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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats, començam la sessió d’avui, en
primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sr. President,  Fina Santiago pel Sr. Nel Martí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Moltes gràcies, l’ordre del dia d’avui consisteix en
el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 1855/13,
2016/13 i 3473/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1855/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a solució
extrajudicial de conflictes per a la minva de la litigiositat.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1855/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solució
extrajudicial de conflictes per la minva de la litigiositat. Per
defensar-la té la paraula la Sra. Lourdes Aguiló, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, les mesures adoptades fins ara pel Govern del Partit
Popular de les Illes Balears per tal d’abaratir el cost dels serveis
públics s’han concretat amb acomiadaments de personal laboral
del sector públic, acomiadaments o no contractació de personal
interí, de mestres, de metges, de personal sanitari, retallades als
serveis públics que només han servit per empitjorar encara més
la situació dels ciutadans i de les ciutadanes de les Illes Balears,
política d’austericidi que ha servit per empobrir les classes
mitjanes i treballadores d’aquestes illes i incrementar la bretxa
social, les diferències i els privilegis.

El drama dels treballadors públics acomiadats i enviats a
l’atur, l’ha explicat el president del Govern als mitjans de
comunicació el cap de setmana passat dient que era
imprescindible eliminar persones, paraules textuals del
president.

Decisions mal preses com ho demostren les més recents
sentències de jutjats i tribunals de justícia que darrerament
declaren la nulAlitat dels acomiadaments, cosa que pot suposar
costos milionaris per a les arques públiques, però el Govern,
impertorbable amb la seva política equivocada, no vol
reconèixer cap dret als treballadors, sostenella y no enmendalla,
sembla que ens diuen en cada plenari; apelAlar les sentències i
ajornar els pagaments per a la propera legislatura, aquesta és la
seva política de retallades en el sector públic autonòmic. A parer
nostre, decisions contràries a dret com finalment han declarat
els jutjats i tribunals, inclosos el Tribunal Superior de Justícia
i el Tribunal Suprem i no seran només les polítiques
d’acomiadament les que tombaran amb el temps els tribunals de
justícia.

El nostre grup -ho hem dit moltes vegades- creu que les
polítiques adoptades pel govern conservador de les Illes Balears
han estat especialment dures envers les persones més febles,
envers els que manco tenen, i els seus resultats es fan ara a
l’equador de la legislatura més evidents que mai.

Hem vist com, malgrat les seves promeses electorals,
mentides diria jo, en aquests dos anys de legislatura no només
no s’ha creat ni un sol lloc de treball, sinó que n’hem perdut, en
termes d’afiliació a la Seguretat Social, números canten i avui
estam molt pitjor que fa dos anys quan va començar aquesta
legislatura. 

Avui a les Illes Balears ens trobam famílies senceres a l’atur
i sense prestacions, atur crònic i de llarga durada per a majors
de 55 anys i un percentatge insuportable per a una societat com
la nostra d’atur juvenil. Això sí, ara el Govern es premia amb
més conselleries, més càrrecs, més personal eventual, més
despesa protocolAlària, etc.

Hem vist com les retallades en educació han afectat molt
especialment l’educació pública, sabem d’escoles on els
professors fan un pot setmanal per tal de donar berenar a nins i
nines que van a l’escola sense menjar, però el Govern concerta
i dedica 400 milions d’euros a finançar l’educació elitista dels
privilegiats al Parc Bit. Hem vist com persones jubilades no
poden comprar totes les seves medecines que necessiten perquè
les han de finançar per avançat i no poden. Hem vist com un
jove immigrant de 28 anys moria a casa, tot sol i sense
tractament per la seva tuberculosi gràcies a la decisió del
Govern del Partit Popular de retirar l’atenció mèdica als
immigrants. Hem vist el drama dels desnonaments que de
manera molt dramàtica va afectar una parella de jubilats
residents a Mallorca, que varen optar per posar fi a la seva vida
abans de perdre la seva llar. Hem vist com els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears perdien drets que pensaven
conquerits per sempre i ara, per a la seva defensa, ens trobam
també amb una legislació reguladora de les taxes judicials que
posa dificultats als ciutadans i ciutadanes per accedir a la
justícia en defensa dels seus drets.

En definitiva, molts de motius per a la vergonya, però el
Govern no en sembla conscient, insisteix -ahir ens ho va dir
molt clar el president- que van pel bon camí i que compleixen
els objectius.

En matèria de reorganització de l’Administració pública, el
Grup Popular s’ha vanagloriat i s’ha felicitat, i ha felicitat el
Govern, sempre abans d’hora. Ho hem vist en relació amb la
central de contractació que lloaven un any abans que es posàs en
marxa i que no ha assolit ni de molt els objectius que el govern
Popular donava per fets. Ho hem vist amb el pla de
simplificació administrativa, que sembla paper banyat perquè
fins ara res no s’ha avançat en aquesta matèria i així en tantes i
tantes coses.
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Avui el meu grup du una proposició no de llei que si
s’aprova suposarà un important avanç en el funcionament de
l’Administració autonòmica, atesos els efectes positius que
tendria la posada en marxa d’un òrgan centralitzat per resoldre
els recursos administratius, excepte aquells que ja es resolen
centralitzadament com són els de contractació administrativa o
les reclamacions econòmic administratives, un òrgan
centralitzat que permetria l’especialització dels seus membres
en la resolució de les reclamacions ciutadanes, la qual cosa
suposaria una millora en la tramitació i resolució dels
procediments i facilitaria la seva defensa en eventuals recursos
jurisdiccionals. 

Permetria diferenciar i establir la distància òptima entre les
unitats administratives que intervenen en la tramitació i
resolució dels procediments administratius i l’òrgan que ha de
resoldre els recursos i reclamacions que contra aquelles
formulin els ciutadans i les ciutadanes.

Possibilitaria la disminució de la litigiositat posterior davant
e ls  òrgans  jur i sd icc ionals ,  espec ia lment  e l s
contenciosoadministratius, en la mesura en què la resolució dels
recursos i de les reclamacions per part d’un òrgan centralitzat i
especialitzat donaria més seguretat jurídica, facilitaria que la
resposta a la ciutadania donada des d’una distància més òptima
atengués més fàcilment les seves demandes i s’establiria una
doctrina unitària, confirmada i conformada per la doctrina dels
òrgans jurisdiccionals.

Facilitaria als ciutadans un sistema de solució extrajudicial
de conflictes administratius, substituiria la resolució del
recursos d’alçada i de reposició amb un accés gratuït i
simplificat de manera que els ciutadans podrien obtenir
respostes a les seves demandes sense haver d’acudir a la via
jurisdiccional, amb els costos que això suposa de taxes judicials,
advocat, procurador, etc.

Es guanyaria en eficàcia, eficiència i seguretat jurídica, tot
tres principis tantes vegades invocats pel Grup Popular i no
suposaria cap cost per a l’Administració autonòmica en la
mesura en què es pot crear a partir de la reorganització dels
efectius. Ara, a la vista de la recent reorganització del Govern
és un bon moment.

La nostra iniciativa, a més, ja té emparament legal i no
requereix cap modificació legislativa, s’empara en la previsió de
l’article 59 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
referit precisament a la substitució dels recursos administratius
i que preveu aquesta possibilitat. Aquesta mateixa llei, de fet,
creà ja en el seu dia un òrgan centralitzat per resoldre recursos
en matèria de contractació administrativa, com és la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes Balears,
que fins ara ha funcionat molt bé i n’és un exemple. A la
comunitat autònoma de les Illes Balears també hi ha altres
exemples de resolució centralitzada de reclamacions ciutadanes,
com són les de la matèria econòmic administratives que resol la
Junta Superior d’Hisenda.

En el context actual en què clarament es necessiten mesures
organitzatives i normatives que permetin més eficàcia i més
eficiència, com també més economia en la utilització dels
recursos, sembla molt adient la creació d’un òrgan administratiu

centralitzat que tengui encomanada la funció de resoldre els
recursos d’alçada, els recursos de reposició i les reclamacions
prèvies a la via judicial en totes aquelles matèries en què no hi
ha un òrgan centralitzat específic.

La creació d’aquest òrgan, ja ho hem dit, no ha d’implicar
cap increment en els recursos existents, sinó únicament la
reorganització d’aquests, de manera que no ha de suposar cap
cost econòmic.

És per tot això que el nostre grup pretén que el Parlament
insti el Govern de les Illes Balears a dur a terme les actuacions
normatives i organitzatives necessàries per tal de crear i posar
en marxa un òrgan administratiu centralitzat que tengui
encomanada la funció de resoldre els recursos d’alçada, els de
reposició i les reclamacions prèvies a la via judicial en totes
aquelles matèries en les quals no hi ha òrgan centralitzat
específic.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Sra.
Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes, de manera molt
breu per explicar que nosaltres votarem a favor d’aquesta
proposició no de llei que ha presentat el Grup Socialista i que ha
defensat la Sra. Aguiló.

M’ha agradat la seva introducció explicant moltes de les
conseqüències de les mesures econòmiques que està
implementant el Govern del Sr. Bauzá perquè, amb l’objectiu o
amb el discurs que van cap a la racionalització dels serveis
administratius, a la racionalització de l’Administració, el que
ens trobam no és una racionalització de l’Administració sinó
que ens trobam una reducció de tots els drets i de tots els serveis
que conseqüentment perjudiquen les classes més febles de la
nostra comunitat.

A les dades que vostè ha dit jo hi incorporaria altres dades
com, per exemple, que a la comunitat autònoma 9.000 famílies
en aquest moment reben l’ajuda exclusiva dels seus
pensionistes, dels seus padrins; o que més de 50.000 persones
no reben cap tipus d’ajuda econòmica per poder sobreviure; o
que més de 4.000 joves han hagut d’emigrar de la nostra
comunitat autònoma per poder aconseguir treball; que en el
2013 s’han produït cinc suïcidis lligats, per locals o per pèrdua
d’habitatge, lligats als problemes de desnonaments. I, en canvi,
podríem assenyalar amb una mà quines són les mesures reals de
racionalització que ha fet aquest govern, per no dir pràcticament
cap.
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Avui vostè ha mencionat també el Sr. Pam, que és un jove
de Senegal que va morir per no tenir targeta sanitària, amb
l’objectiu de retirar la targeta sanitària per estalviar. Abans de
retirar la targeta sanitària possiblement hi havia moltes
possibilitats de racionalitzar la sanitat pública, a través de
millors protocols de derivació, a través de l’ús que es pugui fer
de la medicació, abans de retirar la targeta sanitària.

Aquí, el que ens topam avui amb el que vostès proposen és
realment una mesura de racionalització, una mesura que
segurament estalviarà processos, reduirà processos llargs que
fan els ciutadans; millorarà l’atenció de l’Administració pública
sense haver de contractar ningú; afavorirà l’especialització dels
serveis, per la qual cosa sempre que hi ha una especialització
també es redueixen els processos de resolució; hi haurà una
unificació del tractament a tots els ciutadans, perquè a vegades
depenent dels departaments on es realitzàs es feia de manera
diferent; no suposa un increment de cap tipus de contractació,
però si suposàs algun increment tampoc no ens hauríem
d’amargar massa, el Govern de les Illes Balears acaba de
contractar onze nous càrrecs de confiança per cobrir aquestes
tres noves conselleries.

Disminuiria la litigiositat, la qual cosa també reduiria altres
coses a vegades més alts... de professionals més qualificats, i a
més a més, tenim la legislació que ho permet. Per tant, som
davant una mesura real de racionalització, d’especialització i de
millora, que segurament són les mesures que s’haurien hagut de
fer abans, com aquesta i com altres, abans de reduir serveis,
reduir treballadors, reduir prestacions, reduir drets.

Per tant, el nostre vot serà a favor perquè pensam que és una
mesura racional, que és una mesura que no implica cap retirada
de prestacions, que no suposa una reducció de llocs de feina i
que millora -que és el principal que hem de tenir en compte al
Parlament- la qualitat en l’administrat, en definitiva, en el
ciutadà, per això tendrà el nostre vot favorable.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
molt breument per explicar el posicionament del meu grup en
relació amb la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Socialista en relació amb una qüestió estrictament
o pràcticament tècnica, per tant, no crec que la meva intervenció
s’hagi d’allargar més de l’absolutament necessari.

En primer lloc, reconeixem des del Grup Parlamentari
Popular la voluntat, així com també hem de reconèixer l’interès
del Grup Parlamentari Socialista per tal d’impulsar o procurar
establir una sèrie de mecanismes que agilitzin i que reportin més
eficàcia, més eficiència a la resolució de procediments
administratius, siguin recursos d’alçada o siguin recursos de
reposició. 

Li he de dir -i no és la primera vegada que ho manifestam i
els fets són obvis- que la racionalització a l’hora de concentrar
esforços dins l’Administració pública és una constant i és una
permanent dins el Govern del Partit Popular i en particular del
president José Ramón Bauzá, per tant, en aquesta qüestió
poques lliçons al Partit Popular ens han de donar.

En qualsevol cas, creim i jo n’estic absolutament convençut,
perquè som una persona convençuda també d’això, en la
necessitat també de trobar fórmules, de trobar fórmules que
condueixin a esgotar les vies possibles per tal de fer més fàcils
els tràmits administratius i que aquest fet es tradueixi en una
minva de la conflictivitat, conflictivitat judicial que és el
principal. I crec i som, personalment, un gran defensor de
fórmules alternatives, com pugui ser la mediació en qualsevol
tipus d’àmbit i també en l’arbitratge en qualsevol tipus de nivell,
són mecanismes que han demostrat ser útils, que han demostrat
ser eficaços, són més econòmics, són més ràpids, no esgoten
l’acció davant els tribunals per no tenir precisament l’efecte de
cosa jutjada i, a més, les parts sempre tenen disposició, sempre
tenen plena disposició sobre l’objecte de la controvèrsia.

Ara bé, una cosa és cercar fórmules que possibilitin
l’agilitació en la resolució d’acord amb el que diu la llei i una
cosa distinta és el que aquí es pretén i m’explicaré.

L’exposició de motius recull un article, l’article 59 de la Llei
3/2003, de març, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, un article del
qual també m’agradaria fer ús perquè d’això tracta el fons de
l’assumpte que ens condueix avui en aquesta comissió, i diu que
el recurs d’alçada i el de reposició es poden substituir per altres
procediments. Això és bàsicament el que ve a dir i, a
continuació del punt i apart, diu “aquesta substitució es pot
establir en supòsits o en àmbit sectorials determinats i quan
l’especificitat de la matèria ho justifiqui així i en tot cas -i en tot
cas- per llei”.

És cert que hi ha distints òrgans creats i especialitzats on es
concentren els recursos de l’Administració per tal de fer més
àgil la resolució de tots aquests recursos, però el que proposa
aquí la proposició no de llei és una cosa ben distinta a
l’especificitat i a àmbits sectorials determinats. El que aquí
contempla la proposició no de llei és substituir tots aquests
procediments, concentrar-los en un sol òrgan i no concentrar
àmbits determinats o particulars o sectorials o especificitats en
la matèria, sinó que aquí el que tracta de concentrar és tot el
volum i tot l’univers de les conselleries que no tenen un òrgan
especialitzat en aquesta qüestió.

És una proposta valenta, és una proposta molt atrevida, diria
jo, que va -crec- més enllà del que la mateixa llei regula, vull
dir, entenc que el Grup Parlamentari Socialista s’extralimita en
l’exposició i en els plantejaments que avui porta aquí, a aquesta
comissió, d’acord amb l’establert en la Llei 3/2003, de 26 de
març, i en particular en el que estableix el seu article 59. Per
tant, no negam la intenció, la voluntat i l’interès que pugui tenir
el Partit Socialista, el grup parlamentari en aquesta qüestió, però
sí que és veritat que l’article 59 estableix les especificitats, els
àmbits determinats on es poden concentrar i s’han de concentrar
aquest tipus d’òrgans que regulin aquest tipus de procediments
i per tant, vist aquest plantejament, el Grup Parlamentari
Popular no hi donarà suport.
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No obstant això, hi ha una sèrie de dubtes que també en la
seva exposició de motius han saltat a la vista, és cert que és una
exposició de motius àmplia, però sí que és cert que faltaria
concreció en algunes qüestions com pugui ser el concepte que
utilitzen vostès de distància òptima entre administracions,
distància òptima entre administracions és la primera vegada -i
perdoni’m- que escolt aquest concepte, supòs que no és
distància física, deu ser un altre tipus de distància, m’agradaria
que això vostè ens ho explicàs. Però en qualsevol cas, sigui com
sigui, nosaltres creiem en aquesta especificitat a l’hora de
resoldre els recursos d’alçada i els recursos de reposició, sense
perjudici també de creure en aquelles altres fórmules o
alternatives de resolució de conflictes dins l’Administració, com
pugui ser la mateixa mediació o com puguin ser fórmules com
l’arbitratge.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair el suport en primer
lloc del Grup MÉS a la nostra proposta i lamentar que no hi
pugui haver acord amb el Grup Popular perquè estam
convençuts que la nostra proposta suposaria, segurament, una
bona solució per minvar -com hem dit- la litigiositat i per
resoldre els conflictes que tenen els ciutadans respecte de les
administracions públiques.

Li explicaré el que significa la distància òptima, que
efectivament no és una distància física, ens referim a la
distància òptima que s’ha de donar entre l’òrgan que resol un
tema en primera instància i l’òrgan que resol..., és a dir que
resol el procediment administratiu i l’òrgan que revisa aquesta
decisió. Tots sabem que majoritàriament quan un procediment
es du dins una determinada direcció general i es resol, amb
posterioritat, o una conselleria, que encara és més evident
perquè qui resol en aquests casos és el conseller, en el recurs de
reposició que ha de resoldre el mateix conseller i que veuran els
mateixos funcionaris, que s’estudiaran els mateixos funcionaris
que han resolt ja la primera instància, molt difícilment tendran
la distància suficient per..., em referesc a la distància jurídica
suficient per resoldre la segona instància.

Miri, els ciutadans tenen tres grans cercles de protecció que
els dóna el dret administratiu. El primer cercle és el
procediment administratiu, i allà ells poden fer alAlegacions. El
segon cercle són justament els recursos administratius, la via
revisora de l’administració. I el tercer ja són els recursos
contenciosoadministratius. El darrer és extern, els dos primers
són interns, però si els dos primers no se separen d’una manera
suficientment clara jurídicament, entre el que decideix la
primera resolució, la primera instància, podríem dir,
administrativa, i el que pren la decisió de la segona, si no hi ha
una distància suficient molt difícilment es pot modificar en
segona instància i es pot donar la raó en segona instància que ja
no s’ha donat en la primera. La distància és imprescindible, es
dóna en els òrgans jurisdiccionals, es dóna dins els processos
judicials penals quan es diu que s’ha de separar l’òrgan
instructor de l’òrgan resolutori. 

Aquesta és la idea, i és per això que feim aquesta proposta,
perquè creim que només creant òrgans, que podrien ser un únic
òrgan o en podrien ser dos o tres, si s’haguessin d’especialitzar,
no deim que no, demanam al Govern que s’estudiï aquesta
possibilitat, és imprescindible demanar-la-hi perquè es puguin
donar tots els efectes positius al quals ens hem referit a la
primera intervenció. 

I hem de constatar una vegada més la dificultat que suposa
arribar a acords amb el Partit Popular. El Partit Popular hagués
pogut presentar una esmena, per exemple, per demanar que se
separassin per especificitats, si és això el que pretenia. No és
necessari, no és imprescindible, i li record que la proposta
concreta que es demana és que s’insti el Govern a realitzar les
modificacions normatives i procedimentals necessàries per crear
aquest òrgan. Seria perfectament factible la seva creació i ja li
avanç que si nosaltres governam la propera legislatura ho farem.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei 1855/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 8.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
1855/13.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2016/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada de
l'avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local.

Passam al debat de la proposició no de llei RGE 2016/13,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada de
l’avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.

Per defensar-la té la paraula la Sra. Pilar Costa, per un temps
de deu minuts.
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LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament hem presentat el Grup
Socialista una proposició no de llei que dins els diferents acords
que es proposen el fonamental és la retirada d’aquest
avantprojecte per part de l’Estat de l’anomenada Llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, a la qual
em referiré, per reduir el seu nom, com a llei de reforma local.

Hem tengut ja diversos debats, preguntes parlamentàries
sobre aquest tema, ja que a principis d’any es va aprovar un
esborrany d’avantprojecte de llei per a la reforma de
l’administració local que ha tengut una gran polèmica perquè ha
tengut l’oposició sobretot dels ajuntaments, dels municipis, que
són els màxims afectats, a les nostres illes també els consells
insulars, i també del conjunt de les associacions, en aquest cas,
de federacions municipalistes, en el cas de les Illes Balears de
la FELIB, i també en el conjunt de l’Estat de la FEM, de la
Federació Espanyola de Municipis.

Pel que afecta a les Illes Balears hem de dir que des del
nostre punt de vista, i així ho diuen les mateixes alAlegacions
que fa el Govern de les Illes Balears, aquesta reforma local que
pretén l’Estat pot vulnerar l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears. En primer lloc no es tenen en compte els consells
insulars, i es parla en tot cas, s’equiparen els consells insulars a
les diputacions provincials, probablement pel que passa sempre,
per desconeixement, allí on s’equiparen cabildos, els cabildos
canaris i els consells de les Illes Balears a les diputacions, i per
altra banda en definitiva el que fa aquest avantprojecte és buidar
de contingut competències tan importants com puguin ser els
serveis socials, la part que correspon als ajuntaments, així també
com als consells insulars.

I aquesta és una part que ens preocupa especialment, que es
posa en perill la prestació de determinats serveis socials. En uns
moments extremadament delicats des d’un punt de vista
econòmic, des d’un punt de vista social, en uns moments en els
quals els ciutadans necessiten del suport de l’administració més
que mai, i sobretot aquells que puguin estar en exclusió social,
aquells que puguin estar en una situació d’atur i un llarg
etcètera, creim que el que s’hauria de fer és precisament tot el
contrari, reforçar els serveis socials de l’administració. 

El que fa aquesta llei estatal de racionalització de
l’administració local és tot el contrari. En primer lloc s’ataca el
municipalisme i, com dic, s’intenta o es buiden de competències
determinats ajuntaments, els més petits, i en altres casos el que
s’està fent és abocar a la privatització de determinats serveis,
entre ells els serveis socials que, com dic, és el que més ens
preocupa en aquest moment. La llei pretén, o aquest esborrany,
aquest avantprojecte el que pretén és repartir determinades
competències, traspassar-les a les administracions
supramunicipals, que en el cas de les Illes Balears serien
consells insulars, fins i tot la mateixa comunitat autònoma, però
no té en consideració punts fonamentals des del nostre punt de
vista, com puguin ser criteris de màxima proximitat que dóna un
ajuntament, l’eficàcia en la prestació i l’eficiència en la despesa
pública, i com deia abans el que més ens preocupa és que la
conseqüència real de tot això serà la supressió de determinats
serveis socials, perquè els consells insulars ja han posat el crit
al cel quan veuen la possibilitat que se’ls traspassin més
competències sense cap dotació econòmica.

Però el que no fa aquesta llei, que és el que en teoria seria
l’objecte de la llei, és replantejar competències dels
ajuntaments.

Per altra banda nosaltres pensam que és una norma
absolutament arbitrària, ja que es tracta de forma pitjor els
municipis més petits, és a dir, s’acaba castigant els municipis
més petits en comptes d’ajudar-los. Si el municipi té menys de
20.000 habitants i presta un servei que no compleix un cost
estàndard -això diu la llei, parla de cost estàndard però no
explica a què ens referim quan parlam de cost estàndard;
entenem que és que el servei sigui o no sigui rendible- les
competències poden passar al consell insular. Des del nostre
punt de vista això és una barbaritat, perquè moltíssims serveis,
per no dir la majoria, que presta qualsevol administració no
tenen ni per què ser rendibles i en molts de casos efectivament
poden tenir un cost molt elevat, com pugui ser la sanitat, com
puguin ser els serveis socials, però això és el que ens diferencia
al estar en una comunitat, en un estat de dret amb una sèrie de
serveis, imprescindibles i universals, que ho han estat fins ara,
ara veim que amb les polítiques del Partit Popular determinats
serveis com pugui ser el de la salut deixen de ser universals,
com dic és molt greu que aquesta llei de l’Estat de reforma local
pretengui desposseir els ajuntaments sobretot més petits perquè
no puguin donar una sèrie de serveis, però tampoc no es dota
econòmicament cap altra administració perquè es puguin exercir
aquestes competències amb criteris d’eficiència.

Per altra banda també suposa una injustícia territorial,
perquè al final, com deia, s’estan castigant els municipis més
petits, molts municipis rurals on hi ha una dispersió de la
població que provoca que en molts de casos els ajuntaments o
les administracions en general hagin de fer determinades
infraestructures per donar servei a població que està dispersa a
un municipi rural, i probablement això no compleixi el que
l’Estat diu o parla de cost estàndard.

Per altra banda també volem fer referència a les alAlegacions
que ha presentat el Govern de les Illes Balears, fins i tot, com
dic, en aquest cas amb data 8 de març d’enguany, el Govern, a
pesar que l’exconseller Gornés en el ple no en va fer menció i
va defensar la llei com si fos pròpia, és una contradicció amb les
nombroses, jo diria, alAlegacions que ha fet el Govern de les
Illes Balears, entre altres posant en dubte o dient clarament que
s’està vulnerant l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Però no només ha estat el Govern que ha fet alAlegacions a
la llei, sinó, com he dit abans, les mateixes associacions o
federacions de municipis, en el cas de les Illes Balears la
FELIB, i la federació estatal també de municipis.
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Un altre dels temes que no s’entén en absolut és que es faci
una llei d’aquest abast sense consensuar-la amb ningú, fins al
punt que ha suposat una polèmica molt greu entre els
ajuntaments, però dins el mateix Partit Popular, que segurament
aquestes disputes o diferències o divergències dins el mateix
Partit Popular han fet que s’estigui retardant, afortunadament,
l’aprovació definitiva d’aquesta llei de la reforma local.

Especialment preocupant és -ho he dit abans- la desaparició
de serveis socials, o probablement la seva privatització. Això
encara ens sembla molt més greu; el que estan fent el Govern de
l’Estat i el Partit Popular és dir, bé, si aquests serveis no són
rendibles, no tenen un cost estàndard, o bé es privatitzaran o bé
simplement és que no es donaran aquests serveis. Jo vull fer una
crida perquè efectivament en aquest parlament feim política,
perquè ens dedicam a la política i tenim una responsabilitat
política, en contra del que deia ahir escandalitzat el conseller de
Salut en el ple, que deia que havia vengut aquí a fer política;
efectivament, estam aquí per fer política, i política és decidir si
volem que una determinada administració, que els municipis
donin uns sèrie de serveis, entre ells els serveis socials, o no.
Això efectivament és fer política, i amb els nostres vots a
determinades propostes feim política.

I per últim he de dir també que si aquesta proposta tiràs
endavant o s’aprovàs tal i com ha estat redactada en un primer
moment per part del govern del Sr. Rajoy, poden desaparèixer
els municipis inferiors a 5.000 habitants, la qual cosa suposaria
que a l’illa de Mallorca poden desaparèixer o podrien
desaparèixer uns 26 municipis, i en el cas de Menorca
concretament dos, Migjorn i Ferreries. Supòs que la llei no es
planteja que desaparegui tot Formentera, donat que només té un
municipi, en aquest cas més de 5.000 habitants, perquè a la
vegada la seva consideració en aquest cas jurídica, també el
tenir un consell insular recollit en el nou Estatut d’Autonomia
de l’any 2007 li confereix, com dic, una situació especial.

Per això a la nostra proposta d’acord, a la proposició no de
llei del Grup Socialista el que demanam és, en primer lloc, que
el Parlament reafirmi l’autonomia local i el paper transcendental
que han vengut exercint fins ara els ajuntaments. Per altra
banda, i el que és més important, instam el Govern de l’Estat a
retirar aquest avantprojecte de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local. També demanam que el Govern de les
Illes mostri el seu desacord amb el contingut d’aquest
avantprojecte. He de dir que aquesta PNL es va presentar el dia
7 de març i un dia després -evidentment no a rel de la nostra
PNL, però ho dic perquè per això recollíem aquest punt a la
nostra proposta d’acord- un dia després va ser quan el Govern
de les Illes va enviar una sèrie d’alAlegacions a l’Estat en contra
d’aquest avantprojecte.

I per últim també instam el Govern perquè es respecti la
feina que es fa a la Federació de Municipis de les Illes Balears,
a la FELIB, recordant que a la passada legislatura es va signar
un protocol en què s’ha continuat fent feina aquesta legislatura,
un protocol que a més va donar molts bons fruits allí on entre
totes les administracions, ajuntaments, consells i govern,
s’estudiava el repartiment de determinades competències, no
des del punt de vista legal, que això ja ho diu la nostra
legislació, qui és competent en què, sinó que en determinades
matèries, per exemple educació, allí on intervenen...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, ja, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, acab ja. ...on intervenen diferents administracions,
cadascuna..., quina era la responsabilitat que tenia cada
administració en aquestes competències.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. El nostre vot serà positiu, afirmatiu, en
relació amb aquesta proposició no de llei que presenta el Grup
Socialista. 

Al primer punt ens pareix que no pot sortir que no, d’aquest
parlament, mentre tenguem l’Estatut en vigor que tenim, perquè
ho reconeix el nostre estatut i reconeix competències que
aquesta proposta de llei no cobreix. Per tant seria molt difícil
pensar que els parlamentaris, que hem de defensar l’Estatut, al
punt 1 votàssim en contra.

El punt 3, el punt 4, disculpin, que és que es respecti la feina
i el contingut del treball realitzat per la FELIB, i vull recordar
que a la FELIB hi ha els regidors pràcticament de tots els
municipis de la comunitat autònoma i moltes comunitats
autònomes, són representants legals com nosaltres de la
ciutadania, perquè han estat elegits, i són els que saben de temes
de municipi i són els que saben de temes locals. I en aquest
informe, en aquest treball, està representat tot el ventall polític
de l’Estat espanyol, des de dretes, des d’esquerres, des de
centre, tots. Per tant si els representants legítims dels ciutadans,
que són els regidors, estan demanant que canviïn aquesta llei,
pens que en el Parlament, respectant aquesta decisió ciutadana
que ha elegit aquests representants, també hauria de sortir
positiu.

I el punt segon i el punt tercer nosaltres consideram que...,
també els donarem suport perquè consideram que aquest
avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, tal com ho han batiat, suposa un pas més
en la dinàmica recentralitzadora del Govern, que afecta
greument el marc competencial de l’Estat, de les comunitats
autònomes en el cas nostre en relació amb l’Estatut, i de tots els
ens locals. Pensam que el govern del Partit Popular amb aquesta
obsessió centralitzadora s’estima més reduir els ajuntaments que
realment fer una reestructuració administrativa del mateix estat
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central. No sabem per què en aquest moment hi ha ministeris
que no tenen cap competència, no sabem per què no es fa la
reforma del Senat, un senat que no està servint per a res, o si
s’ha de reforma o si s’ha d’eliminar. Hi ha moltes altres coses
abans d’eliminar competències municipals, abans de reduir la
representació municipal en el conjunt de l’Estat espanyol, i en
canvi amb aquesta obsessió centralitzadora ens proposen
aquesta reestructuració administrativa i pensam que ignorant
deliberadament totes les duplicitats funcionals i organitzatives
que es generen precisament perquè en el seu model ideològic
centralista el Govern es nega a assumir que ja no té
determinades competències i que sobren determinats ministeris.

El millor exemple que les mesures de govern no es poden
entendre si no és per aquest afany recentralitzador és el control
del dèficit. Mentre que la despesa per administració a nivell de
l’Estat central representa quasi el 51%, la dels governs de
comunitat autònoma el 36%, i la dels ajuntaments un 13%, en
canvi el dèficit és una piràmide a la inversa, el que té més
despesa és el que ha de tenir menys reducció del dèficit. Això
també és un clar exemple de qui vol ofegar aquest govern del
Partit Popular, vol ofegar comunitats autònomes, vol ofegar
ajuntaments, precisament comunitats autònomes i ajuntaments
més propers a la gent i que donen els serveis que generen
cohesió social, els serveis que donen qualitat de vida a les
persones: serveis socials, educació i sanitat, tres pilars
fonamentals per la democràcia, per la cohesió social i per no
crear problemes de qualsevol tipus.

No és una reforma, això; això és una demolició en tota regla.
No té en compte la consideració de la Carta europea de
l’autonomia local, aprovada l’any 85 i en vigor i que, a més,
està ratificada per l’Estat espanyol el gener de l’any 88.
Menysprea els principis rectors que han mogut fins ara que
l’administració més propera al ciutadà sigui de les més dotades,
la que tengui més capacitat d’actuació, més agilitat en la seva
resposta.

Per tant, no podem acceptar tampoc com a cert aquest
principi que diu que es clarifiquen per primera vegada les
competències municipals per llei, perquè això no és una realitat.
Ja hi ha una segons tongada de molts estatuts, entre aquesta
segona tongada d’estatuts hi ha el de la comunitat autònoma de
les nostres Illes, hi ha el de Catalunya, hi ha el d’Andalusia, hi
ha el del País Basc, on s’estableixen competències dels
municipis. Per tant, no és ver, com diu a la introducció, que per
primera vegada per llei s’estableixen les competències
municipals.

La nostra Llei de serveis socials, negociada amb els consells,
negociada amb els municipis, estableix quines són les
competències en tema de serveis socials, la de salut pública de
la nostra comunitat també. S’haurien de modificar totes
aquestes lleis, s’hauria de modificar l’Estatut si això és acceptat.

Per tant, no és cert i a més aquest objectiu que diu
l’avantprojecte de llei, que pretén eliminar suposades duplicitats
i competències impròpies per ajustar l’administració local als
principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat, el propi
articulat ho denega, quan per exemple diu que si a l’ajuntament
li sobren doblers, pot fer el que li doni la gana. Per tant, no té
res a veure l’organització competencial perquè després autoritza
els ajuntaments que tenguin doblers a seguir amb les
competències que vulguin.

Aquesta reforma per a nosaltres transpira intervencionisme
d’una administració sobre una altra i per tant nosaltres pensam
que no es pot votar de cap manera.

Estam d’acord amb vostès que facilitarà la privatització dels
serveis. En sanitat està clar, ja ho hem discutit moltes vegades
a la Comissió de Salut, l’objectiu de la privatització de la sanitat
pública per part del Partit Popular, ho hem vist a València i ho
hem vist a Madrid, i els serveis socials és un dels grans
objectius que també té el Partit Popular, i a més ho vol
privatitzar per a les grans empreses. 

Perquè, efectivament, un servei d’ajuda a domicili d’un
municipi petit, com pugui ser Valldemossa, no interessa a les
grans empreses, però sí pot interessar al tercer sector, i si
l’ajuntament, amb les seves competències, ho posa a un concurs
públic, pot interessar al tercer sector, però a les grans empreses
no. Per tant, quina facilitat farà això si tot ho ha de fer el consell
o tot ho ha de fer la comunitat autònoma, per exemple el servei
d’ajuda a domicili, que sigui un únic servei d’ajuda a domicili.
Per tant, les grans empreses puguin interessar-s’hi i es puguin
mostrar.

Afavoreix també el bipartidisme, perquè debilita
l’administració local. I on hi ha més expressió de bipartidisme?
A l’administració local i afavoreix també aquest bipartidisme.

Per tant, nosaltres pensam que som davant un retrocés
democràtic, un procés recentralitzador que lidera el Partit
Popular i no donarem suport a aquesta llei. I donam suport a
cada un dels punts que ha presentat el Partit Socialista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Fernando Rubio, per un
temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Dir des del Grup Parlamentari
Popular que estam d’acord amb aquesta iniciativa que presenta
el Govern de l’Estat, per la qual es fa aquesta modificació, una
modificació que pretén racionalitzar l’administració pública, en
aquest cas parlam de l’administració municipal, de
l’administració local. I que s’estan introduint tot un seguit de
mesures, que són unes mesures importants i que són unes
mesures adients per poder reformar la Llei de bases de règim
local, una llei que des de fa molts d’anys no es toca i que és
necessària una revisió de la mateixa.
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Primer de tot per tant, volem assenyalar que no estam
d’acord amb el plantejament d’aquesta proposició no de llei que
presenta el Grup Parlamentari Socialista. Dir que des del Partit
Popular ens reafirmam en l’autonomia local, recollida a l’article
140 de la Constitució espanyola, com no podia de ser d’una
altra manera. I a la vegada donam suport al projecte de llei de
racionalització que avui és objecte de debat. Perquè és aquesta
una manera necessària, perquè hem d’assolir els compromisos
amb el dèficit públic i perquè hem d’aprofundir en la reforma de
l’administració pública, perquè aquesta sigui una administració
simplificada, sigui una administració eficaç, eficient, a la qual
s’eliminin duplicitats competencials que són innecessàries i que
tot això suposa un estalvi molt important. 

I és un estalvi no només des del punt de vista econòmic, sinó
que també és un estalvi per donar més comoditat als ciutadans.
En el moment que hi ha duplicitats, fins i tot es tripliquen
competències, estam allunyant la realitat administrativa dels
ciutadans, dels veïnats i de les persones que viuen a una
província o a un municipi. Nosaltres pensam que els
ajuntaments han de ser vertaderament aquella entitat local de
proximitat, que estigui en contacte directe amb el ciutadà, amb
l’administrat i que li pugui proporcionar d’una manera eficaç i
eficient el seu servei públic.

Com dèiem abans, transcorreguts gairebé 30 anys des de
l’entrada en vigor de la Llei reguladora de bases de règim local,
ha arribat el moment de sotmetre a una revisió profunda el
conjunt de disposicions relatives al complex estatut jurídic de
l’administració local. En conseqüència, hem de dir que l’Estat
exerceix la seva competència de reforma de l’administració
local, que li atribueix la Constitució, per tractar de definir amb
més precisió les competències que han de ser desenvolupades
per les entitats locals, diferenciant-les de les competències
estatals i de les competències autonòmiques. Per tant, es tracta,
com dèiem, d’evitar duplicitats i fer efectiu un principi que ha
de ser irrenunciable, el principi d’una administració una
competència.

De vegades el marc competencial, dibuixat per distintes
normes, es converteix en un totum revolutum en el qual una
mateixa competència al final no es té ben clar si la té atribuïda
una administració, com pugui ser la comunitat autònoma, com
pugui ser un consell insular o com pugui ser una entitat local,
per tant, el que s’ha de fer és perfilar bé aquestes competències;
el que s’ha de fer és regular bé, d’aquesta competència, què ha
de fer l’ajuntament, què ha de fer el consell insular, què ha de
fer la comunitat autònoma i què ha de fer l’administració de
l’Estat, i no que tres o quatre administracions facin el mateix.

Per altra banda, amb la reforma de la Llei de bases, es pretén
també racionalitzar l’estructura organitzativa de l’administració
local, amb aquesta finalitat s’inclouen diverses mesures per
enfortir les diputacions provincials i els consells insulars.
Institucions aquestes darreres, que són tan importants dins el
marc organitzatiu, dins l’estructura i el marc competencial de la
nostra comunitat autònoma. Les diputacions i els consells amb
aquesta reforma, assumiran part de les competències prestades
fins ara pels municipis, amb un objectiu clar el qual és
aconseguir economies d’escala i reduir estructures
administratives que no siguin eficients i que no siguin
sostenibles.

Cal també destacar que la reforma que vol fer el Govern
d’Espanya és garantir un control financer i pressupostari més
rigorós i per això reforçar el paper de la funció interventora a les
entitats locals. Aquesta també és una qüestió fonamental en el
moment que ens trobam i on hem vist que les administracions
probablement s’hagin descontrolat a l’hora de fer la despesa
pública, s’hagin endeutat massa. I un endeutament massiu de
l’administratiu municipal suposa al final un administració de
l’Estat endeutada, perquè al final totes les institucions i
administracions públiques són Estat. Evidentment, el Govern de
l’Estat, perquè té la competència i perquè té la responsabilitat,
ha de revisar i ha d’enfortir aquesta funció interventora,
insistesc, de les entitats locals per tenir un major control
econòmic i financer.

Per altra banda i en relació a la feina feta per la FELIB en
matèria competencial, el Govern de les Illes Balears ha signat,
com saben, un protocol per a la reactivació de la Comissió del
pacte local i s’ha incorporat la feina feta fins ara, on aquesta
federació de municipis de la nostra comunitat una forma part
activa dins tot aquest procés i dins tot aquest pacte local.

Dir que per primera vegada la FEMP, la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, i les federacions per tant
de municipis de la resta de les comunitats autònomes, així com
la FELIB, tendran un tracte institucional, tendran un caire
institucional, per tant, importantíssim, ja que per llei hauran
d’emetre informes preceptius en tot allò que afecti la regulació
de les competències o de l’autonomia municipal. Per tant, jo
crec que d’aquesta manera es dóna més força i es dóna un pes
institucional més important a aquestes federacions que,
insistesc, passen a ser una espècie d’administracions, passen a
ser unes institucions públiques en tota regla, les quals tendran
atribuïdes tota una sèrie de funcions jurídiques molt importants,
ja no seran simplement consultives, o seran voluntàries, per dir-
ho de qualque manera, sinó que seran preceptives i per tant, serà
necessari escoltar-les ja que hi són asseguts, com bé s’ha dit a
altres intervencions, els representants dels diferents municipis
d’Espanya, a la FEM, o de les Illes Balears en el marc de la
nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument. Ens sorprèn que el
Partit Popular no vulgui donar suport a l’autonomia local i al
paper transcendent que tenen els ajuntaments, entre les quals
coses, l’autonomia local ve recollida en el propi Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, o que es respecti la feina que
es fa a la FELIB.
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Jo crec que en aquest cas el Grup Parlamentari Popular està
sent més papista que el Papa, sent el Papa en aquest cas el
Govern de les Illes Balears, perquè, com he dit abans a la meva
primera intervenció, el Govern ha presentat alAlegacions a
aquesta reforma de la Llei local, alAlegacions tan dures o tan
contundents, allà on es diu, entre altres coses, que “no se tiene
en cuenta a lo largo de la ley que los consejos insulares no son
equiparables plenamente a las diputaciones”. També es diu que
“se considera que dicho anteproyecto afecta a las
competencias que, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía,
tienen atribuidas los consejos insulares como instituciones
autonómicas”, i que,en tot cas, aquesta reforma, ”sería a través
de la reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares”.

I continua dient l’informe del propi Govern de les Illes
Balears, en contra d’aquest avantprojecte: “Si lo que realmente
se desea es modificar esta distribución competencial, se debe
hacer constar en esta ley y emplear los instrumentos legales
establecidos al efecto, para poder llevar a cabo esta
modificación, que en ningún caso podrá ser realizada por ley
ordinaria”. És a dir, el Govern del Sr. Bauzá està dient al Sr.
Rajoy que tot això que està fent en aquest avantprojecte, a
través d’una llei ordinària, no ho pot fer, és ilAlegal. I diu que
“Se considera que el anteproyecto debería clarificar el
concepto de servicios sociales, a los efectos de evitar
confusiones con este término. La reforma debe ser estudiada
en profundidad, ya que puede entrar en colisión con el artículo
30 del Estatuto de Autonomía.”. I per no fer-me..., no vull
seguir ni ser molt més exhaustiva, perquè tot això consta a
l’informe del Govern de les Illes Balears, de la Conselleria
d’Administracions Públiques.

Per altra banda, també una de les competències que s’intenta
eliminar per part dels ajuntaments és la seguridad en lugares
públicos, i diu el Govern que això “generará una inseguridad
jurídica en la actuación de las policías locales, teniendo en
cuenta que este punto es el que justifica y dota a las policías
locales de un marco jurídico para actuar. La desaparición de
esta competencia implicaría la incógnita de cómo se van a
solucionar 2.839 detenciones que realizaron las policías
locales en el año 2011 en las Illes Balears”. Després també
posa en qüestió que es parli d’un cost estàndard, etcètera,
etcètera.

En definitiva, el propi Govern de les Illes Balears posa en
qüestió la legalitat o la possibilitat d’algunes modificacions que
colAlisionen amb l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i
crec que ara tenim una oportunitat de què, encara que no s’ha
aprovat definitivament aquesta llei, el Govern de l’Estat la retiri
i s’assegui amb les entitats directament implicades, que són els
municipis, per poder consensuar una reforma de l’administració
local, que es necessita una reforma, sobretot parlant d’un
finançament definitiu de les entitats locals, però no atacant les
institucions que són més properes als ciutadans.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 2016/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2016/13.

3) Proposició no de llei RGE núm. 3473/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a derogació del
Decret 1502/1997.

Per últim passam al debat de la proposició no de llei RGE
núm. 3473/13 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a derogació
del Decret 1502/1997. Per defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, President. La corrupció política i l’abús per part
d’alguns polítics i determinades personalitats, constitueixen un
dels principals problemes per al conjunt de la ciutadania. Aquest
rebuig es manifesta de forma repetida i sostinguda en diverses
enquestes d’opinió, la darrera la del CIS de fa unes setmanes. El
cas conegut com Urdangarín i ara també el cas Infanta, han
contribuït de forma decisiva a aquesta crispació. 

El cas és que després de més de dos anys d’investigacions
judicials i després de l’aixecament del secret de sumari de les
instruccions del cas, el mes de gener del 2012 es va poder
conèixer la documentació i proves que vinculen el Sr.
Urdangarín en presumptes delictes de falsedat documental,
prevaricació, frau a l’administració, malbaratament de cabals
públics, en el marc de diversos convenis amb l’administració
pública. A més a més, s’autoestablia que l’Institut Nóos, com a
entitat sense ànim de lucre, per captar fons públics i
posteriorment desviar aquests fons públics a societats
mercantils, com per exemple Aizoon, controlades pel Sr. Iñaki
Urdangarín i pel seu soci, en aquest cas la Sra. Cristina de
Borbón, la Infanta Cristina de Borbón, que era sòcia amb un
50%.

Com era d’esperar, el jutge Castro, que estava fent totes
aquestes investigacions, el mes de març publica una
interlocutòria judicial en la qual s’argumenta de forma molt
clara, que la Infanta Cristina prestava el seu consentiment per tal
què s’utilitzés el seu nom, el seu tractament i càrrec per facilitar
contactes, per abreujar procediments administratius i per
generar confiança, amb l’objectiu d’aconseguir contractes
administratius. Aquests contractes administratius donaven uns
ingressos a l’Institut Nóos i després aquests ingressos passaven
en bona part a Aizoon, allà on el matrimoni eren el 100% dels
socis.
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La Infanta Cristina tots sabem que té el títol de Duquessa de
Palma de Mallorca, a través del Reial Decret 1502/1997 i que
aquest va ser concedit pel Rei Juan Carlos de Borbón, amb
motiu del matrimoni de la Infanta amb el Sr. Iñaki Urdangarín.
Independentment del procediment judicial, perquè aquí no
venim a jutjar, no tenim aquesta funció social, venim a fer
política, i no necessitam que hi hagi una sentència per poder fer
política; no venim a jutjar i quan no venim a jutjar, no venim a
condemnar, però tampoc no venim a absoldre.

El cas és que aquesta situació o aquest fet ha generat un gran
repulsa social, són diversos els mitjans de comunicació que
s’han posat a peu de carrer i que han demostrat que la gent
davant d’aquesta situació està indignada i que considera que
s’han de prendre altres tipus de mesures. Aquesta és una mesura
de caràcter polític, no de caràcter judicial, ni d’altre tema.
Nosaltres insistim que no és la nostra funció jutjar, però hem
tengut accés als diferents documents judicials. La interlocutòria
del jutge Castro ja l’he mencionada, hi ha les alAlegacions del
Sr. Horrach, del fiscal Horrach, on efectivament demana la
desimputació de la Infanta, però dins la seva interlocutòria no
posa en dubte la utilització dels títols per part d’aquest
matrimoni; el que jutge ell o el que valora és si això és suficient
per imputar en un procediment penal i la força probatòria
d’aquest ús, però en qualsevol cas l’ús.

A la interlocutòria de l’Audiència que va sortir ahir, pública,
dels 3 magistrats, 2 varen votar a favor de la desimputació per
al cas relacionat amb la Infanta i el cas Nóos i un en contra.
Però a la pàgina 6 d’aquesta interlocutòria judicial, estableix, de
forma també molt clara, que la Infanta va consentir en la
utilització dels seus títols per facilitar el tràfic d’influència, i,
com el Sr. Horrach diu, que això considera que no és suficient
per imputar, per la seva falta probatòria. 

A la pàgina 24 estableix d’una forma també molt clara, i diu
així, “Queda sin embargo claro que le atribuye haberse
beneficiado económicamente a través de la Sociedad Limitada
Aizoon destinando a gastos familiares personal doméstico y al
parecer obras de reforma y decoración en la vivienda que el
matrimonio posee en Barcelona.” Per tant, també queda
establert, per part dels magistrats, que el matrimoni Iñaki
Urdangarín, els Ducs de Palma de Mallorca, varen fer aquest ús
d’aquestes característiques.

Per tant, tenim tota una sèrie d’indicadors públics que ens
fan pensar com a parlament, o que ens han de fer pensar com a
parlament, si aquest matrimoni es mereix dur el nom de Palma
de Mallorca en el seu ducat. Nosaltres podem pensar que poden
tenir el ducat d’una altra banda, però nosaltres hem de defensar,
com diu la nostra proposició no de llei, el bon ús que es faci del
nom de la nostra comunitat autònoma i pensam que aquestes
persones, en aquest moment, no ho fan de cap manera d’una
forma noble.

Però independentment del que ens puguin dir els diferents
documents judicials, hi ha tres aspectes que nosaltres també
volem ressenyar. Un és el que ha fet la pròpia Casa Reial, la
pròpia Casa Reial ha llevat de la pàgina web el Sr. Urdangarín,
ha llevat dels actes oficials la Infanta Cristina. Insistim, si no és
bo per a la Casa Reial la presència d’aquestes dues persones,
tampoc no ha de ser bo, tampoc no és bo que duguin el nom de
Ducs de Palma de Mallorca, perquè aquestes dues persones

estan lligades, la gent les perceb com a dues persones que estan
en situació de desprestigi.

Pensam que dues persones que es neguen a entregar a un
jutge que els investiga les seves declaracions de renda no són
dignes de dur el nom de Ducs de Palma de Mallorca. Pensam
que això té poc a veure amb la transparència i és un acte molt
poc noble. A més a més, la Casa Reial ha classificat d’impròpies
totes les actuacions del Sr. Urdangarín.

Per tant, nosaltres pensam que davant aquests fets el Govern,
el Parlament de les Illes Balears s’ha de dirigir al Govern i s’ha
de dirigir a la Casa Reial i els ha de demanar que retirin el nom
de Palma de Mallorca al ducat d’aquestes dues persones, del Sr.
Urdangarín i de la Sra. de Borbón. Pot mantenir el ducat a un
altre indret on el vulguin mantenir, però no lligat a la nostra
comunitat autònoma. I això ho hem fet per coherència, perquè
ho vàrem fer quan vàrem conèixer la interlocutòria que
imputava el Sr. Urdangarín i també hem fet aquesta proposició
no de llei quan vàrem conèixer la interlocutòria que imputava la
Sra. Cristina de Borbón.

Per tant, demanam que el Parlament sigui sensible a què la
ciutadania rebutja tots aquests actes que generen o que
presumptament generen corrupció política i que simplement
dirigim una carta, dirigim un document al Govern i a la Casa
Reial perquè facin el possible, que facin el necessari perquè
aquest ducat no estigui lligat al nom de Palma de Mallorca. És
una acció política, és una acció que dignifica el nostre territori
i crec, i estam convençuts, que també recollim la majoria de la
sensibilitat de la població.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de
posicions pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Lourdes Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, el meu grup ja
va expressar el parer sobre aquesta qüestió en el Plenari, de dia
2 d’abril d’enguany, en relació amb la PNL del Grup MÉS en
què es demanava la retirada del títol de Duc de Palma al Sr.
Iñaki Urdangarín, per la qual cosa em remet a les explicacions
i argumentacions realitzades en aquell moment atès que
ilAlustren suficientment el nostre pensament. 

Els Socialistes hem estat capdavanters a considerar que els
tractaments honorífics sobren en una societat democràtica que
té la igualtat com un dels seus valors superiors i com un dret
fonamental, i ho vàrem demostrar eliminant els tractaments
d’honorable i de molt honorable senyor per al president i per als
membres del Govern durant la passada legislatura, amb la
reforma de la Llei del govern, duita a terme amb l’aprovació de
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la Llei de la bona administració i del bon govern. Propugnam
així el tractament igualitari de les persones, sense distincions
per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol
altre condició o circumstància personal o social, tal i com
estableix l’article 14 de la Constitució. I és en aquest sentit que
donarem suport a la seva proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Miguel Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Prenc novament en aquesta comissió la paraula per tal de
posicionar la veu del meu grup parlamentari en relació amb la
conveniència o no de retirar la condició de duquessa de Palma
a la Infanta Cristina de Borbón i Grècia.

En primer lloc, he de dir que des que dia 2 d’abril es va
substanciar també en aquest parlament una qüestió semblant a
la que avui discutim, res no ha canviat en el parer del meu grup
parlamentari perquè avui decidim invertir el nostre criteri,
invertir la nostra opinió, sinó tot el contrari, avui ens reafirmam,
i avui ens reafirmam més encara si cal en la necessitat de
preservar i en la necessitat de salvaguardar fins al final la
dignitat d’aquelles institucions públiques imprescindibles,
imprescindibles, en una democràcia moderna i avançada. I no
em referesc, per molt que vostès ho pensin, precisament a la
institució monàrquica, que pot ser prescindible per a alguns i pot
ser necessària per a molts altres, em referesc precisament a les
columnes i als ressorts que sostenen el nostre estat de dret, i en
particular venc a referir-me a l’administració de justícia. Avui
més que mai és la nostra obligació reforçar el paper que la
justícia juga, avui més que mai no ens podem permetre sota cap
concepte debilitar aquelles institucions que donen sentit al
nostre estat democràtic i que donen sentit al nostre estat de dret.

Doncs bé, he de dir que ahir, quan vaig conèixer el resultat
de la interlocutòria de l’Audiència que decidia suspendre la
imputació a la infanta Cristina, varen ser majoria les mostres de
respecte i majoria les mostres de consideració cap a la decisió
dels jutges. Varen ser majoria els que es varen pronunciar amb
cautela i varen ser majoria els que es varen pronunciar sense
radicalismes i sense posicionaments extrems. I varen ser
precisament ahir minoria, varen ser minoria, els que varen
manifestar el seu menyspreu i varen voler rebaixar el prestigi de
la justícia a nivells de països molt menys avançats que el nostre.

A aquests darrers, a aquesta minoria, dins aquest grup es
troba precisament el promotor d’aquesta proposició no de llei,
perquè dir que s’ha demostrat que l’aplicació de la llei no és
igual per a tots a un estat de dret és poc menys que dir que en
aquest país no hi ha justícia si no és la justícia del Grup
Parlamentari MÉS; perquè dir que l’aplicació de la llei no és
igual per a tots significa no creure en la justícia que no vagi bé
al Grup Parlamentari MÉS, i perquè dir que la llei no és igual
per a tots és tant com dir que els jutges i magistrats no resolen
bé si no resolen com a MÉS els agradaria.

I senyores i senyors diputats, si qualque cosa no anem a
tolerar aquí és precisament que es rebaixi, que es disminueixi,
que es minvi la reputació i es minvi l’autoritat d’una institució
indispensable, d’una institució independent i fonamental en
societats civilitzades. Nosaltres, nosaltres, el Grup Parlamentari
Popular, tenim fe, el Grup Parlamentari Popular té confiança en
la justícia i vostès només la tenen en la seva. Crec que hauríem
entre tots acceptar les regles del joc i acceptar-les fins al final
quan ens va bé i quan no ens va bé. 

I he de dir que determinats comportaments de partits polítics
són susceptibles de conduir a reaccions, i és cert, reaccions
socials que rompen també les regles del joc. Tenc l’oportunitat,
i ho vull fer, de posar-los un exemple, i no és altra que la
portada d’aquest diari, la portada d’aquesta edició d’aquest diari
que no puc reproduir, no puc reproduir, però sí que vostès, sí
que vostès la poden llegir; una portada que no té cabuda en la
literalitat del Diari de Sessions, però que es troba en el límit, en
el límit del tolerable, per no dir una altra cosa. I si això es tolera
segurament es toleri tot.

Per tant, i per concloure aquesta primera intervenció, dir-los
que nosaltres, com vostès també, es presenten a les eleccions, i
si ho fan ens hem d’obligar a respectar les regles del joc i les
institucions pròpies que tots ens hem donat i que té un estat de
dret democràtic com el nostre i com no pot ser d’una altra
manera respectar la justícia.

En segon lloc, a més del dit anteriorment, creim que aquesta
iniciativa neix de la precipitació, aquesta iniciativa neix de
l’espontaneïtat, neix amb presses i crec que sense una reflexió
profunda i necessària, i per això basta recordar el temps i la
programació en què tot se ha desenvolupat. El dia 2 d’abril hi ha
un debat en aquesta cambra on es demana la retirada de la
consideració de duc del Sr. Iñaki Urdangarín, el dia 3, un dia
després, el jutge Castro emet una interlocutòria d’imputació
sobre la Infanta, el mateix dia 3, el mateix dia 3, el fiscal, el
fiscal ja anuncia que recorrerà la interlocutòria d’imputació, i el
dia 4 tarden vostès a presentar a aquest parlament una
proposició no de llei concentrant tota la seva ofensiva en la
interlocutòria del jutge Castro. No esperen vostès ni tan sols
l’opinió del fiscal, vostès no esperen l’opinió del Ministeri
Públic, a vostès el Ministeri Públic els és igual, i el Ministeri
Públic és part de l’administració de Justícia.

I una vegada que emet el fiscal el seu escrit en contra de la
interlocutòria d’imputació, vostès ni pruna. A vostès no se’ls
sent per a res, no existeix per a vostès la fiscalia. O només
existeix la fiscalia per a vostès quan veritablement els interessa?
Segurament aquesta fiscalia a vostès, a vostès, no els va bé.
Però no només això, sinó que la major va arribar ahir quan
qüestionen, precisament, la interlocutòria de l’Audiència que
suspèn la imputació de la Infanta, qüestionen vostès, en
definitiva, la justícia. I és una llàstima, és una llàstima perquè
vostès lliguen la seva sort a la sort d’un jutge en particular i el
que haurien de fer, perquè nosaltres ho feim, és lligar la nostra
sort a la sort de la justícia globalment i universalment
considerada. 
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No obstant, permetin-me, vostè ho ha fet i ho faré jo, que
recorri a la interlocutòria de l’Audiència d’ahir, de forma molt
breu, a un apartat diu: “No hay elemento alguno que permita
concluir que la Infanta tuviera participación ninguna en la
elaboración, redacción y suscripción de los referidos
convenios de colaboración”. A un altre apartat diu: “Tampoco
hay datos, añade el auto, que permitan inferir que con
anterioridad a la firma de estos contractos hubiera
participación de la Infanta”. I l’apartat tres que he recollit és
una conclusió i conclou el Tribunal dient que “No hay indicios
fundados de que la Infanta albergase o llegase a alcanzar la
creencia de que los contratos que suscribió la fundación con
las administraciones públicas pudieran ser considerados
delictivos y que su suscripción generase un peligro de
malversación.

Però a vostès aquestes conclusions no els van bé, no els van
bé, mantenen la seva iniciativa jutjant, prejutjant i condemnant
la Infanta a veure’s desposseïda dels seus títols a pesar d’estar
suspesa la seva imputació. I arribats a aquests extrems només
ens fa falta preguntar-nos: què entenen vostès per presumpció
d’innocència? Quin respecte tenen vostès per aquest dret
constitucional reconegut? I en aquest cas, vostès, permeti’m que
els ho digui, que vostès no en tenen cap.

I en tercer lloc, i acab, Sr. President, estam convençuts,
estam convençuts que aquesta proposició no de llei té un altre
component, té un altre component i és un component que és
irrenunciable per a vostès, i jo ho entenc i ho respect, entenem
que es tracta d’una iniciativa redactada des del seu
republicanisme més profund, des dels ventres ideològics d’uns
plantejaments amb els quals no coincidim, i vostès ho varen
reconèixer en el darrer plenari on varem tenir oportunitat de
debatre sobre aquesta qüestió, i no els he de convèncer jo del
contrari, sé que no ho aconseguiré, però sí els he de dir una
cosa: que no és convenient, Sra. Santiago, mesclar qüestions
ideològiques amb la independència de la justícia perquè poden,
efectivament, acabar perdent la raó. Nosaltres confiam en ella,
en la presumpció d’innocència, i entenem que no s’ha
d’interferir políticament en el desenvolupament dels
procediments. 

Dit això, i ara sí que acab, el nostre criteri, crec que l’he
deixat perfectament clar en relació amb aquest assumpte, no
variarà i no variarà mentre no variïn les circumstàncies
processals, mentre no variïn les circumstàncies processals de la
Infanta que avui gaudeix de la protecció del dret a la
presumpció d’innocència.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions, el Grup
MÉS. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies, president. Vull donar les gràcies al Partit
Socialista, ens ha sorprès la brevetat de l’exposició, però
recordar-li al Partit Socialista que la llei que permet precisament
que el Rei concedeixi aquest tipus d’honors és una llei que
haguessin pogut retirar quan governava amb majories absolutes
en el Govern, i no ho varen fer. Vull dir que del que parlam no
és només si ens tracten d’honorables o de senyors, que això
hauria de ser dir-nos senyors a tots, i l’altra cosa és que aquí hi
hagi, en el segle XXI, hi hagi ducs, hi hagi comtes i hi hagi tot
el que permet la llei aquesta que està en vigor.

Sr. Jerez, som republicans, no ho amagam i ens sentim
orgullosos del pensament republicà, i no..., i no..., i diferenciam,
és vostè que ha fet un ús exhaustiu i abusiu del tema judicial. Jo
li he donat tres arguments que vostè no m’ha rebatut i ni els ha
tocat, per què és bo per a la Casa Reial retirar el Sr. Urdangarín
de la pàgina web i de tots els actes oficials i a la Infanta dels
actes oficials i no és bo que es retiri el títol de Palma de
Mallorca del seu ducat? No m’ha donat cap argument a això.
Vostè es dedica a parlar de la interlocutòria.

Per què és honorable, perquè té poc d’honorable, perquè té
poc de noble que dues persones no vulguin entregar a un jutge
les seves declaracions de renda? Aquestes persones, que ara en
aquests moments la ciutadania demana màxima transparència en
tots el càrrecs públics, es neguen a accions de transparència. Ni
un argument. Vostè es preocupa per la Infanta que estigui ben
jutjada? Quin ciutadà de l’Estat espanyol ha tengut a la seva
disponibilitat els advocats de l’Estat? Digui’m casos on el fiscal
en lloc de condemnar, defensa.

És que el mateix..., dins la interlocutòria, el vot particular
diu: “Dado que el recurso comienza invocando el principio de
igualdad, parecería lógico conocer el número de recursos
contra citaciones para prestar declaración en calidad de
imputado que ha formulado en los últimos años el Ministerio
Público, ello contribuiría a descartar que un recurso como el
presente es insólito y facilitaría la comprensión de la
referencia al principio de igualdad que se realiza”. Un membre
del Tribunal diu que no tothom és igual, que no hi ha cap
ciutadà que hagi tengut tots els advocats de l’Estat a favor, que
és insòlit que un fiscal defensi i no acusi. No es preocupi de la
Infanta, en té suficients, aquí venim a fer política, i nosaltres no
volem que aquestes persones estiguin lligades al títol de Palma
de Mallorca. 

Per què si els senyors del Partit Popular estimen tant la
justícia i volen tant els jutges perdonen a condemnats per casos
de corrupció? Per que els donen amnistia a gent que està
condemnada per casos de corrupció? Darrerament n’han fet un
parell, aquí no és respectable la justícia, amb condemna ferma,
i vostès els han amnistiat. Per què quan els jutges surten tots al
carrer a demanar que es canviï la Llei de desnonaments, que és
injusta, no la canvien, si tant els preocupa i tan en compte tenen
els jutges? Donen amnistia als qui condemnen i quan es pot
modificar una llei, perquè tenen majoria, que els jutges els ho
demanen, que estan davant una situació d’emergència, no
mouen ni una retxa d’aquesta llei. I en canvi, la imputació de la
Infanta és sagrat. Que ho sigui.
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En aquesta proposició no de llei no demanam que es
redueixi el procediment judicial ni jurídic, ni que se li redueixi
cap tipus de mesura legal, demanam que no dugui el nom de
Palma de Mallorca. I vostès consideren que això és qüestionar
el fiscal, qüestionar el sistema judicial; no, això és demanar que
el nom de Palma de Mallorca no estigui lligat a aquestes dues
persones.

A més, li diré, ja que vostè ha fet referència a la
interlocutòria, li diré que la interlocutòria és tota una declaració
dirigida al jutge Castro de com ha d’intentar imputar la Infanta
per temes de delicte fiscal: “Tras el estudio detallado del
informe hacemos una lectura distinta a la realizada por las
partes recurrentes y estimamos que no se puede descartar en
este momento la comisión de delito contra hacienda pública y
tal vez, posiblemente, de blanqueo de capitales, y que en tales
ílicitos hubiera podido participar la Infanta recurrente”.

Per tant, la interlocutòria, nosaltres creim en la justícia, miri-
ho, però nosaltres li demanam un acte polític, un acte polític en
què vostès volen continuar amb aquesta mentalitat de súbdits.

Tots aquests arguments que m’ha plantejat avui, els va
plantejar la Sra. Cabrer quan vàrem demanar que la Casa Reial
havia de ser més transparent, se’n recorda?, fa aproximadament
un any, va sortir la Sra. Cabrer a la tribuna a dir tot el que vostè
ha dit: el respecte de la monarquia, l’important que és. I ara
vostès, un any després demanen a la Casa Reial transparència,
la Casa Reial ho demana, la Casa Reial se n’ha adonat que ha de
ser transparent perquè si no, no tendrà continuïtat. Vostès van
endarrera i nosaltres anam avançant, això és el que els passa,
senyors del Partit Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 3473/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3473/13.

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