
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES

INSTITUCIONALS I GENERALS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 355-1992 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2017 Núm. 49

 

Presidència
de l'Honorable Sra. María José Camps i Orfila

Sessió celebrada dia 27 de setembre de 2017 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 5412/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a cobertura del servei d’informatius de l’Ens Radiotelevisió
de les Illes Balears a l’illa de Formentera. (Ajornada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808

2) RGE núm. 7915/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a publicació dels informes de la Intervenció
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808

 



808 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 49 / 27 de setembre de 2017 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, presidenta, Sílvia Cano substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume
Font. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del
dia d’avui que consisteix en el debat de les proposicions no de
llei RGE núm. 5412 i 7915/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5412/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a cobertura del servei
d’informatius de l’Ens Radiotelevisió de les Illes Balears a
l’illa de Formentera.

Estava previst començar pel debat de la Proposició no de
llei RGE núm. 5412/17, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, relativa a cobertura del servei d’informatius de l’Ens de
Radiotelevisió de les Illes Balears a l’illa de Formentera, i
l’havia de defensar la diputada Sra. Tur, que n’és l’autora.

En canvi, ha excusat la seva assistència i, d’acord amb
l’article 73 apartat segon del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, aquesta presidència, atesa aquesta absència de la
Sra. Tur que ens ho ha comunicat abans d’iniciar la comissió,
que és l’autora de la primera de les proposicions no de llei
incloses a l’ordre del dia d’avui, proposa d’alterar aquest ordre
del dia en el sentit d’ajornar-ne el seu debat i votació per a una
altra sessió.

Per tant, demanaria als portaveus si no tenen cap
inconvenient en aquesta alteració de l’ordre del dia. D’acord,
idò, entenem que, per assentiment, no hi ha cap inconvenient.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7915/17, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
publicació dels informes de la Intervenció General de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Continuarem amb la segona de les proposicions no de llei,
la RGE núm. 7915/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a publicació dels informes de la
Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Avui portam a
debat una iniciativa en la qual demanam la publicació de tots

els informes de la Intervenció de la CAIB i ho demanam perquè
pensam que el dret a saber és un instrument del dret a participar
en els afers públics que conté el dret a conèixer l’activitat dels
poders públics, polítics o administratius a controlar la seva
actuació i a exigir responsabilitats.

Entenem que en democràcia l’administració és responsable
de tots els seus actes i ha de retre comptes a la ciutadania del
que fa i com ho fa, això ajuda a recuperar la legitimitat de les
institucions públiques per actuar i reduir la desconfiança
política institucional així com contribueix a prevenir la
corrupció. 

La transparència és el mitjà jurídic i tècnic per fer possible
una participació efectiva de la ciutadania en els assumptes
polítics, perdó, públics, ja que contribueix a que estigui millor
informada, que pugui prendre millors decisions, que actuï de
forma col·laboradora en els afers públics.

Estam convençuts que la transparència, l’accés a la
informació pública i les normes de bon govern han de ser els
eixos fonamentals de tota acció política en tant que beneficia
l’enfortiment de la qualitat democràtica. 

Som conscients que aquest govern fa esforços en pro de la
transparència i va publicant en major o menor velocitat
informació i pensam que la nostra proposta va una passa més
enllà, però sense ser els pioners. A tall d’exemple podem parlar
del Govern d’Extremadura que ja es publica des d’inicis del
2016.

Per tot això, instam el Govern de les Illes Balears perquè en
un termini de sis mesos pengi al portal web de transparència o
de contractació tots els informes elaborats per la Intervenció
General de la comunitat autònoma des de l’any 2012.

Segon punt. Instam la Intervenció General de la comunitat
autònoma a elaborar i publicar en el menor temps possible els
informes de control financer de revisió de fraccionaments de
despeses en la tramitació de contractes menors de l’any 2012,
13, 14, 15, 16 i 17.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Popular
s’han presentat les esmenes RGE núm. 11837 i 11838/17. Per
a la seva defensa té la paraula l’Hble. Sra. Cabrer, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. A
ningú no se’ns escapa que aquesta proposició no de llei que
presenta el Grup MÉS per Menorca té relació i ve relacionada
amb tot l’escàndol que vivim aquesta legislatura i aquests
darrers mesos sobre les contractacions del Govern i de
conselleries vinculades del Grup MÉS amb el seu coordinador
de campanya, el Sr. Garau. Uns estudis que estan en aquests
moments estudiant-se per la Fiscalia Anticorrupció i que per
decisió del Govern, davant d’aquest escàndol, idò, es varen

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201705412
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201707915
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201711837
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201711838
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sotmetre a consideració per una part de la comissió que
controla el codi ètic intern del Govern i per altra banda la
Intervenció de la comunitat autònoma de les Illes Balears
perquè analitzàs la seva legalitat.

Tots dos informes varen ser contraris als principis i a la
legalitat pel que fa al tema del codi ètic la primera reunió
d’aquesta comissió és per dir precisament que s’ha incomplert
el codi ètic per part dels alts càrrecs de MÉS, del vicepresident,
de la consellera que va dimitir i dels director generals, i, per
altra banda, pel que fa a Intervenció de la comunitat autònoma
va fer un informe de control financer, l’informe AF1/2017, que
va analitzar aquestes contractacions del Govern, tots aquests
contractes, i va determinar idò la il·legalitat d’alguns d’ells.

Davant d’aquesta situació i d’aquestes il·legalitats ara
sembla que volen des de MÉS per Menorca la situació idò
volen fer com una proposició no de llei per escudar que hi hagi
tots... sigui molt més transparent, que tot es publiqui, fins i tot
que es facin informes, com no, de l’època quan ha governat el
Partit Popular, la legislatura passada. Evidentment, un tema,
una qüestió d’autodefensa que jo crec que s’equivoquen, que
s’equivoquen perquè, bé, encara que ja sabem que el Partit
Popular pràcticament no té dret ni a parlar i pràcticament no té
dret ni a existir dins aquest parlament, això és obvi i ho veim
cada setmana en aquest parlament, el que està clar és que si
realment MÉS per Menorca cerca la transparència, si realment
vol conèixer la realitat i vol arribar al màxim i tenir la màxima
informació de la legalitat, del control i fins i tot de col·laborar
amb la Fiscalia en les seves investigacions, idò, nosaltres li
brindam aquesta oportunitat amb aquestes esmenes que
presentam avui.

Per una banda, presentam una esmena de substitució del
punt 2, perquè no és objecte de debat per la nostra part
investigar la legislatura passada, la poden investigar, està en el
Govern, de fet ho fan i ho faran i ho han fet tota la vida, o sigui,
amb això tenen totes les armes, ja ho sabem, però l’objecte de
control i de realment transparència és el que ocorre ara i en
aquest moment on va entrar, doncs, Fiscalia Anticorrupció a
determinades conselleries i dins el propi Govern de les Illes
Balears.

L’informe de control financer que va elaborar Intervenció
deixa ben clar que no s’ha analitzat en cap cas l’adequació al
mercat dels contractes, és un tema important perquè a part de
la legalitat l’adequació dels preus de mercat dels contractes idò
és un tema delicat, és un tema on evidentment ha duit a
condemnes penals precisament no qualsevol fraccionament a
una condemna penal sinó que sempre hi ha un plus, hi ha un
plus precisament que no s’adequa al preu de mercat, que està
copiat per internet, o sigui, no és qualsevol fraccionament. 

Atès que no hi ha aquest anàlisi per part d’Intervenció, que
ho deixa ben clar, atès que els estudis són tan... tenen un no, no
del públic de l’Orquestra Simfònica o el tema cultural un poc...
amb uns preus bastant alts i que, bé, poden generar almanco
una certa sospita de si és adequat o no, idò, nosaltres proposam
substituir el punt 2 per una redacció que sigui que, “el
Parlament insta la Intervenció de la comunitat Autònoma de les
Illes Balears a elaborar i publicar en el termini de dos mesos un
informe sobre l’adequació a preu de mercat dels preus dels

contractes que varen ser objecte de l’informe de control
financer AF1/2017, de 24 de maig de 2017, elaborat per la
Intervenció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears”. 

Per altra banda, afegiríem un punt tercer, precisament en
ares de garantir aquesta màxima transparència que ha de tenir
el Govern, que, “el Parlament insta la Sindicatura de Comptes
perquè faci un informe de tots els contractes relacionats amb el
Sr. Jaume Garau, no només del Govern de les Illes Balears sinó
dels quatres consells insulars i de tots els ajuntaments” que
sabem que també han tengut instruccions de contractar el Sr.
Garau i que ha estat tot un seguit de doblers públics que han
anat a favor d’aquesta persona que era el seu coordinador de
campanya electoral. Creiem que la Sindicatura de Comptes que
pugui analitzar la legalitat, si hi ha hagut fraccionaments, la
necessitat o no d’aquests informes i la possible conculcació de
lliure concurrència ja dic donaria el màxim de transparència
perquè aquesta moció i aquesta proposició no de llei realment
tengués un sentit positiu. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Pel Grup Parlamentari
Socialista s’han presentat les esmenes RGE núm. 11845 i
11846/17. Per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Sr. Tarrés,
per un temps de deu minuts. 

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, avui veiem que ens
arriba aquí aquesta proposició no de llei que crec que està
presentada fa temps arran dels esdeveniments que hi ha haver
mesos enrere i crec que està bé que es demani això, que instem
a fer aquestes feines.

Jo, abans d’entrar en les esmenes que presentam, voldria fer
un afegit al que ha comentat... en positiu, el portaveu del Grup
Popular que en un moment determinat ha dit que el Partit
Popular no té dret a parlar dins aquest parlament, que sembla
que el Partit Popular no té dret a parlar dins aquest parlament,
Sr. Cabrer, jo li diria que i tant que en té, de dret, tot el que
vulgui, no faltaria més.

És que em comença a fer molta ràbia a vegades escoltar que
tot són reprovacions dins aquest parlament i que entre els grups
que estam aquí aportam poc a la feina... perquè la feina avanci,
perquè la societat millori. Per què tenim aquests punts aquí avui
en dia?, perquè la política ha canviat, perquè els ciutadans ens
demanen més transparència, ens demanen que ens exigim més
i crec que aquest parlament està fent la feina, aquest parlament
està fent la feina i el Govern l’està fent d’igual manera o... no
sé qui és que estira d’aquí, però anam avançant i hem
d’ensenyar a la gent com són les coses i com les volem fer.

Per això, dins aquests tres punts, dins aquesta proposició no
de llei que ens presenta MÉS per Menorca i en la qual estam
bàsicament d’acord, nosaltres presentam dues esmenes que
només modifiquen petits detalls.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201711845
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201711846
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En el primer punt, on MÉS per Menorca diu que “el
Parlament insta el Govern perquè en el termini de sis mesos
pengi al Portal web de transparència o de contractació tots els
informes elaborats per la Intervenció General de la comunitat
autònoma des de l’any 2012", nosaltres pensam que s’ha
d’afegir “pengi al Portal web de transparència o de contractació
tots els informes de control financer”, que és al que anam,
“elaborats per la Intervenció General de la comunitat autònoma
des de l’any 2012, amb les limitacions que la Llei de protecció
de dades estableixi”, perquè és una cosa que hem de tenir en
compte perquè si no al final hi ha... hem de tenir en compte la
Llei de protecció de dades si no en volem equivocar.

I al segon punt, on MÉS per Mallorca, que, com dic estam
d’acord en el punt, però...

(Se sent de fons la Sra. Font i Marbán que diu: “per
Menorca”)

... què he dit?, Mallorca, jo que tenc aquest mal costum de
no parlar massa de Mallorca idò tenc aquesta equivocació,
MÉS per Menorca, idò, ens diu que publicar aquests informes
en el menor temps possible els informes de control financer de
revisió de fraccionament de despeses en la tramitació de
contractes menors de l’any 2012 a 2017, és a dir, 13, 14, 15, 16
i 17, nosaltres demanam “elaborar anualment un informe de
control financer de revisió de fraccionament de despeses en la
tramitació de contractes menors i aquests informes es
publicaran d’acord amb el que dèiem al punt 1 anterior”.

Simplement això, aquestes són les dues esmenes que
nosaltres presentam.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. En torn de fixació de posicions
pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Martínez, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots, senyores i senyors
diputats i diputades, parlam de transparència i de bona gestió
pública i començarem donant unes dades: la corrupció costa a
l’any a Espanya 90.000 milions d’euros, que és un 10% del
PIB, segons la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència. Açò són uns 500 euros a l’any per persona, per
tenir en compte la importància del tema de què parlam. A més
açò són dades de fa un any i segons l’estudi solen aparèixer o
apareixen deu casos nous al mes, fa un any... són dotze mesos,
idò uns 120 casos més hauran aparegut en el darrer any,
simplement era per donar la importància que té a aquesta
proposta, i a més diu que dels 90.000 milions d’euros, 47.500
milions d’euros anuals es deuen al dèficit al control de les
administracions públiques.

Volem deixar aquestes dades damunt la taula per donar la
importància que té la proposta que ens fan des de MÉS per
Menorca en la qual demanen la publicació dels informes de la
Intervenció General de la CAIB des de l’any 2012.

Hi estem a favor absolutament i volem fer una proposta in
voce, que creiem que serà positiva i ampliar aquestes dades del
2012, no sé si és per alguna raó en especial o si no és possible
que es pugui ampliar almenys cinc anys abans, que sigui des del
2007, tal vegada hi ha informació que és interessant que es
pugui revisar durant aquests anys.

I passem a..., no em queda més remei que parlar de les
esmenes que els partits han proposat i començarem per les
esmenes del Partit Popular. Estem avergonyits i no entenem
com el Partit Popular pot presentar una proposta en la qual
demana una sèrie de contractes, quan ells són el partit més
corrupte d’Europa i quan tenen tants casos de corrupció i
enumeraré un per un els casos que tenen: el cas Andratx, amb
10 milions d’euros; el cas Son Espases, 280 milions d’euros; el
cas Bon Sossec, 9,5 milions d’euros; el cas Funerària, el cas
Túnel de Sóller, el cas Turisme Jove, 1,8 milions d’euros; el
cas Scala Cola-Cao, 8 milions d’euros; cas Pla territorial de
Mallorca; cas Areal; cas Over Màrketing; cas ORA, 1 milió
d’euros; cas IBATUR dins de la trama Gürtel; cas Bonsai,
135.000 euros; cas Bitel 2, 700.000 euros; cas Rasputín; cas
Policia Local a Palma; cas Palma Arena amb un sobrecost de
62 milions d’euros; cas Nóos, 6,2 milions d’euros, i el que es
va resoldre a la Comissió d’investigació d’autopistes d’Eivissa
s’estima un cost de 844 milions d’euros. En total són 19 casos
de corrupció dins del Partit Popular.

(Remor de veus)

Per açò, la corrupció a Balears té noms i cognoms, -
escolti’m, Sra. Portaveu del Partit Popular-, i es diu Partit
Popular. Per dignitat demanem al Partit Popular que retiri les
esmenes.

I ja per concloure comentarem les esmenes del Partit
Socialista, hi estem a favor, creiem que dóna, amplia i millora
la proposta i esperem que... a més la proposta que hem fet sigui
presa en consideració.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un
temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a tothom, evidentment des del nostre grup donarem
suport a la proposta de MÉS per Menorca i el que sí
m’agradaria és criticar l’oportunisme evidentment del Grup
Popular, perquè s’ha de tenir infinita paciència per aguantar
difamacions i mentides. Jo, sincerament, Sra. Cabrer, si em
cregués un 1% de tot el que ha sortit per la seva boca ja fa
estona que hagués anat als tribunals, però evidentment com que
no tenen res i a més saben que no hi ha ara per ara cap cas ni
tan sols des del punt de vista judicial, vostès amollin tot el que
vulguin.

Aquesta proposició no de llei era, entenem des del nostre
grup, per parlar de transparència i de mesures de transparència,
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en lloc es parla d’investigació. Jo crec que... és allò de no
pensis en un elefant de Lakoff, evidentment et fan pensar o
delaten a aquells que... que diuen el que han dit en aquesta
comissió i davant aquesta proposició no de llei.

Sí que ens sembla adient que s’aprofiti -i ja que ha sortit ho
direm- un afer on s’han donat més papers que mai, més
explicacions que mai i s’han assumit responsabilitats polítiques,
que entenem que això evidentment el Partit Popular no sap ni
el que significa, per parlar o per plantejar mesures de
transparència, i perquè la transparència, i no l’ocultació i el
robatori sistemàtic de les arques públiques, que és al que hem
estat acostumats durant molts d’anys en aquesta comunitat,
esdevengui norma, que la transparència esdevengui norma i
esdevengui sistema i per tant, a tota proposta que vengui i que
vagi en aquest sentit li donarem suport des del aquest grup
parlamentari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, la
paraula transparència crec que és una de les paraules que ha
sortit més repetides en aquesta legislatura, però també s’ha de
dir que no s’ha complit tant com s’ha dit. 

Al 2015, quan es va formar el Govern, tot eren promeses de
transparència, l’Oficina Anticorrupció, el síndic i fins i tot una
conselleria. Avui, dos anys, un poc més de dos anys després el
que és cert és que no tenim l’Oficina Anticorrupció en
funcionament, que hem vist dues conselleres de Transparència
dimitir o ser cessades i ara han deixat aquesta antiga conselleria
transformada en una direcció general dins la Conselleria de
Presidència.

Des d’El Pi sempre hem estat... o pensam que hem estat
clars amb el que consideram transparència, i cada vegada que
tenim l’oportunitat ho deim. Ja els ho vaig dir al debat de
pressuposts de 2017, quan vàrem dir que vàrem trobar que la
partida econòmica de transparència era desorbitada, perquè
pensam que transparència és a partir de donar a conèixer tot el
que es gasta des del Govern, des de cada conselleria i des de
cada empresa i cada direcció general dependents del Govern,
s’hauria de publicar. Això es va demanar per part del portaveu
del nostre grup parlamentari i en principi es va aprovar per
unanimitat però tampoc no es compleix.

Ens alegra veure que des de MÉS per Menorca se suma a
aquesta idea i presenta aquesta proposició no de llei per fer
públics aquests informes de control financer. No entrarem a
valorar per què es fa ara perquè ens sembla un debat estèril,
però estam contents. Aprofit per recordar que dimarts que ve,
en vistes a la transparència, des d’El Pi hi ha una proposició no
de llei dels secretaris generals de les conselleries, perquè les

ocupin funcionaris de carrera independentment del color polític
que hi pugui haver. 

He de dir que votarem a favor aquesta proposició no de llei.
Les esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari Popular
crec que especifiquen molt el tema allà on volen atacar.
Nosaltres es va fer un control en aquest sentit, creim que no és
el fons d’aquesta proposició no de llei, que és més ample, i per
tant en tot cas ens abstendríem. I les del PSOE, bé, pensam que
són modificacions puntuals que de qualque manera poden
millorar el redactat inicial. Respecte de l’esmena in voce que ha
fet el Grup Podem, no sé per què del 2007; també ho podem
demanar de 2001 o de 1999, però crec que és col·lapsar
l’administració si ho feim per demanar..., de la legislatura seria
des de 2011, però no entenc gaire bé el perquè d’això.
Independentment, donarem suport a aquesta proposició no de
llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspondria el torn al
Grup Parlamentari Mixt, però, com ja s’ha dit abans, la Sra.
Tur ha excusat la seva assistència.

I procedeix, idò, ara la suspensió de la sessió per un temps
de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si
vol una suspensió de la sessió o si podem continuar. Podem
continuar.

En aquest cas, idò, pertoca la intervenció del grup
proposant per fixar la seva posició i assenyalar si accepta o no
les esmenes, per un temps de cinc minuts. Té la paraula la Sra.
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot vull agrair el suport
dels grups parlamentaris que han dit obertament que donen
suport a la nostra proposició no de llei. Després tornaré insistir
en el que he dit al començament: la nostra proposta cerca la
transparència i el bon govern, com ja he dit, insistesc, a la
primera intervenció.

Sra. Cabrer, vostè és lliure de pensar i creure el que vulgui,
faltaria més; ara bé, em sembla una mica contradictori que
demani responsabilitats pel cas Garau, però que a la vegada no
assumeixi el que demana aquesta PNL, que és la publicació de
tots els informes, no d’uns quants en concret, de tots. I per què
ho demanam? Doncs perquè les xifres són prou contundents pel
que fa als contractes menors; en aquest govern arriben al 70%,
però és que en l’anterior legislatura la xifra s’elevava al 87%.
Jo crec que la ciutadania té dret a conèixer i a saber com ens
gastem els seus doblers. Llavors, les esmenes del PP, no les
acceptaria, les trob massa..., no ho sé... no em surt la paraula,
que s’ajusten massa al que cerca.

I per altra banda, les del PSOE consider que són més en la
nostra línia, bàsicament, perquè també el que fan és matisar i
potser fins i tot millorar una mica la redacció dels punts a què
instam.
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Pel que fa a l’esmena in voce de Podem, no sé si l’he
d’acceptar jo o ha de ser tota la comissió... Dubto, no sé en una
esmena in voce com es fa. Per la nostra banda, no hi hauria cap
emperò que s’ampliés al 2007. Estem cercant aquí la
transparència, vull dir que no ens posarem a limitar, com ja fa
el Grup Parlamentari Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Quant a l’acceptació de l’esmena in
voce, efectivament no hi hauria d’haver cap grup que s’hi
oposés perquè pogués ser admesa. Per tant primer demanaria si
algun grup s’hi oposa o no.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Nosaltres ens hi oposam.

LA SRA. PRESIDENTA:

En aquest cas, idò, passarà a votació...

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Com queda la proposició no de llei? Hi ha un punt tercer?
És que no sé com queda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, en qualsevol cas no tindria gaire sentit perquè ja hi ha
hagut una oposició, per tant no s’accepta l’esmena in voce, que
és introduir des de 2007. Per tant quedaria..., se sotmetrà a
votació la proposició no de llei redactada, incloses les esmenes
del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Són de substitució, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Que són de substitució en els...

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Als dos punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

...dos punts. 

Aclarits, idò, quins són els termes que es voten, passam a
votació conjunta, ningú no ha demanat votació separada.

Acabat, idò, el debat, passam a votar la Proposició no de
llei amb les esmenes incorporades del Grup Parlamentari
Socialista, RGE núm. 7915/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 8; vots en contra, cap; abstencions, 4.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7915/17, relativa a publicació dels informes de la
Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

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