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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui, en primer lloc demanaria si hi
ha alguna substitució.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sí, Sr. Presidente, vengo en lugar de Santiago Tadeo, del
diputado Santiago Tadeo, mi nombre es Alejandro Sanz,
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Em confonia perquè com que el veia per aquí, pensava aquí
passa alguna cosa, molt bé.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Miquel Jerez substitueix Vicent
Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé... i Sr. Jerez que substitueix Vicent Serra. Passam al
primer punt de l’ordre del dia, relatiu a proposicions no de llei.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 2277/11, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels
comptes de la comunitat autònoma, punt de partida de la
nova legislatura.

Començam per la RGE núm. 2277/11, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a la situació dels comptes de la
comunitat autònoma, punt de partida de la nova legislatura. 

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Popular
intervé el Sr. Fernando Rubio, té la paraula per deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, presentam des del Grup Parlamentari Popular aquesta
proposició no de llei per tal de debatre sobre la situació de
comptes de la comunitat autònoma que s’ha trobat el nou
govern de les Illes Balears i per tant, el punt de partida
d’aquesta legislatura.

Crec que per fer una anàlisi i un debat en rigor haurem
d’explicar quin és punt de partida i per tant, haurem d’analitzar
per què tenim aquesta situació complicada i quins són els
orígens d’aquesta situació complicada des del punt de vista
financer: els exercicis 2008, 2009 i, molt especialment, ens
centrarem en el problema que va ser l’exercici pressupostari de
l’any 2010.

El dèficit dels anys 2008 i 2009, el dèficit seria la diferència
entre la despesa i els ingressos, superà els 800 milions d’euros,
parlam del 2,8% del Producte Interior Brut, aquest dèficit públic
es finançà cent per cent perquè el Govern va aconseguir
endeutar-se amb un nou endeutament que va superar els 1.100
milions d’euros. Aquest nou endeutament va fer que no hi
haguessin tensions de tresoreria en aquells moments i que es
poguessin pagar sense problemes les despeses contretes pel

Govern de les Illes Balears i per tant, es poguessin liquidar els
diferents pagaments. Es tractava d’una arma enverinada perquè
efectivament es podien pagar, però es feia sense control i sense
previsió.

Ja en una situació de crisi econòmica clara on es preveia una
disminució dels ingressos, un govern absolutament
irresponsable endeutava la comunitat autònoma de les Illes
Balears sense preveure les terribles conseqüències que això
tendria per al futur dels comptes públics, però on ens trobam, en
una situació escandalosa des del punt de vista pressupostari és
en els comptes de l’any 2010. 

El dèficit públic al 2010 superà els 1.000 milions d’euros,
parlam del 4,1% del Producte Interior Brut, dels quals només es
finançà amb 470 milions d’euros el nou endeutament. És a dir,
varen quedar 530 milions d’euros pendents de pagament a
proveïdors, empreses, creditors, institucions, etc., factures que
es guardaven dins un calaix amb la greu irresponsabilitat de
contractar serveis, signar convenis, fer contractes públics sabent
que no es podrien pagar. Això ha suposat una vertadera estafa
pública per als creditors del Govern de les Illes Balears, el
Govern estava contractant uns serveis que sabia perfectament
que no podria pagar.

Front a aquest dèficit escandalós -ja ho hem dit- i les brutals
tensions de tresoreria el Govern anterior va fer el que ningú
sensat i amb els seu sa judici no faria mai, és a dir, no fer
absolutament res, no fer cap previsió.

Varen crear un forat de 530 milions d’euros amb plena
consciència sense prendre cap mesura de control de la despesa
pública. La despesa liquidada l’any 2010 superà en quasi 500
milions d’euros la despesa pressupostada. Es pressupostaren
l’any 2010, 3.384 milions d’euros i es liquidaren 3.900 milions
d’euros. 

Evidentment, amb tot aquest desgavell el que manco feia
falta a la comunitat autònoma de les Illes Balears és el que
desgraciadament va passar i va passar per sorpresa de tots i és
que el Govern de les Illes Balears, que no tenia el suport
parlamentari perquè estava en minoria, va crear una greu crisi
econòmica, una greu crisi pressupostària i financera, i no va
presentar els pressuposts de la comunitat autònoma per la qual
cosa els pressuposts de la comunitat autònoma de l’any 2011
varen ser una pròrroga dels pressuposts de l’any 2010.

Això suposà un mal començament per a l’any 2011, ja que
un pressupost prorrogat implica -ja ho saben- que s’han
d’aplicar les mateixes partides tant les partides que afecten els
ingressos com les partides que afecten la despesa pública amb
el greu perjudici que es va produir un significatiu descens dels
ingressos l’any 2011. A causa de la gran crisi econòmica el
Govern de les Illes Balears va recaptar manco tributs, manco
recursos i per tant, ens trobam amb un desajust pressupostari
important, parlam de 223 milions d’euros manco en qüestió
d’ingressos, per tant, del que rep la comunitat autònoma
d’ingressos, de tributació, 223 milions d’euros manco i la
mateixa quantitat per al que és la despesa pública dels
pressuposts de l’any 2011.
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Vostès podran entendre que aquesta és una situació
insostenible per a qualsevol govern. A causa de l’acumulació de
deute de 2009 i 2010 s’incrementa exponencialment la despesa
per als interessos de deute, passant de 75 milions d’euros de
2010 a 130 milions d’euros el 2011, és a dir, es produeix un
increment del 78% d’aquesta despesa d’interessos de deute, el
78% més l’any 2011 i les amortitzacions de deute contret passa
de 70 milions d’euros el 2010 a 190 milions d’euros el 2011. És
a dir, això significa que més que duplicar arriba a un 170%
d’increment en concepte d’amortitzacions de deute. 

Si a això sumam la incapacitat del Govern anterior per
aprovar un pla de sanejament que permeti complir els objectius
de dèficit... per la qual cosa el ministeri de Madrid, el Ministeri
d’Economia i Hisenda no autoritza la comunitat autònoma a
concertar un nou endeutament per poder fer front a tot aquest
deute públic. 

Ha estat aquest govern, el Govern del Partit Popular, el que
ha aconseguit, el passat 27 de juliol de 2011, que el Govern de
l’Estat pugui aprovar aquest pla de sanejament. Per tant, podem
en aquests moments optar a tenir liquidesa per poder fer front a
tot aquest deute que ens menja a tots i que deixa en una situació
absolutament ruïnosa a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Si no hagués estat per aquest pla de sanejament hagués
estat absolutament impossible poder pagar totes aquestes
factures que estan dins els calaixos i que d’una manera
absolutament irresponsable va propiciar l’anterior govern.

 A més a més, el Govern del pacte no va prendre cap mesura
encaminada en... en fi, concretar quin era el calendari de
pagaments, no va fer cap mesura per tal de limitar la despesa
pública, no tenia un calendari establert i per tant, una situació
francament incomprensible. De fet, el 30 de juny de l’any 2011,
la comunitat autònoma de les Illes Balears acumula un deute de
més de 575 milions d’euros, això és un 2,1 del Producte Interior
Brut, la qual cosa significa que hem batut el rècord, mai en la
vida no havíem arribat a aquestes xifres -insistesc- tan
escandaloses, però que són a dia d’avui una realitat.

El Govern anterior no es pot endeutar perquè no té el pla de
sanejament aprovat, però, a més a més, no aplica cap política
per tal de limitar, de reduir la despesa pública i conduí la
comunitat autònoma -com deia- a una situació ruïnosa. 

A més el Govern del Sr. Rodríguez Zapatero va decidir
suprimir de manera unilateral els 240 milions d’euros del fons
de competitivitat per poder aplicar les competències estatutàries.
S’ha sentit als debats del Ple del Parlament que des de
l’oposició es critica que el Govern de les Illes Balears ha
renunciat a aquests 240 milions d’euros i per tant, a aquestes
partides que venien de Madrid, però això no ha estat així, sinó
tot el contrari: resulta que el Govern del Sr. Zapatero decideix
de manera unilateral no pagar les comunitats autònomes i
decideix rescindir de manera unilateral 240 milions d’euros que
ara ens anirien molt bé per tal de desfer tot aquest endeutament
en el qual el Govern anterior ens ha ficat i que ara hem de
resoldre d’alguna manera.

Afortunadament el Tribunal... Sí, acab, Sr. President,
afortunadament el Tribunal Suprem va dictar a la seva sentència
que els convenis de carreteres signats entre el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat dels anys 1998 i 2004 són
legals. 333 milions d’euros per tant, que el Sr. Rodríguez
Zapatero i el Partit Socialista amb tots els seus socis aquí a les
Illes Balears volien bloquejar, aquesta partida, al final la justícia
ens ha donat la raó i són plenament legals. 

Després continuaré, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rubio. En torn de fixació de posicions
per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
acabam d’assistir una vegada més a una escenificació del ja
clàssic i típic victimisme al qual ens té acostumats el Partit
Popular des que ha guanyat les eleccions. És curiós, guanya les
eleccions i plora tot el dia, però bé, això és el que estam
acostumats a viure des que ha arribat el Partit Popular a aquest
govern.

En la proposició que presenta aquest grup parlamentari es
diuen diverses coses, es diu que els pressupostos s’han prorrogat
i que no saben quin és el punt de partida real de la situació
econòmica. 

Miri, li contaré al marge de tot el guió i tota aquesta
escenificació que ja és reiterada del portaveu del Grup
Parlamentari Popular que no ha parlat de la proposta, ha parlat
només de la seva història o del que ell entén com a història, jo
li diré on és realment el punt de partida. 

El punt de partida està precisament en el canvi de govern, en
el traspàs d’un govern a l’altre. En aquell moment, el Govern
sortint deixa al nou govern un compte general aprovat, -un
compte general aprovat, el del 2010- que conté el compte de
l’administració de la CAIB, del Servei de Salut, de les entitats
públiques, de les societats mercantils, de les fundacions, del
sector públic i el compte anual dels consorcis, però no tan sols
això, senyores i senyors diputats, sinó que a més a més i en
aplicació de la Llei del sector públic i per primera vegada a
aquest compte general s’adjunten les auditories financeres dels
ens del sector públic, cosa que no s’havia fet fins ara.
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A més els vull recordar, senyores i senyors diputats, que es
va anar... com a mínim mentre va estar governant l’anterior
govern, es va complir escrupolosament l’aportació de la
liquidació trimestral del pressupost al Parlament. Per tant, no
deixa de ser estrany, curiós, o no sé si ja dir una mostra clara
d’incompetència, que davant tots aquests fets -comptes generals
aprovats, auditories presentades, liquidacions pressupostàries
presentades al Parlament, que estan a disposició de tots els
diputats- continuïn insistint que desconeixen quin és l’estat dels
comptes en aquesta comunitat autònoma. És incomprensible.

Llavors, com ja ens tenen acostumats també, parla
d’endeutament, és aquesta frase que els agrada tant: “aquest
govern que s’ha endeutat tant”. Sí, sí ho ha reconegut el Govern
passat que es va endeutar, però també ha explicat per què, el que
passa és que això no els interessa. No els interessa per res
conèixer-ho. Es va endeutar perquè la situació realment en
matèria d’ingressos era complicada, d’una reducció
importantíssima i a més a més es va endeutar, Sr. Portaveu del
Grup Parlamentari Popular, entre altres coses, per fer front a
totes aquelles despeses innecessàries, irresponsables del Govern
del Sr. Matas. També per això es va endeutar, no els agrada,
però també és així, es va endeutar també per això.

A més, és curiós que es parli d’endeutament i que es critiqui
l’endeutament en una situació de reducció d’ingressos per
mantenir determinats serveis, molt especialment aquells que
afectaven totes aquelles famílies, aquells ciutadans que estaven
més necessitats en aquesta greu situació econòmica que patim.,
per a això un es podia endeutar, en canvi vostès s’endeutaven en
una situació de bonança econòmica amb més d’un 30%
d’increment dels ingressos previstos i així i tot encara
incrementaren substancialment l’endeutament d’aquesta
comunitat autònoma. Vostès s’endeuten en situació de bonança
i el passat govern es va endeutar en una situació de crisi, de
necessitat i de fer front a qüestions prioritàries i urgents dels
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.

Han tornat repetir la mateixa pelAlícula de l’irresponsabilitat
que suposava el no presentar el pressupost de 2011. Ja els hem
repetit per activa i per passiva, vostès fins i tot també ho han dit,
és cert, el passat govern no tenia majoria parlamentària suficient
com per aprovar un pressupost en aquesta comunitat autònoma
perquè ens trobàvem en situació de minoria parlamentària en
aquell moment, però senyors diputats, el Partit Popular en
campanya electoral i en boca de l’actual president va dir “quan
guanyem farem un pressupost”, cosa que vostès no han fet i ho
criticaren. 

Molt bé, vostès tenen 35 diputats, tenen una majoria
absoluta, facin aquest pressupost, segurament si dins les seves
capacitats hi hagués estat realment conèixer i saber com estant
els comptes de la comunitat autònoma hauria estat més fàcil per
a vostès poder redactar, poder fer un pressupost i poder-lo
presentar al Parlament, però si partim de la seva incompetència
a l’hora d’analitzar i de tenir clar com estan els comptes, és
evident que la seva incompetència també passa per no poder fer
un pressupost a pesar de tenir una majoria més que absoluta. 

Parlant de desajustos i que... la sistemàtica de gestió
econòmica i pressupostària del passat govern provocava
desajustos, miri, sap el que és desajust, Sr. Rubio?, el que eren
desajustos eren posar ingressos ficticis per quadrar un
pressupost per import de 500 milions d’euros, això sí que era un
desajust, o pagar i adjudicar per qualsevol sistema obres,
infraestructures que costaven en convenis amb el Ministeri de
Foment a Madrid per valor de 8 milions d’euros i acabar tenint
un cost per a aquesta comunitat autònoma superior als 300
milions d’euros. Això sí són desajustos, allò altre són
pelAlícules, pelAlícules a les quals ja ens tenen acostumats, i que
cada vegada, al ciutadà, li arriba més aquest missatge i no li
agrada. 

Vostès encara estan en una situació en què crec que no són
conscients que estan governant, no sé si els va agradar prou
l’oposició que ara que governen també han de fer feina
d’oposició, però no, la seva obligació és gestionar i a dia d’avui,
passats cent dies, han demostrat que no gestionen, ploren tots
els dies i poca cosa fan per resoldre els problemes, problemes
que no són nous, problemes que ja existien, problemes que
abans a pesar de les dificultats se solucionaven d’una manera o
altra. 

Vostès ara no solucionen, no aporten cap proposta per
superar les situacions complicades que tenen els ciutadans
d’aquestes illes, això sí, ploren tot el dia i culpen sempre als
mateixos. Vostès no fan res, però no són responsables.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Veig que al Partit Popular li
agrada molt sentir-se i explicar-se perquè als altres amb una
vegada o dues ja ens basta, quina és la situació d’aquesta
comunitat autònoma, crec que si ells tenen dubtes sobre quina
és la situació financera el Govern, en cent dies, ja hauria d’haver
pogut aclarir-los-ho. 

Parlen que la situació econòmica... sembla que tot el que
passa al món és culpa de l’anterior govern de les Illes Balears i
per ventura alguna cosa no va fer, però és evident que la situació
és global i poca cosa afecta, en l’àmbit mundial, el que pogués
fer un govern d’una comunitat autònoma petita com la nostra.
Sí que és veritat que algunes conseqüències llavors hem patit i
les vàrem haver de torejar el govern que hi havia.

M’estranya però que estigui tan preocupat per aquesta
situació econòmica conjuntural, que és preocupant, i no es
preocupi mai el Partit Popular per una situació financera
estructural, que és el finançament de la comunitat autònoma de
les Illes Balears perquè s’espanta d’un dèficit econòmic del 4%
del Producte Interior Brut i en canvi, no s’espanti del dèficit
financer del 14% del Producte Interior Brut que és molt més
elevat. És a dir, els ciutadans d’aquestes illes no només hem de
pagar el dèficit d’aquestes illes i extres de Palma Arena i
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similars, sinó que a més finançam aeroports que no funcionen,
AVE que es tanquen, ... i el Partit Popular d’això no se
n’estranya gens. Crec que comença a ser hora que també faci
una anàlisi sobre si els doblers dels ciutadans de les Illes
Balears han de servir per a aquestes coses, o si primer haurien
de començar a arreglar el que és nostre.

La despesa liquidada l’any anterior, està molt bé que la
despesa liquidada i els ingressos liquidats siguin millors dels
que hi havia, sempre hi ha coses que s’incorporen, de coses
començades que no s’han acabat. Per tant, s’han d’incorporar al
pressupost de l’any següent. I del tema del pressupost prorrogat
en fa un drama el Partit Popular. Miri, ajuntaments del Partit
Popular durant molts d’anys..., per exemple l’Ajuntament de
Binissalem durant molts d’anys n’ha tengut i no ha passat res.
Hi ha ajuntaments on es prorroga el pressupost perquè el
pressupost és precisament això, un "pressupost", se suposa que
es farà, però després és modificable i al llarg de tot l’any es pot
modificar. I això és el que va fer el Govern de les Illes Balears
el darrer any abans de les eleccions. No tenia majoria, el Partit
Popular volia participar en el pressupost amb més despeses, més
despeses i més despeses, el que governava era conscient que
més despesa era impossible, i es prorroguen els pressuposts, és
una previsió prevista a la llei, per tant, no és una situació
ilAlegal. Es prorroguen i després es van modificant, en funció de
les necessitats.

Respecte de l’increment del deute, a mi també m’estranya
que s’estranyi tant de l’increment del deute de la passada
legislatura i no es va estranyar gens de l’increment del deute en
el temps del Govern del Sr. Matas, que es va endeutar moltíssim
precisament els anys de més bonança econòmica, els anys que
més ingressos hi havia. És a dir, quan n’hi havia molt, encara
més, a veure si ho rebentam, pareixia que volíem rebentar el
mercat, especialment immobiliari i de construcció. Jo crec que
també hi ha contribuït aquest model econòmic de quan
construïm, idò “i ara més”. I així ens trobam que una part de la
situació actual també forma part d’aquestes coses.

Per tant, que s’amortitza més..., els interessos són més cars,
s’amortitza més perquè hi ha una mica més de deute i perquè hi
ha voluntat d’amortitzar, perquè ja li dic, hi ha administracions
del Partit Popular que el que fan és ajornar l’amortització per a
propers anys. Jo li podria donar exemples de batles que són
càrrecs importants dins el Partit Popular, però no ho faré avui
perquè trob que no toca.

Incapacitat del govern anterior d’aprovar el Pla de
sanejament. El govern anterior va decidir que no volia renunciar
als 240 milions que el Govern del Sr. Zapatero havia decidir que
no ens donaria. Però arriba el Partit Popular i hi renuncia, ha
renunciat a aquests 240, li aproven el pla financer i diu el
portaveu que parlava ara del Partit Popular “i a posta té
liquidesa i pot pagar”, pot pagar? D’ençà que hi ha el Sr. Bauzá
de president no ha cobrat ningú, no han anat al banc a cercar els
doblers, encara no han signat el deute, no n’han pagada ni una,
de factura, i fa 100 dies que governen. Per tant, això és
responsabilitat únicament i exclusivament del Partit Popular. Va
voler un pla de sanejament a la baixa, condemnant els ciutadans
d’aquestes illes a tenir manco serveis i de més baixa qualitat i
no han anat a cercar els doblers als bancs i no paguen, que era
una de les promeses que feia el president quan encara només era
president del PP. Anava a Menorca, a Eivissa, a reunions amb

empresaris, a reunions amb famílies, “pagaré i tendreu feina”.
Crec que només té feina aquella persona que va convidar a cafè
al Partit Popular la setmana electoral, ningú més... i no rigui
perquè en té.

Per tant, jo crec que hauríem de ser una miqueta seriosos, ja
els ho vaig dir l’altre dia. La situació no és bona i no és bona
enlloc. Però fixin-s'hi, cada vegada que surt un VIP d'aquests o
un POPE parlant d’economia que no va bé, l’endemà la borsa va
malament, l’endemà tanquen negocis. És important tenir doblers
per tirar endavant l’economia, però és important tenir confiança,
i vostès estan creant desconfiança dia sí i dia també. Jo ja no li
dic si votaré a favor o en contra, per favor, retirin això i
dediquin-se a governar i a posar mesures, no a criticar el govern
anterior perquè amb crítiques al govern anterior aquest país no
avançarà, si almanco no va acompanyat d’altres coses. I de
moment no veim altres mesures.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Vol fer ús de la paraula el
portaveu? Idò, Sr. Rubio, té la paraula per un temps de cinc
minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, el títol
d’aquesta proposició no de llei és “situació dels comptes de la
comunitat autònoma” i és el que he fet, relatar la situació dels
comptes de la comunitat autònoma. Una altra cosa és que vostès
no es trobin còmodes escoltant aquestes xifres, que són
esgarrifadores, però són la seva obra. Vostès són els autors i els
responsables d’aquestes xifres. I jo entenc que una persona que
veu que no ha fet les coses ben fetes, quan algú li canta totes les
seves ..., en fi, proeses d’aquesta passada legislatura, entenc
perfectament que no els agradi escoltar-ho. 

I com que el títol d’aquesta proposició no de llei és “situació
dels comptes de la comunitat autònoma” li diré, escolti, com és
possible que a nosaltres ens digui que no tenim ganes de fer
coses per als ciutadans?, com és possible que vostès ens diguin
que nosaltres som alarmistes? És que tenim 4.561 milions de
deute públic amb entitats bancàries, 4.561 milions de deute
públic amb entitats bancàries i 1.104 milions amb proveïdors i
creditors, que el Sr. Antich diu que aquests 5.700 milions
d’euros, que realment són de deute públic, són dades que han
estat engreixades pel govern actual de les illes. Això sí que és
una irresponsabilitat! Com és possible que el Sr. Antich digui
que els 1.104 milions d’euros que es deuen a institucions, com
per exemple, la Universitat de les Illes Balears, el Consell
Insular de Mallorca, el Consell Insular de Menorca, o el Consell
Insular d’Eivissa o de Formentera, que tot això no és deute
públic, perquè el Banc Central no ho comptabilitza com a deute
amb entitats bancàries? Això és demagògia, això és dir mentides
als ciutadans. I nosaltres estam aquí perquè els ciutadans
sàpiguen amb tota transparència quina és l’herència econòmica
que nosaltres hem rebut, quina és l’herència econòmica que ha
rebut el president de la comunitat autònoma i el govern del
Partit Popular.
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Per tant, no diguin que no hem parlat de la proposta, perquè
clar que hem parlat de la proposta. I aquesta proposta diu que
quan el Govern de les Illes Balears hagi fet les auditories, les
faci públiques perquè encara no sabem quin és el deute públic
de les empreses públiques d’aquesta comunitat autònoma. Per
tant, jo crec que el Govern de les Illes Balears, i és una
apreciació meva, però crec que no vaig mal encaminat, crec que
el Govern de les Illes Balears ha quedat curt dient que el deute
total és de 5.700 milions d’euros, mirin que els dic. 

Per tant, ara veurem quina és la situació real. I aquesta
situació no la feim aquí per fer victimisme, aquesta situació la
feim perquè hem de ser conscients del que tenim, conscients
com no ho ha estat el Partit Socialista mai. Escolti, jo encara
me’n record del Sr. Solbes, en aquell debat amb el Sr. Pizarro
dient “el Partit Popular és alarmista, no ve una crisi econòmica”.
I on som avui? Què tenim avui? Efectivament, no és una crisi
econòmica, és una crisi com mai no s’havia produït al món i
efectivament, d’això no és culpable únicament el Govern
d’Espanya, però sí és culpable el Partit Socialista i el Govern
d’Espanya d’haver negat una crisi que era una evidència per a
empresaris, economistes i per a tot un sector empresarial i
econòmic que ja avisava de les greus conseqüències. I vostès
han actuat al marge d’aquestes previsions, vostès han actuat
com si un pressupost fos d’abundància econòmica, fent aquelles
despeses que vostès volien i sense cap control. 

Un altre problema que hem tengut és que han actuat com a
regnes de taifes i el Sr. Antich no pintava un pebre en aquelles
àrees gestionades per Unió Mallorquina o pel PSM. I això
també ha estat una realitat. O per exemple, com és possible que
vostè em parli del govern anterior del Partit Popular en termes
de deute públic, si el 2007 vostès varen trobar 1.798 milions
d’euros i el 2010 el deute ja era de 4.064 milions d’euros, com
és possible? A més, aquestes dades són seves, són dades seves,
de la seva gestió. Com és possible, 2.200 milions més, són els
números del Sr. Manera, són els números de la seva gestió.

El missatge que nosaltres volem donar als ciutadans és el
missatge que hi ha en aquests moments, els números canten, són
números, matemàtica. No hi ha cap tipus de trampa, ni
manipulacions. Les manipulacions, les que fan vostès amb les
seves excuses. 

I que el PSM em parli que efectivament, nosaltres alarmam
-i acab, Sr. President-, sincerament no ho puc consentir. Mirin,
podem parlar de la gran tasca que ha fet el Partit Socialista de
Mallorca, Entesa Nacionalista, etc., governant, si nosaltres
miram els comptes de Serveis Ferroviaris de Mallorca ha estat
una gran contribució; si nosaltres miram la seva política
ferroviària amb el tema del tramvia, ha estat una gran aportació;
si nosaltres hem de veure el que vostès han invertit en obra
pública silenciosa, que és silenciosa en obra pública però
escandalosa en el que han gastat, efectivament, vostès han
contribuït molt en aquesta situació. I a més, em pareix
francament vergonyós que vostès ara reclamin al Govern de
l’Estat el que han callat durant quatre anys perquè eren socis del
Partit Socialista Obrer Espanyol. Això sí que ha estat una
vertadera vergonya!

Per tant, insistim, nosaltres hem exposat la situació
econòmica que patim en aquests moments a les Illes Balears, la
situació pressupostària i l’únic que volem és instar el Govern
perquè faci transparent i pública aquesta situació perquè els
ciutadans sàpiguen quina era la gestió que nosaltres hem heretat
i a què ara hem de fer front.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rubio. Per a properes ocasions, els demanaria
que se cenyissin al temps, en cas contrari se’ns farà complicat
perquè vas allargant per un costat i per altre i després la gent
acaba enfadada.

Bé, arribats a aquest punt acaba el debat i passam a la
votació de la proposició no de llei. Per tant, ho farem com es fa
sempre.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha cap abstenció.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 2277/11, relativa a situació dels comptes de la
comunitat autònoma, punt de partida de la nova legislatura.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 2427/11, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes fiscals i
administratives a les petites i mitjanes empreses i als
autònoms.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2278/11, presentada també pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes fiscals i administratives a les petites
i mitjanes empreses i als autònoms.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Popular
intervé el Sr. Mercadal. Té la paraula, Sr. Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, president. Bé, com ja vàrem veure dimarts
passat en el Ple del Parlament, a la nostra comunitat autònoma
les microempreses suposen el 85% del teixit productiu. Pensam
que no hi ha cap dubte que les petites i mitjanes empreses, els
autònoms i emprenedors en definitiva, són els que ens treuran
del pou on som. Nosaltres des del Grup Parlamentari Popular
pensam que no és l’administració la que ha de treure la
comunitat autònoma d’aquesta situació, sinó que és
l’administració que pot posar totes i cada una de les mesures per
afavorir que les empreses puguin desenvolupar els seus
projectes i d’aquesta manera, amb el seu desenvolupament,
puguin contractar més persones.
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La nostra comunitat s’ha caracteritzat al llarg de la història
per ser terra d’emprenedors, mirall on es miraven altres
comunitats que avui per avui tenen una situació millor que la de
les Illes Balears. Per aquest motiu i per la situació d’atur en què
es troba la nostra comunitat i Espanya en general, es fa
imprescindible prendre mesures que afavoreixin l’activitat
empresarial, que permetin als emprenedors, als autònoms i a les
PIME dur a bon port les seves iniciatives. 

El motiu de la nostra proposició no de llei és donar suport a
la iniciativa privada, facilitar el camí de la recuperació
econòmica de la mà dels petits i mitjans empresaris i dels
autònoms. En aquest sentit, pensam que és oportú que es
modifiqui la legislació fiscal estatal, ja que no es contemplen
mesures de molta transcendència per a l’activitat econòmica,
com per exemple, que no s’hagi de pagar l’IVA d’una factura
que està emesa, però que no s’ha cobrat. És una injustícia que
les empreses i els autònoms hagin de pagar un IVA que encara
no s’ha cobrat, és una mesura que des del nostre punt de vista
resulta d’evident aplicació.

Passem a l’impost de societats per exemple. La nostra
proposta passaria per modificar el capítol 4 de la Llei d’imposts
de societats per permetre, per exemple, l’exempció dels guanys
reinvertits en els 12 mesos següents a la seva obtenció; o
establir per exemple un procediment per compensar
automàticament els deutes de l’administració pública similar al
de un compte corrent tributari per a qualsevol tipus de deute
amb les administracions públiques.

Una altra modificació de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques (IRPF) que passaria per crear una nova
deducció per a l’import del 20% de les despeses efectuades en
concepte de formació per als professionals que siguin autònoms.

Una altra, per exemple, regularia la figura del business
angel, prevista en el decret llei, del qual ja vàrem parlar l’altre
dia. L’Estat ha de fomentar l’activitat del business angel que és
una alternativa clara al finançament tradicional. Però clar, per
fomentar aquesta activitat s’ha de menester un avantatge fiscal
perquè es puguin establir les condicions i fer així que els doblers
arribin als emprenedors. Així per exemple proposaríem crear
una deducció del 10% de l’IRPF de les quanties que prestassin
les persones físiques en aquest sentit del business angel, en
concepte de participació en capital d’empreses de reduïda
dimensió i que seria reemborsable en funció de la rendibilitat
del projecte.

Per altra banda, també pensam que s’hauria d’adequar el
sistema d’estimació objectiva a l’IRPF per mòduls en la caiguda
de l’activitat. Avui en dia els autònoms que paguen per mòduls,
paguen la mateixa quantia de quan no havia començat la crisi.
Ens pareix doncs, que s’hauria de canviar qualque cosa perquè
això s’ajustàs a la realitat actual.

En poques paraules senyores i senyors diputats, es tracta que
l’administració pugui ser tan flexible com ho són els autònoms
o les petites i mitjanes empreses, que l’administració s’adapti a
les necessitats dels motors de l’economia, que no són altres que
els autònoms i la petita i mitjana empresa. Com he dit al
començament, és la iniciativa privada la que ens ha de treure del
forat de la crisi i per això l’administració ha de posar les eines,
crear el marc necessari perquè les empreses puguin créixer i
contractar més persones. Així per exemple establiríem
deduccions de la quota íntegra de l’impost de societats per
import de 3.000 euros per a la contractació del primer
treballador d’una empresa de nova creació, sempre que no es
tengui evidentment la condició de soci; establir incentius fiscals
addicionals per a la innovació, desenvolupament i
implementació (I+D+I); reducció dels mòduls de l’IRPF o IVA
a les petites i mitjanes empreses i els autònoms com hem
explicat abans.

Per altra banda, aquesta mateixa proposició no de llei parla
de l’agilitació de l’administració, de l’agilitació administrativa
en general. És un altre dels problemes en què es troben les
empreses i els emprenedors. Els aspectes burocràtics que no
aporten cap valor al funcionament del mercat i que en el fons
desanimen molts d’emprenedors. Així proposaríem la creació a
nivell estatal de punts de captació empresarial per a
emprenedors, que permetrien crear una empresa per internet,
amb una simple targeta de crèdit, emplenar un imprès de la
solAlicitud de creació de l’empresa i fer una declaració jurada.
Potenciar l’ús de les noves tecnologies aplicat a la creació
d’empreses, però sense oblidar també que hi ha altres sectors
importants implicats, com són els notaris i registradors. Crear
elements que facilitin l’expansió d’empreses, creant un consell
interterritorial per a la unitat del mercat, perquè anar d’una
comunitat autònoma a una altra, és a dir, expandir el negoci no
suposi un problema.

En definitiva, el Grup Parlamentari Popular vol posar de
manifest una vegada més que el camí per sortir de la crisi és
donar suport als generadors de llocs de feina, als creadors de
riquesa. Volem posar de manifest, una vegada més, que aquests
llocs de feina no els ha de crear l’administració i els ha de crear
la iniciativa privada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mercadal. Per un torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
la Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, aquesta proposició
no de llei, que hem llegit amb molta d’atenció, ens ha suscitat
o m’ha suscitat almanco a mi i al nostre grup sentiments
contraposats. Jo diria que és una proposició no de llei molt
especial. El portaveu ara mateix del Partit Popular ho deia, la
setmana passada, avui fa vuit dies, vàrem debatre la validació
d’un decret llei precisament d’emprenedors, de suport a
emprenedors, aquest és el seu títol, i vàrem decidir a més, entre
tots, que es tramitaria com a projecte de llei. Jo crec que moltes
mesures que aquesta proposició no de llei proposa demanaria
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que s’incloguessin dins aquest tràmit de llei perquè són bones
i les que no són objecte del Govern d’aquestes illes que es
demanin al Govern de l’Estat. Ara està dissolt el Congrés dels
Diputats, malauradament en aquest cas, per aquest motiu, però
que a les properes sessions es vagin a demanar allà.

Jo crec que aquesta és una manera de racionalitzar la nostra
feina, és a dir, nosaltres tenim feina aquí i la nostra feina no és
embullar fil, jo crec que no és venir aquí a debatre per debatre,
aquí hi ha qüestions que es poden fer des del Govern de les Illes
Balears, i jo crec que s’han de fer, es poden fer a través del
decret llei que ara es tramitarà com a projecte de llei; llavors
aquesta proposició no de llei, tot i que pot ser interessant en
alguns aspectes, crec que és natural que s’inclogui dins la
tramitació de la llei i tot el que és del Govern de l’Estat i que
ens excedeix, que jo m’imagín que són relativament poques
coses perquè el conseller vicepresident va dir que hi havia hagut
devers vint persones fent feina amb el decret llei i que és un
decret llei molt elaborat i molt pensant, entenc que tot allò que
ell proposa ho pot fer i moltes coses que ara deia el portaveu,
tant allò dels business angels com totes les societats de
garanties, moltes coses d’aquestes, l’agilitació administrativa,
són coses que pot fer el Govern de les Illes Balears i jo crec que
ho ha de fer. Però jo el que faria és demanar al Govern allò que
pot fer, demanar al Govern de l’Estat allò que pot fer i no
embullar.

Crida l’atenció també de la proposició no de llei que quasi
bé tota ella sigui demanar al Govern de l’Estat. Jo crec que som
en el Parlament de les Illes Balears, jo crec que hi ha molta
feina a fer, el nostre govern -i dic el nostre govern- té molta
feina a fer, nosaltres li volem donar suport a totes aquelles
actuacions i crec que seria qüestió de no embullar. Per exemple,
ja al final, la proposició no de llei diu, el punt 1, a nosaltres ens
pareix bé, estam d’acord a donar suport, el que ja li he dit i els
vaig dir l’altres dia i ho torn a repetir ara, el punt 2, això mateix
ja ho diu l’article 10.1 lletra c, que podríem demanar que ho
desplegàs, per exemple, no?, no al Govern de l’Estat sinó al
nostre govern, que per això som al Parlament de les Illes
Balears; i també el punt tres ja és a l’article 6 del decret llei. 

És a dir, tot això demanat al nostre govern i que s’incloguin
totes aquestes mesures tan interessants que vostè ha proposat,
crec que és molt interessant. Ara, així com està, amb aquesta
lletra nosaltres no li podem donar suport. Llavors, en aquest
sentit, votaríem que sí al punt 1, en demanam votació separada
per la nostra part perquè li volem donar suport, i als punts 2 i
3per incongruència amb el decret llei, no per altra cosa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la
Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. A mi m’ha sorprès i he
hagut d’anar a demanar a la lletrada a veure si era aquesta la
proposta que es debatia avui perquè el portaveu del Partit
Popular ha exposat tota una sèrie de coses, algunes es mig
anuncien a l’inici de la proposició no de llei, però, de fet, allò
que avui es vota només és constatar la necessitat de donar
ajudes a les mitjanes empreses, instar el Govern de l’Estat a
impulsar mesures de normativa fiscal i també instar el Govern
de l’Estat a impulsar modificacions normatives. Jo crec que això
és concretar molt poc. 

La setmana passada ja vàrem discutir el projecte de llei, que
al final es tramitarà com a projecte de llei, de suport als
emprenedors i ja era molt global. Jo crec que el Partit Popular
o realment té tot amagat el que vol fer o no sap què ha de fer per
donar suport als emprenedors, perquè totes les propostes que du
o són filosofia que s’ha de concretar o, en aquest cas, que ho
facin els altres, que ho faci el Govern de l’Estat. I el Govern de
les Illes Balears qualque cosa pot fer, competències en
economia en té. Per tant, quines són les propostes del Partit
Popular per donar suport als emprenedors? Quines propostes
concretes vol fer el Partit Popular a les Illes Balears? Perquè ara
els canvis de normativa fiscal haurien de passar pel Parlament
del Congrés si avui estam a l’Estat, està acabat fins segurament
el mes de gener. Per tant, què hem de fer? Ara, hem d’esperar
el mes de gener a fer qualque cosa pels emprenedors perquè el
Congrés dels Diputats està en període preelectoral i després es
constituirà i després és quan comencin a fer? Perdonin, i
l’autonomia de què serveix? I el programa electoral del Partit
Popular de les Illes Balears al Govern de les Illes Balears, no
tenien idees? 

De vegades jo crec que vostès tenen l’ordre, des de molt
amunt, que han de parlar d’emprenedors i que han d’ajudar els
emprenedors, però, comença a ser l’hora, cent dies després del
Govern, de saber com ajudaran els emprenedors. És la iniciativa
privada que ens ha de treure de ...? És, efectivament, la
iniciativa privada la que més llocs de treball ha de crear i
l’administració li ha de posar les condicions. Quines
condicions? Aturant obres que estaven en marxa, per exemple,
del tren? Vull dir, tots contents perquè al conveni de carreteres
ja hi ha hagut una sentència favorable i al del tren hi renunciam
directament, aturam les obres, obres mig començades, i gent
d’empreses privades que feien les obres a l’atur. Hem de donar
suport als nous emprenedors creant noves empreses, però les
empreses que feien feina les enviam a casa seva amb aquestes
actuacions. 

Si no concreten ... jo estic d’acord que la situació és difícil
i que hem d’ajudar a aquelles empreses a crear riquesa i llocs de
feina i que, sobretot, hem d’ajudar els emprenedors, les petites
i mitjanes empreses perquè a les Illes, especialment a les Illes,
és on hi ha el percentatge més alt de generació de llocs de feina,
però és que vostès prediquen una cosa i fan tot el contrari. Si no
concreten quines mesures en aquests moments podem fer aquí
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ja esperarem per gener a demanar-li coses a Madrid de canvis
de normativa, però, ara, aquí, què faran? Quines propostes duran
al Parlament de les Illes Balears concretes que al dia següent
d’estar aprovades serveixin a les empreses?

Nosaltres en aquestes condicions no li podem donar suport,
com a molt ens poden abstenir esperant que concretin. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Vol fer ús de la paraula el
proposant? Idò, té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, president. Bé, ens queda clar que la Sra.
Mascaró no s’ha definit, no sap que la normativa fiscal de
l’IVA, de l’IRPF i de l’impost de societats són competències de
l’Estat. D’una altra banda, la Sra. Oliver sí, però no, però no,
però el Parlament sí, però l’Estat no. Nosaltres, des del Grup
Parlamentari Popular deim sí a donar suport als emprenedors, sí
donar suport als autònoms i a la petita i mitjana empresa. I això
és el que vull que quedi de manifest. Vostès, sí i no, no i sí.
Nosaltres, sí.

Allò que es discuteix són dos models absolutament
antagònics de veure la política, dos models de veure la vida
pública. Un és el que han desenvolupat vostès durant aquests
anys: atur, deute i despesa incontrolada; i un altre és el model
lliberal que defensa el Grup Parlamentari Popular, que és la
defensa de la iniciativa privada. I, per això, s’han obtingut els
resultats electorals de fa un parell de mesos, per aquest motiu
principalment.

Veim com el Govern de l’Estat, per una altra banda, no està
a favor d’aquestes mesures tampoc perquè si no, no entenem
com ja ha pujat l’IVA dos punts. Pensam que això no ajuda al
consum, no afavoreix el desenvolupament de projectes sinó que
més bé, al contrari, encareix i posa més traves per tal de
mantenir la despesa pública desorbitada. 

Amb relació a l’agilitació administrativa hem de dir que el
Govern del Sr. Rodríguez Zapatero no ha fet res de res, no posa
l’administració a l’alçada de les noves tecnologies, tenim una
administració del segle passat i les empreses van a 200 por hora.
Hem de facilitar que la creació d’empreses sigui àgil i ràpida.

El Grup Parlamentari Popular està al costat dels
emprenedors, autònoms i de la microempresa. Això volem
nosaltres amb aquesta iniciativa, que quedi clar. I volem
reclamar que l’Estat prengui mesures perquè hi hagi una
fiscalitat apropiada per a la creació d’empreses, una fiscalitat
apropiada a la realitat actual perquè els autònoms que paguen
per mòduls s’ajustin a la realitat actual i no volem una
administració de despesa pública incontrolada com la que hem
tengut fins ara. És una vergonya veure com el Sr. Rodríguez
Zapatero únicament pren qualque mesura quan la Sra. Merkel
o el Sr. Obama el criden per telèfon i l’obliguen a prendre
mesures. I encara així no sé si hi serem a temps, no sé si hi
serem a temps, queda poc temps, gràcies a Déu, perquè ja arribi
el canvi i això comenci a canviar, però és l’hora d’estrènyer-se

el cinturó, és l’hora de la iniciativa privada i és l’hora que
l’administració s’ajusti a la realitat actual.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s’ha demanat votació separada, això ha de ser que
vostè estigui disposat que hi hagi votació separada, en cas
contrari només hi haurà una votació.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, sí, no hi ha cap inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, la Sra. Oliver proposava votar a favor el primer punt de
la proposta. Passarem a la votació del primer punt, si els sembla.

Idò, vots a favor del primer punt?

Doncs, seran, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vots a favor i 1 vot en
contra? 1 abstenció, i 1 abstenció de la Sra. Mascaró.

Ara passam a votar la resta de punts, Sra. Oliver. Vots? 

Abstenció de la Sra. Mascaró.

Vots a favor de la resta de punts? 9 vots a favor.

Vots en contra? 4 vots en contra.

I, abstencions? 1 abstenció, Sra. Mascaró.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 2278/11, relativa a ajudes fiscals i administratives de
les petites i mitjanes empreses i els autònoms. 

II.1) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm.
1908/11, presentat pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el
qual se solAlicita que el president del Parlament recapti la
presència del Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

Passam, ara, al segon punt de l’ordre del dia d’avui relatiu
a l’adopció d’acord respecte de diversos escrits i començam pel
de RGE núm. 1908/11, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se
solAlicita que el president del Parlament recapti la presència del
vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, per tal d’informar sobre les prioritats que s’ha
marcat la seva conselleria per a aquest nou govern.
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Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, president. El nostre grup va presentar
aquesta proposta perquè no té el nombre suficient de diputats
per demanar la presència sinó que ha de demanar a la comissió
que es pronunciï perquè la nostra intenció era que el
vicepresident Econòmic ens explicàs quines eren les mesures
que ha de dur a terme a la seva conselleria en aquests moments
en què no només és l’hora d’estrènyer-se el cinturó sinó també
quines són les mesures que pot dur a terme per a aquella gent
que ja el cinturó no li val i han de dur unes bones retranques.
Però atès que ja va comparèixer el vicepresident la setmana
passada a explicar, de la seva manera, quina era la proposta del
Govern, retiram la nostra proposta avui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per un torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari... Perdonin, he estat jo
per anar despistat i estar pendent d’una altra cosa.

Queda retirat aquest punt. 

II.2) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm.
2427/11, presentat pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant el qual se solAlicita que el president del
Parlament recapti la presència del Sr. Carles Manera i
Erbina, conseller d'Economia i Hisenda durant la VII
legislatura, per tal d'explicar les xifres econòmiques sobre
la situació financera de la comunitat autònoma de les Illes
Balears facilitades per l'anterior Govern i la seva
divergència amb les dades reals d'aquesta, fet públic per
l'actual executiu el passat mes de juliol.

Per tant, passam al següent punt que és l’adopció d’acord
respecte de l’escrit núm. 2427/11, del Grup Parlamentari
Popular, mitjançant el qual se solAlicita que la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts, mitjançant el president del Parlament,
recapti la presència del Sr. Carles Manera i Erbina, conseller
d’Economia i Hisenda durant la setena legislatura, per tal
d’explicar les xifres econòmiques sobre la situació financera de
la CAIB facilitades per l’anterior govern i la seva divergència
amb les dades reals d’aquesta, fet públic per l’actual executiu el
passat mes de juliol.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Moltes gràcies, Sr. President. Després d’haver escoltat la
setmana passada la compareixença del vicepresident Econòmic,
després d’haver escoltat fa una estoneta la intervenció del
diputat Fernando Rubio, després d’haver sentit una i altra
vegada les dades d’endeutament, de dèficit, etc., és evident que
el senyor i exconseller Carles Manera hauria de comparèixer a
aquesta sala, a aquesta comissió per explicar, com a mínim, què
va passar durant aquells anys on ell va ser responsable de la
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts d’aquesta comunitat.

Jo crec que per molts de motius el Sr. Carles Manera hauria
de comparèixer en aquesta comissió, però, sobretot, perquè
durant aquestes setmanes, fins i tot durant aquests mesos, hem
escoltat declaracions contradictòries amb les declaracions fetes
pels membres del govern actual on, per exemple, el president
Antich va dir fa unes setmanes que el dèficit d’aquesta
comunitat autònoma era només de 400 milions d’euros, com el
Sr. Manera afirmava que havia deixat 700 milions d’euros
disponibles per a aquest govern o quan la Sra. Joana Barceló va
comparèixer públicament on deia que estaven emparaulats i que
era només firmar un préstec de 150 milions. Això ho hem hagut
d’escoltar aquests darrers mesos. I, la realitat, quina ha estat?
Que res de tot això ha estat veritat. Res de tot això ha estat
veritat. Ni hi havia 700 milions disponibles, ni el dèficit són de
400 milions ni hi havia 150 milions a punt de firmar amb un
préstec. Això no era veritat. 

I, avui, m’ha fet gràcia quan el Sr. Antoni Alorda en aquest
parlament, en el Ple, deia una frase de Guardiola que deia, “si
ens aixecam de matí, molt de matí, aquest país és imparable”...
idò, hem estat quatre anys ben adormits, ben adormits i ara ens
trobam amb una situació que realment és molt difícil de superar,
una situació on hi ha... escolti! Les dades són les que són i jo
comprenc que no les vulguin escoltar una i altra vegada, però
crec que la població té el dret a saber-ho, a saber la realitat, a
saber on som realment. En aquests moments hi ha 1.104 milions
de factures pendents de pagament, 1.104 milions d’euros de
factures pendents de pagament. Devem 5.587 milions d’euros,
però, a més, aquests 5.587 milions d’euros són sense comptar
l’endeutament de les empreses públiques.

El Banc d’Espanya diu que devem més de 4.500 milions.
Evidentment, no té en compte els 1.100 milions de factures
pendents, i això representa en un any, només en un any, un
19,3% més. És a dir, fa un any devíem un 19,3% menys que
enguany. Però és que en una nota de premsa que va exposar el
Sr. Carles Manera feia un comparatiu amb l’endeutament 2003-
2007 del Govern del Partit Popular i l’endeutament 2007-2010
del Govern del Pacte de Progrés, i el Partit Popular es va trobar
amb un deute de 858 milions i el va deixar en 1.798 milions, és
a dir, el va incrementar en uns 800 milions i el Pacte de Progrés
el va trobar 1.798 milions i l’any 2010, evidentment, s’ha
incrementat 4.064, 2.000 milions més. 

Nosaltres ens vam endeutar, és cert, 800 milions; vostès
2.000 milions. Nosaltres vam deixar carreteres, hospitals,
escoles..., i vostès què han deixat?, vostès què han deixat, amb
2.000 milions més d’endeutament?
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A una família, quan se n’adonen que els ingressos davallen,
que de cada vegada entren menys doblers dins aquella família,
intenten acomodar les seves despeses als ingressos. Aquí no ha
passat açò, ha passat tot el contrari. Veien, se n’adonaven que
els ingressos davallaven i encara gastaven més, i encara
gastaven més! Açò sí, ens endeutam; com que els bancs ens
fiaran de forma infinita..., com que anam al banc i tot d’una ens
donen doblers... És que açò s’ha acabat, els bancs ja no en
donen, de doblers. És molt complicat fer entendre a un banc que
ens doni doblers en una situació com aquesta. És cert, ara tenim
un pla econòmic financer aprovat, ara tenim un full de ruta
creïble, amb el segell del Govern central, ara tenim unes eines
per poder fer creïble la necessitat d’endeutament i que els bancs
ens puguin donar aquesta liquiditat tan necessària, però fins ara
no era així. I vostès l’any 2010 es van endeutar en 400 milions
i busques d’euros quan el dèficit era de 1.000 milions, i van
deixar evidentment un munt de factures sense poder pagar.

A mi m’agradaria que el Sr. Carles Manera ens expliqués tot
açò, com van poder arribar a aquesta situació; a mi m’agradaria
que el Sr. Carles Manera pogués venir aquí, en aquesta
comissió, i que ens expliqués a tots “mira, ens van veure forçats
a fer açò”, o “és que no podíem reduir d’aquí”, no ho sé,
qualsevol explicació, que doni la cara aquest senyor, que doni
la cara. O sigui, el responsable econòmic d’aquesta comunitat,
que ens ha deixat arruïnats, completament arruïnats, ha de donar
la cara. Jo no vull que li passi el mateix que va passar al
president d’Islàndia, que va haver d’anar als tribunals per la
seva mala gestió, jo no vull açò, però almenys que comparegui
aquí, que li puguem demanar les coses i poder conèixer quina és
la seva visió de com van anar els temes, almenys tenir la seva
versió. Ara, si la versió és dir-nos que hi havia 700 milions
disponibles, si la seva visió és que hi havia 150 milions d’un
préstec a punt de firmar, evidentment és una visió un poc
ilAlusòria i que no respon en absolut a la realitat.

Per tant a nosaltres avui ens agradaria, per una qüestió ja
purament de deure moral, de transparència, que el Sr. Carles
Manera pogués venir a aquesta comissió. Sé que ja ha dit
públicament que no vol venir. Jo crec que faria un flac favor a
aquesta comissió, al Parlament i a la comunitat autònoma, i a
tots els ciutadans, en realitat. Jo crec que si açò és així hauria de
recapacitar i venir, i venir, i dir les coses tal com ell les va viure,
i almenys tindrem una visió, un altre punt de vista de la situació
amb què ens hem trobat els comptes de la comunitat autònoma.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per un torn de fixació de posicions per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que cada vegada queda
més clar que la necessitat que té el Partit Popular de crear
cortines de fum per tal d’amagar tot allò que en realitat no està
fent, d’amagar allò que no fa, per tal d’intentar entretenir el
personal i que no pensi que aquest govern no resol els seus
problemes, és aquesta necessitat allò que els porta a presentar
propostes tan absurdes, per dir-ho d’alguna manera, com
aquesta, proposta absurda i, de fet, innovadora. 

Innovadora per què? Jo crec que és la primera vegada que es
demana a un ciutadà que no té responsabilitat política en aquest
moment, un ciutadà de peu, que vengui al Parlament a explicar
una gestió passada. Diu el portaveu del Partit Popular que ha de
venir a explicar què passa amb totes aquelles factures
impagades, a explicar què passa amb l’endeutament, i jo pregunt
al portaveu del Partit Popular quants d’exconsellers del seu
mateix partit, també, després de deixar la política han vengut a
aquest parlament a explicar totes aquelles factures que ells
també deixaren en el calaix sense pagar; quants d’exconsellers
han vengut a aquest parlament, del Partit Popular, a explicar per
què s’endeutaren? No en conec cap, no en conec cap.

Però per altra banda també això obre portes, podria obrir
portes, i potser no estaria malament, i si establíssim un ordre de
prioritats potser que en algun moment tocàs al Sr. Manera venir
a donar aquestes explicacions en el Parlament, però jo em
pregunt per què el Partit Popular, tan preocupat en aquests
moments per la gestió del Sr. Manera, no ha demanat mai la
presència en aquest parlament dels seus excàrrecs d’una
legislatura passada imputats per malversació de fons públics,
responsables d’autèntiques barbaritats en gestió econòmica; per
què uns sí i els altres no? Aquests sí que feren un flac favor als
ciutadans d’aquestes illes, no el Sr. Manera, que va gestionar el
millor que va poder en unes condicions molt negatives. Tots
aquests que en condicions de bonança malversaren fons públics
potser sí que haurien de venir a donar explicacions en el
Parlament, i encara els esperam, i el Partit Popular no ho
demana, tampoc.

Demanen que vengui un exconseller a donar explicacions,
i això també és curiós, quan només portam dos plens, però crec
que s’han fet ja prou preguntes en aquests dos plens al
vicepresident econòmic d’aquest govern i al president del
Govern com perquè a dia d’avui ja tenguéssim resolt un dubte,
i és què pensa fer el Govern en qüestió econòmica d’aquí
endavant. Idò resulta que no, que encara no ho sabem, per molt
que se’ls ha preguntat encara no ho sabem, però a vostès això
tampoc no els preocupa, això tampoc. El que va fer el Sr.
Manera, sí; el que pensa fer el Sr. Aguiló, no. No sé si vostès ho
saben; crec que no, perquè no crec que ho sàpiga ni ell mateix,
però no els preocupa i no ho pregunten.

Ara bé, també podria passar, també podria ser que aquest
govern es trobi que no té capacitat per analitzar els comptes que
els deixaren, comptes públics, com he dit abans en una altra
intervenció, fins i tot auditats, i resulta que l’única sortida que
troba és que vengui el Sr. Manera, que sí que n’entén, a explicar
allò que vostès no entenen, i jo només els diria que, si és que ho
entenen realment, deixin de buscar les pessigolles i posin-se a
treballar i, si no ho entenen, abandonin, vagin-se, reconeguin
“no sabem de què va, no sabem què és el que posa aquí i no
sabem què fer”, i vagin-se. Ja està, si és que no hi ha més, per
molta majoria de 35 diputats que tenguin. Si no en saben, no en
saben.
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Miri, el Sr. Manera li recordaré una cosa; vostè no era aquí,
Sr. Portaveu, però la passada legislatura va donar totes les
explicacions cada una de les vegades que se li varen demanar,
totes, però el que més trist resulta és que vostès facin aquesta
petició i no recordin que el dia 25 de maig, passades les
eleccions, quan vostès ja havien guanyat unes eleccions, el Sr.
Manera va comparèixer per retre compte dels comptes públics.
Una de dues: o vostès no se l’escoltaren o vostès no entenen res
del que se’ls explica, i això està bastant clar.

Mirin, senyores i senyors diputats, ara no és el Sr. Manera
que ha de venir aquí a explicar absolutament res. Qui ha
d’explicar i no ho fa és l’actual govern. Ens ha d’explicar què
pensa fer, com ho pensa fer, quan ho pensa fer, a qui afectarà
allò que pensa fer, i al ciutadà li ha de dir molt clarament no que
té problemes, perquè el ciutadà ho sap i no necessita que ningú
li digui que té problemes, el que necessita el ciutadà de peu és
que vengui un govern i li digui: “Tens aquest problema, ho sé
i per resoldre el teu problema faré això, això i això altre”, cosa
que no fa.

Ja li ho he dit abans, protestin menys, recordin menys el
passat, mirin més endavant i resolguin els problemes que tenen
aquests ciutadans. Vostès que governen no demanin que
venguin els anteriors a explicar el que varen fer. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Recordava avui el portaveu del
Partit Popular unes paraules que havia dit el diputat Alorda
referents al Sr. Guardiola, i ens deia ell que el Govern ha estat
quatre anys dormit. Jo li vull rebatre això i dir-li que no és així,
que fa trenta anys que la majoria de polítics d’aquestes illes
dormen a l’hora de resoldre els problemes dels ciutadans de les
Illes Balears, perquè només fan feina per al seu partit a nivell
estatal, i li podria posar molts d’exemples, i jo crec que ja fa
massa anys que això passa.

Però anem a la proposta que ens deia avui, que ha sentit
declaracions contradictòries i vol saber quina és la realitat. Jo
crec que si cent dies després el vicepresident econòmic encara
no els ha explicat quina és la realitat o vostès no l’han entesa no
ens han de venir aquí a fer-nos-la sentir a nosaltres; nosaltres la
saben, el Sr. Manera la va expressar. Altra cosa és que vostès no
se’l creguin, al Sr. Manera, però ara volen fort i no et moguis
que vengui un ciutadà, perquè ell és un ciutadà fora a la política,
a explicar coses que ara no li afecten, les passades, que va venir
fins al darrer moment que tenia possibilitat de fer-ho, després de
les eleccions, quan ja sabia que no serien, ni ell ni el partit al
qual pertany, al govern, va venir aquí a explicar. No ho ha fet
cap mai, això, no ho havia fet cap encara. I fins i tot molts als
quals els ho demanaren per coses molt greus, molt greus que
estan en els jutjats, el Partit Popular va trobar que no importava
que ho sapiguéssim els diputats, va trobar que no importava.
Però resulta que sí.

Troba vostè que farà un flac favor si no ve aquí el Sr.
Manera. Miri, el flac favor el fan vostès si no comencen a dir
quan és que tendrem crèdit amb els bancs per tenir liquiditat,
quan és que començaran a pagar a aquelles empreses i entitats
que tanquen, que tanquen, perquè el Govern, aquest nou govern,
des de fa cent dies no els paga, i quines són les mesures que fan
comptes posar en marxa, perquè jo, suposant que me’l volgués
creure, a vostè, a vostè i al Partit Popular, ja ho he sentit prou,
quina és la situació. Fa cent dies que sent, jo, que em toca
sentir-ho, però també els ciutadans que es varen creure que
vostès, el Partit Popular, eren la solució, aquesta gent també
comença a estar molt cansada, perquè la gent els va votar, molta
d’ella, perquè es va creure el que vostès deien, i vostès van dir
que millorarien, però encara ara ni el vicepresident econòmic,
ni el president de les Illes Balears, ni ningú de vostès no ens
posen una mesura damunt la taula per veure que realment hi ha
voluntat, només són declaracions d’intencions, com les d’avui,
dir al Govern de l’Estat que modifiqui una normativa que no
podrà modificar fins al gener del 2012 perquè el Congrés està
dissolt, per exemple.

És això. O, alerta, que seria el més trist, estan dient als
empresaris “espavilau-vos perquè nosaltres no farem res”. És
l’empresa privada que ha de fer, diu vostè. Jo ja em tem que el
seu liberalisme arribi fins al punt d’“espavilau-vos perquè
nosaltres no farem res”, i els quatre vius que saben especular i
moure en borsa quan és el moment viuran i els altres es fotran,
i jo sincerament em sabria greu que vostès fessin això, no
perquè siguin vostès sinó perquè crec que els ciutadans no s’ho
mereixen. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró.

Passam a la votació de l’escrit 2427/11.

Vots a favor? 9 vots a favor -ja no sé per què compt.

Vots en contra? Seran 5 vots en contra.

I abstencions, no n’hi ha.

D’aquesta manera s’acorda solAlicitar del president del
Parlament que recapti la presència del Sr. Carles Manera i
Erbina, conseller d’Economia i Hisenda durant la VII
legislatura, per tal d’explicar les xifres econòmiques sobre la
situació financera de la comunitat autònoma facilitades per
l’anterior govern i la seva divergència amb les dades reals
d’aquesta, feta pública per l’actual executiu el passat 6 de juliol.
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II.3) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm.
5784/10, modificat per l'escrit RGE núm. 524/11, presentat
per la Sra. Aina Calvo i Sastre, batlessa de l'Ajuntament de
Palma, mitjançant el qual es tramet la certificació de la
proposició relativa a l'adjudicació irregular de la
contractació irregular de la jardineria a l'Empresa
Funerària.

A continuació passam a l’adopció d’acord respecte de
l’escrit RGE 5784/10, modificat mitjançant l’escrit RGE núm
524/11, presentat per la Sra. Aina Calvo i Sastre, batlessa de
l’Ajuntament de Palma, mitjançant el qual tramet la certificació
de la proposició relativa a l’adjudicació irregular de la
contractació de la jardineria a l’empresa funerària. 

Per un torn de fixació de posicions..., per part del Grup
Parlamentari Socialista... Sra. Mascaró...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Perdoni, Sr. President, una qüestió d’ordre només. La
modificació de l’escrit se’ns podria fer arribar?

EL SR. PRESIDENT:

Idò supòs que sí. Ara no?

(S'escolten veus de fons inintelAligibles)

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

El president ha dit “modificat per l’escrit...”

EL SR. PRESIDENT:

Els punts en principi són els mateixos. Si ho vol veure estan
aquí...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, per la cara veig que la Sra. Mascaró està d’acord
que continuem endavant, no és ver?; li ho he conegut en la cara,
em sembla.

Idò per part..., per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Bé, hem vist que hi ha un escrit amb el qual es presenta en
aquesta comissió l’escrit de l’Ajuntament de Palma mitjançant
el qual es tramet la certificació de la proposició relativa a
l’adjudicació de la contractació d’una empresa de jardineria per
la funerària. 

Allò que hem de dir en primer lloc és que ens sorprèn que
s’hagi de mantenir la formulació d’aquesta proposta actualment
per bastants raons. En primer lloc, perquè no hem vist cap
element jurídic, cap criteri jurídic que acrediti, sense que hi hagi
hagut cap pronunciament per cap òrgan, que tengui aquesta
possibilitat, la condició d’irregular d’aquesta contractació.
Tampoc no entenem que, amb els problemes que tenim
actualment a la comunitat autònoma i amb la missió que té

aquesta comissió de controlar en tot cas allò que fa el Govern,
que ens haguem de preocupar aquí ara d’una contractació antiga
d’una empresa societària vinculada a l’Ajuntament de Palma per
una contractació que ni tan sols no està en vigor.

La nostra posició, per tant, és que el que decideixi la
comissió, si la comissió decideix que s’ha d’enviar a la
Sindicatura de Comptes, nosaltres no hi posarem cap problema.
El que sí veim és que no té sentit en aquest moment preocupar-
se d’una situació antiga, de la legislatura passada, que hauria
d’haver caducat en condicions normals, i que únicament es du
aquí per mantenir-la viva d’alguna manera, quan es tracta d’una
contractació que per primera vegada una empresa societària du
a terme mitjançant una convocatòria pública en un moment en
què ni tan sols la Llei de contractes era d’obligat compliment
per aquella contractació, i quan l’empresa funerària tots els
contractes anteriors que havia fet, els havia fet a dit sense
convocatòria pública i sense concurs. Que en aquests moments
s’hagi de discutir una convocatòria d’aquest tipus no sembla
gens adient ni sembla que toqui ser la preocupació d’aquest
parlament.

En qualsevol cas no posarem cap tipus de problema que es
dugui a la Sindicatura de Comptes i s’investigui.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Jo abans de continuar diria que
si els grups estan d’acord amb el que acaba de manifestar la Sra.
Aguiló agafam un camí i, si no...

(S'escolten veus de fons inintelAligibles)

...anam endavant. Per tant, per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la
Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Si em permet una expressió una mica així, em pareix una
mica psicodèlic aquest tema, perquè no ho entenc, si el Partit
Socialista no ha presentat aquest escrit, perquè parla en primer
lloc el Partit Socialista; per què un escrit del novembre del 2010
no ha decaigut, no ha decaigut; i si és necessària l’aportació o
la votació en comissió per enviar un document a la Sindicatura
de Comptes. Vull dir que jo, si li volen enviar, que l’hi enviïn;
jo crec que ja hi hauria de ser, de fet; si es va arribar a això crec
que hauria d’haver estat un acord de mesa, no venir per aquí.

No entenc per què ve avui un escrit del novembre de 2011,
de 2010, perdó, a una comissió d’Hisenda i per què no ha
decaigut quan la majoria dels temes decauen. Si l’hi han
d’enviar s’envia, com si el volen enviar a Fiscalia i al Tribunal
Constitucional, però...
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Jo entenc que, en primer lloc, si ve un escrit en el
moment en què ve i no es tracta fins ara, molt bé. Ara, potser
poden acordar que ja ha passat molt de temps, però la seva
postura seva en tot cas és que si s’ha d’enviar, s’enviï. Ens han
manifestat això les dues intervencions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Perdoni, Sr. President, que empipi tant, però crec que estaria
bé una opinió de la lletrada, en aquest cas.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, jo crec (...).

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

No és una opinió política, és saber quin és el camí a seguir
en un cas així.

LA SRA. LLETRADA:

No, es du a la comissió perquè la Llei de la Sindicatura
estableix que els ajuntaments no poden solAlicitar directament a
la Sindicatura que se’ls elabori un informe de fiscalització, sinó
que si els interessa que s’elabori un informe de fiscalització
d’un expedient en concret, no dels seus comptes generals, que
ja es fiscalitzen, s’ha de solAlicitar mitjançant el Parlament, i per
tant ho ha de solAlicitar en aquest cas la Comissió d’Hisenda, ho
ha de votar; si hi està d’acord se solAlicitarà a la Sindicatura que
faci aquest informe, però l’ajuntament directament no ho pot
fer. Per això es du la votació a aquesta comissió.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

I segueix el mateix tràmit de registre d’entrada?, no passa
davant a la primera comissió, quan hi ha una petició d’aquestes?
És el mateix tràmit de qualsevol escrit d’un grup parlamentari.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò si ho tenen clar, Sra. Mascaró, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Veramendi per un
temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente, muchísimas gracias. Veo que,
aclaradas las dudas, pensaba que era un tema que ya conocían
cómo iba, todos los que hemos estados en la administración
local, la posible fiscalización por la Sindicatura de Comptes
pero veo que no se conoce.

Miren, hay una consideración previa. El tema en cuestión,
tal como se aprobó por unanimidad en el pleno del
Ayuntamiento de Palma, es relativa literalmente a la
adjudicación irregular de la contratación de la jardinería en la
Empresa Funeraria Municipal. Entenderán que es una cuestión
que conozco sobradamente ya que en ese momento era regidor
del Grupo Municipal Popular en la oposición en el Consistorio
de Palma. 

Recordaremos el tema porque parece que aquí o no ha
pasado nada, o es de hace unos años, o no sé qué, o no me
interesa, o no quiero hablar. Miren, el 1 de julio del 2008 el
Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Palma solicitó
información sobre la adjudicación de unos contratos por parte
de la Empresa Funeraria Municipal que tenían como objeto el
servicio de jardinería y arbolado de los cementerios municipales
de Palma, Establiments i Sant Jordi, por un importe de 400.000
euros por un período de dos años con posibilidad de prórroga
por otros dos más; por lo tanto podían ascender a los 800.000
euros, cantidad ésta bastante respetable, adjudicándose a la
empresa Jardins de Tramuntana, empresa vinculada o con
titularidad de la pareja de la entonces presidenta del Consell
Insular de Mallorca y actual portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.

Ese mismo día, el día 1, curiosamente el gerente de la citada
empresa municipal presentaba su dimisión argumentando
problemas personales. La propia, en aquellos momentos,
alcaldesa, Sra. Aina Calvo, manifestó en relación a esta
dimisión que estos motivos personales se entendían como la
falta de eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión hecha
por el gerente al frente de la funeraria municipal; no olvidemos
que era un gerente socialista, y esto lo opinó la propia alcaldesa
socialista. 

Tras esperar la copia de la información solicitada por el
Grupo Popular y no ser remitida, un claro ejemplo de
transparencia y de información, el día 10 del mismo mes un
regidor del Grupo Municipal Popular se presentó en las
dependencias de la funeraria municipal para pedir, como
mínimo, ver los documentos que avalaban las citadas
adjudicaciones. Entrando en los criterios de evaluación de las
ofertas, los había que, como el precio y su revisión, eran
claramente objetivos, pero sin una fórmula clara en los pliegos
de cláusulas administrativas. Pero había otros criterios con
margen a la discrecionalidad de los componentes de la mesa de
contratación que hicieron la propuesta que asumió el Consejo de
Administración.

He de decir que no se adjudicó a la oferta más económica,
no, no, costó cerca de 20.000 euros más. Además la siguiente
concursante, una importante empresa local, a pesar de tener la
puntuación máxima en los criterios de precio y revisión de
precio con una ventaja sobre Jardins de Tramuntana de 8
puntos, no consiguió en ninguno de los otros criterios no
económicos quedar ni siquiera empatado con Jardins de
Tramuntana. Además, mirando los criterios para resolver el
concurso de gestión de las necesidades de la empresa, criterio
que es clave para tener una buena información de la empresa,
una curiosidad: sólo una empresa obtuvo la máxima puntuación,
Jardins de Tramuntana. Ninguna otra empresa descubrió cuáles
eran las necesidades que pretendía la Empresa Funeraria
Municipal, suscitándose en aquellos momentos la posible duda
de una posibilidad de que hubiera habido alguna información
privilegiada. Por lo tanto faltaba por ver cómo se habían
distribuido esos puntos de los criterios no económicos. Además
llamó la atención que la siguiente concursante, repito,
importante empresa local, no consigue, a pesar de su ventaja de
ocho puntos -llevaba 8 a 0, por decir un símil futbolístico- ni
siquiera empatar en ninguno de los otros criterios no
económicos, sin obtener el Grupo Municipal Popular ninguna
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aclaración de cómo se habían distribuido esos decisivos puntos
a pesar de solicitarse reiteradas veces.

Se ha de destacar que la propia Sra. Calvo, alcaldesa,
manifestó que esta adjudicación era una equivocación, palabras
textuales de la Sra. Calvo, incluso apareciendo en la portada de
un diario local la noticia de que se revisaría el citado contrato de
jardinería, según el equipo de gobierno socialista. 

En base a esta influencia subjetiva en la valoración de las
ofertas y que entre la oferta ganadora y las otras había una
diferencia mínima de dos puntos, desde el Grupo Municipal
Popular se pensó que era importante revisar el proceso y estar
todos tranquilos de que todo se había hecho de manera
transparente. Incluso creíamos que más interés tendrían las
propias partes interesadas en que todo se aclarara y se viera que
era ajustado.

Pero ante la falta de iniciativa del equipo de gobierno
municipal socialista de la Sra. Calvo -aquí no ha pasado nada-,
el Grupo Municipal Popular, en el pleno de 28 de julio de 2008
presentó una proposición para que esta adjudicación fuera
revisada por el departamento de contratación del ayuntamiento,
técnicos responsables éstos de las adjudicaciones del propio
ayuntamiento, ya que ésta había sido realizada por la Empresa
Funeraria Municipal. Esta proposición fue rechazada con los
votos en contra de PSOE, BLOC y Unió Mallorquina. 

En abril de 2010 el Grupo Municipal Popular tiene
conocimiento de un hecho muy importante: la existencia de un
informe de la Intervención municipal que no formaba parte del
expediente al cual se accedió en su día, por lo tanto informe
considerado ocultado en su momento, donde se ponía en duda
que los criterios de adjudicación empleados se ajustasen a la
normativa de contratación pública, por lo tanto no se ajustasen
a derecho. Sorprendió en aquel momento aparecer este informe
en otro lugar. Pero a pesar de este informe nos sorprendió que
el equipo de gobierno municipal de la Sra. Calvo continuó con
este procedimiento, hechos estos que podríamos calificar de
graves. Ante esto, en el pleno municipal de abril del 2010,
cuando por cierto los grupos políticos que daban apoyo al
equipo municipal de la Sra. Calvo se encontraban en minoría, se
aprobó, esta vez sí, que el departamento técnico de contratación
municipal revisara la citada adjudicación.

El 29 de septiembre del 2010, cinco meses después, cinco
meses después para revisarlo, el Grupo Municipal Popular
recibe el informe de la revisión por parte de los técnicos del
departamento de contratación, donde clara y literalmente se
expone la imposibilidad de avalar la adjudicación del contrato
de jardinería, ya que no pueden hacer un análisis riguroso de la
puntuación final otorgada a cada una de las empresas
concursantes, no sabiendo ellos mismos cómo se habían
distribuido los puntos, situación que entiendan que nos pareció
sumamente preocupante y que creó muchas dudas en el tema.

Ante esta difícil situación y la inactividad del equipo de
gobierno municipal de la Sra. Calvo, en base a que la
Sindicatura de Cuentas es el órgano de fiscalización externa del
sector público de las Islas Baleares y que el artículo 10.3 de la
Ley 4/04, de 2 de abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, regula la posibilidad de que un ayuntamiento pueda
instar a la realización de actuaciones fiscalizadoras por parte de
la Sindicatura con un acuerdo de pleno, el Grupo Municipal
Popular presentó una proposición al pleno de 25 de octubre de
2010, que se aprobó por unanimidad, donde se acordaron tres
puntos, que son los que vienen aquí: solicitar al Parlament que
inste a la Sindicatura a revisar la adjudicación del contrato de
servicio de jardinería y arbolado adjudicado por la Empresa
Funeraria Municipal el 2008; que interesa que la Sindicatura
revise el procedimiento seguido, los criterios planteados a
valorar y su legalidad, y sobre la distribución de la puntuación
de los diferentes criterios que valoran las ofertas, así como que
se incluya el citado informe de la Intervención municipal y del
departamento de contratación posteriores referentes a esta
contratación.

Por parte del Ayuntamiento de Palma, y ahí existe ese
modificado por parte del ayuntamiento, el 15 de noviembre de
2010 se remitió al Parlamento certificado del citado acuerdo
plenario, que por ciertos problemas de forma tuvieron que
volver a remitirse el 8 de febrero del 2011. Por consiguiente el
Ayuntamiento de Palma de la Sra. Calvo, para subsanar un
defecto de forma tardó tres meses en volver a mandarlo al
Parlamento.

He de destacar que no se dio ninguna prórroga del citado
contrato a Jardins de Tramuntana. Cumplió dos años y esta
empresa ni siquiera se presentó al siguiente concurso de la
contratación de dicha jardinería. 

He de comentar que todos estos hechos en su momento
tuvieron una amplia repercusión mediática. Les pondré un
simple ejemplo, un botón de muestra muy didáctico para mejor
valoración. ¿Qué pensarían el Partido Socialista y el PSM, o qué
harían, si en todo esto se diera el caso de que el alcalde Sr.
Mateo Isern adjudicara lo mismo al marido de la Sra. María
Salom, presidenta del Consell de Mallorca?, no siendo además
la oferta más económica, por tanto más cara, y a lo mejor no es
la mejor para la institución. Ustedes me gustaría que lo
valoraran y entiendan toda esta situación que se ha descrito.

Por consiguiente, como no podía ser de otra manera, nuestro
voto será favorable a este punto. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Veramendi.

Així s’acorda instar... Bé, passam a la votació, primer, però
entenia que tothom havia dit que sí.
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Vots a favor? Idò és per unanimitat.

S’acorda per unanimitat instar la Sindicatura de Comptes a
la realització de les actuacions fiscalitzadores a què fa
referència l’acord de ple de l’Ajuntament de...-per favor, si són
tan amables, fins que no haguem acabat-, de les actuacions
fiscalitzadores a què fa referència l’acord del Ple de
l’Ajuntament de Palma, de 25 d’octubre de 2010, relatiu a
l’adjudicació irregular de la contractació de la jardineria de
l’Empresa Funerària Municipal l’any 2008.

Per tant... Sí, Sr. Veramendi?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, presidente. El acuerdo plenario son tres puntos, ¿eh?, no
olvide...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, són els tres punts que consten aquí. 

...de les actuacions fiscalitzadores a què fa referència l’acord
del ple de l’Ajuntament de Palma -l’acord de ple de
l’Ajuntament de Palma, que són aquests tres punts-, relatiu a
l’adjudicació irregular...

Per tant, arribats a aquest punt, s’aixeca la sessió. Bona tarda
i bona setmana a tots.
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