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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes. Benvinguts, senyores i senyors diputats. Si els
sembla començarem aquesta comissió. En primer lloc els
demanaria si es produeixen substitucions, que crec que sí.
Endavant.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, Marga Prohens substitueix Rosa Bauzá.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, Josep Maria Camps substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Jerez substitueix Vicent Serra.

EL SR. JEREZ I JUAN.

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

EL SR. PONS I PONS:

Marc Pons substitueix Joan Boned.

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha cap altra? 

1) Proposició no de llei RGE núm. 4335/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
financer interinsular.

Idò així passam al primer punt de l’ordre del dia relatiu a la
Proposició no de llei RGE núm. 4335/11, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Consell financer interinsular.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, intervé l’Hble. Diputat Sr. Pons, per un temps de deu
minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Formam part d’una comunitat autònoma singular quant a les
seves institucions. La realitat territorial i social ha fet que el
camí recorregut al llarg de tota la democràcia es produís amb la
precaució d’establir els contrapesos necessaris que garanteixin
oportunitats, serveis i inversions de manera equilibrada a
qualsevol dels diferents territoris. Les institucions, de fet,
reflecteixen aquesta realitat. Els consells insulars són realment
institucions d’aquesta comunitat autònoma i tenen la
responsabilitat de prestar serveis, garantir oportunitats i vetllar
pels equilibris i hi ha, efectivament i evidentment, òrgans de
coordinació existents que permeten garantir açò, l’Estatut
d’Autonomia garanteix, de fet, aquests òrgans de coordinació,
que tenen la funció de coordinar polítiques, definir estratègies
i actuacions amb la finalitat de cercar la màxima eficiència i
evitar, a la vegada, possibles desequilibris que es puguin produir
entre les diferents illes de la comunitat autònoma.

Som tots ciutadans d’una mateixa comunitat i, per tant,
hauríem de tendir a corregir desequilibris i a unificar igualtat
d’oportunitats amb els recursos existents i amb els serveis
prestats, i hi ha -ho deia abans- eines importants que permeten,
precisament, garantir açò. El Consell financer interinsular de fet
és un òrgan que, en certa manera, ha de perseguir i vetllar per
aquest equilibri, però també és cert que no és només una qüestió
d’eines, i hi ha d’haver una vertadera voluntat de voler vetllar
pels interessos de la gent d’aquesta terra. De fet, aquesta hauria
de ser la primera prioritat del president del Govern, del mateix
govern, i més en un moment en què tan malament ho passa tanta
gent, en un moment on serveis tan bàsics com pugui ser el
transport públic, com puguin ser totes les ajudes al sector de
l’àrea social, el tercer sector, tot el que fa referència a la part
educativa, cultural, serveis socials veim com els diferents
consells, en aquests moments, passen vertaderes dificultats per
poder garantir aquells serveis que fins ara estaven ja, de fet,
consolidats.

Al Grup Socialista ens preocupa idò que aquesta manca de
coordinació que es pugui produir entre institucions i la
comunitat autònoma acabi provocant majors desequilibris entre
les Illes. De fet, hem tractat, s’ha tractat a diferents institucions,
en més d’una ocasió, el poc interès del Govern balear envers els
consells insulars i de les grans dificultats que aquests tenen per
influir sobre les decisions que es prenen des del Consolat de la
Mar. S’han treballat al voltant de projectes tancats i que el
Govern ara, en aquests moments, de qualque manera dubte si
val la pena tirar-los endavant o no val la pena tirar-los endavant.
I hem de ser conscients, sabem perfectament què és el que ha
motivat aquesta reducció dels ingressos del Govern cap als
consells insulars, la primera, la congelació per via de l’articulat
dels pressuposts de 2012 de la Llei de finançament definitiu dels
consells insulars, de l’adopció del Govern cap als consells, la
congelació unilateral.

La segona, la reducció de les bestretes del govern autonòmic
cap als consells insulars que també ha representat, evidentment,
una disminució de recursos. I la tercera, si em permeten, no tant
una disminució, però sí el fet que l’increment del finançament
de l’Estat cap a la comunitat autònoma, quantificat en 400
milions d’euros, no hem vist que hi hagi hagut cap tipus de
plantejament per veure de quina manera es traslladava aquest
millor finançament cap als consells insulars.

I tot açò, i per açò aquesta proposta d’acord, s’ha fet sense
que s’hagi tengut en compte, sense que s’hagi cercat dins de
l’espai que pertoca, el Consell de finançament interinsular, els
acords necessaris entre les diferents institucions. Els pos algunes
xifres, Menorca, i Eivissa 1,5 milions d’euros menys de
bestretes, un milió d’euros que suposarà la congelació de la Llei
de finançament, 2 milions d’euros manco en promoció turística.
Mallorca, 12,5 milions menys de bestretes, 8 milions d’euros
menys en congelació de la Llei de finançament, 3 milions
d’euros menys en promoció turística, 32,5 milions en números
rodons de recursos per serveis propis dels consells insulars que
presten directament als ciutadans, reduccions que es produeixen
en el moment en què hi ha els pressuposts més alts de la
comunitat autònoma, 3.575 milions d’euros. Aquests 32,5
menys no és ni l’1% dels 3.575, i garantirien els serveis més
bàsics que els consells insulars atorguen, ofereixen als ciutadans
com a comunitat autònoma que són. 
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Ho deia, els pressuposts més alts de tota la història del
govern autonòmic, 3.575 milions d’euros, un 8,5% més, han
provocat les reduccions més altes de tota la història del
pressuposts dels consells insulars. El Consell de Mallorca ha
baixat un 16,5%, el de Menorca un 16%, el Consell d’Eivissa un
17%. Reduccions de pressuposts compromeses que veim com
d’una manera unilateral el govern autonòmic decideix rebaixar.

I, com ho podem explicar tot açò?, com podem explicar que
el govern autonòmic de manera unilateral decideixi reduir
aportacions als consells insulars obligant-los a reduir serveis
fonamentals i bàsics per als ciutadans de cada illa? Jo aquí
afegiria, i si és inconcebible la decisió unilateral del Govern de
corregir i de reduir les aportacions als consells ho és encara
més, inconcebible, el silenci que hem vist per part dels diferents
consells insulars davant el govern autonòmic permetent, i en
certa manera consentint, aquestes reduccions de serveis i, per
tant, sí, de serveis que es garantien als ciutadans. 

I ja que hi ha hagut aquest silenci tan clamorós, ja que els
presidents insulars i els diferents governs no han tengut la força
de reclamar allò que realment estava compromès per llei als
consells insulars, el Grup Socialista ha volgut presentar aquesta
proposició no de llei i ho fa, evidentment, amb un objectiu molt
clar, amb l’objectiu de demanar al president del Govern que
convoqui de manera urgent el Consell financer interinsular, que
és l’espai on s’han de tractar precisament aquestes qüestions i
que les decisions que s’hagin de prendre no parteixin de la
unilateralitat sinó que parteixin de l’acord entre totes les
institucions esperant, evidentment, per suposat, que es puguin
reconduir aquelles reduccions que s’han produït i que tant
castiguen als diferents consells.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Mascaró, també per un temps de deu minuts, si s’acaba aquest
caramel, perquè se l’acabi hagi de parlar una estona no hi ha cap
problema.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

No, no, Sra. Mascaró. Venga, vostè havia arribat primer de
totes maneres.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Ho tendré present per a pròximes vegades, arribaré la
primera de tots. 

Moltes gràcies, Sr. President. Des del nostre grup li donarem
suport, de fet ja fa bastants mesos que vàrem registrar una
proposta molt semblant que es debatrà demà matí a la Comissió
d’Assumptes Institucionals en el mateix sentit. Els consells
insulars en aquests moments exerceixen algunes competències
o bastants competències que els són pròpies i exclusives, com
podrien ser, per exemple, cultura o benestar social i ningú més
que els consells insulars no poden, en teoria, fer polítiques
culturals dins els àmbits de cada una de les illes i també són els
consells insulars els que assumeixen uns serveis bàsics per als
ciutadans com són els serveis socials que cobreixen uns mínims
essencials per a la dignitat de vida de moltes persones, per a la
seva qualitat de vida, per al seu benestar social. Això
evidentment necessita un finançament i el fet de congelar les
transferències, de no pujar l’IPC per voluntat del Partit Popular,
ja és hora d’escriure-ho, però sobretot a l’hora de votar els
pressuposts. I l’altre també de no donar les bestretes a compte
de la propera llei de finançament, del nou model de
finançament, ofega precisament aquelles coses que són més
bàsiques per a una societat: els serveis socials, la cultura, les
polítiques que cohesionen i que donen un mínim de benestar i
de qualitat de vida als ciutadans.

Nosaltres, evidentment, li donarem suport. La Llei de
finançament dels consells insulars ja té deu anys, el 2007
s’hauria d’haver renovat, en aquell moment el Govern que hi va
haver no ho va fer, el govern passat tampoc no ho va fer, tot i
que sí va crear comissions de feina per començar-hi a treballar,
per tant, ja hi havia una feina feta, però el fet d’aturar
l’increment del finançament unilateralment per part del Govern
fa que els ciutadans que reben serveis del Consell de Mallorca,
del de Menorca, del d’Eivissa o del de Formentera tenguin uns
serveis molt més minsos dels que tenien abans d’aquests
pressuposts. 

Per tant, des del nostre grup li donarem total suport a
aquesta iniciativa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. I, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Camps, també per
un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Moltes gràcies, Sr. President. Com deia aquell, m’alegra
molt que em faci aquesta pregunta. M’alegra molt que ens facin
aquesta proposició no de llei perquè jo crec que no els convé
gens parlar d’aquest tema, però gens, i m’explicaré. 

A la Llei 2/2002, parlam ja de l’any 2002, es va establir un
sistema de finançament, un sistema de finançament que era
quinquennal, per cinc anys, per tant acabava el 2007, 2007 que,
recordem, és l’any en què va entrar a governar el Sr. Francesc
Antich amb tots els partits d’esquerres, i el 2007 s’havia de
revisar, s’havia de revisar aquest sistema de finançament i
durant quatre anys no es va revisar, no es va fer res, i què varen
fer? A partir de 2008 varen inventar el sistema de bestretes, uns
pagaments a compte d’un model de finançament futur. Un
autèntic nyap, un nyap perquè pressupostàriament aquest
sistema no reconeix res i és un nyap perquè no resol en realitat



396 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 18 / 7 de febrer del 2012 

 

el sistema de finançament que hem de tenir per a les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

En el 2008 es varen establir les següents bestretes: 25
milions per a Mallorca, 3 per a Menorca i 3 per a Eivissa. En el
2009: 25 per a Mallorca, 4,5 per a Menorca i 4,5 per a Eivissa.
En el 2010: 37,5 per a Mallorca, 4,5 per a Menorca i 4,5 per a
Eivissa. El 2011, com que els pressuposts es varen prorrogar,
zero, res. I, el 2012, ja amb els pressuposts aprovats establim:
25, 3 i 3. El 2011 tot això va quedar en una espècie de nebulosa.
Però, analitzem de tot això que es va establir que es pagaria, què
es va pagar en realitat. Idò, mirin, 2008 i 2009 es va pagar. El
2010 només es varen pagar els 4,5 milions de Menorca i
d’Eivissa, els 37,5 de Mallorca no es varen pagar, 2010,
governava el Sr. Antich. El 2010 els 37,5 que anaven a Mallorca
no es varen pagar. 

Escoltin, és a dir, quan parlem de finançament hem de
parlar, evidentment, hem de rallar de compromisos, però
compromisos que es compleixin. És clar, ara haurem de pagar
nosaltres aquests 37,5 milions, 37,5 milions que vostès molt ara
de parlar de finançament, però varen ser incapaços de pagar.
Nosaltres, i ja està previst en els pressuposts, en els pressuposts
ja surt, tancarem dins aquest any, 2012, el nou sistema de
finançament, es farà, ja es fa feina en aquesta línia, ja es fan
reunions perquè dins aquest 2012 tenguem un nou sistema de
finançament. Repetesc, es farà aquest nou sistema de
finançament, el Govern és el primer interessat a resoldre aquest
tema, no podem continuar amb el nyap, nyap, de les bestretes,
no podem continuar amb aquest sistema. 

A més a més, en els pressuposts queda molt clar que si dins
el 2012 no queda resolt aquest sistema de finançament, aquestes
bestretes s’hauran de tornar. És a dir, el Govern, en certa
manera, posa els mecanismes perquè açò es compleixi, els
mecanismes hi són. I durant quatre anys vostès no varen fer res
en absolut en tema de finançament, però, a més, també estic
molt content i m’alegra molt que qui presenta aquesta proposta
sigui el Sr. Marc Pons, m’alegra molt, perquè el Sr. Marc Pons
va ser president del Consell Insular de Menorca, i mirin, mirin
per exemple qüestions molt senzilles, escoltin, quan el Consell
Insular de Menorca va canviar de mans vàrem descobrir que el
govern, el govern d’Antich, devia al Consell Insular de Menorca
25,2 milions d’euros. I el Sr. Marc Pons, tan reivindicatiu ara
que fins ara ens deia que el govern aquest no es preocupa pels
consells insulars, va reivindicar aquests 25,2 milions? Va fer res
per recuperar aquests doblers que el Govern ens deu, que el
Govern del Sr. Antich devia al Consell Insular de Menorca?
Escolti, vostè, i em perdonarà que li digui, va ser un mal
president per a Menorca, molt mal president per a Menorca, i
així ho varen veure també tots els ciutadans de la nostra illa que,
evidentment, no el varen votar en la mesura que vostè hagués
volgut. Idò sí, 25 milions d’euros.

Però és que vostè, a més, a la proposta ens parla de transport
públic, sap el forat que ha deixat vostè en el Consell Insular de
Menorca en transport públic? Escolti, en transport públic -ara no
sé si ho trobaré, sí, ho tenim aquí-, en els pressuposts hi havia
600.000 euros dels quals el Govern s’havia de fer càrrec de
450.000, sap què gastava vostè en transport públic? 2.800.000
euros, sense un substrat pressupostari que donés realitat a
aquesta despesa. Vostè ha estat un mal gestor, però molt mal
gestor per a Menorca. És a dir, vostè ha deixat un forat anual,

anual, de 2,2 milions només en transport públic. Escolti, hem de
ser molt seriosos quan parlam de doblers i molt més seriosos
encara quan parlam de doblers públics.

El sistema de finançament, jo crec que tot és millorable i
s’ha de millorar, és evident, però sobretot el que s’ha de fer
quan un governa és que allò a què es compromet tengui un
referent en els pressuposts. Clar, si tots feien, com deia la Sra.
Fina Santiago l’altre dia en el Parlament, en el Ple, firmaven
convenis i ja veurem si pagam, escolti, amb aquesta alegria es
va funcionar quatre anys i ara la pilota és tan grossa que és molt
mala de digerir, és molt mala de digerir. I ja ho veus, i només
amb el cas de Menorca tenim 25 milions que no sabem si
cobrarem mai, un forat de 2.200.000 euros cada any en tema de
transport públic. 

Miri, Sr. Marc Pons, en tema de finançament trobarà aquest
govern dispost a resoldre’l, canviarem el sistema de bestretes
que ja li repetesc és un sistema que no funciona, perquè és un
sistema que no és definitiu, és un sistema que s’ha anat fent així,
però que s’ha de resoldre de forma definitiva, s’han de fer uns
pagaments a compte. Durant quatre anys vostès varen ser
incapaços de fer-ho, durant quatre anys. Amb nosaltres enguany
quedarà resolt el sistema de finançament i hi haurà consens amb
tots els consells insulars, ja li ho puc assegurar. I li repetesc,
nosaltres, el Partit Popular, votarà en contra de la seva proposta.
Consideram que el Consell financer interinsular es reunirà quan
s’hagi de reunir, no passi pena, s’ha de reunir una vegada a
l’any, enguany es reunirà, no es preocupi, acabam de començar
l’any, som al mes de febrer, tranquil, no passi pena, perquè la
situació de finançament dels consells insulars no està ni pitjor
ni millor de quan vostès governen. Per tant, no vengui ara amb
aquestes urgències que no tenen cap tipus de sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per part del grup proposant, per part del
Grup Socialista, Sr. Pons, vol fer ús de la paraula?

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, serem nosaltres els
que decidirem què ens convé o no ens convé presentar. Per tant,
no es preocupi vostè perquè com aquesta en veurà més d’una.

Vull començar agraint al Grup del PSM el suport a aquesta
proposta i a la reflexió que feia pel que suposa l’actualització
dels paràmetres de la Llei de finançament, necessària
efectivament. En aquests moments de què estam rallant? Ja no
rallam de fer l’actualització cap endavant, rallam d’evitar que hi
hagi retallades, tal com s’ha produït en el pressupost del 2012.
Açò és el que demana el Grup Socialista, què és, què suposa i
què representa el fet de què en aquests moments en el
pressupost de la comunitat autònoma hi hagi menys recursos per
als consells dels que hi havia. I com fan des que varen entrar al
Govern, el Grup Popular confon tresoreria amb realitat
pressupostària. I resulta que aquelles coses que estan acordades,
tancades en pressupost, que estan a més a més conveniades, els
consells tenen la garantia que les cobraran, i si no les cobren
tenen tota la fortalesa jurídica per fer-ho possible. No hi ha cap
problema, Sr. Camps. De què rallam?, és què vostès, la seva
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decisió és que no hi hagi cap força jurídica per garantir els
recursos que fins ara hi havia.

Miri, jo li ho mostraré. Pressupost de 2010, ho deia vostè
perfectament, 37 milions d’euros per al Consell de Mallorca,
pressupost, però compromesos, tancats, firmats i acordats pel
Consell financer interinsular. 34 milions d’euros, 4 milions
d’euros per al Consell de Menorca i 4,5 milions d’euros per al
Consell d’Eivissa. Açò, Sr. Camps, a més a més està prorrogat
el 2011. I per tant, els recursos hi són.

En el pressupost de 2011 què succeeix a més? Que
decideixen suspendre l’actualització de les quanties a favor dels
consells insulars. El Govern, de manera unilateral, sense
consultar ningú, sense ni tan sols convocar el Consell de
finançament interinsular, que és l’espai on s’han de tancar els
acords, decideixen imposar als consells insulars retallades. El
Partit Popular ho veu bé açò? El Partit Popular consent allò que
representa el fet de deixar els consells, amb compromisos i
competències pròpies, que el finançament no arribi, que ho faci
de manera unilateral canviant una llei mitjançant l’articulat en
el pressupost, sense que açò suposi ni una sola veu? No hem
sentit cap president. I efectivament, veim que el Grup Popular
va exactament el mateix. Abans d’alçar la veu al Sr. Bauzá,
s’estimen més fer-li l’ona i que continuï caminant.

Pressuposts, un cafè, Sr. Camps. Si es mira els pressuposts
del Consell de Menorca veurà com en el 2010 i en el 2011 hi ha
una partida, no de 600.000 euros, de 2.100.000 euros, perquè hi
ha 1,5 milions d’euros que estan compromesos precisament en
aquestes bestretes, 4,5 milions d’euros, 1,5 a través de les
bestretes. I si mira les actes del Consell de finançament
interinsular, veurà com hi ha 1,5 milions d’euros afegits a posta
per açò. Què ha decidit fer el Govern Bauzá? Dels 4,5 milions
només n’hi donarem 3 al consell, parl de Menorca o d’Eivissa,
ara, eh? I aquest 1,5 milions menys el Consell de Menorca i el
de Mallorca se l’han de menjar amb patates! I ha suposat una
reducció de freqüències i línies en transport públic molt gran. I
ho acaben pagant els ciutadans d’aquestes illes, per decisió de
qui? Per decisió del govern autonòmic, que sent incapaç de
tancar un acord amb els consells, els imposa reduccions en
temes que són competències pròpies dels consells insulars. I
açò, Sr. Camps, crec que no és en absolut de rebut.

Parla de reivindicacions. Cada una de les reivindicacions
que va fer un servidor quan era president, les va deixar tancades,
amb informes d’intervenció, de tresoreria, passats per Consell
de Govern, per tant, amb tota la seguretat que açò representa. A
vostè l’he sentit dir reivindicacions, de davallades d’imposts, Sr.
Camps, i ara veim com la tendència del Partit Popular i acabam
de començar, perquè encara en veurem més aquest any de
pujades d’impostos, suposa i representa un canvi radical dels
seus plantejaments. Nosaltres demanàvem quan governàvem
garantir els recursos, els tancàvem des del Consell de
finançament interinsular, i ara, preocupats pel que representen
les retallades als consells insulars, preocupats perquè els
presidents dels consells no s’atreveixen ni tan sols a demanar
una convocatòria d’aquesta reunió per poder tractar aquesta
qüestió, nosaltres els tiram un cable, clar que sí, i ho feim
convençuts que hi ha espais que s’han d’aprofitar; i que vostè ni
tan sols vulgui que el seu grup demani al Govern que coordini
aquests fets, que suposen desigualtats evidents per a cada una de
les illes, que suposen retallades evidents, ... estam veient com el

tercer sector surt en aquests moments a Mallorca i com és que
surt en aquests moments el tercer sector a Mallorca enmig del
carrer? Surt enmig del carrer perquè...

(Remor de veus)

Efectivament, perquè tot el que estava tancat per tresoreria...

(Continua la remor de veus)

Acab ja, Sr. President.

... tot el que estava tancat, conveniat i aprovat per Consell de
Govern, en aquests moments el govern autonòmic decideix que
hi ha altres prioritats. En cit alguna d’aquestes prioritats, Sr.
Camps? Per tant, sí que hi ha aquesta possibilitat perfectament.
Vostès decideixen posar aquests recursos cap una banda o cap
una altra. Nosaltres ho hauríem fet d’una altra manera, hauríem
prioritzat aquests serveis i hauríem entès que els consells
insulars donen i presten serveis a la comunitat autònoma, que
afecten directament els ciutadans i que no és possible que el
Govern els doni l’esquena, els redueixi recursos i els castigui
d’aquesta manera.

Nosaltres fèiem una proposta absolutament en positiu i era
dir, escoltin asseguin-se -acab ja, Sr. President- presidents dels
consells i del Govern, asseguin-se, tanquin els acords. Si vostès
ni tan sols estan disposats que açò sigui així, vertaderament
tenim un problema que suposarà continuar castigant els consells
insulars. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 4335/11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Disculpi, em passa com a la Sra. Mascaró, 5 a favor, 9 en
contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4335/11, relativa al Consell financer interinsular.

Abans de passar al punt següent, m’agradaria dir-los una
cosa. Jo personalment sempre, independentment d’allà on sigui,
m’he trobat molt incòmode quan es fan comentaris sobre la
intervenció d’algú, per un i per altre costat. Crec que hi ha un
costum i a mi personalment els dic que em fa sentir incòmode.
Per tant, els deman que s’estalviïn de fer-ho, només per respecte
parlamentari crec que ho hem de fer. Fins i tot seria bo que es
fes a altres comissions i en els plens. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 5844/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés,
únicament per a consultes, al SAP.

Però bé, dit això, passam al segon punt de l’ordre del dia,
relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 5844/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés únicament per
a consultes al SAP. Per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Socialista intervé l’Hble. Diputada Sra. Oliver per
un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. Aquesta proposició no de llei que avui
presenta el Grup Socialista incideix en la transparència en la
gestió dels recursos públics. Pensam que posar instruments,
adoptar mesures perquè aquesta gestió sigui el més transparent
possible és bo per a la ciutadania, però també ho és, pensam que
sobretot ho és, per a qui té la tasca de governar. Fa un moment
que acabam de sentir dir al portaveu del Grup Popular que quan
es parla de doblers sempre s’ha de fer seriosament i amb rigor,
sobretot si són doblers públics. Bé, nosaltres agafam aquesta
paraula i pensam que aquesta proposició no de llei incideix en
aquesta serietat, rigor, transparència respecte dels doblers
públics. Per això aquesta proposta en principi també va en
aquest sentit. 

Però a més d’aquesta qüestió que és evidentment molt
important, també incideix en un exercici, a més de
transparència, de guanyar eficàcia en l’administració pública, i
eficiència; fins i tot es podrien eliminar despeses que ara per ara
són necessàries i que esdevindrien imprescindibles si s’adoptàs
aquesta proposició no de llei, ja que contribuirien a minvar la
despesa. Serien innecessàries algunes qüestions que ara mateix
s’estan fent, perquè aquesta informació que es demana
mitjançant solAlicituds de documentació, referides a qüestions
pressupostàries, aquest estat del pressupost que se lliura cada
tres mesos al Parlament, així com altres qüestions, suposaria un
estalvi de paper, un estalvi de temps tant al Govern, i pensam
que això és important, com als diputats, perquè ja disposarien
d’aquesta informació i podrien dedicar el temps i els recursos a
altres qüestions perquè aquesta ja la tendrien.

Per això pensam que mitjançant aquesta proposició no de
llei es milloraria la transparència, seríem més eficaços, més
eficients i contribuiríem amb aquest estalvi i austeritat que ens
obliga a tots els que ara mateix estam fent feina d’una forma o
de l’altra per a l’administrat. És important tenir en compte
alguns aspectes a l’hora de fer aquest accés, com seria
naturalment un accés restringit als diputats, només per a
consultes, sense cap tipus de capacitat d’incidir sobre els
comptes, evidentment; i quedarien enregistrades totes aquestes
consultes, com passa amb totes les consultes que es fan
mitjançant aquest sistema de gestió pressupostària.

El Govern avui és una institució, l’única, que no ha donat
aquest accés. Jo vull posar de manifest que tant l’Ajuntament de
Palma, ja des del temps del batle Fageda, com el Consell de
Mallorca, una altra institució important de les Illes Balears, des
del temps de l’anterior presidenta del Consell de Mallorca, Sra.
Armengol, els consellers del govern i els de l’oposició tenen
aquest accés. Pensam des del nostre grup que si realment el
Govern té interès, té ganes d’avançar en aquesta transparència,
n’hem sentit a parlar a molts de consellers i al mateix president
en moltes ocasions, podria ser aquesta una bona ocasió per
demostrar-ho i donar l’accés, tal com es demana a la proposició
no de llei. És únicament per a consultes en el programa de
gestió pressupostària a tots els diputats de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts d’aquest parlament, amb la finalitat de
què la transparència del Govern en la gestió dels fons públics,
així com l’eficiència i l’agilitat tant dels membres del Govern
com dels diputats en el compliment de la seva tasca sigui real i
efectiva. Pensam que és una ocasió molt important si aquest
rigor i aquesta serietat, aquestes ganes d’eficiència i eficàcia en
la gestió dels doblers públics, pugui ser real i efectiva per donar
suport a aquesta proposició no de llei.

Moltes 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 també per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. No empraré els deu minuts
perquè crec que la Sra. Oliver ho ha dit pràcticament tot. És
evident que la transparència és un exercici en el qual sempre hi
hem d’estar d’acord, sempre hi hem de fer feina i un govern
democràtic no ha de tenir cap por al control, a ser consultat ni
que sigui en els temes pressupostaris per part de l’oposició, fins
i tot per part dels ciutadans. Tampoc no passaria res rar ni cauria
el món si els ciutadans també poguessin accedir al SAP. Seria
una manera que els ciutadans sabessin realment què fa el
Govern amb els doblers i evitaria, no només temps i doblers,
sinó també moltes discussions de si s’ha fet, si no s’ha fet, si ho
he dit, si no ho he dit. La millor manera de saber com estan les
coses és comprovar-ho per un mateix.
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Per tant, jo m’atreviria a demanar que també fos accessible
per a tots els ciutadans la gestió pressupostària, veure el
pressupost com està i com es va gastant, jo crec que és un
exercici plenament democràtic i en el qual tothom hi podria
tenir accés. Evidentment si començam per la Comissió
d’Hisenda, mirem com va, però en un futur jo crec que també
els ciutadans hi han de tenir accés.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. I per part del Grup
Parlamentari Popular i també per un temps de deu minuts té la
paraula el Sr. Fidalgo.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gràcies, Sr. President. El Grupo Parlamentario Socialista
propone que el Govern balear dé acceso al programa de gestión
presupuestaria denominado SAP y que lo dé a los diputados de
la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament, dicen
que con la finalidad de que la transparencia de la gestión de los
fondos públicos, así como la eficiencia y la agilidad, tanto de los
miembros del Govern como de los diputados en el
cumplimiento de su tarea, sea real y efectiva. 

Muy bien. El Grupo Socialista yo creo que parte de un error,
en mi opinión, de bulto. La transparencia del Govern de José
Ramón Bauzá no ha venido de la mano de los socialistas, ni
tampoco del Partido Socialista de Mallorca, sino del seno del
grupo político que lo apoya y de su programa electoral. El
Grupo Socialista dice literalmente que: “para aquella
transparencia en la gestión, agilidad, eficiencia y para que los
parlamentarios pueden desempeñar una tarea real y efectiva,
deberían tener acceso a un programa de gestión presupuestaria”.
Muy bien, yo creo que es importante hacer un pequeño análisis
y ver en qué se traduce todo esto, veamos qué significa. ¿Porque
acaso significa, y permítanme el silogismo, que antes ustedes,
es decir cuando nosotros estábamos en la oposición y del SAP
ni ha existido transparencia, ni agilidad, ni eficiencia en la
gestión del Govern y que los diputados no han podido
desempeñar real y efectivamente su tarea? La pasada legislatura
mi grupo político no tenía acceso al SAP, ni a la información
que ahora y no antes hace pública el Govern. ¿Significa acaso
también que la tarea de los diputados no es la que dice la ley,
sino la que ustedes interpretan en cada momento, según su
conveniencia particular? 

Señores del Grupo Socialista, en mi opinión su
desinformación sobre la materia es palmaria. Y si me permiten,
se lo voy a explicar. Transparencia Internacional, que es un
organismo encargado de evaluar el índice de transparencia
existente a nivel mundial y por países, elaboró un índice de
transparencia de las comunidades autónomas de España, el
denominado INCAU. Pues bien, señores del Partido Socialista,
en el año 2010 se avaluó en Baleares, no sé si acuerda la Sra.
Oliver y la Sra. Mascaró, cuando ustedes gobernaban juntos,
entonces el índice otorgado por Transparencia Internacional era
de 56,3 puntos sobre 100. Es decir, éramos el número 15 de
entre 17 comunidades autónomas. Estábamos en la cola del
índice de transparencia a nivel nacional. Hoy, el índice INCAU
global en Baleares está en 86,3 puntos sobre 100. El índice que

ustedes solicitan se halla en el apartado transparencia en las
contrataciones de servicios y suministros. ¿Saben ustedes cuánta
puntuación tenía Baleares en 2010 en este índice? Pues un 37,5.
Hoy tenemos un 100 sobre 100, según los índices de
transparencia internacional. 

Es decir, que desde que este ejecutivo del Partido Popular
tiene responsabilidad de gobernar en Baleares, el índice de
transparencia internacional ha evolucionado 30 puntos en un
caso y 62,5 en otro. Son datos, señorías, no son especulaciones.
Precisamente y según los índices elaboradors por Transparencia
Internacional, el apartado procedimiento de contratación de
servicios y relaciones y operaciones con proveedores y
contratistas obtiene una máxima puntuación, como he dicho un
100 sobre 100. Es decir, que con el gobierno de José Ramón
Bauzá Baleares ya ha batido récords de transparencia. El
Govern tiene los índices más altos de transparencia de la
historia. Y lo dice Transparencia Internacional. 

Y ustedes vienen a pedir ahora transparencia. Ustedes,
ustedes que suspendieron estrepitosamente el análisis de este
organismo independiente cuando gobernaron. Ahora vuelven,
y permítame que se lo diga, a suspender en elocuencia. Señores
del Partido Socialista de Baleares y del PSM, hay mucha
información y toda esa información hoy, hoy y no antes, es
pública y es accesible. Ustedes ahora, y no como cuando ustedes
gobernaban, pueden acceder a la siguiente información.:
procedimiento de contratación de servicios, información de la
composición, la manera de designación y las convocatorias de
las mesas de contratación; publicación de las actas de las mesas
de contratación; publicación de la resolución de la licitaciones,
tanto de las entidades que han resultado ganadoras, como de las
que no lo han sido; publicación de las modificaciones
producidas en los contratos de compras y servicios más
importantes; relaciones y operaciones con proveedores y
contratistas; publicación de datos de adquisiciones de
suministros que ha hecho la comunidad autónoma por internet;
publicación de la adjudicación de todos los contratos mayores
en los términos que prevé la legislación de los contratos del
sector público, publicación de una guía o un manual del usuario
para las entidades contratantes de bienes y servicios con la
comunidad autónoma, publicación de una lista y la cuantía de
las compras y contrataciones importantes de la comunidad
autónoma...

Señores, antes esto no era posible, ahora sí lo es y lo ha
hecho este gobierno, no el suyo ni el de sus socios. De hecho
hemos conocido, precisamente por las auditorías hechas
públicas por el govern de José Ramón Bauzá, que en el último
año de legislatura anterior, en el 2011, en el suyo, en el del
pacte, se contrataron ilegalmente hasta 17,04 millones de euros
según Ernst&Young, siete entes públicos del pacte se saltaron
el procedimiento legalmente establecido para contratar, y hasta
un directivo de GESMA, al parecer, cobró 12.000 euros en
productividades sin tener derecho a ello. El pacte gastó sólo en
2010, según la auditoría de Ernst&Young, 80 millones de euros
de todos los ciudadanos y en plena de crisis de manera irregular.
Pero, claro, entonces las auditorías no se publicaban en la web
del Govern, y hoy sí, señorías, hoy sí.
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Igualmente las auditorías del Govern hoy, y gracias al
gobierno de este partido, son públicas y se exponen para el
conocimiento general de todos los ciudadanos, no sólo para los
diputados, Sra. Oliver, o no sólo para una parte de los diputados,
sino para todos los ciudadanos. Si estas auditorías las
hubiéramos conocido antes probablemente no se hubiera
generado la inmensa deuda que ustedes dejaron a todos los
baleares y a los proveedores como herencia. 

Y yo no espero que ustedes aplaudan estas medidas, yo ni
siquiera espero que las reconozcan, pero lo que sí les pido es
que sean ustedes coherentes, y les pido también que ejerzan su
labor de oposición respetando la legalidad y las leyes que se
otorgan a los diputados, con sus derechos y obligaciones; no
quieran ustedes ahora tener el derecho del gobierno porque no
se lo han ganado, se han ganado el de la oposición. Ustedes
tienen derecho a solicitar cuanta documentación requieran, les
ampara la ley, ¿pero cómo solicitan ustedes tener derecho a un
programa de compras? ¿Saben ustedes que para empezar -y yo
creo que se podrían vulnerar algunas leyes en ese sentido- saben
ustedes que están pidiendo que el Grupo Parlamentario Popular
vote a favor de una supuesta ilegalidad en los términos en que
ustedes lo plantean?, en los términos en que ustedes lo plantean?

Yo creo que en vez de pedir prebendas o privilegios para
ustedes, dados los índices de transparencia que hoy otorga el
INCAU de transparencia internacional a este govern, que
facilita la información, Sra. Oliver y Sra. Mascaró, no sólo a los
diputados sino a todos los ciudadanos que la quieren consultar,
y dadas las facultades que otorga la ley a los grupos
parlamentarios, harían ustedes un servicio mayor si en vez de
solicitar cosas para sus diputados, sus iniciativas las solicitaran
para todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma; seguro
que se lo agradecerían, y mi grupo también.

Por eso hoy no vamos a votar a favor de su proposición no
de ley en el día de hoy. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fidalgo. I si per part del Grup Socialista
en vol fer ús la Sra. Oliver, té la paraula per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull donar les
gràcies a la portaveu del PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca pel suport a aquesta iniciativa i, fins i tot, la seva
proposta, que volia en un futur de fer més extensiva; com veu
no tendrà gaire èxit, per no dir gens.

Sr. Portaveu del Partit Popular, aquesta diputada i aquest
grup saben perfectament, coneixen perfectament el Reglament
del consell, el Reglament del Parlament i quina és la seva tasca.
Aquesta suposada transparència que vostè es vol adjudicar, que
a mi em pareix molt bé que se la vulgui adjudicar, és una
herència que vostès han rebut, jo crec que una bona herència,
que és la Llei del bon govern, perquè precisament quan el nostre
partit va formar govern l’anterior legislatura, l’herència que va
rebre del Sr. Matas, també del Partit Popular, li vull recordar
també que hi havia contractes sense cap tipus de tramitació,
contractes sense cap tipus de doblers, sense cap tipus de reserva

de crèdit, que això no és una qüestió que m’inventi ni que hagi
llegit no sé on, això és el que veim cada dia en els jutjats, Sr.
Fidalgo. És a dir, precisament aquesta llei del bon govern va
sorgir de la necessitat imperiosa de la transparència, de donar
transparència, de donar coneixement de totes aquestes tasques
que es feien a la gent, precisament perquè veníem d’on veníem,
i aquesta és l’herència que nosaltres vàrem rebre, i la nostra
contribució va ser fer la Llei del bon govern.

I precisament perquè avui tenim una llei de bon govern totes
aquestes qüestions que vostè ens diu que estan penjades a la
web de les contractacions, de tal, és fantàstic i jo crec que està
molt bé, però parlam de coses diferents. Si vostè ho desconeix
informi-se’n i miri-ho. Una qüestió és l’estat de la gestió
pressupostària i l’altra és la contractació, que està molt bé, i que
part de la contractació forma part de la gestió pressupostària,
però no és la gestió pressupostària. Vostè ha de ser rigorós,
vostè ho ha d’estudiar i ha de saber de què parla, i no ho sap
perquè em contesta una cosa per una altra. 

El que jo li estic dient, que no és que sigui una prebenda ni
un privilegi per al nostre grup ni per a aquests diputats d’aquesta
comissió, pot ser una eina per fer feina per servir millor als
ciutadans. Si vostè no la vol aplicar digui-ho clarament,
“nosaltres no la volem aplicar”, i punt, i miri, tan amics com
abans, però les coses són així, no és una cosa de l’altre món, no
és una cosa tan estranya. Els nostres companys i els seus
companys de l’Ajuntament de Palma ho varen tenir la passada
legislatura i ho tenen aquesta, i els del Consell de Mallorca
també ho tenien i tal. És a dir, no és una cosa de l’altre món, Sr.
Portaveu, és una cosa d’aquest món i perfectament possible de
demanar, d’atorgar i de denegar. Que vostè diu “nosaltres la
volem denegar”, digui-ho clarament, “nosaltres no volem aquest
exercici de transparència, perquè no el volem”; idò digui-ho i ja
està, i no passa res.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. I acabat el debat passam a la
votació de la Proposició no de llei núm. 5844/11.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

No n’hi ha. Sra. Secretària...
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LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5844/11, relativa a accés, únicament per a consultes,
al SAP. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia s’aixeca la sessió. Bona
tarda i fins la setmana que ve.
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