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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, señoras y señores diputados. Iniciamos la
sesión de hoy y en primer lugar solicitaría si se producen
sustituciones.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president. Maria Antònia Sureda substitueix Jaume Font.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Consuelo Huertas substitueix Sílvia Tur.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sí, president. Isabel Busquets substitueix David Abril.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, i des de Podem, Alberto Jarabo substitueix Aitor
Morrás.

Compareixença de la consellera de Presidència,
sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 5255/17, del
Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre la
línia política en matèria de transparència, i RGE núm.
5373/17, del Govern de les Illes Balears, per tal d’informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà, d’acord amb el programa polític del
Govern, amb les noves àrees de responsabilitat atribuïdes
a la Conselleria de Presidència pel Decret 9/2017, de 7
d’abril.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Pasamos al único punto del orden del día
de hoy, relativo a la comparecencia de la Sra. Consellera de
Presidencia, a quien damos la bienvenida, solicitada por el
Grupo Parlamentario Popular mediante el escrito RGE núm.
5255/17, para informar sobre la línea política en materia de
transparencia; y por el Govern de les Illes Balears mediante el
escrito RGE núm. 5373/17, para informar sobre las directrices
generales de la acción de gobierno que desarrollará de acuerdo
con el programa político del Gobierno en las nuevas áreas de
responsabilidad atribuidas a la Conselleria de Presidencia
mediante el Decreto 9/2017, del 7 de abril.

Asiste la Sra. Pilar Costa i Serra, consellera de Presidencia,
acompañada por la Sra. María Teresa Suárez Genovard,
secretaria general; por la Sra. María Asunción Sáenz Amer, cap
de gabinet; por la Sra. Montserrat Verí Pérez, directora general
de Transparencia y Buen Gobierno; y por la Sra. Rosario
Sánchez Grau, directora general de Coordinación.

Tiene la palabra, por tanto, la Sra. Consellera para que haga
su exposición oral y sin límite de tiempo.

Adelante.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, senyores diputades,
senyors diputats. Com bé deia el president d’aquesta comissió
el passat dia 7 d’abril es va signar per part de la presidenta el
decret de modificació de les competències i de l’estructura del
Govern, que entre altres coses va suposar la creació de la nova
ara Direcció General de Transparència i de Bon Govern, a
partir d’ara adscrita a la Conselleria de Presidència.

Més enllà de les responsabilitats polítiques que propiciaren
aquesta remodelació i sobre les quals entraré més endavant en
la meva compareixença, a efectes de la gestió dins el Govern,
la creació de la Direcció General de Transparència i Bon
Govern va implicar la separació de les competències de
transparència de les competències de participació, que fins
aquell moment s’havien assumit de manera conjunta dins una
mateixa direcció general, integrada llavors dins la Conselleria
de Transparència, Cultura i Esports.

Com es va explicar ja des d’un primer moment l’objectiu de
la creació d’aquesta direcció general de Transparència i Bon
Govern, adscrita ara a la Conselleria de Presidència, persegueix
l’objectiu de reforçar aquestes competències per fer-les encara
més efectives, garantint la seva aplicació amb un caràcter
transversal i de coordinació dins totes les àrees del Govern, i
s’ha considerat que això era així necessari perquè l’exercici de
les competències d’aquesta direcció general és cabdal per a
aquest govern, així com per al compliment dels acords del
canvi que per a aquesta legislatura vàrem signar les forces
d’esquerra amb representació majoritària en aquest parlament.

Si aquest es diu el govern del diàleg, la transparència és el
mitjà de diàleg més adient per a un govern que vol parlar amb
tothom per mostrar la seva acció i gestió i de quina manera
s’exerceix. Per això des del principi d’aquesta legislatura
aquest govern ha posat la transparència i la pràctica del bon
govern en el centre de la seva gestió a través de tres eixos
principals, que són els que ara des de la Conselleria de
Presidència guiaran l’acció política en aquest sentit. Aquests
tres eixos són, en primer lloc, garantir els mecanismes de
transparència i el bon govern en l’acció de l’administració i
vetllar pel seu compliment, així com el comportament ètic de
tots els seus càrrecs públics. En segon lloc, simplificar l’accés
i el control per part de la ciutadania en els procediments de
l’administració i a la informació pública a través d’eines útils
i senzilles. I, en tercer lloc, garantir la millora i la qualitat dels
serveis públics que es presten a la ciutadania des de
l’administració i facilitar-ne l’atenció i la informació com a
fonament de rendició de comptes en la gestió dels càrrecs
públics. Són els tres grans eixos de la línia política d’aquest
govern en matèria de transparència i bon govern a partir dels
quals aniré detallant en la meva compareixença.

Però abans també vull recordar i destacar la tasca feta fins
ara en aquest àmbit pels anteriors responsables precisament per
demostrar que s’ha situat de manera prioritària en el centre
d’acció d’aquest govern des de l’inici de la legislatura. Tot això
s’ha traduït en un gran nombre d’accions i de mesures que és
veritat que en ocasions la seva traducció pràctica, encara que
efectiva, pot quedar dispersa entre diferents departaments del
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Govern; és per això que amb la creació d’aquesta nova direcció
general Transparència i Bon Govern i la seva adscripció a la
Conselleria de Presidència és una oportunitat per unificar i
reforçar tota la tasca feta fins ara, i no podia ser d’altra manera
perquè aquest govern manté, en matèria de transparència i de
bon govern, una exigència ben elevada com mai no havíem vist
en aquesta comunitat, i no és un repte fàcil d’assolir perquè els
procediments de l’administració són en ocasions complexos, els
mitjans, escassos, però la voluntat política i l’assumpció de
responsabilitat per a això és la més elevada possible, com ja
s’ha demostrat.

Hi ha qüestions que fins ara probablement ni es plantejaven,
però aquesta és una exigència davant de la ciutadania que
volem assumir de manera pionera perquè sabem que així a
partir d’ara haurà de ser d’obligada aplicació en al futur sigui
qui sigui el responsable polític i que no tengui marxa enrere, tot
això emmarcat també dins una política de responsabilitat social
corporativa amb un concepte més ample de la transparència.
Hem de fer partícip la ciutadania de la gestió de
l’administració, però abans hem d’adaptar l’administració
perquè això sigui possible, i en això precisament estam.

De la feina feta fins al moment i que ha passat a gestionar
aquesta direcció general són moltes les mesures que s’han
aplicat per part del Govern, com he dit ara fa un moment, de
manera pionera. D’aquestes, i en matèria de transparència i bon
govern, voldria destacar-ne algunes fites, com ara, per exemple,
la creació del Portal de transparència, un canal de fàcil accés a
la ciutadania, on l’executiu posa a disposició dels ciutadans les
dades de les polítiques i les actuacions públiques i també els
continguts de dret d’accés a la informació pública. A través
d’aquest portal de transparència, també amb aquest fàcil accés
per primera vegada, el projecte de llei de pressupostos de la
comunitat per a enguany és accessible per web des dels capítols
d’ingressos i despeses fins a les diferents partides de forma
individualitzada. Una passa essencial en què hem avançat i que
ha evidenciat el compromís d’aquest govern ha estat la de
l’aprovació del codi ètic, al qual s’han adherit els càrrecs
públics i el personal eventual. El compliment del codi ètic ha
comportat, entre d’altres coses, la publicació de les
declaracions de béns de tots els càrrecs públics de
l’administració autonòmica, els quadres de despeses, viatges i
obsequis que generen i reben, o la publicació de les agendes
públiques de tots els membres del Govern. A més a més s’ha
creat la Comissió d’ètica pública per vetllar per seu
compliment, de la utilitat de la qual, a més, els parlaré ara més
endavant.

Quant al dret a l’accés a la informació pública que
qualsevol ciutadà pot demanar, hem de destacar la posada en
funcionament a finals de 2015, i atesa l’entrada en vigor de la
Llei de transparència estatal, de l’òrgan on poden acudir a
reclamar quan les sol·licituds dels ciutadans no reben una
resposta satisfactòria en temps o forma per part de
l’administració.

Per altra banda, i respecte de la política de responsabilitat
social corporativa, de la qual els parlava abans, existeix el
consell assessor en aquesta matèria que actuarà com a òrgan
consultiu i assessor del Govern i es dedicarà a la promoció i al
foment de la participació, col·laboració i coordinació entre

organitzacions i associacions del sector, agents socials i
econòmics i l’administració pública. Són només algunes de les
fites assolides durant aquesta legislatura d’una tasca de la qual,
a més, vull destacar que l’organisme Transparència
Internacional, que s’encarrega d’avaluar el nivell de
transparència de les comunitats autònomes, va valorar el passat
mes de desembre en 98,1 punts sobre 100; d’aquesta manera es
millora en cinc punts la valoració feta els dos anys anteriors, el
2014, que va deixar Balears en segon lloc després del País
Basc.

Totes aquestes accions i mesures que els he explicat, les ha
fetes aquest Govern, però és cert que podrien quedar en no res
si el mateix Govern i els seus càrrecs públics no fossin els
primers en implicar-se en l’exercici de la transparència i del
bon govern en la seva gestió i el que és més important, en
l’assumpció de responsabilitats polítiques.

Per això aquest Govern ha estat el primer en comprometre-
se personalment en un codi ètic i ha sabut donar exemple en el
seu compliment. Ho va fer per exemple a partir de la situació
que va propiciar la remodelació del Govern, que he explicat al
principi de la meva intervenció, després de comprovar-se les
errades que s’havien comès dins determinats departaments, la
consellera responsable que assumia les responsabilitats polítics
en el màxim nivell i en primera persona renunciant al seu
càrrec. I més enllà d’aquestes responsabilitats polítiques, el
Govern va prendre també de manera immediata altres mesures
públicament perquè es conegués què havia passat i què havia
fallat.

Enfront d’èpoques passades, just abans de les primeres
errades detectades, aquest Govern ha assumit les
responsabilitats polítiques al màxim nivell, ha rendit comptes
en totes les explicacions necessàries i ha activat els seus òrgans
corresponents per establir mesures que faci més difícil que això
torni succeir. A més a més, es va constituir com he dit ja, la
comissió d’ètica pública de la comunitat autònoma perquè es
pronunciàs, a més, sobre determinades actuacions en matèria de
contractació. I sense quedar-nos aquí, els procediments
analitzats han estat sotmesos després a una auditoria per part de
la Intervenció General de la comunitat autònoma. Tot això s’ha
fet de manera pública, amb totes les garanties i els resultats que
estan a més a l’abast de tothom. 

Sap així tothom també que el pronunciament de la comissió
ètica va incloure una sèrie de recomanacions, per tal d’unificar
criteris en matèria de contractació. I aquest Govern ja ha
començat a treballar per assumir aquestes recomanacions i les
ha fet seves. No constituïm una comissió d’ètica de cara a la
galeria, sinó que n’assumim el seu criteri. És evident que tot el
relatiu a publicitat i a transparència de contractes públics,
especialment els que han estat més polèmics, els menors o els
contractes negociats sense publicitat, pot ser objecte de
controvèrsia, atès que la legislació vigent, el text refós de la
Llei de contractes del sector públic, garanteix el seu ús,
establint uns requisits de publicitat i de transparència, que
potser no són tan elevats com cada vegada la ciutadania ens
exigeix de cada vegada més, si els comparam amb els requerits
en els contractes oberts, o a aquells que estan subjectes a
regulació harmonitzada.

 



720 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 43 / 7 de juny de 2017 

Per això, atenent a les recomanacions fetes per la comissió
d’ètica pública, el Govern ha elaborat una instrucció que
precisament serà aprovada en el proper Consell de Govern
d’aquesta setmana, d’aquest divendres, per la qual eliminarem
els contractes negociats sense publicitat per raó de la quantia,
o el que és el mateix, que a partir d’ara tots aquells contractes
d’obres inferiors a 200.000 euros i la resta de contractes de
quantia inferior a 60.000 euros, que fins ara eren negociats
sense publicitat, s’hauran de publicar en el perfil del
contractant. Amb aquesta mesura incrementam de manera
notable la publicitat i la transparència en la contractació
pública, alhora que garantim el lliure accés i concurrència en
les licitacions.

I aquest important avanç en matèria de transparència i de
contractació, anirà també acompanyada més endavant de
mesures per incrementar la publicitat dels contractes menors,
especialment aquells que tenguin a veure amb els estudis i els
treballs tècnics. 

És evident que la utilització de la figura del contracte menor
per part de l’administració és necessària i sobretot en una
administració gran i en la gestió del dia a dia. Ara bé, entenem
que aquest tipus de contractació ha d’estar subjecte als
principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i
transparència dels procediments, de no discriminació i igualtat
de tractament. I sobretot que aquest tipus de contractació ha
d’assegurar una utilització eficient dels fons públics.

A més de les noves mesures que he explicat, en
col·laboració amb la Conselleria d’Hisenda i d’Administracions
Públiques, també preparam altres mesures que permeten
millorar la informació en matèria de contractació, de publicitat
i de transparència, en la depuració de sistemes d’informació
previs i posteriors a la formalització dels contractes que
s’ofereix en el portal de contractació de la nostra comunitat.
Una simplificació que permeti un millor accés als ciutadans a
la informació continguda en el registre de contractes de manera
sobretot més ràpida, entenedora i unificada que fins ara. 

També en matèria de contractació, i com a competència
d’aquesta nova direcció general, he de recordar que ara fa un
any, per acord de Consell de Govern, s’han introduït les
clàusules socials en els procediments de contractació pública,
d’aquesta forma s’ha apostat de forma decidida per un sistema
de contractació que no només sigui ètic, social, sostenible i
integrador, sinó a més que també sigui intel·ligent i eficient i
que permeti optimitzar la despesa pública.

Sobre un altre eix de la política de transparència i bon
govern del Govern, aquell que ha de servir per simplificar
l’accés i el control per part de la ciutadania als procediments de
l’administració i a la informació pública, vull destacar que
aquest s’està desenvolupant en el mateix temps que el procés
d’implantació de l’administració electrònica a la nostra
comunitat, un procés en el qual hi treballen de manera
coordinada tots els departaments del Govern, encapçalats per
la Direcció General de Coordinació i a través de la creada
Comissió d’Immersió Digital. És un procés que va
necessàriament lligat a la transparència, perquè les noves
tecnologies ens permeten avui en dia desenvolupar eines d’una
utilitat extraordinària, a través de les quals i des d’un únic punt

d’accés, el ciutadà pugui obtenir tota la informació disponible.
Amb l’accés a aquesta informació els ciutadans poden jutjar
millor i amb més criteri, la capacitat dels seus responsables
públics i decidir en conseqüència. És permet una millor
fiscalització de l’activitat pública, que contribueix a la
regeneració democràtica necessària, promou l’eficiència i
l’eficàcia de l’Estat i afavoreix el creixement econòmic. 

Són, per tant, eines que el Govern necessita en el seu camí
per a la implantació d’una cultura de l’ètica, del bon govern i
de la responsabilitat social, basades en la transparència que
imposa la modernització de l’administració, la reducció de
càrregues burocràtiques i l’ús dels mitjans electrònics, per tal
de facilitar la participació, la transparència i l’accés a la
informació.

Vull dir per acabar, que des de la Conselleria de Presidència
volem aprofitar aquesta direcció general per posar les bases
d’una estratègia transversal dins el Govern, que garanteixi una
gestió pública sobre els principis de transparència i de bon
govern. Per aconseguir-ho, per una banda, utilitzarem el
diagnòstic inicial per detectar on són els punts dèbils a la nostra
administració en termes de gestió ètica i socialment responsable
i d’aquesta manera apuntarem amb efectivitat i eficiència des
de l’inici. I d’altra, aprofundirem, de manera generalitzada i
constant, en un pla específic de formació i conscienciació en
tots els àmbits de l’administració, sobre la importància de
l’ètica, la responsabilitat social, la transparència i el bon
govern.

La feina de millorar l’eficiència i eficàcia dels procediments
administratius ha de ser constant i viva i tenim la intenció, com
deia, d’aprofitar l’administració electrònica per continuar
treballant també en la simplificació a partir del catàleg de
procediments. També els vull anunciar que estam treballant des
de la Conselleria de Presidència en la modificació de la Llei de
govern, per incorporar mesures que modifiquin la Llei del bon
govern i nous conceptes en matèria de transparència. Ho feim
per aquesta via de modificació de la llei, per actuar de manera
immediata i incorporar disposicions normatives en aquest sentit
el més aviat possible. Farem també avaluacions de polítiques
públiques per rendir comptes de la nostra gestió. I en aquest
sentit reprendrem i aplicarem la millora contínua en la qualitat
de tots els serveis que prestam a la ciutadania. Retre comptes
davant la ciutadania té un efecte col·lateral important, per fer-
ho ens veim obligats abans a haver establert les bases d’un bon
govern, organitzar-nos millor, ser més transparents, més
comunicatius, més dialogants i en definitiva, més àgils.

Estam segurs que d’aquesta manera deixarem, o esperam
deixar, una institució més sòlida i enfortida en els seus valor i
en les seves pràctiques. La tasca que tenim ara des de la
Conselleria de Presidència és posar a l’abast de tota
l’administració els instruments i eines per a una gestió
transparent i ètica de la qual es pugui retre comptes davant de
la ciutadania. És un camí de llarg recorregut, però en el qual
aquest govern no ha deixat de caminar des del primer moment.

Moltes gràcies. Qued a disposició de les diputades i diputats
per a les seves preguntes.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Ahora procede la
suspensión de la sesión por un tiempo máximo de 45 minutos
con tal de que los grupos puedan preparar la formulación de sus
intervenciones. Por tanto, solicito a los portavoces si procede
la suspensión o si continuamos.

Continuamos, pues. Comunicar a la Sra. Consellera que
puede contestar bien globalmente o bien individualmente al
finalizar cada uno de los portavoces de cada grupo. Tiene por
tanto la palabra la Sra. Cabrer, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera i el seu equip, bon dia, vull agrair la seva
compareixença per explicar, idò, les línies, l’acció del Govern,
vostè com a nova responsable en matèria de transparència i
agrair les seves explicacions, evidentment, i el que ens ha
explicat avui sobre què faran o què han fet. Però sense cap
dubte hi ha un tema cabdal que no es pot obviar del que ha
passat en aquest govern, vostè és la tercera consellera que ve a
aquesta comissió en manco de dos anys des que va prendre
possessió aquest nou govern a parlar-nos i a parlar de
transparència, la qual cosa hi ha una estadística clara dins
aquest govern que els consellers responsables en matèria de
transparència no duren més d’un any.

Aquesta és una estadística interessant i jo esper que d’aquí
un any vostè no hagi de complir aquesta estadística i vostè
encara assegui a la cadira com a responsable en matèria de
transparència. Però bé, està clar que serà interessant comprovar
què haurà passat d’aquí o no un any, perquè el que ha passat
aquests dos anys, no arriben, idò, està clar que ha estat una cosa
estrambòtica. Estrambòtica perquè la nova conselleria, un nom,
un nom que és un eslògan, Conselleria de Transparència,
Participació, al final no només haurà estat un eslògan sinó, i es
podrà dir que s’ha fet o no la feina, sinó que justament aquest
eslògan suposarà un balanç de Govern on el que ha estat la
presumpte corrupció, l’obscurantisme, el presumpte
finançament d’un partit soci d’un govern, desviació de fons
públics, etc., surt, o ha sortit, precisament de la Conselleria de
Transparència. 

Això, evidentment, són ironies de la vida. Tal vegada és el
compliment sarcàstic del famós refrany que diu dime de lo que
presumes y te diré de lo que careces, perquè realment és un poc
insòlit que justament, idò, el que ja havien de ser els controls,
que ja no torna a passar a l’administració, que després del que
hem viscut en aquesta comunitat autònoma, de tot el que hi ha
hagut en contractes, no sé què, justament idò hi hagi una
entrada massiva dins el Govern partint del que era la
Conselleria de Transparència, per la qual cosa aquesta
conselleria s’ha caracteritzat per un cessament continu de
conselleres i no per qualsevol motiu, és a dir, va començar amb
una dimissió d’una consellera, l’abril, març de 2016, fa un any
aproximadament per dir i acusar que hi havia punyalades entre
ells, que l’estaven, idò... estaven, idò, dient coses d’ella,
informacions, i que els seus directors generals no servien als
interessos dels ciutadans sinó al servei del partit polític. Això

va dir textualment en aquell moment quan dimitia l’anterior
consellera.

Realment ja estava avançant qualque cosa, i vostès no ho
varen detectar, perquè ja no saben si en aquell moment, perquè
hi ha dates, ja estava advertint del que passava, que és que
s’estava fent una contractació massiva del cap de campanya
d’un partit polític a diverses conselleries en temes molt
diversos, i veurem amb quins resultats, de moment, de
fiscalització d’aquesta actuació. 

Aquesta advertència no va ser escoltada, va arribar... era, a
més, el mateix dia que s’havia d’aprovar el projecte de llei de
creació de l’oficina anticorrupció, va quedar aturat en el
Consell de Govern aquell mateix dia, després ja es va aprovar,
de fet vostè era copartícip a presentar aquí aquest projecte de
llei juntament amb la nova consellera el mes de maig, per la
qual cosa vostè, en certa manera, com a consellera de
Presidència, com a consellera política, idò, és un poc
responsable de tota aquesta situació que hi havia al Govern, a
més, feia feina al costat de la Conselleria de Transparència. 

Ja dic que l’advertència, idò, va suposar que en menys d’un
any hi ha hagut una entrada massiva de la Fiscalia
Anticorrupció al Govern de les Illes Balears a diverses
conselleries i la realitat del que hem vist dels contractes, del
document, els informes, que ja hi ha altres ajuntaments afectats
per aquestes contractacions, idò, no donen bons presagis del
que acabarà passant. Aquesta és la realitat. 

Però a l’intent inicial, quan hi va haver tota aquesta
informació que va sortir en els mitjans de comunicació, el
primer és intentar cercar la informació i la informació
curiosament no surt al que havia de ser la pàgina de la
transparència, el portal de la transparència, en el perfil del
contractant, curiosament la tenia un mitjà de comunicació, fil
per randa, el Diario de Mallorca, i no figurava els propis
contractes de la Conselleria de Transparència a la pròpia pàgina
de la Conselleria de Transparència. Fins i tot la consellera va
dir que no podia controlar i que no controlava els contractes
menors. Quantes vegades, Sra. Costa, vostè i jo que duim anys
en aquest parlament, idò, ens han criticat “no se leían, no se
leían los papeles”, bé, això ja són... ja dic, ironies de la vida.
Per la cosa ja no només no hi havia transparència sinó que la
informació als ciutadans, la participació ciutadana també
fallava perquè no estava la informació a l’abast de la
ciutadania. 

Aquesta situació a més afectava altres conselleries i
afectava la mateixa Vicepresidència del Govern de les Illes
Balears que, a més, és el responsable màxim i dirigent d’un
partit polític soci de Govern. Es tallava el cap a la consellera i
al seu equip i se salvava el pacte, se salvava la cadira de la resta
del Govern passant per sobre i tancant els ulls del que passava
a Vicepresidència. 

En aquell moment la president deia que no li agradava el
que passava, però que els contractes tenien visos de legalitat,
encara que èticament no eren... deia que tenia visos de legalitat.
Veurem que no ha estat així, no hi havia visos de legalitat, per
la qual cosa aquesta premonició tampoc no es complia. 
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El Comitè d’Ètica es va constituir, pràcticament era la seva
primera reunió, s’havia constituït justament era per dir que el
Govern incomplia el codi ètic i per fer unes recomanacions.
Després la Intervenció de la comunitat autònoma recentment ha
emès l’informe de control financer de compliment de legalitat
d’aquests contractes, un informe de dia 24 de maig de 2017.
Aquest informe corrobora que els contractes no són legals,
alguns d’ells, que hi ha hagut un fraccionament indegut
d’aquestes contractacions, però és que diu una cosa més, diu
una cosa més que és important. Quan parla de l’objectiu abans
de la fiscalització la Intervenció de la comunitat autònoma diu
dues coses importants, diu que la comprovació formal del que
s’ha fet del resultat del contracte no forma part del seu abast
d’intervenció perquè només han dit, o ells diuen, si consta a
l’expedient la conformitat de l’òrgan de contractació o no en la
feina feta, però no entra a determinar l’abast d’aquesta feina,
aquestes enquestes que a nosaltres no ens han remès el resultat,
l’estudi, però tot el treball de camp, tot en el que ha consistit
això no figura. També diu que respecte del preu del contracte
l’anàlisi s’ha limitat a verificar la seva determinació, és a dir,
que hi ha un preu en el contracte, però no la seva adequació al
mercat atès que excedeix de l’objecte de control. 

Això significa que aquests contractes tenen un informe
limitat perquè evidentment hi ha en aquest moment un tema de
fraccionament de contractes, que d’això ja hi ha sentències i
jurisprudència penal que és una prevaricació administrativa
simplement el fraccionament, i a part quan concorren
determinades empreses a què s’ha demanat pressupost en el
mateix grup d’empreses, que és el que ha passat en aquestes
contractacions, no qualsevol fraccionament sinó al mateix grup
d’empreses. Però apart hi ha altres sentències que atribueixen
malversació de cabdal públic, frau a l’administració perquè el
preu de mercat no era adequat o perquè la feina feta idò era un
cortar y pegar, unes còpies, etc. 

Això no s’ha analitzat d’aquesta contractació, això està
pendent per part del Govern. Per això és prou important,
perquè s’ajunten moltes coses i no aquí estic parlant de si hi ha
fraccionament, molt de fraccionament, de l’administració ha
hagut i hi haurà, surt l’informe de la Sindicatura de Comptes...
no, parlam d’un altre nivell, i vostè ho sap, parlam d’una
campanya electoral, de pressupost de les mateixes empreses,
d’empreses constituïdes vint dies abans, d’altres empreses de
què es demanava pressupost que a més estan en aquest moment
imputades pels finançaments il·legals al govern de
Convergència i Unió... O sigui, parlam d’una situació realment
molt delicada, parlam de contractes que a priori..., estudios de
la Sinfónica, del público, hábitos a priori..., medios propios,
(...) propios, i parlam de l’informe aquest d’abans de la
intervenció.

En aquesta situació ens trobam que demanam nosaltres en
el Parlament que hi hagi un informe de la Sindicatura de
Comptes que abasti aquestes contractacions del Govern i els
altres ajuntaments o consells insulars -també hi ha el Consell de
Formentera- que hi estan implicats i vostès voten que no, vostès
voten que no, que estan en contra d’aquest informe de la
Sindicatura de Comptes, per la qual cosa jo li hauré de
demanar, com a consellera responsable en matèria de
transparència, què pensa d’aquesta votació en aquest parlament,

encara que evidentment vostè forma part d’un dels partits que
dóna suport i que marca la línia de votació.

Ja dic que va ser una bona decisió, sense cap dubte, llevar
les competències de transparència al partit que en aquest
moment està sota sospita i passar-les-hi a vostè, a la conselleria,
almanco a l’altre partit, perquè no es pot controlar el mateix
que està sota sospita. Però la realitat és que el era el nom ja ha
desaparegut, ja no hi ha cap conselleria que es digui
Transparència; transparència ha caigut dels noms de l’equip de
govern, perquè inicialment era Conselleria de Participació,
Transparència i Cultura, després va ser Conselleria de
Transparència, Cultura i Esports, i ara és Conselleria de
Presidència. Però és que fins i tot a la seva pàgina web, quan un
entra al Govern, Conselleria de Presidència, funcions; ahir per
curiositat hi vaig entrar i a les funcions no hi figura aquesta, és
a dir, vostè..., Conselleria de Presidencia, funciones: “La
Conselleria de Presidència és l’òrgan encarregat d’exercir les
competències en les matèries següents: coordinació dels plans
de govern, seguiment de (...) estratègics, (...), de cooperació
social i econòmica de caràcter exterior, relacions amb les
comunitats balears a l’exterior, polítiques de solidaritat amb
pobles i països no desenvolupats, atenció a la població
immigrant; relacions amb la Unió Europea, el Govern de
l’Estat, els consells insulars, les comunitats autònomes, i amb
altres institucions i organitzacions religioses, les fundacions,
associacions i corporacions de dret públic; suport al Govern en
les relacions amb el Parlament, coordinació de la iniciativa
legislatura i de l’exercici dels poders normatius del Govern i
l’Administració de la comunitat autònoma, de les relacions amb
el Consell Consultiu i amb la Comissió Assessora (...).”

Entre les seves funcions no hi ha la transparència, (...), el
bon govern, el codi ètic, el registre d’alts càrrecs... Ho dic
perquè, bé, serà o no una anècdota però si parlam de
transparència i parlam que els ciutadans arriben, almanco a les
funcions que hi figuri i que es reflecteixi, perquè estam en un
moment realment...

EL SR. PRESIDENT:

Ha consumido su tiempo, Sra. Diputada. Le dejo un minuto
para que vaya concluyendo.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

D’acord. Idò, Sra. Consellera, jo el que li dic és que aquesta
realitat i aquesta..., jo no li llegiré, evidentment, les
compareixences que varen fer les altres conselleres dia 7
d’octubre de 2015 i dia 8 de juny de 2016, perquè per a vostè
és violent llegir el que posa en aquestes, o la darrera
interpel·lació que hi va haver ni més ni manco que dia 28 de
febrer de 2017, un mes abans; el que sí li vull demanar és una
sèrie de qüestions perquè em respongui. Per què vostè creu que
la Sindicatura de Comptes no ha de fer un informe que doni
transparència sobre punts que encara no estan aclarits?
Realment a vostè, com a responsable de Transparència, li
pareix bé? Si fos del PP li pareixeria bé?, si fossin contractes
del PP? Vostè realment crec que com a responsable de
transparència hauria d’intentar arribar al final d’aquestes
contractacions. Hi ha una investigació penal, és cert, però a part
de la investigació penal hi ha responsabilitats comptables, hi ha
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responsabilitats disciplinàries; vostè no creu que com a
consellera de Transparència hauria d’arribar i veure aquests
fons i vetllar per aquests fons públics fins on han arribat, a part
de col·laborar amb la Fiscalia com a responsabilitat pròpia?

I la darrera pregunta: vostè creu...?, protegeix el Sr.
Barceló?; vostè creu que ell ha assumit... o sigui que no té cap
responsabilitat política? Vostè ens dóna garanties que això és
així?, perquè jo crec que per això..., i aquesta és la realitat. O
simplement és que estan protegint per interessos partidistes un
govern per no haver de trencar tota una estructura de govern?
Això és la realitat, perquè una cosa és parlar de transparència
i una altra practicar, i això seria practicar la transparència.

Moltes gràcies, Sr. President i Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Podem Illes Balears tiene la palabra el Sr. Jarabo
por un tiempo de diez minutos.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Consellera, i benvinguda
a tot el seu equip, i enhorabona també a la nova directora
general de Transparència, que no tendrà una tasca fàcil, o
esperem que sí que la tengui si hi ha voluntat política dels
partits i de la resta de conselleries per facilitar-li la seva feina,
que crec que és on hi ha realment... no sé si dir el problema,
però sí el bessó d’aquesta qüestió. 

Nosaltres en tot aquest tema que deriva ara en la seva
compareixença, que ha estat, bé, una crisi de govern provocada
precisament per una manca de transparència, principalment, i
no és que això sigui una valoració política, nosaltres confiàvem
que la Comissió ètica creada per aquest govern aniria en
aquesta línia, i efectivament a les seves conclusions el seu
principal... la seva principal errada que detecta és aquesta
manca de transparència en tot aquest cas, afegint, i ja s’ha
insistit en diferents ocasions, que també ha mancat objectivitat,
que ha mancat imparcialitat i que ha mancat exemplaritat.
M’agradaria una reflexió per part d’aquest govern sobre com
és possible que tot això hagi mancat i si està d’acord amb
aquestes conclusions, que tal i com vostè ha dit, Sra.
Consellera, evidentment a partir d’aquestes conclusions les
recomanacions que fan a partir d’aquest diagnòstic evidentment
s’han de treballar, perquè nosaltres sí que confiam que aquest
govern ha de complir un mandat que no només és als acords pel
canvi, sinó que a partir d’una reclamació social prové d’una
indignació excessiva pel que ha passat en aquesta comunitat,
pel que encara continua passant al Govern de l’Estat, i que no
aguanta segons quines actituds o inèrcies del passat.

Per tant des d’aquesta preocupació, que evidentment és
greu, entenem, i vostè també ho ha dit, que els mitjans que hi
ha són escassos per dotar la conselleria de la capacitat per
atendre aquesta necessitat ciutadana, sí que voldríem saber
quina és la voluntat per part de la conselleria d’aportar més
mitjans humans i de tot tipus; que aquesta voluntat política que
vostè ha dit que existeix i que nosaltres hi volem confiar, però
és vera que els fets a vegades generen dubtes, bé, de quina

manera aquest reforçament que entenem que hi pot haver amb
el traspàs de les competències de la Direcció General de
Transparència justament a Presidència pot aportar un plus
polític, de força política, de pressió política també cap a la resta
de conselleries, perquè la transparència efectivament sigui un
símbol del canvi d’aquest govern.

Hem entès aquesta enumeració que vostè ha fet a partir
d’aquests tres eixos, que evidentment és impossible no estar-hi
d’acord; la qüestió és que s’han de complir. Nosaltres sí que
pensam que durant aquests dos anys de govern s’ha avançat,
s’ha avançat molt en transparència. Els dubtes que hi podia
haver per part de la Sra. Cabrer, i la seva biografia i del seu
partit en qüestió de transparència, evidentment quan contrastam
d’on venim i on som ara i tot el que s’ha fet, evidentment hi ha
avanços que crec que s’han de reconèixer, malgrat les errades
que sí que hi ha hagut i que en part han estat assumides.

És important entendre els conceptes que crec que es
comencen a reclamar, i de cada vegada amb més força, per part
de la nostra ciutadania en qüestió de transparència, que crec
que és on pensam que hem d’entrar, quin és el futur que ha de
tenir aquesta direcció general a part d’aquest reforçament
polític, que entenem que sí que hi haurà. La qüestió de
l’eficiència; és evident que com més transparent és una
administració, evidentment menys oportunitats té un govern de
caure a les ungles de la corrupció, i a més entenem que provoca
un estalvi de doblers a la ciutadania. Ha pujat una altra vegada,
a partir de l’enquesta del CIS, la preocupació dels ciutadans per
la corrupció; per tant aquest govern entenc que ha de fer un
plus d’esforç precisament perquè aquesta eficiència es pugui
demostrar.

Després hi ha la qüestió de l’eficàcia; s’ha dit, hi hem
insistit en diferents ocasions quant, per exemple, a les llistes
d’espera sanitàries. Com més transparent sigui la gestió
d’aquestes llistes d’espera, evidentment més podrà millorar la
qualitat del servei que un govern ofereix als seus ciutadans i
després ja és una cosa també de percepció i de reflexió
profunda, diríem quasi filosòfica, una cosa de governança quant
a com percep un govern els seus ciutadans, si són persones a les
quals se’ls ha d’amagar informació o si realment són
considerats com partícips i no només votants... idò, de
l’exercici democràtic.

I aquí, evidentment, és on el Govern ha d’equilibrar,
entenem nosaltres i també m’agradaria una valoració en aquest
sentit, entre aquest equilibri que hi ha d’haver entre l’obertura
màxima i el nudisme administratiu que de vegades provoca, idò
també... o es pot aprofitar per part de l’oposició, per part
d’aquells que volen fer crítica, idò aquest equilibri entra
obertura màxima i la intimitat i la protecció també dels
interessos de tots... idò bé, hem de veure de quina manera es
pot equilibrar aquesta relació.

Qüestió també important que consideram que ha fallat en
aquest temps que és precisament aquesta publicitat o publicació
dels possibles... de contractes o... bé, dels processos que es
podien obrir quant a la contractació i aquí, per molt que s’hagin
amagat determinades qüestions o... amagar o... diguéssim que
no s’ha fet l’esforç suficient per la seva publicitat, el que hem
de saber és què es farà a partir d’ara. 

 



724 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 43 / 7 de juny de 2017 

Jo crec que està bé que s’hagi creat un portal de
transparència, però crec que no hauria de ser l’única referència
per accedir a la informació, és a dir, una de les qüestions que
dificulta molt als ciutadans quant a la seva relació amb
l’administració és la falta de rèplica d’aquesta informació en
diferents llocs, és a dir, no es publicita el suficient, no es
replica això que es publica en una sola web i de vegades l’accés
a aquesta informació, idò no és del tot clara i aquí si que
insistiríem que bé, que... contractes que ara han estat
qüestionats o la seva fórmula de... bé, de... de publicació o de
publicitació, idò hem de mirar com es podrien millorar o s’ha
de fer una enumeració. Ens agradaria un poc més de concreció
en aquest sentit, sobretot en aquesta línia de... està molt bé que
una cosa es pugui publicar, però com és pot publicitar, com es
pot replicar perquè hi hagi més gent que pugui entendre o que
pugui accedir a saber què és el que s’ofereix realment des de
l’administració.

Per tant, apart d’aquesta necessitat d’accés a la informació,
però també d’aquesta necessitat d’informació comprensible,
que no sempre ho és, idò reclamaríem, si és possible que hi
hagi una transformació d’aquestes dades purament...
econòmiques o... parlant de pressuposts, etc., idò que hi hagi
una utilitat per al coneixement dels ciutadans de forma també
que pugui ajudar a obtenir opinions fonamentades sobre per
què es prenen determinades decisions per part del nostre
govern.

Insistim, preocupació política pel que ha passat fins ara;
insistència que aquestes recomanacions, aquestes valoracions
de la comissió ètica es puguin complir; assegurar de quina... o
preguntar de quina manera el Govern pot garantir que les seves
conselleries facilitaran la tasca de la Direcció General de
Transparència; de quina manera la Direcció General de
Transparència, a partir també de la seva força com a portaveu
i com a consellera de Presidència, idò aportarà aquest plus de
seguretat als ciutadans que el que ha passat, que entenem que
és greu, no es tornarà a repetir i això va -entenem- més enllà
d’enumeració d’intencions, va més enllà...

EL SR. PRESIDENT:

Ha consumido su tiempo, Sr. Diputado, le dejo un minuto
para que vaya concluyendo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

...acab, acab immediatament, va més enllà de l’expressió de
la voluntat política i el que esperam és que aquestes
preocupacions que s’han convertit en... bé, diguem titulars de
diaris, però van més enllà, sinó que s’han endinsat en els
ciutadans com a... bé, aquesta idea que aquest govern podria
repetir errades del passat, idò bé, que es pugui evitar en tot el
possible aquesta comparació quan sabem perfectament que no
és així. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS por Mallorca tiene la palabra la Sra.
Busquets, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. De fet, jo venia a sentir la
consellera o tenia entès que el Grup Popular el que volia era
saber quina era la feina que es duria a terme a partir d’ara en
transparència i sentir-ho en boca de la mateixa consellera de
Presidència que ara ha assumit aquesta tasca, però veig que no,
que al Partit Popular no hi ha aire condicionat, sinó que es
continuen utilitzant els ventiladors, els ventiladors per
escampar fal·làcies i presumptes incorreccions, etc., que
m’estim no entrar-hi perquè ja han tengut els seus grans i petits
moments de glòria que... ja ens han fet riure i ens fan fet més
llàstima que una altra qüestió.

Simplement vull felicitar la consellera per apostar per la
continuació de la feina feta. Creiem que en els dos primers anys
de la legislatura es va fer una feina ingent per posar la
transparència al capdavant d’aquest govern per elaborar, per
constituir aquesta comissió d’ètica o per propiciar-la perquè fos
possible constituir-la i per això s’hi ha pogut reunir i per poder
fer passes endavant en tota la participació i informació cap a la
ciutadania.

Vull explicar per una qüestió... que quedi clara, que estam
contents que aquestes recomanacions que varen sortir de
l’informe d’Intervenció i també de la comissió d’ètica pública
ara duguin endavant unes... unes instruccions, que, com diu, es
coneixeran divendres més concretament, i que es posi fil a
l’agulla perquè hi hagi aquesta publicitat i que hi hagi aquesta
eliminació, en tot cas, dels negociats sense publicitat perquè
puguin dur-se endavant les feines amb el màxim d’exposició i
de garanties de coneixement.

Només esmentar que aquestes instruccions es duguin
endavant, que la comissió d’ètica no actuï només una vegada en
aquesta legislatura; que es puguin revisar tota una sèrie de
contractes, que no només hagi de ser per unes qüestions que
hagin sortit publicades a un diari; que Intervenció també actuï
i revisi fins i tot aleatòriament els diversos contractes que es
donen dins el Govern, sempre amb voluntat de millorar, sempre
d’aprendre i sempre de fer funcionar de manera rigorosa
l’administració.

Vull recordar que entre els negociats i contractes menors al
mes de març n’hi havia 4.000 i que no només hi hagi actuació
per sis contractes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario El Pi PROPOSTA PER LES ILLES tiene la
palabra la Sra. Sureda, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, li vull agrair la seva compareixença a vostè i al seu
equip, vull demanar disculpes perquè a les dotze me n’hauré
d’anar perquè tenc una ponència perquè les lleis es volen
aprovar i per ventura no podré ser a la rèplica.
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Ens ha parlat de la tasca feta fins ara i hem de reconèixer
que sobretot ha estat parlar molt i actuar poc. El que havia de
ser la conselleria estrella, sincerament ha estat un desastre.
Quan va passar tot el tema dels contractes nosaltres ja
demanàrem que se suprimís aquesta conselleria i que les
diferents direccions generals passessin a altres ja existents.
Amb això estam contents, perquè ja vàrem demanar que
Transparència anàs a la Conselleria de Presidència, perquè
consideram que és el que pertoca.

Ha parlat del codi ètic i sabem que tothom que pertany al
Govern no ho ha signat i això no crec que sigui el més greu,
sinó que no s’ha actuat en base a aquest codi ètic. Jo ja li vaig
dir al conseller de Medi Ambient quan ens va explicar el tema
de la legalitat dels contractes, que és molt diferent receptar que
prendre i que el que no podem fer és omplir-nos la boca
criticant i donant lliçons en segons quin tipus d’actuacions i que
després es faci exactament el mateix.

Esperam que les noves mesures que ens ha explicat siguin
reals i que vostè les tiri endavant perquè es facin oportunes.
També li diré que a principi de legislatura el nostre portaveu ja
va demanar que es penjassin totes les despeses que es feien des
del Govern i es va aprovar per unanimitat, cosa que no s’ha fet.
També m’agradaria saber si es fa comptes fer. I també
demanàrem des del nostre partit que la transparència i les bones
accions que hi pot haver des de les conselleries és bàsic que els
secretaris generals siguin tècnics funcionaris de la casa i que no
siguin càrrecs polítics, perquè d’aquesta manera controlen més
i té la possibilitat que la persona estigui més a sobre de les
opcions o el que triï el polític que li agradaria fer. En aquest cas
m’agradaria que es tengués en compte aquesta petició.

Nosaltres, seré breu, li donarem la confiança, esperem que
així com ha dit que es publicarà en el perfil del contractant el
tema de les contractacions, malgrat siguin menors, crec que és
molt important i sobretot amb el que ha passat. Com dic, li
donarem aquest vot de confiança perquè tiri endavant els tres
pilars que ha dit que són: garantir els mecanismes de
transparència i comportament ètic, el tema de simplificar
l’accés i el control a la ciutadania i garantir i millorar la qualitat
dels serveis públics i dels seus càrrecs. Perquè sincerament i li
ho torn dir, la feina que s’ha fet fins ara no ha estat massa bona,
ha estat més una informació de cop de titular i quan ha passat
aquest dia ja s’havia acabat. Per tant, estarem pendents de què
l’acció que ha dit que farà, la tiri endavant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grup
Parlamentario MÉS por Menorca tiene la palabra la Sra. Font,
por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera i al seu
equip per ser aquí i per venir a explicar les seves línies. Bé, jo
també seguesc una mica la línia de la Sra. Busquets, tanta sort
que en aquesta compareixença la Sra. Costa venia a parlar de
les polítiques de transparència que pensava aplicar la seva

conselleria, jo reconec que he hagut de llegir l’ordre del dia
perquè no sabia ben bé on estava.

Jo vull parlar de transparència, per sortir una mica del camí
de tothom. Nosaltres entenem que la transparència és una eina
de bon govern i de bones pràctiques que són mitjà, no és una
finalitat i que per açò necessitam de la implicació de la
ciutadania, perquè al cap i a la fi és la versió contemporània de
la publicitat de l’actuació dels poders públics en un context de
societat digitalitzada. Entenem que serveix per proveir la
ciutadania de la informació pública com a mitjà directe de
control democràtic del poder, ja sigui polític o administratiu.
També entenem que s’ha de posar èmfasi en la qualitat de la
informació. Moltes vegades ens obsessionam amb la quantitat
i la quantitat d’informació pot produir un soroll documental que
impedeix reconèixer la informació que s’està cercant. A més,
cal recordar que de fet sí que (...) del 2016 va ser bona, segons
posicionament, la valoració quant a la informació qualitativa no
ho era tant i jo crec que és aquí on s’ha de fer molta feina
també.

S’ha de fer feina també en la conscienciació de la
ciutadania, sobre quina informació realment li interessa a la
ciutadania, perquè fins ara sembla que estam navegant sobre
interessos més personals que té aquesta persona, o que deixa de
tenir. I jo crec que també hem de focalitzar quina és la
informació que realment..., és a dir, què feim amb el Govern,
com es gasten els doblers del pressupost, on va destinat. Jo crec
que és aquesta la informació que realment necessita la
ciutadania. És evident que no basta en ser transparents,
necessitam ho torn dir, la implicació de la ciutadania perquè ha
de servir d’eina de control i també les administracions han de
donar a conèixer tot allò que la ciutadania pot saber amb un clic
i de quines eines es disposa.

Jo vaig acabant perquè vull ser breu. Jo crec que sempre ens
hem de fixar amb els que ho fan millor i per a mi els que ho fan
millor en aquest sentit és el Govern basc. Entrar a la seva
pàgina és impressionant, allà veus realment... El Govern basc
sí que entén allò que és el govern obert, l’open data i sap
perfectament com l’ha de fer funcionar. Evidentment deuen
tenir moltíssim més pressupost que no pas aquest Govern, cosa
que també caldria recalcar quan fem la crítica.

Un darrer comentari, no totes les dades que es publiquen
són iguals en la lluita contra la corrupció i açò també ho hem de
tenir molt en compte. I jo tenc dues consultes a fer-li Sra.
Consellera. S’han rebut moltes reclamacions en matèria d’accés
a la informació pública? I la segona és, en relació a les
obligacions en matèria de transparència de les entitats locals,
sabem que es va crear una comissió que només resol, però
entenem que s’hauria de crear un òrgan amb funcions
consultives, és a dir, d’assessorament, de recomanacions,
d’avaluació del grau de compliment, etc., i executiu, resoldre
reclamacions, ho tenen previst? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra la Sra. Huertas, por un
tiempo de diez minutos.
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LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Gràcies Sra.
Consellera per la seva compareixença i al seu equip. Jo no
aprofundiré en el tema dels contractes que com a mínim s’han
donat d’una manera irregular, perquè crec que la diputada del
Grup Popular ja ha fet una extensa exposició i a més, perquè
també estan investigats per Fiscalia. 

Jo vull parlar de la transparència que vostès practiquen,
perquè la teoria Sra. Consellera és fenomenal, vostès se la
saben molt bé, ara, la pràctica ja està prou més enfora. Per què
li dic això? Perquè difícilment vostès podran transparents amb
la ciutadania si no ho són amb les diputades. Si vostès
dificulten la informació als diputats, com volen donar aquesta
informació a la ciutadania? Li ho explicaré. Vaig demanar una
sol·licitud de documentació, em varen dir que no me la podien
enviar pel volum, quan vaig anar a veure aquesta
documentació, eren 35 pàgines. Crec que si dins una conselleria
no hi ha un ordinador que suporti enviar per correu electrònic
35 pàgines, molt malament anam amb aquest Govern.

Per altra banda, hi ha una sèrie de sol·licituds també de
documentació, que com vostès saben el Reglament del
Parlament diu que en 20 dies el Govern ha de contestar, fa tres
mesos i encara no se m’ha donat aquesta documentació.
Sorprenentment aquesta documentació parlava de contractes,
el que demanava jo eren contractes i estudis. Ara em diuen que
ho publicaran tot i que tot ho faran d’una manera meravellosa.
Jo no m’ho puc creure, m’agradaria creure-ho, però m’és
impossible creure amb aquests antecedents que tenc.

Per tant, li volia demanar Sra. Consellera, quan començaran
vostès a publicar els estudis, perquè si no record malament, a
les negociacions dels acords pel canvi, era un dels punts que es
va acordar, i crec que no ho record malament perquè jo hi era
en aquella negociació. Per tant, esper que aviat vegem els
estudis publicats a la pàgina web i que no posin com a excusa
la Llei Orgànica de protecció de dades, perquè són vostès els
únics que no publiquen els estudis. Si vostè va a pàgines de
qualsevol entitat, veurà que els estudis estan publicats i aquests
estudis estan pagats per la ciutadania. Per tant, la ciutadania té
dret a veure-los i fins i tot a utilitzar-los. M’agradaria saber en
quin moment començaran a publicar-los, en quin moment
començaran a ser transparents amb els diputats i les diputades
i després ja me podré creure que ho seran amb la ciutadania. En
aquests moments ho pos en dubte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra. Camps, por un
tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president, bon dia a tothom. Vull agrair a la
consellera la seva presència en aquesta comissió i a l’equip que
l’acompanya per donar-nos les explicacions de quines seran les

línies fonamentals que seguirà aquesta nova direcció general de
la Conselleria de Presidència.

Crec que és una bona notícia el fet de continuar la feina feta
perquè crec que realment hi ha una diferència abismal entre el
que es va trobar aquest govern en qüestió de transparència quan
va entrar a fer feina a mitjans de 2015 i la situació en què ens
trobam ara mateix. 

Li subscric les paraules que ha dit la consellera que el
diàleg, que és una de les característiques d’aquest govern,
s’entén molt bé a través d’aquesta transparència i així també
recollint el que es va acordar en els acords pel canvi com a
peça fonamental de tota la funció i transversal de tot el Govern
que ha de ser aquesta transparència.

Entenc que la ubicació d’aquesta direcció general dins la
Conselleria de Transparència, que pot ser és la més transversal
de totes, pot ser a partir d’ara tengui unes conseqüències molt
millors quant a la feina que es pugui dur a terme. 

És cert que l’exigència a aquest govern amb aquesta qüestió
de transparència és molt elevada, el llistó està molt alt perquè
l’expectativa és grossa, i malgrat aquest bot de 2015 a ara sigui
un bot impressionant, com han pogut escolta la resta de
portaveus i la pròpia exigència de la pròpia consellera és molt
alta. 

Els inicis òbviament no han estat fàcils, igual s’han comès
alguns errors, però jo crec que durant aquest camí s’ha fet molt
bona feina: la creació del portal de transparència, altres accions
pioneres, el codi ètic tant de càrrecs públics com per al
personal eventual, el consell assessor... no ho repetiré, ho ha
explicat la consellera, fins i tot aquesta dada que és
significativa, però tampoc no deixa de ser anecdòtica dins la
valoració del 98,1 sobre 100 en desembre de 2016, jo crec que
és una dada significativa, encara que no determinant, per
valorar la feina real que es fa des d’aquesta direcció general.

Els tres eixos no els repetiré, però jo crec que realment
l’estructura del camí on s’ha de fer feina és correctíssim en tots
els tres esglaons que se’ns ha explicat. Després la consellera
també ha fet incidència específica a assumir responsabilitats
polítiques dins aquest àmbit de la transparència que ha de
marcar la diferència d’aquest govern. Entenem que tots aquests
mecanismes que a partir de 2015 es varen posar en marxa han
funcionat. 

Realment la Sra. Cabrer ho ha vist com una pel·lícula de
terror, quasi quasi, així com ens ho relatat, però l’estadística de
dues conselleres prèvies que no han viscut un any i que li
desitja a la Sra. Costa que pugui superar aquesta estadística o
aquest rànquing, que darrerament tant els agrada fer, jo crec
que realment demostra que aquest govern practica la
transparència, i això realment és el que molesta al Partit
Popular, no?

Per tant, entenem que, efectivament, la Comissió d’Ètica
Pública s’ha posat en funcionament, ha fet unes recomanacions,
aquestes recomanacions les ha assumides el propi govern
mitjançant aquesta instrucció que també ens ha anunciat la
consellera, s’incrementa la publicitat quant a tots aquests
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contractes. També se’ns ha parlat, i jo crec que és molt
important, de la formació i conscienciació quant a aquesta
matèria perquè tots ens omplim la boca, però molts tendrien
dificultats per articular mesures concretes quant a contractar
aquesta transparència. Crec que és molt important que tot el
personal que estigui a càrrec de dur a terme aquestes tasques
tengui aquesta formació adient i aquesta conscienciació de la
importància que té.

Com a cloenda de tota aquesta actuació ens ha anunciat
també la modificació de la Llei de bon govern per tal
d’actualitzar-la i pugui donar resposta a totes les situacions de
fet que es pugui donar. 

Clar, parlava d’eslògan, d’entrada massiva de la Fiscalia
Anticorrupció a les conselleries, d’obscurantisme, de
finançament il·legal, de corrupció... jo crec que la portaveu del
Partit Popular ha tengut un biaix important quant a la seva
pròpia experiència dins la seva formació política. Crec que
realment, bé, hi ha hagut un moment que he tengut la sensació
d’estar en un altre tipus de compareixença, però en qualsevol
cas, crec que és justificable la seva intervenció per les seves
mateixes experiències.

Quant al portaveu de la formació política de Podemos, crec
que és cert que hi ha actituds d’inèrcies del passat que s’han
d’eradicar, però crec que ell també ho ha reconegut, no?, la
diferència entre el tractament que tenia la transparència a
l’anterior legislatura i el bot qualitatiu i significatiu que ha
tengut durant aquesta, malgrat aquests petits entrebancs o
aquestes dificultats que hi ha hagut en el camí perquè ningú no
ens va dir que fos fàcil engegar aquest tipus de polítiques, crec
que ha donat una resposta satisfactòria i que anam pel bon
camí. És a dir, la feina que es du a partir d’ara ha d’anar encara
a millorar més tota aquesta política amb relació a la tasca de
transparència. 

Clar, em qued més tranquil·la quan reconeix que s’ha
avançat. He de discrepar amb vostè el fet que realment aquesta
comissió d’Ètica Pública jo crec que sí ha demostrat que existia
per a qualque cosa, no simplement ha estat formal, s’han posat
en marxa tots els mecanismes i crec que les conseqüències que
hi ha hagut, les responsabilitats polítiques assumides donen per
bona aquesta eina que realment ha funcionat.

Res més, no em vull allargar més perquè crec que la
intervenció de la consellera ha estat molt clara i ara ens podrà
aclarir aquelles qüestions que li hem demanat els portaveus. Jo
només la vull encoratjar en aquesta tasca, que no és fàcil, per
suposat també té tota la confiança del Grup Parlamentari
Socialista en la seva feina i en aquesta nova direcció general
que ara assumeix la seva conselleria, estam segurs que
s’esforçarà moltíssim, els que la coneixem bé sabem que és una
treballadora incansable i li desig molts d’èxits i com no, en
qualsevol cas, el balanç dels seus èxits s’hauran de fer quan reti
comptes, i crec que ara no és el moment, ara era el moment que
ens expliqués quines eren les seves línies de feina.

Res més. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Contesta la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies a les diputades
i als diputats que han intervengut. 

En primer lloc, els vull agrair el to assossegat en les
intervencions perquè és cert que quan parlam i en aquests
darrers mesos en temes de transparència de contractació podem
fer o bé discursos més fàcils o demagògics o tirar-nos i posar-
nos a recordar què va passar en no sé quina legislatura o mirar
de cara al futur per millorar tot allò que ha funcionat malament. 

També voldria diferenciar dues coses clarament, aquelles
coses que han pogut funcionar malament i que funcionen i que
en un futur sempre hi haurà errades, i ara posam el focus en
transparència perquè tenim un govern que ha posat el llistó ben
alt en bon govern, ètica i transparència. 

Deia la Sra. Cabrer, portaveu del Grup Popular, que si aquí
hem desfilat diferents responsables a parlar de transparència,
efectivament, mai no s’havia parlat tant i mai ningú no havia
assolit aquest grau de responsabilitat política posant el llistó tan
alt. Abans era impossible que haguéssim parlat ni de Comissió
d’Ètica ni d’informes d’Intervenció en uns contractes concrets
provinents prèviament d’un informe de Comissió d’Ètica entre
d’altres coses perquè ni tan sols existia, ni de codi ètic. perquè
no existia, ni de si falta un càrrec o dos a haver signat el codi
ètic perquè ningú no el signava perquè no existia. 

Per tant, hem donat, jo crec, una passa endavant important,
i això s’ha de posar en valor. Per suposat que vull reconèixer la
feina feta en aquests dos anys. No compartesc, malgrat que
respect les crítiques fetes, que s’ha fet molta remor i molts de
titulars i poca feina. No, el que passa és que la feina que s’ha
fet i que es farà moltes vegades no transcendeix fins que no
posam l’accent quan ocorre un problema o hi ha una errada o
un problema en qualsevol... el que sigui, actuació política o
contracte. Però la feina per suposat s’ha feta i molta, jo he posat
alguns exemples que no tornaré ara a repetir.

Com dic, per una banda, s’assumeixen responsabilitats
polítiques i, per altra, voldria també fer una diferenciació, i els
agraesc les seves diferents intervencions perquè algunes coses
m’han fet reflexionar durant les intervencions quan diem,
posam al mateix nivell qualsevol tipus de contracte o d’errada
o d’actuació política. Mirin, jo som de les que pens que els
ciutadans i les ciutadanes són molt, però moltíssim més
intel·ligents de com els tractam o tracten alguns. Els puc
assegurar que els ciutadans i les ciutadanes saben diferenciar
quan ha existit malauradament en aquesta comunitat governs o
determinats responsables polítics que només van venir a
governar per malbaratar diners públics i per embutxacar-se
diners públics, i saben diferenciar on hi ha hagut contractes,
que no defensaré on hi ha hagut irregularitats administratives,
que ningú no ho confongui, però que els ciutadans
afortunadament són molt més intel·ligents que tot això quan
intentam posar en el mateix sac absolutament tot. I crec que és
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un error que ho facin ni el Partit Popular, ni el Partit Socialista,
MÉS, Podemos o qualsevol altre partit. Crec que és un error
perquè ens serveix a efectes dialèctics aquí, a nosaltres ens
anirà molt bé, però per als ciutadans i les ciutadanes que ens
escolten crec que és molt poc gratificant.

Deia el portaveu de Podemos que precisament un dels
problemes o una de les màximes preocupacions que existeix
encara entre els ciutadans és el tema de la corrupció.
Efectivament, i afortunadament, que per als ciutadans aquest
sigui un problema de màxima magnitud, això és d’agrair,
perquè també ara els ciutadans són molt més exigents a l’hora
de demanar responsabilitats polítiques i a l’hora de requerir una
rendició de comptes per part dels responsables polítics. I si
precisament una de les màximes preocupacions dels ciutadans
ha estat o és la corrupció és pels centenars i centenars, o no sé
si milers, de casos de corrupció que existeixen en aquest país
i aquí a les Illes Balears, on, com deia abans, malauradament
també n’hem estat notícia en massa ocasions. Parlàvem ara de
bon govern, i desgraciadament en aquesta comunitat hem
tengut màsters en mal govern, que han portat al fet que gent a
dia d’avui encara sigui a la presó, i moltes d’altres causes que
queden per endavant, quan parlam de corrupció.

Això per una banda. Però, per una altra, no ho mesclem tot.
Deia la diputada Sra. Font: “pensava que havíem vengut aquí
a parlar de transparència”; també, i en té relació. No volem que
aquestes pràctiques il·legals o que se’ls pugui aplicar el Codi
Penal, per suposat, tornin a passar en aquesta comunitat; tenim
una administració de justícia, una fiscalia que actuen quan han
d’actuar i per tant els deixam fer la seva feina, i, en aquest cas,
un govern o unes administracions que tenim la responsabilitat
política de posar les eines suficients a l’abast de tothom dins
l’administració, per una banda, i, per l’altra, facilitar als
ciutadans que tenguin accés a aquesta informació, perquè com
més transparents siguem, com més facilitats donem a la
població, almenys més difícil serà que ningú no tengui la
temptació d’actuar malament.

Per altra banda també s’ha posat aquí de manifest, alguns
amb més alegria o menys, si (...) de transparència..., o abans era
una conselleria, ara passa a una direcció general nova,
efectivament de Transparència i Bon Govern, voldria també
deixar clara una cosa, i no vull rebaixar expectatives a ningú:
el fet que un tema com el de la transparència en aquests
moments s’hagi decidit políticament que estigui a la Conselleria
de Transparència no és ni perquè aquesta conselleria sigui
millor, ni aquesta consellera, que el responsable d’Educació, de
Cultura o de qualsevol altra conselleria. Sí és cert que pel seu
contingut transversal i de coordinació, com tenim també una
direcció general de Coordinació, se li vol donar la força i la
importància que creim que ha de tenir a l’hora d’implicar totes
les conselleries, perquè efectivament sense la col·laboració i la
corresponsabilitat dels responsables polítics de la resta de
conselleries, en solitari, no faríem res. Amb això vull dir que
evidentment aquesta és una responsabilitat de tot el Govern,
que assumesc de bon gust en primera persona, passar aquesta
direcció general de Transparència i Bon Govern a la
Conselleria de Presidència.

I per altra banda també he de dir, perquè han fet referència
alguns dels diputats, concretament la portaveu del Grup

Popular, la Sra. Cabrer, a la Sindicatura de Comptes..., miri, jo
no m’he negat que cap institució faci cap informe, faltaria més.
Miri si no ens hem negat aquest govern que per primera vegada
es firma un codi ètic, es crea una comissió d’ètica, es fa una
recomanació, es fa un informe per part de la comissió ètica amb
unes recomanacions que el Govern ja ha dit que assumeix al
cent per cent; no només les assumim i ho deim, sinó que en
aquest consell de Govern de divendres ja prendrem en ferm una
de les mesures, que és -i ho he explicat abans- que es deixin de
fer negociats sense publicitat per la quantia, que era una de les
recomanacions que feia la Comissió d’ètica pública; i una altra,
i aquest és el debat que existeix ara dins el Govern des d’un
punt de vista també tècnic, de quina forma feim més públics...
o donam més publicitat a tots els contractes menors sense que
això vulgui dir que haguem de paralitzar l’administració amb
contractes que siguin petits per adquirir determinats serveis, per
dir-ho d’una forma senzilla, i estic convençuda, perquè avui
som jo aquí, aquest govern, rendint comptes de tot això, però
passat demà pot ser qualsevol de vostès en aquesta cadira
gestionant el Govern o qualsevol altra administració, i
evidentment els que tenen experiència política, i la Sra. Cabrer
la té i molta, saben perfectament diferenciar una cosa de l’altra.

Com deia feien referència a un possible informe de la
Sindicatura de Comptes. Benvingut sigui i així arribi. Jo només
el que demanaria al Partit Popular és coherència, i que es faci
cas i es compleixi el que diuen els informes, afectin al seu partit
o no, perquè precisament un dels darrers informes de la
Sindicatura de Comptes ha requerit ja..., hem hagut de requerir
des del Govern, per una sentència judicial -ho sap vostè, Sra.
Cabrer- que condemnava el Partit Popular a tornar una
subvenció electoral, i hi ha una sentència judicial i un informe
de la Sindicatura de Comptes que diuen que han de tornar uns
diners públics per una subvenció electoral de l’any 2007 que
vostès, Sra. Cabrer, el Partit Popular, han cobrat il·legalment.
Tenim sentència, informe de la Sindicatura de Comptes i acord
del Consell de Govern, i encara estam esperant el retornament
d’aquests diners públics. I no es pensi, perquè de veritat que jo
venia aquí concentrada per no començar a parlar dels governs
del Sr. Matas perquè, si no, no acabaríem, necessitaríem un
monogràfic de tres mesos, però hem de donar respostes
coherents a la ciutadania i passes valentes. Escolti, miri, si això
ja no té més remei que és que s’ha de pagar, facin-ho, facin-ho
i així els ciutadans diran: “Bé, ho van fer malament, els han
condemnat i compleixen”; però si continuam enredant al final
tots, perquè a tots ens posen al mateix sac, acabam amb poca
credibilitat d’allò que pregonam.

Això respecte del que em demanava la Sra. Cabrer de la
Sindicatura de Comptes. De les responsabilitats polítiques, bé,
miri, jo només desitj que en alguns anteriors governs
s’haguessin assumit responsabilitats polítiques, perquè potser
si algú o alguna hagués assumit alguna responsabilitat política
en anys anteriors i en governs anteriors potser ara no estaríem
lamentant el que estam lamentant de la corrupció que hi ha
hagut en aquesta comunitat. I torn dir que estic parlant de
responsabilitats polítiques, no d’altres tipus de responsabilitats
penals, etc., perquè com he dit abans la gent i la ciutadania sap
distingir perfectament quan parlam d’una cosa o de l’altra. 

Feien vostès menció als contractes que Intervenció i la
Comissió d’ètica van analitzar, efectivament, i quan dic que no

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 43 / 7 de juny de 2017 729

ho posem tot al mateix sac vull dir això, perquè a ningú no
s’escapa que quan llegim, si només et quedes amb el titular, que
un contracte menor supera el llindar del que estableix la Llei de
contractes perquè es va posar 18.000 euros, i s’hauria d’haver
posat 17.999,99, és a dir, amb un cèntim... Això està bé?, no,
està malament, però, bé, no ho posem tot en el mateix sac
perquè no tot és el mateix. I miri, a mi sincerament, com
comprendrà, per a aquests casos concretes em poden acusar de
tot el que vulguin menys de partidista, perquè a més a més no
form part del partit en aquest cas pel qual s’ha vist implicat en
tot el tema del cas dels contractes a què vostès han fet menció.

Per altra banda deia el Sr. Jarabo que els mitjans són
escassos. Efectivament, són escassos, i l’administració ens
hauríem -totes en general- de prendre seriosament els
pressupostos que destinam a modernitzar l’administració,
perquè si no la modernitzam ja podem fer discursos de
transparència que això serà missió impossible, i des de l’Estat,
que cada vegada també és més exigent en compliments,
sobretot perquè es lliguen en temes econòmiques i del FLA a
les diferents comunitats autònomes, però si no hi posam els
recursos econòmics suficients serà difícil que donem
contestació satisfactòria al que demana la ciutadania.

I he dit també, i ho va explicar la consellera d’Hisenda fa
ara dues setmanes, si no ho record malament a la interpel·lació
que li va fer el Sr. Lafuente del Grup Popular de temes de
contractació i, per tant, no vull tornar ser reiterativa de totes
aquestes mesures que ara ja s’estudien i es posen en marxa,
perquè s’actuï de la millor forma possible. I que casos o
contractacions que poguessin tenir el més mínim dubte, que no
es tengui. Que això vol dir que serem perfectes i que no tornarà
passar res? No, això vol dir que hem de posar totes les eines
perquè això no passi, perquè s’actuï de la millor manera
possible. I per això fan falta recursos econòmics també. Des del
Govern evidentment posam o volem posar més eines a l’abast
de tothom.

Per altra banda una de les intervencions, crec que ha estat
la portaveu d’El Pi, la Sra. Sureda. Miri, a mi allò que me
traslladen és que tot el Govern, o tots els càrrecs d’aquest
Govern han firmat el codi ètic, farem un repàs de si algú no l’ha
firmat, tenint en compte que signen el codi ètic tots aquells
nomenaments que passen pel Consell de Govern. Ho dic perquè
potser hi ha alguns nomenaments que no són de Consell de
Govern, que són els que recull precisament el codi ètic i són els
que signen aquest codi ètic. També deman disculpes si a la
pàgina web han trobat que no s’han inclòs les noves funcions
d’aquesta conselleria, si no ho posa és una errada evident i
deman disculpes per aquesta errada a la pàgina web.

I per acabar, compartesc amb la Sra. Font que tenim altres
comunitats que són més punteres en temes de transparència i
bon govern, efectivament. El Govern basc n’és un exemple en
tot el que fa referència a l’open data, sense cap dubte. Per això
no deu ser casualitat que fos la comunitat que va tenir la
puntuació més elevada de Transparència Internacional l’any
2016. 

Agrair també les paraules de la portaveu del Grup
Socialista, de la Sra. Camps, que com he dit abans des de la

Conselleria de Presidència farem tots els esforços necessaris
perquè aquesta transversalitat i coordinació arribi a bon port.

I a la Sra. Huertas dir-li que en cap cas dificulta ni és cap
intenció d’aquest Govern, dificultar la feina dels diputats o
diputades en la contestació de sol·licituds de documentació.
Una altra cosa és que ens puguem retardar, no se sigui tot l’àgil
que un voldria. La Sra. Huertas que sap perfectament també
com funciona el Parlament, segurament tots hem de fer esforços
perquè a més aquest Parlament tampoc ha sortit molt ben parat
en el rànquing de transparència i a això també entre tots hi hem
de posar solució. Aportant més recursos econòmics al bon
govern i a la transparència perquè ningú ho vegi com una cosa
intangible, perquè els ciutadans com deia abans, els ciutadans
afortunadament cada vegada són molt més exigents amb tots
nosaltres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Consellera. En turno de réplica por
parte del Grupo Popular tiene la palabra la Sra. Cabrer, por un
tiempo de cinco minutos.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, gràcies per haver contestat les qüestions que li he
plantejat. Com veu, el Grup Parlamentari Popular no és l’únic
grup que coincideix en què el balanç de transparència d’aquest
Govern és negatiu, desastrós, paraules buides, eslògans, però
que no hi ha realitats, ni voluntat real. Això ho hem sentit i no
precisament del Grup Parlamentari Popular, que no es
publiquen informes, que es continua boicotejant la tasca dels
grups parlamentaris dins el Parlament, coses que han passat
sempre, idò continuen exactament igual. No s’ha millorat, no
es donen sol·licituds de documentació, etc.

Però passem a la qüestió important de per què ens trobam
avui aquí i vostè m’ha contestat, però jo vull sincerament
perquè en ares de la transparència mereix aprofundir un poquet.
És a dir, davant la situació que hi ha, el Govern diu volem saber
i volem demanar dos informes, un a la comissió d’ètica i un a
la Intervenció de la comunitat autònoma. Això es va dir quan
hi va haver la crisi de govern. Els dos informes han estat
negatius, s’ha incomplert el codi ètic, s’han assumit
determinades responsabilitats polítiques, no totes des del nostre
punt de vista de grup parlamentari, una part. I després hi ha un
informe de la Intervenció. 

Evidentment vostès diuen: els ciutadans saben distingir;
efectivament i els ciutadans aquí han distingit i han dit aquí hi
ha “chicha”, perquè els continguts dels informes, allò que es
demana per informar, estudi de la Simfònica és públic, 20.000
euros, 18.000 euros, el cap de campanya, (...), m’entén. O sigui
sí, els ciutadans han vist que hi ha “chicha”. S’ha vist i s’ha vist
a la Fiscalia i aquesta és la realitat i es veu per tota la dinàmica.
Hi ha molts de casos, també s’ha dit, com vostè ha dit, que
podien estar 3 mesos, el que vostès vulguin, de fet aquesta
legislatura han estat mesos i mesos investigant encara allò de fa
10 anys i 14 anys. Cap problema, però li dic que aquí hi ha

 



730 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 43 / 7 de juny de 2017 

“chicha” i els ciutadans ho han percebut, no estam parlant ja ho
he dit, de qualsevol irregularitat, de qualsevol fraccionament.
No, parlam d’empreses del mateix grup, parlam de coses molt
estranyes, de l’íntim amic del Sr. Barceló, del Sr.
Vicepresident, quasi un germà, a més el coordinador de la
campanya, el segon coordinador de la campanya de
l’Ajuntament de Palma. Aquesta és la realitat.

I aquest segon informe ja més jurídic-financer, corrobora
que hi ha una il·legalitat, però diu dues coses importants, que
ells no entren en veure l’execució de la prestació, només es
fixen en què l’òrgan de contractació ha dit que està comprovat
que s’ha fet, però no entra en el contingut i que no entra en el
preu de mercat d’aquests contractes, per tant, manca
informació. Vostè ara ens diu que no s’oposen a un informe de
la Sindicatura de Comptes. Vostè crec que no és diputada, però
la seva presidenta sí, la Sra. Presidenta ha votat que no. No sé
si ara podem tornar al Parlament i tornar-ho dur a votació o
directament ho pot fer el Govern, m’és igual, o per un acord de
la Junta de Portaveus si realment hi ha voluntat de saber totes
les contractacions d’aquestes empreses, també del Consell de
Formentera i d’altres ajuntaments que han sortit com el de
Palma i el de Calvià i a part, el Govern de les Illes Balears i
que puguin aprofundir en concret sobre el preu de mercat i
sobre la comprovació que són dos temes en què la Intervenció
no ha volgut entrar. Ja sé que hi ha una investigació, o unes
diligències prèvies a la Fiscalia, però el Govern pot anar al final
perquè hi ha unes possibles responsabilitats a part de les penals.
I la pregunta que jo li vull fer és, vostè com a consellera
responsable de Transparència, vol saber si el preu era o no de
mercat? Vol saber la comprovació real d’aquesta despesa, ho
vol conèixer o no ho vol conèixer? Per tant, vol aclarir si s’han
de prendre mesures dins el Govern de responsabilitats
comptables i disciplinàries, d’això parlam. Aquesta és la
situació.

Vostè assumeix que el Sr. Barceló no ha d’assumir cap tipus
de responsabilitat, per tant, tot el que ha fet ell és perfecte? Ho
assumeixen? O simplement és que ja veurem, no, no, jo no
assumesc res. Llavors no estam arribant on hem d’arribar,
simplement estam tapant per motius partidistes, perquè som
socis de govern i ens quedam amb un govern realment no sé en
quina situació. 

Jo esper que no practiqui la transparència com li acaba de
dir la seva portaveu, que ha dit que és transparent perquè els
consellers se’n van pel motius que se’n van. No, esper que no
haguem d’arribar a què vostè se’n vagi per aquest motiu, la
transparència és una altra cosa prèvia, no perquè després
s’assumeixin unes responsabilitats polítiques. Vostè pot fer
política, només fer una intervenció política, com ha fet, parlam
per exemple de què abans no hi havia el codi ètic. Miri, no sé
què hi havia, per ventura no, però aquí es va aprovar una
comissió d’investigació amb el Govern del PP sobre Son
Espases i justament de la legislatura. Més transparència que
donar suport a una comissió d’investigació del seu propi... i a
més un tema que estava judicialitzat, amb querella
d’anticorrupció i es va fer i es va arribar fins on s’havia
d’arribar. Fins i tot hi va haver una peça separada nova dins el
cas Palma Arena d’aquesta comissió d’investigació. I ens pot
dir que hi ha una sentència de la Sindicatura del PP. Bé, vostè
és advocada, jo també ho som, hi ha uns tràmits d’execució de

les sentències, molt bé, jo no ho justificaré, no sé exactament,
però si hi ha una sentència que condemna el Partit Popular
s’haurà d’executar, això és evident i s’executarà, hi ha uns
tràmits, recursos, no ho sé, uns (...) d’execució que vostè sap
que hi ha uns procediments i que tenen dret les parts a fer-ho.

Però a part d’això, evidentment molt bé...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya concluyendo Sra. Diputada.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Acab Sr. President. Vostè pot practicar la transparència avui
i jo l’anim perquè ho faci, o que almanco si passen segons
quines coses, vostè assumeixi la responsabilitat política i digui
dimitiré. Perquè vostè ens diu, tant de bo qualcú a l’anterior
legislatura hagués advertit i dit que s’havien d’assumir
responsabilitats polítiques perquè per ventura no hauria passat
el que ha passat. I jo li dic, vostè ens pot dir avui que no ha de
dir tant de bo ningú assumeixi responsabilitats política, no, si
passa vostè l’assumirà i dimitirà? Aquesta és la pregunta, o la
Sra. Presidenta?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Podem Illes Balears tiene la palabra el Sr.
Jarabo, por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair també les respostes de la
Sra. Costa, simplement qüestionar, comentar tres qüestions,
molt breument. 

Quant a les afirmacions de la Sra. Camps que jo no volia
que continuàs la comissió d’ètica amb..., no, no, valoram molt
positivament els esforços de la comissió d’ètica i esperam que
actuï encara més i que pugui ser cridada en més ocasions, no
per qüestions com les que han succeït ara, sinó com a una
qüestió de normalitat democràtica absoluta d’un control ètic del
que fa aquest govern, o sigui que... no sé si m’he explicat molt
malament, però entenc que no hi ha cap discrepància. 

En fi, costa molt reprimir-se a respondre el Partit Popular,
no és el que... no és el motiu d’aquesta compareixença, però
que el Partit Popular, que la Sra. Cabrer, ara, d’alguna manera
es vulgui penjar la medalla que gràcies al fet que es va crear
aquí una comissió es va poder... el jutge Castro pugui crear una
nova peça separada del Palma Arena, perquè vostès varen
aprovar una comissió aquí, escolti, vostès són els antagonistes
de la transparència o sigui que... i els prínceps o princeses de
l’opacitat amb la qual cosa cap retret a... ni a aquest govern ni
a la resta de partits. 

Sí que, evidentment, demanar explicacions i sí que vull
valorar... a més de manera molt, molt, molt sincera, el
reconeixement d’errades que fa el Govern. Crec que això sí que
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és important, és a dir, que en altres ocasions..., ara que hem vist
en diferents governs o en consellers quan s’equivocaven és
justament intentar amagar o desviar l’atenció. 

Crec que aquí hi ha un reconeixement i vostè ho ha tornat
fer aquí, que evidentment que hi ha hagut errades i que
evidentment que hi ha un recorregut per millorar en aquesta
administració, en aquest govern. 

No només és una qüestió de mitjans, jo crec que també hi
ha d’haver un to i una relació amb els ciutadans per part de les
persones responsables políticament que..., respostes sinceres,
si hi ha hagut una errada evidentment s’ha de reconèixer i
després ja entre tots hem de mesurar quines són les
conseqüències polítiques que hauria de tenir aquesta errada i
nosaltres des del principi ho vàrem dir, que valoràvem molt
positivament que a partir d’una errada en principi ètica hi
hagués una assumpció de responsabilitats com va ser la
dimissió de la consellera de Cultura.

Qüestió fonamental -i hi insistiré molt, molt en els pròxims
mesos i en el que queda de legislatura-, hem d’aportar els
recursos necessaris perquè la transparència realment funcioni
i aquí també sabem que dins la direcció general o... amb la
integració de la direcció general en aquesta conselleria crec que
es pot aportar un pes important a l’exercici d’aquesta
transparència major del que hi havia abans, i mira que nosaltres
pensàvem que era millor que transparència fos un nom de
conselleria i que estava bé allà on era, però bé, aprofitant que
ja la decisió està presa la vull encoratjar, tant a vostè com a
consellera... pel seu caràcter també i per la seva capacitat
diplomàtica, perquè aquesta transversalitat que vostè ha
mencionat i necessària coordinació amb la resta de conselleries
perquè la transparència realment funcioni, idò que sigui capaç
d’aplicar-ho tant a vostè com també a la directora general. Crec
que hauran d’emprar-se a fons precisament perquè la
coordinació i el convenciment de la resta de conselleries sigui
realment efectiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS por Mallorca tiene la palabra la Sra.
Busquets, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, no faré ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES tiene la palabra la Sra. Sureda,
por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sra. Costa, encara som aquí, agrair la
seva presència i vostè ho ha dit: és vera que s’han posat el llistó
molt alt des del Govern, però també és veritat que han estat

vostès els que l’han posat i, per tant, el que li demanaria és que
complís el que varen dir que faria.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario MÉS
por Menorca tiene la palabra la Sra. Font por un tiempo de
cinco minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Sra. Costa, jo no sé si m’he despistat,
però crec que no m’ha respost les dues preguntes que tenia.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Font. Por parte del Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra la Sra. Huertas, por un
tiempo de cinco minutos.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Sra. Consellera, jo tampoc no li puc
donar les gràcies per la seva resposta ja que en relació amb les
meves preguntes, alguna ni l’ha contestat i de l’altra no ha
concretat gaire.

Li tornaré demanar: quan publicaran els estudis?, quan
facilitaran la documentació que se’ls ha sol·licitat fa més de
tres mesos? Això m’agradaria que si és possible a la
contrarèplica contestàs.

I per altra banda, sincerament, Sra. Consellera, si no fos
perquè som a una compareixença, cosa que per a mi és molt
seriosa, em pensaria que el que vostè ha dit és un acudit, perquè
dir que vostès s’han posat el codi ètic molt alt, un govern
suportat per un grup parlamentari que està investigat per la
Fiscalia, una coalició de la qual formen part que la Sindicatura
de Comptes els ha requerit la subvenció electoral, i per un altre
grup on el seu secretari general per ser suau diré que no ha estat
gens transparent ni amb el Parlament ni amb Hisenda ni, per
extensió, amb la ciutadania, sincerament, jo molt alt, molt alt
no el veig.

I en darrer lloc m’agradaria dir-li que impedir qualsevol
tipus d’investigació, com pot ser Sa Nostra, la compareixença
del Sr. Carbonero no crec que sigui un exemple de
transparència precisament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra. Camps, por un
tiempo de cinco minutos.
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LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president. Simplement, per agrair la
compareixença de la consellera i del seu equip, dir-li que té
molta feina per davant, que s’haurà d’esforçar molt, que com
està comprovat en aquesta comissió les percepcions del que
hauria de ser la transparència són molt diferents i els usos
parlamentaris de cadascuna de les seves àrees també veig que...
se’n fa un ús molt particular en algun cas d’alguna d’elles, aquí
havíem vingut a parlar de transparència i agrair per aquest fet
totes les explicacions que ens ha donat la consellera. 

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Contrarèplica de la Sra.
Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sr. President i gràcies a les senyores diputades i al
Sr. Diputat. 

Sra. Font, disculpes, efectivament se m’ha passat, no li he
contestat, m’havia preguntat vostè quants d’expedients s’havien
tramitat o teníem sol·licituds d’informació pública, en aquest
cas són 22 expedients dels quals en queden 6 pendents de
resoldre definitivament.

També m’havia preguntat si es crearia l’òrgan específic de
resolució d’aquests expedients que a la vegada també serà o pot
ser un òrgan de consulta i assessor, sí, tenim intenció de crear-
lo. Es troba en aquests moments pendent, com vostè sap molt
bé; hi ha ara una comissió específica que resol tots aquests
expedients quan tenim aquesta sol·licitud per part o bé de
ciutadans o bé d’altres administracions públiques, però la
nostra intenció és poder crear, diguem, l’organisme concret que
resolgui no només els expedients, sinó que també serveixi
d’òrgan de consulta.

Per altra banda, també vull reiterar a la Sra. Huertas que
aquest govern lliura i lliurarà tota la documentació que
demanen els diputats i diputades, que en aquells casos que
haguem sobrepassat, diguem, el límit dels dies o del termini
que se’ns marca reglamentàriament, probablement això és
perquè els milers i milers, i milers de preguntes i sol·licituds de
documentació fa que no puguem donar resposta al dia o al
mil·límetre d’allò que se’ns demana, però que evidentment la
nostra intenció és complir aquest deure de lliurar la
documentació que se’ns demana, faltaria més.

I ja per anar acabant, em quedo amb la part més positiva on
tots coincidim per avançar en temes de transparència. Sra.
Cabrer, no puc compartir amb vostè..., si exagerem tant els
adjectius de desastrós, eslògans, boicot... a més de persones, de
qui han estat responsables polítics d’aquesta comunitat poca
credibilitat podrem transmetre als ciutadans. 

Com vostè sap molt bé, si no jo ara li ho record, el Govern
no pot demanar directament informes a la Sindicatura de

Comptes, això va provocar que ara fa poques setmanes al
Consell de Govern aprovàssim dos acords: un, li ho he explicat
abans, que era arran d’un informe ja existent de la Sindicatura
de Comptes que diu que hi va haver una subvenció electoral
il·legal al Partit Popular, hi ha una sentència ferma, hi ha un
informe de la Sindicatura de Comptes, el Consell de Govern va
aprovar un acord on es reclama al Partit Popular que torni
aquests diners. Això per una banda.

En segon lloc, un altre dels acords que va prendre el
Consell de Govern, precisament perquè el Govern no pot
demanar directament un informe a la Sindicatura de Comptes,
va ser demanar a aquest parlament que s’adreci a la Sindicatura
de Comptes perquè fiscalitzi aquestes mateixes subvencions
electorals de l’any 2003 del Partit Popular, perquè hi ha una
sentència ferma que diu que pels pagaments en negre que va fer
el Partit Popular varen cobrar unes subvencions de forma
il·legal.

Això són els informes que tenim en ferm a dia d’avui de la
Sindicatura de Comptes i que fan referència precisament al seu
partit. 

Miri, tampoc no puc compartir que el Govern no adopti o
no hagi assumit les responsabilitats polítiques al màxim nivell
perquè, com he dit abans, s’han pres aquestes responsabilitats
i s’han assumit aquestes responsabilitats polítiques amb la
dimissió per part de qui era la consellera de Cultura i de
Transparència. 

M’ha fet vostè menció a la comissió d’investigació que es
va crear aquí la passada legislatura pel tema de Son Espases.
Bé, a mi m’hagués agradat que a més de la Comissió
d’Investigació de Son Espases, ara em sap greu fer referència
a qui presideix aquesta mesa, per tant, ho faré finament, però la
passada legislatura el Consell de Govern ens va denegar als
grups de l’oposició documentació precisament de l’expedient
de Son Espases, de l’expedient de Son Espases que encara està
en via judicial pendent que acabi la instrucció i que se celebri
el judici.

Però com deia, em vull quedar amb la part positiva de mirar
a partir d’ara. Avui parlam de tot això, ja n’hem parlat en
moltes altres ocasions precisament perquè tenim un govern que
no només ho diu sinó que predica amb l’exemple quan diem
que els temes de transparència i de bon govern s’han de portar
a terme, que s’assumeixen responsabilitats en aquells casos que
pensam que s’han d’assumir aquestes responsabilitats, que ens
comprometem també pressupostàriament que millori
precisament per fer de l’administració d’aquesta comunitat
autònoma una administració més àgil i més oberta a la
ciutadania, perquè com més controls tengui la ciutadania sobre
els responsables polítics tenim segurament moltes més
possibilitats de fer una bona gestió.

Per últim, dir que també tenim uns informes d’Intervenció
i d’una comissió d’ètica perquè ha estat aquest govern que va
crear o que va aprovar un codi ètic, que ja li aclareix, Sra.
Cabrer, que en anteriors governs no va existir, i perquè va crear
també la Comissió d’Ètica que, com ha dit abans alguna altra
diputada, no només ha de controlar aquests contractes sinó que
és la pròpia comissió d’ètica en el seu informe o en les seves
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conclusions ja s’ofereix al Govern per efectuar aquelles
consultes que cregui convenients a l’hora d’actuar qualsevol
responsable polític del Govern.

Així que moltes gràcies i gràcies també als diputats i
diputades per les seves intervencions i les aportacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Una vez acabado el debate
queremos agradecer la presencia de la Sra. Pilar Costa y de su
equipo en esta comisión. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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