continuen quedant a la cua.

Evidentment, aquesta no és la resposta que el vicepresident
després dóna als ajuntaments quan els té davant, els diu que al
final la culpa és dels altres i que ja veuran quan podran pagar,
com si resultàs que els ajuntaments no tenguessin proveïdors als
quals pagar deutes contrets i que, per tant, han d’abonar.

Voldria fer una incidència en aquesta idea, no és que el
Govern els digui que ara no els pot pagar, però que d’aquí mig
any, un any, dos anys els abonaran el deute contret, és que no
volen..., el Govern no els dóna, no té ni la capacitat de donar-los
una sola data, una simple data de quan farà efectius els seus
compromisos de pagament. I el temps passa, la incertesa
s’incrementa a la mateixa velocitat que el deute i els
ajuntaments avui dia ja no saben a què s’han d’atendre, i així
evidentment no es pot anar. Els ajuntaments han de refinançar
els seus crèdits, demanar noves pòlisses i al final s’acaben
convertint en el banc del propi govern.

I això fins quan? El vicepresident no ho respon i els
ajuntaments cada vegada s’indignen més. Fons de cooperació
local, del SOIB, serveis bàsics que els ajuntaments no poden
deixar de donar i el Govern mentrestant continua mirant cap a
una altra banda. Una realitat que pateixen també, per suposat,
els ajuntaments de Menorca, però no només els ajuntaments de
Menorca, una realitat que és extensiva als ajuntaments de totes
les Illes Balears als quals el Govern -insistesc- no és capaç ni
tan sols de donar-los la resposta de quan cobraran.

El vicepresident econòmic ha reconegut un deute de 370
milions d’euros amb les institucions a les Illes Balears, açò és
el que ha reconegut, per tant, segur que ho poden multiplicar per
1,5 o més amunt d’aquest 1,5. A Menorca, segurament superam
el 30 milions d’euros de deute i mentrestant de resposta no
n’arriba cap. I aquesta és la gestió i el camí del vicepresident
econòmic.

A Menorca emperò, i parl de manera específica de Menorca
perquè així està plantejada la proposició no de llei que presenta
el PSM-Iniciativa i Més per Menorca, deia que a Menorca la
història tal vegada ha duit un poc més de cua i m’explicaré.
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El president Bauzá un dia va a Menorca amb tota
l’expectativa mediàtica possible. Es reuneix amb tots els batlles,
tots junts i per separat, un rere l’altre, perquè li expliquin quines
són les seves necessitats, quines són les seves demandes; es fa
la fotografia, un reportatge extens de reivindicacions municipals
i un compromís claríssim, el president Bauzá ho resol tot.

El temps però, passa i no s’aclareix res. Cap de les peticions
dels ajuntaments es veuen resoltes per part del Govern ni la més
bàsica, que és la de saber quan els pagarà el deute del Govern.
El temps continua passant, els batlles s’enfaden, el Govern no
respon i els batlles decideixen demanar una reunió urgent amb
el vicepresident econòmic, exigeixen almanco saber el
pagament del deute contret quan s’abonarà. El vicepresident
tarda, ho enreda, però al final s’hi reuneix i s’hi reuneix, per
a...? Per a no dir-los res, per a no donar-los cap data, per defugir
de tota responsabilitat. La decepció és evident, el Govern ha
cremat tota la seva credibilitat, ningú ja en aquests moments se’l
creu, ni tant sols els seus batlles. 

La darrera, el darrer exemple de tots, ho dic perquè està bé
també que ho sàpiguen, va ser la convocatòria la setmana
passada del president del Govern a tots els batlles. Venia la
princesa Letizia a Menorca, el president es desplaçava a l’illa de
Menorca, va convocar tots el batlles per reunir-ser amb ell, la
sorpresa és que tres hores després d’aquesta convocatòria el
mateix president del Govern desconvocava la reunió amb els
batlles, suposam que perquè no hi havia ni tan sols contingut ni
capacitat de treure un sol compromís, de poder donar un sol
compromís el president als batlles de Menorca.

I la reflexió dels batlles quan ratllaves amb ells acaba essent
“bé, al final perquè hagi de venir, s’hagi de fer una fotografia
amb nosaltres, ens ho promet i tot i després no faci res, tal
vegada el millor és que ni tan sols facem aquesta reunió”. Amb
aquesta percepció els batlles -i no estic rallant d’un color polític
o d’un altre-, els batlles a l’illa de Menorca és la percepció que
en aquests moments tenen, la impossibilitat d’un contacte clar,
d’una paraula donada complerta per part... diré almanco del
vicepresident econòmic o del mateix president a l’hora de donar
resposta a les seves reivindicacions.

El Grup Socialista votarà, per suposat, la proposta d'aquesta
proposició no de llei que s’ha presentat, on no només demanam,
evidentment, que es produeixi aquesta reunió de manera urgent,
sinó que el que demanaríem és que en aquesta reunió, quan es
faci, es resolguin les coses, s’agafin compromisos i sobretot
s’acompleixin aquells compromisos que Govern, president i
vicepresident econòmic acabin donant amb els batlles.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Alejandro Sanz, per un temps també de deu
minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM: 

Muchas gracias, Sra. Presidenta. La iniciativa que hoy
debatimos ya es una iniciativa digamos que podríamos calificar
como d desfasada en el tiempo prácticamente ¿no?, y luego
entraré al fondo de lo que pretende o quiero pensar que pretende
la propia iniciativa.

Es una iniciativa que lo que dice prácticamente es que el
vicepresidente Económico vaya a Menorca, se reúna con los
alcaldes de Menorca y les explique un poco el calendario de
pagos o cómo está la situación económica en cuanto a la deuda
que tiene el Govern con los ayuntamientos de la isla.

Es verdad que surge de una petición de los alcaldes, pero
que en diciembre -en diciembre- el vicepresidente Económico
ya se reunió con los ocho ayuntamientos de Menorca en el
municipio de Es Migjorn, si ustedes van a la hemeroteca, creo
que fue el 13 de diciembre si no voy equivocado o el 11, a
mediados de diciembre, se reunió con los alcaldes de Menorca
en Es Migjorn para explicarles la situación económica y
explicarles..., bueno, la situación de las arcas económicas en
cuanto a las necesidades de los ayuntamientos.

Por tanto, es una propuesta a nuestro parecer desfasada, por
un lado, e innecesaria porque el Gobierno balear está realizando
todos los esfuerzos económicos para saldar la deuda con las
instituciones de la isla.

Nos gustaría que se pagase todo, es cierto, pero es que
tampoco no teníamos una deuda tan grande como la que
teníamos hasta la fecha, es decir, está muy bien que ustedes
ahora se interesen por la deuda que tiene el Govern con las
administraciones locales de Menorca, pero cuando ustedes
gobernaban no tenían o, mejor dicho, tendrían que haber sido
mucho más prudentes a la hora de sacar ciertos proyectos que
luego ustedes no pagaron.

Ustedes hablan aquí del Fondo de cooperación local, como
la panacea a la situación económica de las arcas de los
ayuntamientos cuando, precisamente, el Gobierno del Sr. Antich
destinó 16,7 millones de euros de cooperación local para
amortizar deuda.

Ustedes, por otro lado, nos hablan aquí del tema de las
partidas de los cursos del SOIB, cuando el Gobierno de ustedes
debía, a fecha del 30 del 6 de 2011, 9,3 millones de euros
pendientes de pago a los ayuntamientos de Baleares en cuanto
a cursos del SOIB. Por lo tanto, está muy bien que ustedes ahora
se interesen por la situación financiera de los ayuntamientos
pero es que el origen es la consecuencia de donde estamos.

Por otro lado, yo suelo decirles que el Govern está pagando
dentro del límite de sus posibilidades, está priorizando los pagos
y sobre todo en la vertiente más social, como eje principal hacia
las personas, priorizando el tema de las personas, en aquellos
proyectos que afectan directamente a las personas.
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Por tanto, la oposición ahora o los grupos de la oposición
ahora que fueron los grupos que hasta hace dos años gobernaban
esta comunidad autónoma, que fueron los grupos que
contrajeron la mayor deuda histórica de esta comunidad
autónoma, entre 1.500 millones de euros a 6.000 millones de
euros de deuda, vengan ahora a interesarse sobre la deuda, pues
qué quieren que les diga, parece un poco como el mundo al
revés, la verdad.

Y luego, claro, es decir, se habla aquí de que el Govern no
paga, de que no hay un calendario de pagos, yo soy el primero
en reivindicar que el Gobierno balear debería hacer más, pero
es que ya también lo está haciendo, es decir, pedir sí, pero hay
que ser consecuentes con la deuda que ustedes dejaron.

Le voy a dar municipio por municipio, creo que las cifras
son las cifras. Por ejemplo, el ayuntamiento de... -de los ocho
ayuntamientos de la isla-, el Ayuntamiento de Mahón, el
Gobierno balear entre el 30 del 6 de 2011 hasta el 5 del 2 de
2013, ha pagado 1.946.000 euros al Ayuntamiento de Mahón.
El Ayuntamiento de Sant Lluís, del 30 del 6 de 2011 al 5 del 2
de 2013, ha pagado 713.430 euros al Ayuntamiento de Sant
Lluís. El Ayuntamiento de Es Castell, del 30 del 6 de 2011, es
decir, cuando el Gobierno del Partido Popular gobierna esta
comunidad autónoma hasta el 5 del 2 de 2013, ha pagado al
Ayuntamiento de Es Castell 667.000 euros. Al Ayuntamiento de
Alaior, del 30 del 6 de 2011 al 5 del 2 de 2013, ha pagado 1,5
millones de euros. El Ayuntamiento de Es Mercadal, del 30 del
6 de 2011 al 5 del 2 de 2013, ha pagado 700.000 euros. Al
Ayuntamiento de Es Migjorn, ha pagado 427.000 euros. Al
Ayuntamiento de Ferreries, ha pagado 1,5 millones de euros, y
al Ayuntamiento de Ciutadella, entre el 2011 y el 2012, ha
pagado cerca de 4 millones de euros.

¿Que tiene que pagar más? Sí. ¿Que lo tiene que pagar todo?
Sí, pero está pagando, y está pagando mucho más de lo que
realmente debe a las administraciones locales.

¿Que asumen competencias que son impropias? Todos
sabemos que un 30% de las competencias que tienen los
ayuntamientos no son propias de los ayuntamientos, eso es
verdad, pero bueno, es que también ustedes ¿qué hacían?
Cursos, subvenciones, líneas de ayudas, se apunta el
ayuntamiento de turno, se hacen los cursos, el ayuntamiento de
turno adelanta el dinero y ¿quién lo paga? Pues bueno, el que
venga detrás. Y, efectivamente, el que viene detrás, que ha sido
el gobierno éste, es el que ha tenido que pagar la deuda de
ustedes con el Fondo de cooperación local, la deuda de ustedes
con los cursos del SOIB y otras acciones mayores.

Por tanto, no podemos dar apoyo a esa iniciativa. Somos
reivindicativos de que se tiene que pagar toda la deuda que se
tenga con los ayuntamientos porque es la principal institución
de cara al ciudadano, pero el Govern sí está pagando.

¿Nos gustaría que pagase mucho más? Sí, pero hay que
saber de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir y
esa es la situación.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. A veure, abans de res
volia deixar clar, perquè sembla que el discurs dóna a entendre
com si el Govern sigui l’Administració i la resta sigui
l’administració perifèrica de la comunitat autònoma,
ajuntaments i consells són l’administració perifèrica de la
comunitat autònoma. M’agradaria... el to amb el qual s’hi
refereix el Partit Popular dóna almanco aquesta impressió i em
torna omplir de contingut el que preveig de la reunió de demà.

En qualsevol cas, no era aquest el tema que debatem aquí. El
tema que debatem és: els batlles de Menorca en reunió, en junta
d’alcaldes es reuneixen el maig del 2012, demanen una reunió
amb el Govern perquè volen, no volen cobrar, que sí, volen un
calendari de pagaments, volen una previsió doncs per gestionar
de manera eficaç els seus recursos, els seus serveis, açò és el
que demanen. La repeteixen el setembre del 2012, titular dels
mitjans de comunicació: “Los alcaldes vuelven a exiger al
Govern que no demore el pago de las cantidades que se les
debe.”, i surten els diferents alcaldes. Un alcalde: “Esto no
puede ser”, és l’alcalde de Ferreries, el Sr. Manuel Monerris.
Són els alcaldes que demanen la reunió. Ni per
videoconferència no es va poder fer la reunió.

El desembre, efectivament, hi ha una trobada, una reunió,
però en aquesta reunió precisament no es resol allò que era el
motiu de la demanda, un calendari de pagaments, es diu que no
és possible. Però és que el calendari de pagaments -hi torn
insistir- no és un invent dels alcaldes de Menorca en aquest cas,
és un compromís del Govern. Però vagin al Diari de Sessions,
si és de les primeres coses que tant el president com el
vicepresident Econòmic es varen comprometre: “nosaltres
farem un calendari de pagaments, planificarem els pagaments
perquè tothom sàpiga què cobrarà i quan cobrarà”. Açò és el que
demanen els alcaldes, saber, tenir garanties que cobraran i quan
cobraran, perquè tenen uns compromisos amb els ciutadans que
són els servies.

Perquè, és clar, les escoles infantils municipals comencen
cada curs, cada curs comencen, però cada curs comencen sense
saber quines seran les entrades i sense saber quan els cobraran
i, com ja s’ha explicat, l’ajuntament després doncs ha de trobar
solucions, bones o no tan bones, per resoldre aquest dèficit.

Sabem d’on venim, però és que alguns tenen una història
limitada i la història és un poquet més llarga. Aquest govern no
va començar fa quatre anys, aquesta comunitat autònoma no va
començar fa quatre anys, va començar fa quatre i quatre i quatre
i quatre, i tots sabem que governar vol dir prendre
compromisos, fer inversions i per tant, segurament molts
d’aquests compromisos i d’aquestes inversions s’arrossegaran
amb el temps, però cal veure amb què es gasten aquests recursos
i quines són les inversions. Són inversions socials? Són
inversions que tenen una resposta cap al ciutadà? No ho podem
reduir tot a l’anècdota, no ho podem reduir en “vostès gastaven
en subvencions..., que la cultura de la subvenció...”, bé, cultura
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de la subvenció, jo ho he dit sempre, qui és el gran exemple de
la cultura de la subvenció és el Partit Popular.

Aquesta filosofia de la subvenció, qui l’ha aplicada i l’ha
practicada és el Partit Popular, mirem si no a AFA Familiar,
subvencions de 600.000 euros no justificades mai, o a l’Agència
Balear de Notícies, què és si no una aportació. Però si... què ens
han de dir de subvencions? I les subvencions que dóna el
Govern de l’Estat ara a les fundacions i a la fundació del Partit
Popular, açò no és una subvenció? No és una subvenció? On és
ara la nova filosofia de les subvencions, digui’m, doncs
prediquin-ho, diguin-ho a Rajoy, per favor! Els quasi 1 milió
d’euros que ha repartit amb les fundacions no són subvencions?
Ah!, no, són per finançar els partits polítics!

Parlem clar, els ciutadans volen les coses clares, no ens
venguin aquí..., encara les subvencions és una de les raons per
les quals els ajuntaments no puguin tenir un calendari de
pagaments, un calendari de pagaments!, no diuen “vull demà
tots els doblers”, no, no, diuen un calendari. Si tots, crec que
som més que comprensius a saber que la situació és difícil i que
tots ens hem d’adaptar i que tots hem de fer esforços, però és
millor fer esforços fent, tenint damunt la taula una previsió i açò
és el que demanen.

Per tant, jo no puc fer més que reiterar el suport als alcaldes,
també del Partit Popular, a tots els alcaldes quan demanen al
Govern que es reuneixi amb ells, que sigui transparent i que bé,
puguin tenir una relació de coordinació més real. 

Si reunir-se el desembre després que demanar una reunió el
maig i que no es resolgui el tema pel qual s’havia convocat, si
açò és la resposta del Govern, jo la consider insuficient, què
voleu que vos digui?, la consider insuficient, el Govern podria
fer un poquet més per als ajuntaments de les illes i, com a
mínim, tenir, donar un tractament, un tracte crec que més
respectuós a unes institucions que -insistesc- no són
perifèriques, són part de la comunitat autònoma i com a tals es
mereixen un respecte i una reunió és el mínim respecte que es
pot tenir entre institucions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Passam ara a la votació de la
Proposició no de llei, RGE núm. 7477/2012.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Abstencions cap, evidentment. 

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7477/2012.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

3) Proposició no de llei RGE núm. 7586/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Oficina
d'avaluació pública.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7586/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l’Oficina
d’avaluació pública. Té la paraula la Sra. Lourdes Aguiló per
defensar-la per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Dia 1 d’octubre de 2012, data en què vam preparar aquesta
iniciativa parlamentària, no sospitàvem que pogués ser objecte
de debat en aquesta comissió en un moment de tanta connexió
amb l’actualitat. En un moment en què les actuacions d’opacitat,
per qualificar-les d’una manera suau, dutes a terme per
membres del Partit Popular, han escandalitzat la ciutadania,
l’opinió pública espanyola i la mundial, en un moment en què
l’activitat política està en entredit, atesos els escàndols de
corrupció que estan sub iudice i que afecten majoritàriament el
Partit Popular. 

En el moment de més cruesa de la crisi econòmica, quan a
les Illes Balears hi ha més persones que mai que estan en
situació econòmica precària, menys persones afiliades a la
Seguretat Social, cosa que vol dir menys persones amb feina;
quan la major part de la ciutadania s’ha empobrit, en aquest
moment es coneix que el tresorer del Partit Popular, el Sr.
Bárcenas, s’ha enriquit amb més de 22 milions d’euros, qui sap
com!, i que els té a Suïssa. S’ha sabut que presumptament per
la seu del Partit Popular, han circulat sobres amb sobresous per
a càrrecs polítics, pagats amb doblers negres i per tant, no
declarats a hisenda, no subjectes a imposts, no subjectes a
aquests imposts que el seu govern ha incrementat per a la resta
de la ciutadania.

Per tot això, en aquest moment d’alarma social, és
imprescindible fer un exercici de transparència i posar en marxa
l’Oficina d’avaluació pública, tal com està dissenyada a la Llei
de la bona administració i del bon govern que avui encara
vigeix. Cal assegurar que la seva actuació gaudeix de total
independència i autonomia dels òrgans polítics de govern. Avui,
les demandes de transparència i rendició de comptes dels
gestors públics es fan més paleses que mai i és imprescindible
dur a terme accions que garanteixin la màxima transparència i
la publicitat de les dades. No ens en queda altra, senyores i
senyors diputats. Només amb la veritat, amb la veritat per
davant es pot tornar guanyar la confiança de la ciutadania,
perduda completament a dia d’avui.

Cal incrementar els canals de comunicació i de participació
de la ciutadania. Cal dur a terme avaluacions periòdiques de les
polítiques governamentals i fer-les públiques, perquè la
ciutadania pugui conèixer en què es gasten els seus doblers i
com les intervencions polítiques resulten adequades i eficients
per a la consecució de les finalitats que persegueixen. Cal
avaluar l’activitat dels càrrecs polítics, com a garantia de
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transparència i de rendició de comptes. I cal donar publicitat a
aquestes actuacions.

Tot això és imprescindible. I en lloc d’això, ens trobam que
el Govern de les Illes Balears ha penjat a la web una proposta de
modificació de la Llei de bona administració i del bon govern,
per tal de minvar les obligacions legals de transparència, de
participació de la ciutadania i d’avaluació de l’acció de govern.
Aquesta és la realitat d’avui i nosaltres no ho podem entendre.
No podem comprendre com s’atreveixen amb tot el que està
passant en aquest país, després del que s’ha sabut aquest cap de
setmana passat, després del que està passant en el Partit Popular,
després del que ha dit el President Mariano Rajoy. No es pot
entendre, la ciutadania no ho pot entendre, ni pot acceptar que
prosperi una modificació que poda totes les obligacions legals
de transparència, participació i rendició de comptes que ha
proposat el Govern.

Senyores i senyors diputats, potser ara cal una modificació
de la Llei del bon govern, però l’única modificació possible de
la llei que actualment vigeix i que el Govern ha incomplert
sistemàticament, és una modificació per incrementar les
obligacions de transparència. Som els representants dels
ciutadans i, com a tals, no podem fer el contrari del que avui ens
demanen. Cal que escoltem les demandes de la ciutadania i avui
l’exigència no és l’opacitat, és la transparència. Més
transparència, ampliar les obligacions de transparència a totes
les institucions i també als partits polítics. Això és allò que ens
demanen els ciutadans i estam obligats a atendre aquest clam.

Aquest parlament no pot defugir de les seves
responsabilitats. No es poden rebaixar les obligacions legals de
transparència, s’han d’incrementar. No es pot descafeïnar
l’Oficina d’avaluació pública, s’ha de posar en marxa tal com
està dissenyada. Si s’ha de modificar aquest òrgan, en tot cas ha
de ser per fer-lo més independent i més garantista. No per
impossibilitar-lo al control polític, no per minvar les seves
funcions, no per eliminar l’obligació legal de dur a terme les
avaluacions de les intervencions públiques de més de 5 milions,
proposta de modificació de l’article 46.2, no per eliminar
l’obligació de què les actuacions es facin públiques. La
proposta, ho poden comprovar, pretén eliminar el paràgraf de
l’article 49.1, que diu que les avaluacions s’han de fer públiques
per dir que s’han d’arxivar. AlAlucinant!

A tot això s’ha d’afegir la manca absoluta de transparència
del president de les Illes Balears, que s’ha entestat en no mostrar
i impedir l’accés a les seves declaracions de guanys, d’activitats
i de béns, malgrat les informacions que sobre aquestes varen fer
els mitjans de comunicació. L’opacitat i l’obscurantisme del
president es va traslladar al Govern, que a totes les demandes de
transparència fetes en aquesta seu, va respondre amb evasives
i negatives. D’aquesta manera, durant el temps que duim de
legislatura, s’ha instalAlat entre la ciutadania la creença que és
molt possible que el president de les Illes Balears hagi exercit
i exerceixi activitats no compatibles amb el seu càrrec, algunes
de les quals no varen ser declarades en el moment de prendre
possessió del càrrec, ni dins el termini establert, cosa que la Llei

d’incompatibilitats d’alts càrrecs considera infraccions molt
greus.

Esbrinar aquests fets i informar-ne sobre les conseqüències,
s’hauria d’haver dut a terme per mitjà d’un òrgan que reunís
totes les garanties d’independència i autonomia, que òbviament
no tenen ni el Consell de Govern, a les ordres del president, ni
els òrgans que estan sotmesos jeràrquicament a algun membre
del Govern, sense autonomia funcional. 

L’article 50 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern, va crear l’Oficina d’Avaluació
Pública de les Illes Balears. Aquesta oficina és encara avui i per
imperatiu legal, l’òrgan que ha de desenvolupar les seves
funcions amb plena autonomia funcional i ha d’estar integrada
per funcionaris o personal laboral fix de qualsevol administració
pública. Entre les funcions de l’oficina, destaquen aquelles
referides a la matèria de transparència i integritat, paraula que
per cert, “integritat”, que pretén eliminar la proposta que fa el
Govern. 

Molt especialment, a aquesta oficina li correspon dirimir els
casos de conflictes d’interessos i emetre un informe previ sobre
les solAlicituds de compatibilitat d’activitats. També li
correspon, i ja li corresponia el 2012, vetllar pel compliment del
règim d’incompatibilitat dels alts càrrecs i del personal esmentat
en l’àmbit d’aplicació que se defineix a l’article 30 de la llei i
gestionar la difusió de les compatibilitats autoritzades i
gestionar la informació sobre les retribucions dels càrrecs
públics, així com la seva difusió. I gestionar el registre
d’interessos i activitats, el registre de patrimoni dels membres
del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. També desenvolupar actuacions conjuntes sobre
aquesta matèria amb altres institucions públiques de les Illes
Balears, especialment amb els ens que tenguin competència en
matèria de control de patrimoni i béns dels càrrecs públics, i
comprovar la justificació de les variacions, en forma
d’increment del patrimoni dels càrrecs públics, entre d’altres.

Així les coses, resulta que la posada en marxa de l’Oficina
d’avaluació pública és actualment imprescindible. En cas
contrari, és pràcticament impossible que en el procediment
administratiu que hauria d’haver determinat la situació
d’incompatibilitat o no del president de les Illes Balears hi
intervengui un òrgan amb la necessària independència i
autonomia. En lloc d’això, han fet intervenir uns funcionaris,
que ocupen llocs de lliure designació i estan sotmesos al
principi de jerarquia i a les directrius del conseller
d’Administracions Públiques que els ha nomenat, i no tenen per
això, la necessària garantia d’independència, ni autonomia. Tot
això ha obligat a la judicialització de la qüestió, judicialització
que s’hauria pogut evitar si tal com mana la llei vigent, el
president hagués fet públiques les seves declaracions i l’Oficina
d’avaluació pública hagués estat creada i hagués realitzat les
funcions que la llei li encomana en aquesta matèria quant a les
activitats del president.



660 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 39 / 6 de febrer del 2013 

 

Tot i així, avui no podem defugir de les nostres obligacions.
I és per això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
aquesta proposició no de llei. Demanam que el Parlament insti
el Govern de les Illes Balears a posar en marxa immediatament
l’Oficina d’avaluació pública, creada mitjançant la Llei de la
bona administració i del bon govern, tal i com està dissenyada
actualment a la llei que vigeix. També s’ha d’instar el Govern
de les Illes Balears perquè asseguri que l’oficina, com a òrgan
que gaudeix d’autonomia i independència, instrueixi els
procediments que corresponguin envers la presumpta
incompatibilitat del Sr. Bauzá per exercir el càrrec de president.
També respecte de la titularitat de la farmàcia, també en relació
amb la condició d’administrador o apoderat i/o soci de les
entitats vinoteca El Divino y Bauser, SL, i també en relació amb
els fets que envolten el nomenament i posterior cessament del
Sr. Borja Rupérez com a gerent d’IB3, i en relació amb la
possible falsedat de la declaració sobre béns i activitats
realitzada pel Sr. Bauzá davant l’administració autonòmica.

També consideram que s’ha d’instar el Govern de les Illes
Balears perquè tan bon punt entri en funcionament l’Oficina
d’Avaluació Pública de les Illes Balears, li encomani l’emissió
de l’informe corresponent amb proposta de resolució, sobre la
incompatibilitat o no del president i el conflicte d’interessos
que, d’acord amb els fets constatats que es puguin haver
produït, proposi les mesures adients, inclosa, si escau, la
comunicació a la Fiscalia, en cas de què hi hagi indicis de
comissió d'ilAlícits penals.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara torn de fixació de
posició. Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca té la paraula el diputat Sr. Nel Martí.

EL SR. MARÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de res, vull dir que el
nostre grup donarà suport a aquesta iniciativa, que entenem que
s’emmarca dins la llei avui vigent, la Llei del bon govern. Per
tant, creim que és lògic que en aquests moments es reclami
desenvolupar un seguit d’articles que encara estan per
desenvolupar respecte d’aquesta llei i en concret respecte de
l’Oficina d’avaluació pública. És lògic tenir-ho dins l’agenda i
és lògic que els grups de l’oposició reclamin al Govern que
desenvolupi allò que preveu la llei.

I és més lògic que mai quan la situació que vivim és una
situació de descrèdit absolut de la política i dels polítics. Jo crec
que n’hauríem de ser molt conscients, perquè aquí no ens hi
jugam només la nostra credibilitat de cada un dels diputats que
som aquí, sinó que estam posant en joc la credibilitat de la
mateixa activitat política i de les institucions. Crec que tenim el
deure i la responsabilitat de complir amb allò que el ciutadà vol
dels seus dirigents, dels seus càrrecs públics, dels seus càrrecs
que ha elegit. 

I què vol el ciutadà? Jo crec que és prou evident, però ho
podem dir mitjançant les xifres del baròmetre del CIS, de
desembre de 2012, quan posa de manifest que les principals
preocupacions dels ciutadans són l'atur i la situació econòmica
i després els polítics, els partits com a segona preocupació i la
corrupció i el frau. I açò és així, ho diuen les xifres, i açò és
greu. I no podem quedar en silenci davant d’aquesta situació.
No podem quedar en silenci i lògicament el Govern hauria
d’actuar en conseqüència. 

I què és el més lògic en aquest sentit que ha de fer el
Govern, quan veu els ciutadans desconfien de les institucions i
de l’activitat política? Mostrar, donar més transparència i
demostrar que els que exercim aquesta activitat ho feim de
forma noble i de forma transparent i sense cap ànim de lucre.
Crec que hi podríem estar tots d’acord. Si açò és així, són difícil
d’entendre les dificultats i els obstacles que posa el Govern per
conèixer i perquè tothom tengui la tranquilAlitat de saber si la
Presidència, si el president Bauzá, la seva responsabilitat la seva
política pública és compatible, és incompatible amb les seves
altres activitats empresarials, privades. Es tracta d’açò. Açò els
ciutadans ho volen saber, no, els ciutadans ho volen saber. Si
no, escriguin vostès en els mitjans de comunicació, els ciutadans
no volen saber si el President està en una situació legal o
ilAlegal. Vostès creuen que no ho volen saber? Déu n’hi do!

No, no, el deure del polític no és arribar a un procés judicial,
que si és necessari s’hi arribarà, és demostrar que actua de
forma transparent, de forma noble. Bé, es veu que tenim un
nivell de la responsabilitat política bastant diferent. 

I front d’açò i per sorpresa de tots, el Partit Popular, el
Govern impulsa la modificació d’aquesta llei, que ara no és la
seva llei, que es va tramitar de forma urgent, sense les garanties,
aquest és l’argument i l’excusa que s’utilitza. Aquesta gent que
diu açò es veu que no ha llegit el Diari de Sessions de les
intervencions que va tenir el Partit Popular en tota la tramitació,
es veu que no s’ho han llegit, la justificació del seu vot en
aquesta llei, açò ja no interessa. I en canvi, ens proposen
modificar, rebaixar, buidar de contingut aquesta llei, aquesta llei
que està per desenvolupar, per acabar de desenvolupar, i
especialment un dels instruments fonamentals bàsics que és
l’oficina.

Durant aquests dies hem pogut veure la constant negació que
la intenció era reduir la transparència, reduir el control i reduir
la participació. Però en cap cas ningú del Govern no ha estat
capaç d’entrar en el detall de la llei, ni tan sols el responsable de
la seva redacció, dic responsable, no dic que l’hagi redactada,
dic el responsable de la seva redacció, perquè no és eliminar
transparència i control, eliminar l’obligació d’haver de difondre
els informes, les memòries i els resultats de gestió?, no ho és?
Què volen dir, que no és cert el que dic? No és cert que
s’elimina la publicitat de les despeses superiors a 500 euros
relacionats amb dietes, representacions similars dels membres
del Govern i alts càrrecs? És mentida açò que dic? Açò és cert
i açò és eliminar instruments de control i de transparència.
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No és cert que s’elimina l’obligació d’obrir a participació
ciutadana els projectes de llei, via audiència pública i
l’avaluació de polítiques públiques, no és cert açò? No és cert
que s’elimina la possibilitat de participar en la priorització de
les inversions en el pressupost?, no és cert? No és cert que es
canvia açò? No és cert que es canvia l’oficina i ara passa a ser
dirigida per un càrrec de confiança, jo esper que estarem
d’acord que açò elimina qualsevol garantia d’independència i
d’autonomia d’aquesta oficina, no és cert açò? Doncs si açò és
cert, que ho és, aquesta llei el que fa és rebaixar el control i la
transparència i no fa cap servei ni a aquesta comunitat ni als
ciutadans. Si el Partit Popular de ver creu que els ciutadans no
estan interessats a saber si els polítics que paga cada dia, perquè
cobram dels ciutadans, creu el Partit Popular que no els
interessa saber si són honests, nobles i transparents, doncs em
sembla que no estam parlant ni de la mateixa política, ni de la
mateixa transparència, ni de les mateixes institucions.

Donam suport sense cap dubte, com he dit al començament,
a aquesta iniciativa, emmarcada dins un context que
sorprenentment avui ens ha capgirat qualsevol perspectiva, però
que lògicament dins el marc legal que estam ara, una prioritat
era desenvolupar i fer efectiva l’Oficina d’avaluació pública per
donar garanties als ciutadans que els que som aquí, els que
governen aquestes illes, ho fan d’una forma noble, sense frau,
sense corrupció, sense enriquiment ilAlegal i amb les garanties
de la llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Fernando Rubio
per un temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Veim que el PSM parla de
xifres, només de les xifres que li interessen i li convenen. De les
xifres que ens varen deixar, quan els ho recordam, aquestes no
li interessen i no parlen d’aquestes xifres. Una altra cosa que
també voldria comentar és que és absolutament contrari a dret
que s’hagi de demostrar que una persona és innocent. No, es
presumeix la innocència de les persones. Per tant jo crec que
aquestes persecucions que estan duent a terme des dels partits
de l’oposició en contra de persones determinades, perquè és
president o perquè és conseller i perquè a més és del Partit
Popular, crec que haurien de..., en fi, de fer-s’ho mirar i haurien
de canviar aquesta estratègia destructiva.

Saben que la Llei de bon govern es troba en una fase
d’exposició pública, es troba en fase d’alAlegacions. Per tant
pensam que no podem instar a crear l’Oficina d’avaluació
pública perquè la Llei del bon govern està en fase d’exposició
perquè la ciutadania pugui fer les seves aportacions. Per tant no
seria adient posar en marxa aquesta oficina, amb la qual s’ha
d’aprovar també un decret per posar en marxa aquesta oficina,
mentre nosaltres estam en un procés de modificació de la Llei
del bon govern. Per tant quan acabi aquest procés de
modificació es posarà en marxa i es desplegarà. 

A més a més saben perfectament que aquesta llei es
modifica per molts de motius, motius jurídics. És una llei
transversal que afecta multitud d’accions, és una llei amb
articles incompatibles o de difícil harmonització amb altres lleis
sectorials. Es vol simplificar articles per simplificar la llei i per
evitar duplicitats innecessàries. Però també es vol adaptar la llei
al nou marc jurídic estatal amb la Llei de transparència del
Govern que fa l’Estat. Aquesta modificació es fa i es farà amb
totes les garanties i amb total transparència. De fet, si ens
trobam en aquesta fase d’exposició pública, com deia
anteriorment, això implica un plus de transparència per tal que
la ciutadania pugui fer les seves aportacions. A més a més el
conseller Simón Gornés anuncià, per molt que els pesi, la seva
compareixença voluntària. Per tant, abans de fer valoracions
parcials i impròpies d’una persona com vostè, Sra. Aguiló, que
és lletrada de la comunitat autònoma, crec que el més adient és
esperar a escoltar les explicacions que ens donarà el conseller
d’Administracions Públiques per tal d’explicar davant la cambra
parlamentària els motius de la modificació d’aquesta llei.

Quant a l’Oficina d’avaluació pública és bo reforçar
l’objectiu de transparència que inspira la llei, i es pretén sense
cap dubte simplificar les seves funcions per tal que aquesta
oficina, que passa a anomenar-se de transparència i d’avaluació
pública, es pugui aplicar d’una manera absolutament efectiva i
amb totes les garanties. No podem oblidar la situació econòmica
en què ens trobam, ni podem oblidar que vostès varen plantejar
una estructura complexa i costosa; per tant hem d’atendre a les
disposicions pressupostàries per tal de posar en marxa aquesta
oficina que, a més a més, s’haurà de fer un decret per tal de
posar-la en marxa i determinar de forma concreta i detallada les
seves funcions i la seva estructura, la qual no s’esgota amb la
regulació que es reculli a la Llei del bon govern.

Quant al plantejament d’aquesta PNL, Sra. Aguiló, em sap
molt de greu però ens obliga a entrar en aquesta qüestió. Es veu
que a vostès l’Oficina de control pressupostari no els interessa
gens. Vostès plantegen aquesta PNL amb un clar afany de
persecució cap al president del Govern, i torn a insistir, Sra.
Aguiló, que aquesta postura tan destructiva cap a la figura del
president del Govern havia de ser impròpia d’una lletrada de la
comunitat autònoma que té unes funcions molt clares, concretes
i determinades, i que també es podria obrir un debat de si
aquesta actitud que vostè ha presentat avui i presenta
darrerament al Parlament és compatible o no amb la seva
professió com a funcionària i com a advocada de la comunitat
autònoma. Es podria plantejar si és compatible o no que una
advocada de la CAIB presenti unes postures i unes acusacions
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tan clares i tan fermes en contra del president del Govern de les
Illes Balears. O que controli també amb crítiques molt
contundents el conseller de Presidència, conselleria de la qual
orgànicament depèn.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sr. President, per una qüestió d’ordre, m’agradaria que ens
poguéssim ajustar al que diu la proposició no de llei i no fer una
crítica personalitzada de la diputada i de la seva feina.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa...

LA SRA. COSTA I SERRA:

No com a diputada sinó de la seva feina particular. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa, en este debate se ha hablado de Bárcenas, se ha
hablado de muchas cosas que nada tienen que ver con la
proposición no de ley.

Tiene la palabra el Sr. Fernando Rubio y luego, en el turno
de réplica, tiene que cerrar la Sra. Lourdes Aguiló y podrá en
este caso, si quiere, con todo su derecho, matizar lo que diga el
Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, insistim que aquesta qüestió ens pareix que no és
agradable, però que són ells els que ens han obligat a obrir
aquest tema, que també és un tema que podria ser objecte de
debat en seu parlamentària, de si és o no és compatible
compatibilitzar aquestes dues funcions. I li he de dir, li he de dir
que em va sorprendre molt quan vaig llegir el contingut
d’aquesta PNL, Sra. Diputada, i quan vaig veure la seva firma
estampada. D’un altre company seu no m’hagués sorprès, però
de vostè sí, i crec que no és ètic des d’un punt de vista
professional.

Vostès no es cansen de dir mentides per confondre la
ciutadania. És rotundament fals que l’oficina deixarà de
gestionar registres d’interessos i activitats i el registre de
patrimoni de membres del Govern. L’exposició pública és el
millor exercici de transparència per a una llei com aquesta.
Vostès demostren una actitud vil i oportunista farcida de
desqualificacions i de falAlàcies, que tot això serà respost amb
els fets i amb la llei a la mà. Vostès parlen com si la nova llei
del bon govern modificàs la Llei d’incompatibilitats, i això és
rotundament fals; els membres del Govern, el president del
Govern inclòs, estaran sotmesos a un doble control, per a això
sí que hi haurà un doble control: ja el règim que estableix la Llei
d’incompatibilitats, que és un règim entenem des del nostre punt
de vista clar i que dóna seguretat jurídica, i a més a més per la

Llei del bon govern que, com dic, serà un plus de control i un
plus de responsabilitat de cara al Govern de les Illes Balears.

Per tant pensam que aquesta moció és una moció clarament
oportunista..., perdó, aquesta proposició no de llei és clarament
oportunista, és una proposició no de llei que el que pretén es
desestabilitzar l’acció d’un govern, el que pretén és perseguir
clarament el president del Govern de les Illes Balears. Pensam,
perquè també es pot plantejar per què en aquests moments
vostès plantegen aquesta reforma i aquesta modificació de la
llei: idò per tenir una llei del bon govern adequada i correcta,
senyores i senyors diputats, i això és el que pensam i per això
durem aquesta modificació endavant.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per aclariments i contradiccions
té la paraula la Sra. Lourdes Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Diputat, amb la que
està caient sobre el Partit Popular l’única resposta possible és la
transparència, l’única, no n’hi ha d’altra. Ho diu tothom, fins i
tot ho ha dit el Sr. Rajoy, eh?, que cerca consensos per aprovar
una llei de transparència per a l’Estat. Ahir vàrem poder escoltar
vostè i jo el president del Tribunal de Comptes dient-ho: l’única
solució és la transparència, però vostès s’entesten en l’opacitat.
A les Corts Generals han impedit amb la seva majoria qualsevol
espai de debat i reflexió sobre la corrupció, i s’equivoquen,
s’equivoquen i molt, perquè la ciutadania ja n’està farta. 

Vostès ho pagaran però serà tard. Mentrestant perjudiquen
la política, perjudiquen les institucions, perjudiquen la
democràcia i, el que és molt pitjor, perjudiquen directament els
ciutadans, perquè la corrupció, la manca de credibilitat incideix
negativament sobre l’economia i aprofundeix en la crisi
econòmica que avui pateixen molt directament tants de
ciutadans d’aquest país; alguns altres no, el Sr. Bárcenas no,
evidentment, i alguns altres... que no anomenarem.

Miri, Sr. Diputat, en la situació de sospita s’hi ha posat el
president tot sol, el president tot solet. En la situació de
presumpció de falsedat, s’hi ha posat el president tot sol. No hi
ha cap estratègia destructiva per part de l’oposició, no l’hi hem
posat nosaltres, s’hi ha posat ell. Qualsevol persona que no
tengués res a amagar hauria posat immediatament tots els papers
sobre la taula. Si immediatament després que sortissin les
informacions sobre les activitats del president en premsa,
filtrades per no sabem qui però evidentment no per nosaltres,
que desconeixíem completament aquella situació, ell hagués
sortit presentant públicament les seves declaracions i mostrant
tots els papers que acreditassin que allò que diu és la veritat, la
polèmica hauria acabat fa temps i ja no se’n parlaria. Si
haguessin deixat intervenir la Comissió de l’Estatut del Diputat
immediatament, que vostès han bloquejat tot i el secret de la
seva intervenció, la polèmica s’hauria acabat fa estona. Si
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haguessin posat en marxa l’Oficina d’avaluació pública que
avui els demanam que posin en marxa i s’haguessin fet les
actuacions que es demanen en aquesta PNL, amb publicitat i
transparència, s’hauria pogut acreditar que realment l’actuació
del president ha estat la correcta, si és que ho ha estat, i avui ja
no se’n parlaria.

L’opacitat i la manca de transparència, l’entestament a no
mostrar els papers ens han duit a aquesta situació, i ara vostès
em critiquen a mi, em critiquen a mi que jo faig una actuació
com a diputada, perquè m’han posat aquí els electors, i tenint -
perquè jo sí vaig fer les meves declaracions i sí vaig demanar la
compatibilitat- tenint la compatibilitat atorgada per aquest
parlament, per l’òrgan corresponent d’aquest parlament i per
l’òrgan corresponent de l’administració autonòmica, d’acord
amb la llei, així de simple, perquè jo ho vaig declarar i ho vaig
obtenir, i tenc les declaracions de compatibilitat, perquè una
cosa és la meva funció de diputada aquí i en aquesta seu, que no
impedeix la representació i defensa en judici de la comunitat
autònoma per defensar els actes administratius davant els òrgans
jurisdiccionals. No m’ho impedeix perquè a mi no només no em
costa sinó que m’entusiasma la meva funció de lletrada de la
comunitat autònoma i la defensa dels actes administratius que
se m’encomanen. No n’hi ha, d’incompatibilitat, senyor..., amb
la llei actual. Si canvien la llei facin-me incompatible; tenen la
majoria, facin-ho i jo me n’aniré tranquilAlament a fer la meva
feina de lletrada que m’entusiasma i m’agrada molt, i que he
defensat en moltes ocasions actuacions de tots els governs
d’aquesta comunitat autònoma, des de l’1 de gener del 96 que
sóc funcionària d’aquesta comunitat autònoma he defensat les
actuacions del Partit Popular, i ho he fet amb tanta força i amb
tantes ganes com qualsevol altre.

Però bé, en qualsevol cas què li he de dir? No hi ha
estratègia. Però vostè, en canvi, em fa un discurs per atacar-me,
com el d’ahir, que..., és que ahir va ser patètica l’actuació del
president. Ahir vostès primer treuen pit perquè el fiscal en cap
ha decidit l’arxiu d’actuacions penals envers el president, quan
el que ha fet és que ha dit que s’ha de quedar a l’espera del
resultat del procés administratiu, que veurem en què acaba; idò
ahir vàrem haver d’assistir a una intervenció penosa, patètica
diria jo, del president, que intentava mostrar-se com el valedor
de la transparència i de la lluita contra la corrupció, sense
adonar-se que ha perdut tota credibilitat, que ningú no el creu,
i així no anam bé, i vostès ara fan el mateix. Ahir surten atacant
els partits polítics perquè diuen que tenim una estratègia en
contra seva, i ara avui també m’ataquen a mi directament. Miri,
així no anam bé, Sr. Diputat; així no anam bé, senyores i
senyors diputats del Partit Popular. Reflexionin, reflexionin i
comencin a donar passes necessàries per guanyar credibilitat,
aprofitin aquesta PNL i donin una primera passa cap a la
transparència.

No ens diguin que no compleixen la llei perquè està en
procés de modificació. Les lleis s’han de complir mentre
vigeixen, amb independència que estiguin pendents que les
majories parlamentàries permetin modificar-les. Les lleis s’han
de complir mentre vigeixen. No ens facin discursos buits de
contingut dient que s’han d’adaptar a una llei estatal; encara no
la tenim, la llei de l’Estat. Esperin-la, perquè potser ens haurem
d’adaptar un altre pic i haurem de tornar a modificar aquesta
proposta que vostès ara fan per donar més transparència, perquè
és que ara resulta que tenim una llei que diu, o fan vostès una
proposta per dir que no s’han de publicar els contractes menors
a partir de 9.000 euros si són d’assessorament i a partir de
25.000 si són d’obres, i potser resulta que la llei de
transparència de l’Estat dirà que s’han de publicar tots, que
efectivament s’han de publicar tots. Si el que hem de fer és
incrementar la transparència! 

Donin una primera passa, reflexionin, donin una primera
passa. És que..., cerquin consensos. Si el que vostès estan fent
ens perjudica a tots, ens perjudica a tots. Ens hem de posar tots
d’acord ja i començar a donar passes per incrementar la
transparència, és que és l’únic camí, és l’únic camí i ho diu
tothom. Facin cas i aprovin aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la
Proposició no de llei 7586/12.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
7586/12.

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