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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començam la sessió d’avui i en primer lloc
els demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 9145, 9425 i 9436/13.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 9145/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a sentència del cas
Scala i retorn dels diners.

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 9145/13 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
sentència del cas Scala i retorn dels diners. Per tal de defensar-la
té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Abans de res, em toca exposar, encara que no sigui de forma
molta extensa, els antecedents que justifiquen aquesta
proposició no de llei, actualitzant el contingut perquè algunes
coses han passat des del dia que es va presentar i utilitzaré
també com a referència, l’exposició mateixa que hi ha a la
proposició no de llei, canviant i actualitzant com deia, algunes
qüestions.

Així deia que l’Audiència Provincial de Palma, recordaran
que el juliol del 2013 va condemnar diversos ex-alts càrrecs del
Partit Popular, a l’anomenat així cas Scala, centrat en el
desviament de 5 milions d’euros a través del Consorci de
Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB)
durant l’últim mandat de l’expresident Jaume Matas, i que va
suposar el saqueig final de més d’11 milions d’euros de la
hisenda pública.

En el marc d’aquesta causa, l’exconseller d’Economia,
Indústria i Energia, entre els anys 2003 i 2007, Josep Juan
Cardona, va ser condemnat a 16 anys de presó i més de 2
milions d’euros de multa per delictes d’associació ilAlícita,
malversació, falsedat documental, frau a l’administració i
suborn. La condemna, val la pena recordar-ho, és la més alta
decidida mai per a un polític a les Illes Balears i una de les més
altes dictada mai a tot l’Estat.

En la mateixa causa va ser condemnat també l’exdirector
general de Promoció Industrial del Govern a 5 anys i 5 mesos de
presó; l’exgerent del Consorci de Desenvolupament Econòmic,
la Sra. Antònia Ordinas, a 3 anys i 8 mesos, i recordaran la
aquella imatge de la exgerent del CDIB, que amagava aquells
250.000 euros resultat d’aquest saqueig en aquelles capses de
Cola-Cao en el jardí de casa seva, tot un símbol del que va
suposar aquella època.

La sentència condemna ara, condemna també el Partit
Popular a pagar 10.585 euros, més interessos, per rescabalar els
recursos que va gastar el Consorci de Desenvolupament
Econòmic, en traslladar de Mallorca a Eivissa paperetes...,
propaganda electoral del partit amb recursos i doblers públics.

La sentència del cas Scala diu clarament que el partit és
responsable civil a títol lucratiu d’aquests doblers. El
finançament ilAlegal, per tant, del Partit Popular, per concórrer
a les eleccions autonòmiques del 2007, utilitzant l’estructura i
els recursos de la comunitat autònoma i amb presumptes
aportacions privades que no consten a la comptabilitat A, ni del
Partit Popular, ni dels comptes electorals, exigeix avui un acte
de transparència per tal de verificar si el Partit Popular,
efectivament, ha complert o no amb la Llei electoral. 

Aquest és el principal objectiu d’aquesta proposició no de
llei. Avui, després d’aquesta sentència, sabem que el Partit
Popular va utilitzar més recursos electorals dels que va justificar
en els comptes electorals. Avui, a més, altres càrrecs del Partit
Popular i la gestió duta a terme en aquella legislatura és
investigada encara en els jutjats. A dia d’avui s’investiga si, a
més, una part de la campanya electoral, la qual no consta a la
comptabilitat electoral del Partit Popular, va ser pagada per
empresaris amb interessos particulars o amb recursos públics.

Per tant, val la pena recordar que la Llei electoral pretén
garantir el respecte al pluralisme polític i social, així com també
la igualtat d’oportunitats. Avui veim que hi ha partits que van
jugar amb avantatge, un avantatge produït per una actuació
ilAlegal, alterant, hem de veure en quina mesura, l’essència de la
democràcia i de les consultes electorals.

Com deia, la Llei electoral estableix uns màxims de despesa
electoral i un sistema de transparència compatible, comptable,
perdó, per garantir el compliment de la llei, uns màxims els
quals òbviament requereixen del compromís dels partits
respecte de la llei i de la validesa de la comptabilitat electoral
aportada als òrgans de control. Validesa que, segons, després de
la sentència del cas Scala, es pot posar en dubte.

Donada la gravetat de la situació a més, podria passar,
donada la sentència, que s’incomplissin alguns articles
d’aquesta llei, de la Llei electoral. M’hi vull referir: per una
banda, l’article 128 de l’esmentada llei, quan diu que queda
prohibida l’aportació a comptes electorals de fons provinents de
qualsevol administració, corporació pública, organisme
autonòmic o entitat estatal de les empreses del sector públic de
la titularitat de les quals és l’Estat, comunitats autònomes,
províncies o municipis. Per altra banda, si es contemplen
aquestes despeses, que he esmentat com a electorals, algunes de
les quals encara s’investiguen, s’haurien incomplert els màxims
en despeses electorals, segons l’article 131. Aquest article deixa
clar que cap partit, federació o agrupació no pot realitzar
despeses electorals que superin els límits establerts a les
disposicions especials d’aquesta llei.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 73 / 9 d'abril del 2014 1203

 

A més a més també, la llei a l’article 149, ho estableix com
a delicte, i diu: “Les administradores generals i les candidatures
dels partits, federacions, coalicions i agrupacions que haguessin
actuat indegudament, haguessin recollit aportacions o haguessin
fet despeses que suposin un augment o disminució de les
partides comptables, seran castigats amb la pena presó d’1 a 4
anys i multa de 12 a 24 mesos”.

Per tot l’exposat, creim que avui és necessari doncs fer
aquest acte de transparència que nosaltres proposam a diverses
propostes de resolució, a quatre propostes de resolució.

La primera de les propostes demana instar el Govern de les
Illes Balears a reclamar immediatament el retorn dels doblers
malversats a la hisenda autonòmica, tal com estableix el
contingut de la sentència del cas Scala. Aquesta proposta crec
que avui perd vigència, només vull posar de manifest les dues
respostes parlamentàries escrites, una del Sr. Antonio Gómez,
del vicepresident del Govern, i l’altra, del Sr. Marí, el conseller
d’Hisenda, en què es diu textualment que “el pagament per part
del Partit Popular es va fer a l’Audiència Provincial, Secció 1,
dia 30 d’agost del 2013". 

I per altra banda, respecte si aquesta aportació ja ha entrat a
la hisenda de la comunitat autònoma, es respon també de forma
escrita per part del Sr. Marí que, “no tenim constància d’aquest
ingrés, segons la Direcció de l’Advocacia de la comunitat
autònoma, encara no s’ha fet cap assentament comptable, atès
que, un cop oberta l’executòria, part dels doblers estan
consignats a l’Audiència Provincial i a dos jutjats d’instrucció
diferents. Fins i tot, encara hi ha doblers pendents de cobrament
per part d’un dels jutjats”. I acaba el Sr. Marí dient que “per part
de l’Advocacia s’han iniciat ja els tràmits perquè se produeixi
l’abonament efectiu de les quantitats degudes, però que el
procés encara no s’ha completat. Tot d’una que es tengui el
manament de pagament, s’ingressaran en el compte
corresponent de la Tresoreria de la comunitat autònoma”.

Per tant, aquest punt des del nostre punt de vista o des del
nostre grup consideram que no està satisfet, però sí tramitat, per
tant aquest punt el retiraríem, per pèrdua d’actualitat.

Però no així la resta de punts. La resta de punts, insistesc,
com ja he fet a l’exposició, que el que pretenen és posar claredat
en una qüestió fonamental. El Partit Popular a la campanya del
2007 va tenir un finançament paralAlel en aquella campanya, ho
posa de manifest la sentència del cas Scala. Cal saber si aquest
finançament no legal, vulnera la Llei electoral, tan senzill com
açò.

Per açò, els punts que sí mantenim i que tenen vigència,
insten la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears a revisar,
en el menor temps possible, l’auditoria i l’informe de
fiscalització externa relatiu a la comptabilitat electoral del 2007,
en base als fets provats i condemnats a la sentència de
l’Audiència Provincial. 

En segon lloc, també s’insta la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears i el Govern a traslladar el resultat d’aquest
informe, del nou informe sobre la comptabilitat electoral del
Partit Popular del 2007, al Tribunal de Comptes per tal que
aquest actuï per garantir la legalitat en la participació electoral.

I finalment, també s’insta el Govern de les Illes a solAlicitar
un informe al Consell Consultiu de les Illes Balears, una petició
que avui té molta actualitat, després del debat que es va produir
ahir en seu plenària, solAlicitar un informe al Consell Consultiu
de les Illes Balears sobre la legalitat de l’aportació feta pel
Govern balear al Partit Popular en concepte de subvenció
electoral del 2007, arran de l’incompliment de l’article 128 de
la Llei de règim electoral general. És a dir, si hi ha un
incompliment, s’ha d’actuar en base al que marca la llei i tenir
conseqüències en l’aportació, amb la subvenció pública que va
obtenir el Partit Popular per a aquella campanya electoral.

Com dic, l’objectiu principal és de transparència i de deixar
clares les repercussions i els efectes de la sentència del cas Scala
en la campanya electoral del 2007.

I perdó, em deixava el darrer punt, també instam el Govern
de les Illes Balears a reclamar el retorn dels diners aportats al
Partit Popular com a subvenció electoral, en el cas, ho deixam
clar, en el cas que l’esmentat pagament es consideri nul per
incompliment de la legalitat electoral. És a dir, si hi ha
incompliment de la legalitat electoral, la llei preveu que la
subvenció s’ha de retornar, que l’acte és nul i per tant ha
d’assumir les conseqüències d’aquell acte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions. Per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el diputat Sr. Cosme
Bonet, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Socialista votarà a favor d’aquesta
proposició no de llei del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
de la qual ja s’ha retirat un punt, en bona lògica pels fets que
s’han explicat, i hi votarem a favor per una vigència que pensam
que manté, per la reflexió que representa, malgrat que es pugui
dir o es pugui argumentar que no hi ha sentència ferma, que és
possible que algú digui que el Sr. Cardona ha presentat recurs
davant el Tribunal Suprem.

El cert és que ja hi ha uns 15 condemnats en aquesta causa,
que es varen conformar, acceptaren la pena, i per tant és ferma
per a tots ells la sentència a la qual ens referim, fet que per a
nosaltres justifica plenament la presentació d’aquesta proposició
no de llei i per tant, per suposat, el nostre suport.

Aquesta proposició no de llei és una oportunitat de donar
exemple amb el debat que tendrem aquí, però amb els fets que
se’n derivarien de la seva aprovació i per tant, de l’exigència
que faria aquest Parlament, entre els quals el punt que s’ha
retirat, possiblement el més clar de tots, el retorn dels doblers,
més de 10.000 euros, que el Consorci de Desenvolupament
Econòmic va malbaratar, destinant-los a fulletons enviats a
Formentera com a propaganda electoral. Com s’ha dit, ja s’ha
iniciat el procediment que és un fet del qual ens n’alegram.
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Per tant, tornam als fets, existeix una responsabilitat civil del
partit que es va aprofitar d’aquest desviament de doblers
públics, el Partit Popular en aquest cas, una responsabilitat clara
per la qual es condemna per primera vegada un partit polític en
la història a les Illes Balears. De totes maneres concloc dient
que ens alegram que s’hagin donat passes en el sentit de
recuperar els 10.000 euros malbaratats i que permetin la retirada
del punt 1.

Respecte del punt segon de la proposició no de llei que
debatem, s’insta la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
que revisi l’auditoria i l’informe de fiscalització externa de la
comptabilitat electoral del 2007 afectada per aquest cas, per la
seva relació evident i com a conseqüència per tant, de la
investigació del cas Scala. Estaríem plenament d’acord amb el
que es proposa en aquest punt.

Com també estaríem d’acord amb el punt quart, clarament,
referit a la solAlicitud d’un informe al Consell Consultiu, sobre
la legalitat de la subvenció electoral que va donar el Govern que
presidia el Sr. Matas al seu propi partit l’any 2007. Pensam, tal
com vàrem argumentar ahir, que demanar informes al Consell
Consultiu no és endarrerir l’actuació de l’administració pública,
sinó el contrari, donar seguretat jurídica.

Finalment també el punt 5 pensam que és adequat, lògic i
coherent amb el que hem sentit en diverses ocasions quan hem
debatut sobre corrupció en aquesta cambra, sigui en comissió o
en plenari. És de coherència per tant, demanar a la formació
política beneficiària d’aquest malbaratament, si es considera que
va incomplir la legislació electoral i de partits polítics, que
actuï.

Demanam això sí, per acabar aquesta intervenció,
coherència als grups parlamentaris entre les grans proclames
contra la corrupció que estam acostumats a sentir, proclames
que d’alguna manera volen allunyar l’ombra sinistre d’aquesta
herència de la corrupció, els fets, les accions concretes com les
que es demanen en aquesta proposició no de llei, són les
demostracions més clares i transparents que es poden donar de
què s’està clarament en contra de la corrupció, avergonyits del
que va passar i del propòsit d’esmena que evidentment s’ha de
donar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Miguel Jerez, per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Tornam
una vegada més a convocar-nos avui en aquest Parlament i en
aquesta comissió per parlar de casos jutjats i casos que han estat
sentenciats pels tribunals que correspongui. I quan es compleix
precisament vuit mesos d’això, d’aquest fet, quan l’Audiència
Provincial va emetre ja fa temps una sentència, assenyalant els
seus responsables, alguns estan a l’espera de què la sentència
adquireixi fermesa, per als quals encara no ha adquirit fermesa,
i altres assumint la seva participació en els fets, varen ser
condemnats i compleixen en aquest moment allà on els toca la
condemna i la pena que els correspon.

Maldament tot això, avui tornam utilitzar aquesta cambra,
aportar a aquesta cambra iniciatives relacionades amb un tema
que està, com dic, sentenciat, jutjat i on s’han assenyalat els
responsables que estan, com dic, insisteix una vegada més,
complint les seves penes. En aquest Parlament s’ha requerit al
Govern de les Illes Balears i així s’ha manifestat per part del
portaveu de MÉS en distintes ocasions en relació a aquest
assumpte, i s’ha donat complida resposta del que s’ha demanat,
respecte de les accions del Govern de les Illes Balears com
acusació en el cas Scala i també a les accions del Partit Popular
en relació precisament amb la devolució d’aquestes quantitats.
I els record, no fa falta perquè ja ho ha fet vostè, que l’apartat
primer de la seva iniciativa no té cap sentit, vostè la retira i crec
que té absoluta coherència, perquè l’obligació que emana de la
precisa sentència, obliga el Partit Popular i el Partit Popular ja
ha satisfet la quantia de 10.000 euros a la qual està obligat.

I en segon lloc, els dic, els record i insisteix que no cal
plantejar un tema relacionat amb un finançament irregular del
Partit Popular, d’acord amb la sentència del cas Scala, per mor
que a la mateixa es declara responsabilitat civil, cert, del Partit
Popular a títol lucratiu, sense participació, sense participació, i
així ho diu, ni coneixement del fet delictiu. És a dir que no es
realitza acció dels acusats com a dependents precisament del
Partit Popular. I com he dit i torn repetir, i insistiré les vegades
que faci falta, per no tenir el Partit Popular cap participació ni
una, ni coneixement precisament del fet delictiu. Això ho diu la
sentència i m’agradaria que llegissin bé les sentències, les
interpretin en condicions les sentències i si tenen alguna
dificultat, humilment aquest diputat es posa a la seva disposició,
per intentar aclarir-los tot allò que sigui convenient.

En tercer lloc, els record que la suma reemborsada respon
exclusivament a un transport, a un transport ordenat, és cert,
amb càrrec al pressupost del CDEIB, però sense que el Partit
Popular hi tengués a veure, insisteix, amb aquesta precisa
decisió, ni hagués format part d’aquesta precisa decisió. No
obstant, ha estat assumida aquesta quantia i satisfeta, tal com els
hem reiterat en distintes ocasions.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 73 / 9 d'abril del 2014 1205

 

I en quart lloc els record que la campanya electoral del Partit
Popular ja va ser auditada, en els terminis que exigeix
precisament la legislació electoral, a la qual tots els partits
polítics estam sotmesos, la legislació electoral, sense que es fes
cap objecció ni una en aquest sentit i molt menys dels fets que
han estat objecte de judici i que reflecteix la sentència. Per tant,
entenem que no cal concloure que va haver cap tipus de
finançament ni en situació irregular relacionada amb el Partit
Popular i molt menys que superessin els imports màxims que
preveu precisament la Llei electoral, i per tant, de cap manera
es justifica una nova auditoria, en els terminis que planteja avui
la proposició del Grup MÉS.

Senyores i senyors diputats, fins aquí la justificació que
motiva irremeiablement el nostre vot en contra de la seva
iniciativa parlamentària. I no obstant això, sí que m’agradaria,
arribat a aquest punt, fer una sèrie de consideracions als senyors
diputats.

Jo no els ho neg, només faltaria, que tenguin la legitimitat
suficient per activar les iniciatives parlamentàries que tenguin
a bé i que considerin, és cert, tenen vostès el seu dret i no seré
jo qui els discuteixi aquesta precisa qüestió, nogensmenys,
resulta del tot cridaner que, malgrat el que diu la sentència,
malgrat el que vostès coneixen en relació amb la sentència i
malgrat que el Partit Popular hagi complert amb el que l’obliga
la sentència, vostès una vegada més portin a aquest parlament
una proposició no de llei en aquest sentit.

Crec que vostès el que han de fer és assumir les
conseqüències, les conseqüències de les sentències que emanen
dels tribunals de justícia, perquè això funciona així, la
democràcia funciona d’aquesta manera i no funciona d’altra
forma, encara que a vostès no els agradi, encara que a vostès els
desperti la ràbia, la ràbia més visceral.

Per tant, els deman que no converteixin el Parlament, com
ens tenen acostumats a fer, en un jutjat d’instrucció més i
acceptin precisament el que diuen els tribunals de justícia amb
totes les conseqüències.

No juguem a la distracció, Sr. Martí, no aconseguirem, ni
vostè ni jo per molt que vostè avui ho pretengui fer, enganyar
l’oposició pública. Fent un recorregut per la seva exposició de
motius, vostè parla de presumpcions, parla vostè que això
suposaria..., que això podria generar un incompliment de
màxims, tot són hipòtesis, sospites que vostè vessa sobre el
Partit Popular i utilitza el Parlament precisament per fer-ho.

Miri, nosaltres no entrarem en aquest joc, no entrarem en el
joc de les sospites, no entrarem en el joc de les presumpcions
perquè crec que la feina dels parlamentaris és molt més rigorosa
que això. I els record que si ho féssim així no acabaríem mai de
llançar-nos al cap sospites i presumpcions uns als altres. Per
tant, a nosaltres no ens valen aquestes sospites que vostès
pretenen posar de manifest, aquestes presumpcions, sinó que al
cap i la fi el que val per al Partit Popular són les sentències que
emanen del tribunals de justícia i ens val el fet que s’han de
respectar i acomplir-les així com diu la llei.

Per tant, jo, Sr. Martí, li ho vaig dir la setmana passada i
avui li ho reiteraré, quan vengui vostè al Parlament deixi els
odis a ca seva, deixi els rancors a l’illa de Menorca i, si els té,
abandoni qualsevol tipus de complex relacionat amb aquest
tipus de qüestions i no desvirtuï l’activitat parlamentària, no la
perverteixi i no la transformi en el que veritablement no és, en
un jutjat d’instrucció més.

I acab, senyores i senyors diputats, els record, però crec que
és imprescindible i és absolutament necessari, que el Partit
Popular és, ha estat i serà implacable amb la corrupció política
i que no acceptarem, arribats a aquest punt, lliçons de ningú. El
Partit Popular ha aplicat filtres -i vostès ho saben-, mesures que
sens dubte han marcat una forma distinta d’actuar contra la
corrupció política i que ens diferencien a uns dels altres. I és
cert, hem pres decisions que possiblement siguin injustes, sobre
persones que possiblement no ho mereixien, però les exigències
del moment i la convicció pròpia reclamaven actuacions en
aquest sentit. 

El Partit Popular -i vostès ho saben- no va incorporar a les
llistes electorals persones imputades, persones sobre les quals
hi havia el més..., o hi hagués pogut haver-hi el més mínim
indici racional de dubte quant a la seva actuació, eren mesures
que vàrem prendre de forma excepcional per a moments
veritablement excepcionals. 

Jo els assegur, Sr. Martí, que es tracta d’una mesura que
sense cap tipus de mania ni complex el Partit Popular tornarà
reeditar a les properes eleccions. I és cert, no va succeir el
mateix a la resta de formacions polítiques, tot i que moltes
d’aquelles persones que varen ser incorporades en llistes per
part de distints partits polítics tenguessin dubtes o hi hagués
dubtes, ombres o sospites en relació amb procediments judicials
d’àmbit penal i criminal que eren instruïts.

Senyores i senyors diputats, queda un any, queda un any i
nosaltres sabem on som i és cert que en la política són molt
importants els gestos i per aquesta precisa raó i perquè la
ciutadania mereix que no deixem espais de dubte, crec que ha
començat o ha arribat el moment de tornar obrir aquest debat,
crec que tenen una oportunitat única la resta de partits polítics
per demostrar que són a la veritable alçada per combatre la
corrupció política de la mateixa manera que la va afrontar al seu
moment el Partit Popular.

Res més, Sr. President, anunciar-los una vegada més el
nostre vot en contra en relació amb la proposició no de llei
presentada.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contradiccions, Sr.
Nel Martí, per un temps màxim de cinc minuts.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, tornem parlar de la
proposició no de llei. A veure si ho deixam clar, perquè les
coses són molt més senzilles quan es parla del contingut de la
proposició no de llei i no d’altres coses i no es tracta de donar
lliçons, sinó que es tracta purament de transparència. 

Una sentència del cas Scala afirma, constata i condemna el
Partit Popular a pagar una quantitat, 10.585 euros, per una
transferència, un ús, un mal ús de recursos públics, el trasllat
efectivament de material electoral des de Mallorca a Menorca,
però el Partit Popular no en sabia res. Què estrany, no? El Partit
Popular organitza la seva campanya, no sap el material electoral
qui el gestiona, va d’aquí a allà, no en sabia res el Partit Popular
del trasllat del material electoral, ben curiós, la veritat és que
molt curiós. En qualsevol cas, aquesta és una. 

L’altra, diferents processos judicials que, és cert, no estan
tancats, que posen de manifest aportacions privades fetes al
Partit Popular per a la campanya electoral. Haurem de veure
com acaba, molt bé.

En qualsevol cas, ja que parlam de transparències el Partit
Popular avui ens hauria d’haver dit com va justificar la
comptabilitat electoral de la campanya del 2007: va assolir el
màxim que marcava la llei electoral? Jo li dic que sí, va assolir
el màxim. Per tant, qualsevol aportació extra, algunes ja posades
de manifest a sentències, vol dir que sobrepassen aquest màxim,
i la legalitat estableix unes normes, unes regles del joc per a
aquells que sobrepassen aquests màxims.

Açò és el que diem. Rebati’m açò, digui’m que açò no és
cert, però no em vengui ara aquí a fer campanya i a dir que
estam i que no feim i que... no, no, és açò així o no és així?

Bé, si açò és així, nosaltres consideram que és així,
demanam responsabilitats i demanam que el Partit Popular, com
efectivament, i ho he dit i ho deix constatat, i a més tenc les
preguntes parlamentàries escrites, el Partit Popular efectivament
ja ha fet, va fer l’aportació dels 10.585 més interessos a
l’Audiència, està en tràmit perquè la comunitat autònoma els
recuperi, bé. Ara demanam un altre pas, que és saber si el Partit
Popular a la campanya electoral del 2007 va actuar dins el marc
de la llei, si tots els partits jugàvem amb les mateixes regles de
joc, si hi havia un rigorós compliment de la legalitat , açò, res
més que açò.

Després podem parlar de transparència, del que vulguin, açò
és un acte de transparència, i el que han de fer vostès és exposar
i mostrar la comptabilitat electoral del 2007, exposin-la. La
tenen penjada a la pàgina web del Partit Popular, la tenen
penjada? Jo li dic, si vol, el nostre grup, sí; vagi-hi i veurà la
comptabilitat electoral del nostre partit, si li interessa, eh? Bé,
idò, pengin-la i tothom sabrà si assoleix o no el màxim i si hi ha
alguns extres que fan que se superi aquest màxim.

Jo lament una altra vegada que es vulguin interpretar les
propostes de forma interessada per defugir de responsabilitats,
perquè açò no és més que defugir de responsabilitats; el
Parlament té i els grups tenim el deure d’exigir, demanar
transparència a tots i en aquest cas crec que és molt evident que
alguna cosa no quadra.

I perdoni, ho torn dir, crec que dir públicament que el Partit
Popular no tenia coneixement del moviment del material
electoral..., bé, m’és igual, encara que.... no ho diu, la sentència
no diu açò, però és igual, vostè ho afirma públicament: “el Partit
Popular no sap on és el material electoral”. Vostè creu que la
gent del carrer açò s’ho pot creure?

Vostè em vol dir que el Partit Popular fa una campanya i no
sap on és el material electoral? Vostè...? És qüestió simplement
d’un poc de sentit comú. Em diu, afirma açò? Diu als ciutadans
“mirin, hem organitzat una campanya, però el material no ho
sabem, no sabem... el Govern el desplaça d’aquí a allà, esperin”.
Està dient açò? Per l’amor de Déu! És que em sembla... d’una...
bé, per descomptat açò els ciutadans crec que no ho poden
tolerar ni ho poden acceptar, açò és una consideració, una
manca de consideració, no cap a aquesta cambra sinó cap als
ciutadans, açò és prendre el pèl als ciutadans.

Açò no és així i no em diguin açò, açò no és així per molt
que vostè li vulgui donar i adornar de retòrica absurda, açò no
és així, el Partit Popular sap perfectament on és tot el material
electoral, com es mou i quan l’ha de rebre i quan l’ha d’enviar
i ho sap tot, res més faltaria! Com ho fa qualsevol partit, com ho
fa qualsevol partit! Per tant, no em vengui amb aquestes
històries. 

Crec que és molt clar, vostès no volen assumir
responsabilitats, s’amaguen darrere retòrica que no té sentit,
perquè açò no té sentit i, en qualsevol cas, crec que una altra
vegada el ciutadà valorarà qui és el que actua d’acord amb la
legalitat o aprofita la legalitat o utilitza la legalitat a
conveniència. En aquest cas la conveniència és efectivament
amagar, posar en evidència que aquella campanya electoral,
doncs, els seus comptes no quadren, els seus comptes no
quadren. A més, basta recordar com es va fer aquella campanya
electoral per ja intuir que alguna cosa passava perquè... bé,....
bé, era difícil d’entendre, hi havia moltes coses difícils
d’entendre.

Ara es posa de manifest i li demanam que publiquin, que
posin de manifest, que diguin com varen sortir aquells números,
aquests afegits on s’han de sumar, el resultat final quin és?
Compleix la llei o no? Expliquin açò. Açò és l’únic que els
demanam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
9145/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 9145/13.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 9425/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a la inviolabilitat i a
la irresponsabilitat del Rei.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 9425/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a la
inviolabilitat i la irresponsabilitat del rei, per tal de defensar-la
té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. La setmana que ve, dia 14
d’abril es rememora la proclamació de la República, una
coincidència, no en tengui cap dubte, és coincidència, no hi ha
més, que amb les seves virtuts i els seus defectes va posar, va
fer del seu principi... va fer del principi rector de la igualtat un
element..., açò, rector de la seva forma de governar.

La República, ho saben vostès, o hem presentat aquí en
diverses iniciatives és el model que el nostre grup defensa com
a millor sistema polític, sistema polític més democràtic, és el
sistema polític en el qual el poder resideix en el poble, que el
delega transitòriament als seus representants, uns representants,
emperò, que no són vitalicis ni hereten la funció sobirana de
representació de l’Estat, ni tenen la benedicció de l’església, res
de tot açò, sinó que són elegits democràticament, són delegats
del poble elegits democràticament.

No és el model que tenim avui. Tenim una monarquia
parlamentària, no és el nostre model, però en qualsevol cas a
aquest model li exigirem i li intentarem aplicar el màxim sentit
d’aquell principi rector de la República que és el de la igualtat;
una monarquia parlamentària que té, entre una de les
característiques més importants, que el cap d’Estat es concreta
en la institució de la Corona, de la qual el rei n’és el titular. La
titularitat de la Corona espanyola té unes característiques
especials, recollides a la Constitució Espanyola, i és que és
vitalícia i la seva successió es fa atenent criteris de transmissió
hereditària, juntament amb aquests hi tenim també la
inviolabilitat i la irresponsabilitat que completen les
característiques de la monarquia.

La primera, la inviolabilitat, comporta que el rei no pot ser
jutjat d’acord amb les lleis penals, el rei no està subjecte a la
coerció legítima de l’Estat i la irresponsabilitat significa que el
rei no respon pels actes que fa, ja siguin polítics o
exclusivament personals, els seus actes no estan subjectes a
control constitucional ni jurisdiccional. Però, en canvi, el rei és
irresponsable políticament i bé, en aquesta..., crec que en una
democràcia de qualitat és difícil açò d’assumir o d’incorporar,
tot i que la Constitució Espanyola així ho intentàs i ho fes de fet.

Queda per tant, clara la delimitació i els efectes dels seus
actes, dels actes del cap de l’Estat, però aquesta delimitació no
és avui, des del nostre punt de vista, de cap de les maneres
extrapolable o hauria de ser extrapolable a l’àmbit privat. El rei
com qualsevol altre ciutadà ha de ser responsable dels seus
actes, políticament i penalment. Va ser precisament el mateix
rei Joan Carles qui, en el missatge de Nadal del 2011, afirmava
allò de què “tots som iguals davant la llei”, recordaran en quin
context ho deia, però la Constitució Espanyola en l’article 56.3
segueix afirmant que la persona del rei és inviolable i no està

subjecte a responsabilitat, condició aquesta que en l’àmbit privat
es contradiu totalment amb el principi d’igualtat.

Per altra banda, i no és menys important, la Constitució
exclou expressament el rei del procés de presa de decisions
polítiques i delimita els tipus de funcions que aquest pot exercir
en una monarquia parlamentària, que són funcions eminentment
de caràcter simbòlic o representatiu. El paper simbòlic, idò, del
rei l’obliga també a ser una expressió d’igualtat assumint
aquesta responsabilitat dels actes propis. 

Aquests són els motius d’aquesta proposició no de llei, que
traduïm en dues propostes de resolució: una primera, en la qual
reivindicam una altra vegada la república com a fórmula més
democràtica d’organitzar la vida política, i la segona, en la qual
instam el Govern de l’Estat a promoure una reforma
constitucional, que a ningú no ha d’escandalitzar, ahir mateix el
president Rajoy instava alguns grups des del Congrés dels
Diputats a impulsar una reforma constitucional, per tant, a
promoure una reforma constitucional en la qual, mentre
mantengui la configuració de la monarquia parlamentària,
insistesc, que no és el nostre model, però que mentre el tinguem
nosaltres l’intentarem amarar al màxim del principi d’igualtat,
deia que el rei deixi de ser inviolable i irresponsable
políticament i penalment dels seus actes privats.

Així i tot crec que des del moment en què es va presentar
aquesta proposta, com dic, val la pena actualitzar-la i la realitat
és que avui no només es camina en sentit contrari a açò que
proposa aquesta iniciativa, sinó que es fan propostes com la que
va aprovar el Consell de Ministres fa molt poc, molt recentment,
arran de l’informe previ de l’avantprojecte de reforma de la Llei
Orgànica del Poder Judicial, que inclou, amplia la figura de
l’aforament més enllà dels càrrecs que en aquest moment n’eren
beneficiaris, en aquest moment afectava el president del
Govern, els ministres, els diputats d’àmbit estatal i també
autonòmics, els senadors i la cúpula judicial, bé, idò aquesta
proposta amplia... perquè també en siguin part o siguin
beneficiats d’aquesta figura de l’aforament a la reina i als
prínceps d’Astúries. 

No creim que sigui... diguéssim l’actuació o la decisió més
adequada, nosaltres, des del nostre punt de vista... l’article 14 de
la Constitució quan diu que els espanyols són iguals davant la
llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de
naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició,
ho fa pensant que aquest compliment té un abast que supera, que
va molt és enllà d’aquesta excepció que consideram que és
l’aforament, en les causes contra diputats i senadors que són
aforats serà competent la Sala Penal del Tribunal Suprem, és
una situació que consideram que no s’ajusta amb voler afirmar
i voler defensar que són iguals davant la llei, que els diputats i
senadors són iguals davant la llei.
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Aquesta prerrogativa, consideram que... bé, apareixia,
apareix consagrada a la Constitució, ja apareixia a l’any 1876,
la finalitat possiblement va ser raonable en la seva època que era
preservar els parlamentaris de possibles maniobres judicials més
ideològiques que penals, però els temps han canviat i ara s’ha
convertit, des del nostre punt de vista, en un anacrònic privilegi,
el qual només hauria de ser, en tot cas, aplicable a casos molt
excepcionals i no de forma tan extensa com és utilitzada avui.

A l’Estat espanyol jo crec que es gaudeix d’un dels règims
amb garanties processals prou àmplies per a tots els seus
ciutadans, que l’aforament no és necessari, o si ho és de forma
molt excepcional; que en aquest moment no només és un
privilegi que trenca amb el principi d’igualtat de totes les
persones, sinó que també alenteix els processos judicials, i que
és una prebenda de la qual avui jo crec que els ciutadans no
entenen i, a més a més, tampoc no crec que beneficiï ningú, ni
tan sols els mateixos aforats.

Val a dir que un tribunal de primera instància respecte de
qualsevol tribunal crec que pot exercir igual o millor la seva
actuació amb total independència. Vull recordar que el Tribunal
Superior o Suprem sí que alguns dels seus membres estan
nomenats a través dels parlaments i, per tant, i en canvi no els
de primera instància, no els tribunals que jutgen en primera
instància tots els ciutadans, amb la qual cosa jo crec que la
independència està més que garantida.

Avui consideram que no és una figura a potenciar, tot el
contrari, és una figura a qüestionar i, en aquest sentit, nosaltres
aprofitaríem aquesta ocasió, aquesta proposició no de llei, per
fer una altra proposta de resolució, que lògicament només serà
vàlida i tendrà sentit si la resta de grups accepten que
s’incorpori, en aquest sentit, en el sentit d’eliminar la figura o
reduir a una regulació molt més restrictiva aquesta figura de
l’aforament i instar el Ministeri d’Interior a derogar o regular de
forma restrictiva la figura dels aforaments davant el Tribunal
Suprem que afecten el president del Govern, que en aquest
moment afecten el president del Govern, els seus ministres,
diputats i senadors i la cúpula judicial, i instar també el Govern
a no ampliar aquest tractament judicial a la reina i als prínceps,
tal com contempla i va aprovar el Consell de Ministres a
l’informe previ de l’avantprojecte de reforma de la Llei
Orgànica del Poder Judicial.

Amb aquest redactat o amb un redactat que podríem acordar
el conjunt de grups, crec que seria bo que avui aquest parlament,
en el sentit de la iniciativa que presentam, que parla de la
inviolabilitat del rei, però que en aquest cas la mateixa reflexió
crec que hem de traslladar a la resta de situacions que, en aquest
cas, seria l’aforament de la reina i dels prínceps d’Astúries que
el ministre d’Interior pretén que siguin també aforats.

Ho deixam al debat, creim que seria positiu, creim que seria
una altra resposta al que es respira en el carrer, el carrer no
entén o entén que algunes figures avui existents han perdut
sentit, han perdut vigència, s’han convertit en un privilegi. I si
açò és així, açò s’ha de corregir, i  aquesta és la voluntat de la
proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara torn de fixació de posicions. Per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Cosme Bonet,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Són curioses les coincidències, no?, de qualque manera una
proposició no de llei presentada un 11 de setembre, que es debat
el mes que es compleixen 75 anys de la finalització de la Guerra
Civil i la mateixa setmana que es compleix el 14 d’abril, la
proclamació de la República, coincidències en tot cas, com ha
dit el diputat que m’ha precedit.

Per al Grup Parlamentari Socialista el primer punt representa
una afirmació, jo diria, quasi de sentit comú, és un debat que ja
hem tengut en altres ocasions en aquest parlament i així com
està redactat per a nosaltres resulta evident que té raó, entenent
que es refereix a un sistema en el qual el cap de l’Estat sigui
elegit per sufragi universal, per tant, aquest sistema sempre serà,
per definició, més democràtic que un altre on el cap de l’Estat
és un càrrec hereditari, sens dubte un vestigi d’un temps passat,
un signe de tradició i no de modernitat, però no incompatible
amb una democràcia social avançada, basta esmentar aquí els
casos de Noruega, Suècia, Dinamarca o Holanda, alguns dels
països tan democràticament com socialment més avançats del
món i en canvi amb un model d’Estat de monarquia
parlamentària assimilable al que tenim aquí. Per tant, vagi per
endavant el vot favorable al punt número 1.

Respecte del segon punt, no podem menys que aprofitar
l’avinentesa per recordar, com ja s’ha fet abans, el debat que
s’ha plantejat aquests dies sobre la possibilitat d’ampliar la
figura de l’aforament a la reina o als prínceps d’Astúries, una
polèmica que trobam avinent per introduir la nostra posició
respecte d’aquest segon punt, al qual ja s’ha referit el Sr. Martí
en la seva intervenció anterior. Sobre aquest aspecte el Partit
Socialista ja ha tengut un posicionament clar, la proposta
d’incloure com a aforats davant el Tribunal Suprem la reina i els
prínceps d’Astúries no té cap raó de ser, i si cal qualque tipus de
canvi hauria de ser en direcció contrària a la qual apunta aquest
avantprojecte. 

L’aforament de la reina i dels prínceps és innecessari ja que
la societat no demanda aquesta ampliació, ans el contrari, es
demanda una limitació dels aforaments. També des del Poder
Judicial s’ha pronunciat recentment en aquest sentit, llegim de
la premsa, “El portavoz de los decanos de jueces de España y
decano del Partido Judicial de Palma, Francisco Martínez
Espinosa, ha abogado por reducir e incluso eliminar la figura
del aforamiento en el sistema judicial al considerar que ésta
tiene mal encaje en un estado social y de derecho en el que
debe primar la igualdad de los ciudadanos ante la ley. El
decano ha manifestado que ampliar esta figura no nos parece
adecuado y ha insistido en la necesidad de disminuir su
aplicación”.
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Precisament aquest recordatori basant-se en el principi de la
igualtat de tots els ciutadans davant la llei, ens condueix a la
reflexió sobre l’oportunitat o no que la nostra Constitució reguli
l’estatus especial del cap de l’Estat i, en definitiva, que
recordem per què el rei és considerat inviolable i no subjecte a
responsabilitat. Crec que és adequat que citem l’article 56.3 de
la Constitució: “La persona del Rei és inviolable i no està
subjecta a responsabilitat. Els seus actes estaran sempre
referendats en la forma establerta a l’article 64 i no tendran
validesa sense aquest referendament”. L’article 64 ens diu que
“Els actes del rei seran referendats pel President del Govern i,
en el seu cas, pels Ministres competents. La proposta i el
nomenament del president del Govern i la dissolució prevista en
l’article 99 seran referendats pel president del Congrés. Dels
actes del Rei seran responsables les persones que els
referendin”. L’única cosa que pot fer el Rei sense referendament
és nomenar i rellevar lliurament els membres civils i militar de
la seva casa.

Hem de dir, per tant, d’entrada, i d’acord amb els articles
que acabam d’esmentar de la Constitució Espanyola, que no
consideram adequada la referència a eliminar la no
responsabilitat política del Rei, amb els termes amb els que es
fa en aquesta proposició no de llei sense un aclariment. La no
responsabilitat fa que el cap de l’Estat no respongui
políticament dels seus actes, però no hi respon perquè existeix
el referendamentt esmentat abans, si eliminam la referència a la
no responsabilitat a la Constitució donam un valor d’actor
polític al Rei que no hauria de tenir en una democràcia, que no
sigui responsable políticament fa que necessiti sempre el
referendament, i això té un sentit, en una democràcia no hi pot
haver poders públics o institucions que siguin irresponsables,
però com que el titular de la corona sí que ho és, perquè no és
un càrrec elegit democràticament, fa falta que algú respongui
políticament per ell i aquest algú és el president del Govern o el
ministre a qui pertoca referendar l’acte. 

Tots els actes del rei, referits a l’exercici del càrrec, han de
tenir referendament, per tant, i el responsable polític és qui el
referenda habitualment, el president del Govern, com a
representant del poder executiu, com s’ha dit abans, amb
l’excepció del president del Congrés, com a president del
legislatiu, quan es refereix al nomenament precisament del
poder executiu.

De fet, a la pràctica, diuen els juristes, existeixen tres formes
d’exercir el referendament, la primera, amb una firma, per
exemple quan se sanciona una llei, el president del Govern
firma el document amb el rei i a això se li dóna un nom, de
contrafirma, així el rei firma una cosa... si el rei firmàs una llei
inconstitucional o contrària a dret qui seria el responsable és qui
ha firmat, com el president en aquest cas que posàvem; la
segona forma, amb la presència, per exemple un viatge que el
rei fa a l’estranger va acompanyat d’un ministre, el ministre de
jornada denominat habitualment que és el responsable del que
es faci o es digui; i, finalment, existeix el referendament que se
li diu tàcit, en aquest cas, segons han estudiat i han defensat
diferents experts, el missatge de Nadal del rei, l’aparició del rei
el 23F s’entenen com a referendaments tàcits, no hi ha ningú al
seu costat i ningú no ha firmat cap suport a aquests fets polítics
del rei, però s’entén que estan referendats perquè no surten de
l’ordenament jurídic o constitucional, i en darrer terme i

simplificant el responsable seria sempre el president del Govern,
tal com estableix la Constitució.

Podria passar que el rei actuàs pel seu compte sense
autorització, acord o referendament del president del Govern?
Si això passàs, estaran d’acord amb jo, si el president no hi
estigués d’acord, idò, hi hauria un gravíssim problema
institucional, un gravíssim problema institucional, i la depuració
de responsabilitats polítiques respecte del president passaria per
solucionar-ho per les vies més contundents que estableix el
nostre ordenament com la moció de censura, un vot de
confiança o fins i tot la convocatòria d’eleccions. Seria l’opinió
pública, les Corts Generals o l’electorat qui hauria de dirimir la
resolució d’un conflicte tan greu com aquest. És un tema
complex, jo crec que és fruit del difícil encaix d’una figura com
la monarquia a una democràcia del segle XXI.

I igualment complex és el tema de la inviolabilitat. Hi ha
una dita que procedeix del constitucionalisme anglès que diu,
“El rei no pot fer mal, no pot fer mal perquè la justícia
s’exerceix en nom del rei i com que no pot fer mal no és
responsable jurídicament”. Evidentment això és una falAlàcia, sí
que pot fer mal. És impensable, per posar un exemple exagerat,
que si el rei cometés un assassinat no fos jutjat de cap manera,
però és cert que sense un desenvolupament legal del concepte
d’inviolabilitat que fixa la Constitució, amb la lletra estricta de
la Constitució tal com està, es podria entendre que el rei podria
assassinar impunement. El sentit comú ens diu que no podria ser
així.

El rei no respon, però per una qüestió formal, cap jutge no
el pot citar a declarar a un jutjat, i això és un obstacle processal
insalvable, un obstacle processal insalvable, la Constitució
estableix aquest obstacle que no està regulat de cap manera i,
per tant, seria insalvable. Per tant, la responsabilitat del monarca
es delimita a altres àmbits. Imaginant una situació així, un
exemple exagerat com el que acab de posar, la responsabilitat
del rei es dirimiria per altres vies, per ventura hem de cercar
antecedents històrics, la sortida, l’única sortida per a un rei
criminal, permetin-me l’expressió, seria l’abdicació. Això o una
crisi institucional de conseqüències imprevisibles.

Han abdicat i s’han vist obligats a deixar la corona per la
seva actuació políticament negativa, però també
inconstitucional, tant Isabel II com Alfons XIII. Estrictament
pot ser no puguem parlar de crims, però almenys en el cas
d’Alfons XIII sí que era un greu incompliment de la Constitució
de 1876 quan accedí a donar suport a la dictadura de Primo de
Rivera. Assumiren aquests reis la responsabilitat i abdicaren
donant pas a una interinitat que derivà en la desaparició de la
dinastia. Quan les coses es posen molt malament també els reis
han de respondre, per molt que la Constitució digui que són
inviolables, però ho fan d’aquesta manera, no davant un jutge
sinó amb un exili, amb una abdicació i amb la proclamació
d’una república, com també ha succeït.
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Si ho pensam bé la solució no és tan diferent del que
succeeix a una república, -i vaig acabant president-,pensin si no
en el cas Watergate, Nixon es veu investigat pel procés
d’impeachment, que és precisament un procés pel sistema
institucional nord-americà que regula l’estatus especial del cap
de l’Estat als Estats Units d’Amèrica. D’alguna manera amb
Nixon es va produir el que podríem denominar una abdicació
pactada, així renuncià a favor del vicepresident Ford i no va ser
jutjat. Si Nixon s’hagués mantingut possiblement hagués abocat
a una crisi institucional molt greu la democràcia nord-
americana. 

Si el rei d’Espanya cometés, hipotèticament, un delicte
flagrant, un acte antijurídic i per preservar la institució
renunciàs o abdicàs seria perquè és l’única via que tendria per
evitar una crisi major, posaria en risc si no ho feia la continuïtat
de la institució monàrquica. 

Per això, per tota aquesta història, existeix un debat doctrinal
sobre aquest aspecte. Hi ha qui creu que aquest blindatge legal
es refereix només a l’àmbit penal, delictes per als quals hi ha
prevista una sanció o càstig, com per exemple la presó, mentre
que altres defensen que fins i tot es podria entendre aquest
blindatge dins la branca civil, que és del que es parlaria
d’alguna manera en aquesta proposició no de llei, qüestions
referides a relacions entre persones i patrimoni. 

Ángel Sánchez Navarro, del Centre d’Estudis Polítics
Constitucionals, deia, “Al jefe del Estado no se le puede llevar
a un tribunal, no se le puede hacer declarar, no se le puede
someter a nada, lo que se hace es un blindaje”, el que deien
abans un objecte processal insalvable que ens pot conduir a
situacions on el nostre sistema legal actualment no ofereix
solucions.

I amb això acab, com en tants altres temes pensam que
certament la Constitució deixa portes massa obertes 35 anys
després i que no s’han resolt, i pensam que seria millor, en la
idea de donar una solució clara, substituir el punt, i si em
permeten l’esmena in voce, demanar que en aquest punt s’instàs
el Govern de l’Estat a promoure una llei orgànica que reguli
l’estatut d’inviolabilitat del rei en un sentit restrictiu i
manifestar, paralAlelament, en el sentit que deia el Sr. Martí
abans, que el Parlament de les Illes Balears s’oposa a l’obtenció
de la figura de l’aforament a la reina i a altres membres de la
família reial. 

Exclouríem, per tant, de l’acord tota referència al tema de la
no responsabilitat política del rei en el sentit que hem explicat,
ja que si existeix la figura del referendament no entenem que
intenti que ens hi oposem mentre vivim en una monarquia
parlamentària ja que interpretam que el fet de no ser responsable
políticament precisament es refereix que el monarca, que la
corona és una institució no elegida pel poble i que, per tant, no
pot actuar políticament sense autorització o referendament
d’una institució sí elegida democràticament, com seria un
representant del Govern. 

Per altra banda, sí que pensam que sobre la qüestió de la
inviolabilitat s’ha de donar una solució perquè clarament dins
un ordenament jurídic del segle XXI és un vestigi del passat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, per prendre
posició respecte de la proposició no de llei presentada pel Grup
MÉS en relació amb dues qüestions, una, la República com a
millor, segons diuen, realitat sociopolítica que representa en
l’actualitat un sistema de democràcia perfecte, bàsicament, i,
l’altre, respecte de la inviolabilitat del monarca.

En primer lloc, primer dir-los que la iniciativa de MÉS
parteix d’una premissa, el punt primer, que nosaltres no podem
compartir sota cap concepte, amb la qual no coincidim, no
coincidim des d’una perspectiva lògica i, per tant, no li
proporcionarem el més mínim dels suports, no només per una
raó sinó per moltes que ens acaben confirmant que,
efectivament, això és un plantejament que és subjectiu, plantejar
que la República és el millor model democràtic que una societat
es pot atorgar a ella mateixa, com si fos el major dels sistemes
democràtics que aquest planeta pogués tenir, ni molt menys, es
tracta d’una conclusió que puguem mantenir entre altres coses
perquè, com dic, neix des de la subjectivitat, sense plantejar,
que no s’ha fet, raons de pes, raons de profunditat, raons
d’envergadura suficients que ens permetin avui plantejar-nos
una inclinació, una posició diferent de la que acab de
manifestar.

En primer lloc, els diré que els deu països més
desenvolupats del món són monarquies parlamentàries, Regne
Unit, Noruega, Suècia, Holanda, Bèlgica, Dinamarca i
Luxemburg, tots ells es caracteritzen per ser societats modernes,
societats organitzades d’acord amb els principis d’una societat
oberta i oferint als seus ciutadans una alta qualitat de vida. Es
tracta de democràcies en les quals la gent gaudeix de drets,
gaudeix de llibertats i del marc institucional que garanteix
seguretat, participació, garanteix transparència i també, com no
pot ser d’una altra manera, àmplies oportunitats per millorar,
precisament, la seva situació personal i també per millorar la
seva situació professional i complir amb les seves aspiracions.

Per tant, està demostrat que la forma de monarquia
parlamentària en si mateixa, considerada en tota la seva
dimensió, és un element determinant perquè existeixi
veritablement també com no pot ser amb una república una
veritable democràcia.
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Aprofit per recordar-los que hi ha règims on s’ha instaurat
una república, que no s’ha fet menció aquí precisament,
totalment, i ho dic, menyspreables, odiosos, tirànics on les
repúbliques estan efectivament instaurades i que no responen a
un model evolucionat de democràcia. Jo els recordaré, molt
senzill, la República Popular i Democràtica de Corea del Nord
i els recordaré també la República de Veneçuela, que és un altre
cas on ens podem referir per contrastar, sense cap ànim de fer-
ho amb massa profunditat, amb la monarquia parlamentària i
república.

En segon lloc, els puc dir que és cert que Espanya, i vostès
ho saben, té experiència republicana i que Espanya també té
memòria, i afortunadament no l’ha perduda, i per a alguns o
molts si poguessin contar o ens poguessin explicar la seva
experiència republicana jo els podria dir i possiblement
coincidiríem en afirmar que no ens dirien que es tracta del
millor règim o del millor model d’Estat que ells varen gaudir al
llarg de la seva vida. 

Per tant, consider un despropòsit fer manifestar a aquest
parlament, que és on resideix la sobirania del poble de les Illes
Balears, que la república és el millor model que avui es pot
atorgar a si mateixa una democràcia. És un model més, és un
model acceptat al llarg de la història i, per tant, és un model que
dóna els seus fruits on està instaurat, però sí que és un model
que podríem contrastar i és totalment discutible com pugui ser
el d’una democràcia parlamentària.

Per tant, crec que el que no hem de fer aquí és portar una
proposició no de llei on podríem trobar diferents formes de
veure, diferents plantejaments socials respecte dels dos models,
perquè ningú, ni vostès ni jo, hem sondejat que opina l’opinió
pública en relació amb quin és el millor model que a una
democràcia es pot instaurar, però venim aquí i volem que el
Parlament es manifesti entorn de quin és el millor model de tots,
perquè així ho diu el primer punt, que s’ha d’instaurar a un estat
democràtic i de dret.

En qualsevol cas, insistesc, el model que a Espanya vàrem
instaurar l’any 78 és un model al qual va donar suport
l’amplíssima majoria social que va avalar també la Constitució
Espanyola i va abraçar el model en què volia viure i va abraçar
el model amb què volia criar les seves futures generacions, un
model basat en una monarquia parlamentària, atorgant poders,
certament limitats, a la corona, i concentrant tot el poder, tot el
poder a les cambres de representació sobirana que en aquest cas
són les Corts espanyoles. 

I permetin-me també dir-los que l’any 78, quan precisament
ens vàrem pronunciar sobre la Constitució que volíem i el
model d’estat, els espanyols, amb pràcticament un 80% i
busques de suport a aquest text, no pensàvem que tenguéssim un
model d’estat amb una vocació de permanència en el temps
limitada. Crec que vàrem apostar per un model de permanència
i estabilitat en el temps, i que no duràs precisament 35 anys, que
és el que acaba de complir la Constitució i el nostre model
d’estat.

I en relació a la segona qüestió que vostès plantegen, miri,
li he de dir que em remet a allò que planteja la Constitució
Espanyola en relació amb la modificació del propi text per tal
de limitar o abreujar, en aquest cas, els casos de responsabilitat

de la corona i en particular del monarca, del rei. Hi ha un
sistema establert en els articles 167, 168 i 169 que fa referència
també o remet a l’article 87, sobre la iniciativa per fer la
reforma o per practicar la reforma de la Constitució Espanyola,
i per tant en aquest estat de coses, amb aquesta norma que
nosaltres ens vàrem donar a nosaltres mateixos, ens hem
d’ubicar per tal de, si és necessari, si es considera, activar la
reforma constitucional que es consideri adient per tal de
reformar precisament aquells articles, que són precisament el
56.3 a què vostès fan referència, per tal de limitar o abreujar la
responsabilitat en aquest cas del rei.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tal de contradiccions i saber
si s’accepta o no l’esmena incorporada in voce del Grup
Socialista té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Bé, jo la veritat és que..., no sé què
respondre, almanco a la intervenció del Partit Popular, del Grup
Popular. Jo voldria tornar a sentir la meva intervenció per veure
si he fet cap defensa que relacionés la forma de representació
del cap d’Estat amb el benestar i el progrés d’una comunitat. Jo,
si ho he fet, ho rectific totalment. 

Seria justificable..., seria un argument per justificar i
defensar que la representació de l’Estat, del cap d’estat, sigui a
través d’una monarquia parlamentària, que hi ha més benestar?
Dit d’una altra manera, una societat que té benestar i un gran
progrés econòmic i social governada en un règim dictatorial,
açò ho justifica? Quina relació hi ha entre el model econòmic i
de benestar amb la representació? La veritat és que em deixen
absolutament sorprès. No té res a veure.

El que demanam en aquesta proposició no de llei és seguir
el camí que segueixen jo diria que totes les democràcies de
qualitat democràtica, i és que els seus representants, els seus
servidors públics siguin elegits pel poble. Açò és el que demana,
i no parl aquí ni ho relacion amb l’èxit major o menor dels
governants i del model econòmic que en aquella comunitat es
viu. No ho he relacionat ni ho relacion, però ningú no pot negar
que és més democràtic que els seus representants, els seus
servidors públics, també el cap d’estat, sigui elegit
democràticament, i açò és una república.

En segon lloc, la veritat, defensar, encara que sigui amb la
boca petita, la inviolabilitat del cap d’estat és un anacronisme
injustificable i injustificat, i jo crec que efectivament els
ciutadans no s’han pogut pronunciar perquè el mateix partit que
diu açò no deixa que els ciutadans es pronunciïn. Les consultes
populars no són possibles, els referèndums no són possibles...
Doncs, mirin, aquest joc no val; no val dir que els ciutadans no
s’han pronunciat quan vostès no els deixen pronunciar. A veure,
ens hem d’aclarir, eh?, ens hem d’aclarir.
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La proposta és molt clara: rebutjar la impunitat,
l’anacronisme de la inviolabilitat del cap d’estat, clarament, i
afegir-hi l’actualitat que també resulta avui un anacronisme la
gestió i l’ampliació de l’aforament, i per açò hem fet aquesta
proposta així en veu alta, però donat que el Grup Socialista l’ha
presentat com a esmena ja he dit que la incorpor. El sentit és el
mateix i perquè respon totalment a la intenció del que he
expressat a la primera exposició. Per tant la incorporaria.

I vull acabar simplement amb una reflexió. L’Estat espanyol
va subscriure l’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional;
és un dels acords internacionals subscrits per l’Estat espanyol.
L’article 27 -no el traduiré, tenc el text en castellà, per no fer
una distorsió de la redacció jurídica, que a vegades és un poc
complicada, però el llegiré textualment- l’article 27, que parla
de la improcedència del càrrec oficial, en el punt 2 diu: “Las
inmunidades y las normas de procedimiento especiales que
conlleve el cargo oficial de una persona con arreglo al derecho
interno o al derecho internacional no obstarán para que la
Corte ejerza su competencia sobre ella”. Es refereix al fet que
el Tribunal Penal Internacional sí contempla jutjar els caps
d’estat, sí contempla jutjar els caps d’estat, i l’Estat mateix, que
ha subscrit aquest tractat, aquest estatut de la Cort Internacional,
no el respecta precisament en el contingut d’aquesta proposició
no de llei, de considerar, de mantenir aquest principi
d’inviolabilitat del cap d’estat.

Per tant jo crec que més raons ja no es poden donar. Crec
que a nivell internacional es té molt clara quina és la
responsabilitat que ha de tenir també el cap d’estat, en allò
polític i en allò personal, i hem de votar, hem de decidir si
volem estar en el camí del que marquen els tractats
internacionals, del que marca l’Estatut de Roma, o no volem
estar en el camí del que marca l’Estatut de Roma.

Per tant les propostes de resolució quedarien, només per
deixar-ho clar, dels dos punts mantindríem, em sembla, el
primer punt, i el segon el substituiria per les dues propostes de
l’esmena que ha...

Perdó?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputado, si hay acuerdo de todos los grupos
parlamentarios, sí. Si no hay acuerdo no se podría.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

D’acord. D’acord. Per tant agraïm el suport del Grup
Socialista i estaríem d’acord amb aquestes esmenes que ens ha
presentat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

¿El Grupo Popular estaría de acuerdo?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. El grup parlamentari no estarà
d’acord a incorporar aquestes dues esmenes in voce a la
proposició de MÉS. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, moltes gràcies. Per tant passaríem a la votació.
Volen votació separada? D’acord.

Passaríem a votar de la Proposició no de llei 9425/13 el punt
primer.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Passaríem a votar el segon punt.

Vots a favor? Vots a favor del segon punt? Seria ja...

Vots en contra? 9.

Abstencions? 5.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
9425/13.

3) Proposició no de llei RGE núm. 9436/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a desconcentració de
l'administració autonòmica.

Finalment passam al debat de la Proposició no de llei RGE
9436/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desconcentració
de l’administració autonòmica. Per tal de defensar-la té la
paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. A data de dia 14 de maig del
2013 la comunitat autònoma de les Illes Balears disposava de
4.425 treballadors públics de l’administració general, sense tenir
en compte el personal docent i el personal estatutari de l’ib-
salut, ni el personal adscrit als ens públics. D’aquests, el 88% -
açò són 3.874- treballa físicament a l’illa de Mallorca, i la resta,
un 6% -271 treballadors- ho fan a Menorca, un altre 6% -257-
ho fan a Eivissa, i pràcticament un 0% -18- ho fan a
Formentera.

El nostre grup presenta aquesta proposició no de llei perquè
considera que ja és hora que l’administració autonòmica
s’adapti a allò que l’Estatut reformat el 2007 anomena
desconcentració de l’administració autonòmica, i que podria
suposar no només actuar d’acord amb l’Estatut sinó que, a més
a més, podria actuar en el sentit de fer que aquesta administració
autonòmica és efectivament una administració de tots,
autonòmica, de totes les illes, de totes les illes que formen part
d’aquesta comunitat autònoma. 
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Aquesta concentració de recursos a l’illa de Mallorca no
respon, des del nostre punt de vista, a cap necessitat, avui, ni
estructural ni funcional de l’administració autonòmica. La
majoria d’aquests treballadors formen part, dels que he
esmentat, insistesc, no els docents, no del món sanitari sinó de
l’administració general, la majoria d’aquests treballadors
formen part d’unitats de treball, administratiu, jurídic, etc., que
no precisen d’una localització determinada per illes. De fet el
mateix govern de les Illes Balears ha apostat i aposta -ho vam
sentir fa molts pocs dies també en aquesta cambra- aposta pel
teletreball com a forma de deslocalització i desconcentració dels
treballadors públics, indicant que avui és perfectament viable
desenvolupar amb eficàcia i control -llegesc textualment les
paraules de la consellera d’Administracions Públiques-, avui és
perfectament viable desenvolupar amb eficàcia i control moltes
de les tasques que ara mateix es porten a terme en els edificis de
cada conselleria. Aquí no generalitzam, no dic totes, no deim
totes, deim que açò avui és una realitat; el Govern ho ha posat
en pràctica i a més a més és un mandat estatutari.

Si feim una distribució dels recursos humans de la CAIB
d’acord amb la població, amb els paràmetres de proporcionalitat
i equitat, ens trobaríem que a Menorca, que a Eivissa i a
Formentera els correspondria també una part d’aquests
treballadors que tindria, sense cap dubte, un efecte sobre la
població i sobre la mateixa forma de gestionar els recursos de
l’administració autonòmica. Val a dir que no estam parlant,
insistesc, de serveis d’atenció a les persones, de sanitat,
d’educació, sinó de serveis que en la majoria de casos podem
qualificar de burocràtics, no en sentit despectiu sinó en sentit de
la tramitació jurídica, administrativa, i per tant realitzable o
gestionable des d’unitat no centralitzades i concentrades.

Per altra banda també crec que és important tenir present el
fet de la insularitat com un element que defineix la nostra
comunitat autònoma, i per tant és imprescindible incorporar-lo
a l’hora de definir l’organització de l’administració autonòmica.
La ubicació del Govern no té per què determinar la ubicació de
totes les unitats administratives i funcionals; avui açò no és ni
necessari ni suposa atorgar o d’aquí derivar una major eficàcia
o eficiència. Aquesta realitat exposada, com deia, es recull a la
reforma de l’Estatut del 2007, a l’article 8, sobre organització
territorial, quan determina que aquesta s’ha de regular d’acord
amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització,
delegació, coordinació i desconcentració.

Aquest és el sentit de la proposta, és el sentit jo crec que
d’una voluntat que avui s’hauria -no en cap dubte- d’estudiar i
de concretar, que no té cap voluntat d’afectar treballadors
públics, perquè estam parlant d’un procés en el qual els
treballadors no s’han de veure afectats, però un procés que ha de
conduir a desconcentrar, desconcentrar, l’administració
autonòmica; com dic no ha de perjudicar els treballadors i s’ha
de fer de forma planificada, de forma programa, temporalitzada,
per evitar efectes en els treballadors, negatius, però també per
generar efectes positius en el conjunt de les Illes, d’entendre la
comunitat autònoma, d’entendre la desconcentració de
l’administració autonòmica, i en certa manera de fer-la també
més propera a les altres illes.

Avui, per molt que en aquesta cambra pugui estranyar dir-
ho, però a les altres illes, a Menorca, a Eivissa i a Formentera,
el Parlament cau enfora, el Govern de les Illes cau enfora, la
cohesió institucional encara és un repte d’aquesta comunitat
autònoma, i aquesta passa, a més de ser un deure estatutari, crec
que seria una responsabilitat que el Govern hauria d’assumir. La
proposta de resolució que feim consisteix a instar el Govern a
prendre, en un termini màxim de sis mesos des de l’aprovació
de l’acord, del present acord, un pla, planificar, temporalitzar un
pla de desconcentració de l’administració autonòmica, d’acord
amb els principis estatutaris d’eficàcia i coordinació, per tal que
les contractacions de personal de la comunitat autònoma puguin
fixar com a ubicació de llocs de feina, segons determini
l’esmentat pla, una o més de les illes que conformen la
comunitat autònoma. Avui, a dia d’avui, totes les places que
surten publicades continuen posant allò de “ubicació de lloc:
Palma de Mallorca”; avui açò no és justificable, jo crec que no
és ni comprensible, almanco des de la realitat de Menorca,
Eivissa i Formentera, és un mandat estatutari i crec que hauria
de ser una responsabilitat que el Govern autonòmic hauria
d’assumir, avui, ara, i lògicament estam parlant d’un pla; per
tant avui, ara, però també en el futur els propers governs.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Xico Tarrés, per un temps de deu
minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc he d’anunciar
que el nostre vot serà favorable a aqueixa proposta que fa el
Grup MÉS, i jo fins i tot voldria felicitar el portaveu de MÉS,
perquè ha dit i ha estat terriblement respectuós; jo també ho vull
ser, així de respectuós, però fa ús d’unes paraules i d’una
terminologia que jo no ho diria així.

Aqueixa proposta fa vint anys no tendria cap sentit. Avui en
dia té sentit i d’aquí a vint anys el tendrà tot. Per tant un procés
que pot començar avui, així com demana aqueixa proposta, pot
acabar perfectament d’aquí a deu, d’aquí a quinze, d’aquí a vint
anys, o d’aquí a vint-i-cinc anys, quan s’hagi fet tot aquest
trasllat, perquè la gent treballa en condicions totalment diferents
i tots sabem que sí, que efectivament hi ha molt de personal que
té l’administració autonòmica que podria fer la feina
independentment des de Formentera, des de Menorca o des de
d’Eivissa, com la pot fer des de Palma o des de qualsevol poble
de Palma.

Però ho dic perquè tots sabem quina és la característiques
que té la nostra comunitat. Jo per exemple no me n’he amagat
mai, sempre he dit que som molt poca comunitat, som molt poca
comunitat perquè la gent de Mallorca se sent molt de Mallorca
i sent Mallorca, i quan surt de les illes parla de Mallorca, no
parla de Balears. Vull dir que és quasi una utopia sentir que algú
parla de Balears. Jo em sent molt poc balear, em sent molt
eivissenc, i és així, és perquè n’hem feta poca. Aquest és un dels
exemples que ens ajudaria en un futur a fer una miqueta més de
comunitat.
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I deia que el portaveu de MÉS ha estat molt respectuós
perquè ell parlava d’una desconcentració; jo li diria una
descentralització. Aqueixa desconcentració de què ell parla ve
a rel d’una comunitat que pel fet de ser illes ha estat molt
centralista, i aquest centralisme, no ho sé, crec que no s’ha
viscut exactament igual des dels pobles de Mallorca que ho hem
viscut des de les illes menors, i començaria a ser hora de
començar a modernitzar aqueixa administració, i per això
aqueixes places noves que s’han de crear d’aquí a un mes,
d’aquí a un any, d’aquí a dos anys, ja tenir en compte si és gent
que pot fer feina des d’altres punts, i si hem de convocar 100
places per a una feina determinada que es pot fer igual a
qualsevol illa doncs ho començàssim a fer, perquè això ens
donaria una mica més aquest sentiment de comunitat.

I els números que ha fet el Sr. Martí, supòs que són bons i
que són correctes el número de treballadors que ha dit, no em
pos a analitzar-los, però sí que quan em varen dir que preparàs
aquesta proposta, veia que hi havia coses que tenien la seva
lògica: si jo vull ser igual que qualsevol altre lloc d’un territori,
en aquest cas de la comunitat, jo, com a mestre, vull atendre el
mateix número d’alumnes que atén un mestre aquí, i si som
metge, vull atendre el mateix número de pacients que s’atenen
aquí. I això ens fa iguals, ens fa que puguem donar un servei de
qualitat, tenint el mateix nombre d’alumnes, o tenint el mateix
nombre de pacients.

Per tant, que els funcionaris de la comunitat estiguin
igualment repartits per totes les illes, ens dóna en aquest cas
qualitat comunitària, diria jo. I és una passa que consider que és
molt important, i així com, quan mirava al principi aquesta
moció, pensava que..., bé, aquesta moció, per ser honestos no té
massa on rascar, però així com comences a donar-li voltes, jo
crec que té tot el sentit i és una moció molt positiva per al futur
d’aquesta comunitat. I demanaria al Partit Popular que tengués
la sensibilitat suficient com per tirar endavant una moció que,
des de les illes menors, crec que estam obligats a demanar-la i
exigir-la.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies també pel to
tant del Grup Parlamentari MÉS i del Grup Parlamentari
Socialista. Efectivament, aquesta legislatura s’ha donat una
situació excepcional amb els temes de funció pública i de
recursos humans i això ha estat motivat per la situació
pressupostària que hem patit, a causa d’una crisi
importantíssima que ens ha dut a aquelles persones que tenien
el repte de governar les nostres illes, a dur a terme polítiques
d’austeritat i polítiques de redimensió de l’administració
pública.

Això ha suposat posar en marxa un procés de reestructuració
de la nostra administració, dels diferents serveis i departaments.
I vull recordar que al començament d’aquesta legislatura es va
fer una auditoria de recursos humans, va ser una auditoria
pionera a tot l’Estat -recordar que varen venir representants
d’altres comunitats autònomes per veure de quina manera
nosaltres auditàvem els serveis que donava l’administració
pública i els seus recursos humans, per tal de fer aquesta
redimensió i aquesta reestructuració.

Efectivament, la reestructuració de l’administració pública
no únicament ha suposat estalviar, o haver de suprimir
determinats serveis des del punt de vista material, sinó també ha
suposat haver de suprimir o eliminar places de personal que,
donada la situació econòmica, eren places que tal vegada
estaven sobredimensionades, o que efectivament suposava un
excés en la contractació. I efectivament, també el personal ha
passat per aquest procés de reestructuració, que ha estat
important i amb la qual cosa hem contribuït d’una manera, jo
crec que molt valenta, no només a tenir una administració més
adequada a les circumstàncies, sinó també hem contribuït a tenir
una administració més propera als ciutadans, no tan complexa,
ha eliminat complexitats en determinats serveis i que també s’ha
apostat per la qualitat i per a la modernització.

Saben vostès que aquesta legislatura no s’ha produït cap
convocatòria de noves places, per la situació pressupostària, el
que sí s’ha fet ha estat un concurs de trasllats i per tant, jo crec
que això sí que ha estat un mèrit d’aquest Govern, perquè ha
estat un tema molt positiu, el fet de què molts funcionaris
d’aquesta comunitat autònoma puguin optar per la plaça en la
qual ells puguin tenir una millora, com a professionals, com a
funcionaris i puguin optar a aquests trasllats. Jo crec que ha
estat una passa positiva.

Ha estat també positiu perquè també s’han respectat les illes
de Menorca i Eivissa i s’ha tengut en compte dins aquest
concurs de trasllat. El que no es pot fer, i jo entenc que això el
grup proposant també ho entén perfectament, és obligar en
aquests moments als funcionaris o empleats públics a ocupar
una plaça a una altra illa, quan aquestes persones, efectivament
ja han triat l’illa de Mallorca per exemple, o al contrari, no es
pot obligar una persona de Menorca, d’Eivissa o de Formentera
a traslladar-se a Mallorca, simplement pel fet que es vulgui,
amb la millor de les intencions, dur a terme aquesta política de
desconcentració territorial cap a les illes menors.

Nosaltres entenem, per tant, que les intencions d’aquesta
proposició no de llei són bones intencions, però sí és cert que no
estam d’acord amb què vostès posin un termini concret, posin
un termini de en tants de mesos el Govern ha de presentar un
pla.
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I rescatant un poc la intervenció que feia un poc el portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, bé, això és una cosa amb la
qual hem de fer feina tots, però no en un termini de sis mesos,
tal vegada això és una tasca que ens du anys, sobretot quan en
aquesta legislatura i en aquests moments no es té prevista una
convocatòria de noves places per la situació econòmica, per la
situació pressupostària, per totes aquestes polítiques d’austeritat
que s’han duit a terme a l’administració. No tendria cap sentit
que, per una banda l’administració faci processos de
reestructuració del sector públic instrumental, eliminant
empreses públiques que no són necessaris, són unes 111 o cent
i busques les que s’han eliminat per part del Govern del Partit
Popular, i a la mateixa vegada convocar noves places de
funcionaris públics. Insistesc, crec que això no tendria sentit
perquè seria una política totalment contradictòria.

No obstant, insistim en què efectivament, nosaltres entenem
el que..., vostè, que a més ve d’una illa, com és Menorca, volia
dir, al que vostè es referia, i sí que crec que la responsabilitat de
tots aquells, independentment del color polític, de cara al futur
i tenint present les futures convocatòries públiques que es facin
de treballadors públics, o d’empleats públics, evidentment s’ha
de tenir en compte, com no podria ser d’altra manera, els
principis de desconcentració als quals vostè mateix feia
referència que estan regulats en el nostre Estatut d’Autonomia.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions el grup
proposant.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, breument. Tornar insistir en la idea, en aquest moment de
l’administració general, els 4.428 treballadors, que el 88%
estiguin tots a l’illa de Mallorca és una realitat, són xifres. És
necessari per al bon funcionament d’aquests serveis, de
l’administració general? No, avui crec que no.

Què suposaria açò per a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera? Mirin, en aquest moment Menorca, per posar un
cas concret, té com li deia, 271 treballadors d’aquesta
administració general, suposaria, fent una proporció que no té
perquè ser aquesta, però que és un indicador, incrementar en
més de 300 treballadors. Jo no sé si algú pot imaginar si açò és
important o no és important, però que té un impacte sobre l’illa,
300 treballadors públics a l’illa de Menorca en el cas concret,
doncs sí que és important.

Però no només és important pel fet de la realitat que suposa
que hi hagi més treballadors públics a Menorca, Eivissa i
Formentera, sinó per allò que s’ha dit efectivament i que diu
l’Estatut que és avançar, perquè és un procés, efectivament cap
a la descentralització, totalment d’acord amb el pronunciament
que feia el Grup Socialista, però també en la desconcentració.
Mentre hi hagi administració general de tota la comunitat, com
que tots som comunitat, doncs tots han de poder participar,
mentre sigui possible i mentre sigui raonable dins els criteris
d’eficàcia i eficiència, de forma igualitària.

Sense cap dubte açò no és un procés que hagi de perjudicar
els treballadors que avui tenen una plaça, en absolut aquest és
el sentit de la proposta, sinó com un procés a través del qual
cada vegada que es prenen decisions que afecten treballadors
públics de creació de places o de mobilitat de places, doncs es
tengui en compte aquesta realitat i aquest principi de
desconcentració.

No tenc cap problema, en absolut, en eliminar, donat el
moment i el temps en què estam i que aquesta encara és una
realitat jo diria que a encetar, no tenc cap problema en eliminar
de la proposta de resolució la referència al termini, cap
problema. Només deixant clar que el termini es referia a
elaborar el pla, el termini per elaborar el pla, no per executar el
pla, el pla després, en base a l’estudi, determinarà si s’ha de fer
en 4, 5, 10, 20 anys, no hi ha cap problema. És en l’elaboració
del pla que posava un termini, per allò de garantir el
compliment per part del Govern. Però donat que estam en
aquesta situació tan primària en aquest procés de
desconcentració, acceptaria eliminar la referència al termini, si
açò ha de suposar o ha de permetre, doncs, que sigui aprovada
aquesta proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació...

(Se sent una veu de fons que diu “... si accepta la referència
de llevar el termini”)

Accepta la referència de llevar el termini o...

Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 9436/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 9436/13.

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