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EL SR. PRESIDENT:

Muy buenos días, señoras y señores diputados. Iniciamos la
sesión de hoy y, en primer lugar, pediría si se producen
sustituciones. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Antoni Camps substitueix Mabel Cabrer.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Silvia Limones substitueix Andreu Alcover.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí a Patrícia Font.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Xelo Huertas a Silvia Tur.

I. Adopció d’acord, de conformitat amb l’article 46 del
Reglament del Parlament, de recaptar les compareixences
previstes en el Pla de treball de la Ponència de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Pasamos, pues, al primer punto del orden del día de hoy
relativo a la adopción del acuerdo, conforme al artículo 46 del
Reglamento del Parlamento, de solicitar las comparecencias
previstas en el Plan de trabajo de la ponencia de la reforma del
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, RGE núm. 1342 y
1350/18. 

Los comparecientes respecto a los cuales esta comisión se
ha de pronunciar, por lo que hace a su comparecencia son el Sr.
Antoni Llabrés Fuster, profesor titular de Derecho Penal de la
Universidad de Valencia; el Sr. Joan Oliver Araujo, catedrático
de Derecho Constitucional de la Universitat de les Illes Balears,
conseller y ex presidente del Consell Consultiu; el Sr. Gabriel
Garcías Planas, profesor titular de Derecho Penal de la
Universitat de les Illes Balears, presidente de la Academia de
Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears; el Sr. Joan
Huguet i Rotger, jurista, ex presidente del Parlament de les Illes
Balears y ponente de la última reforma del Estatuto de
Autonomía de les Illes Balears, y el Sr. Francisco López Simó,
decano de la Facultad de Derecho de la Universitat de les Illes
Balears, catedrático de Derecho Procesal.

Tenemos, si os parece, o lo someto a la consideración de los
señores diputados, dos opciones, una, si por parte de los grupos
alguien quiere intervenir para fijar posición, daríamos la
oportunidad a que cada diputado de cada grupo pues pueda
tomar la palabra, y si no pues podemos pasar directamente a
aprobar por asentimiento la celebración de las citadas
comparecencias. Si se quiere fijar posición damos la palabra a
todos y si no pasamos a la votación.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Podemos pasar a votación directamente. 

EL SR. PRESIDENT:

¿Podemos pasar la votación? Pues, en este caso, pasamos
a la votación de las personas propuestas.

¿Votos a favor?

En consecuencia, queda aprobado requerir la presencia del
Sr. Antoni Llabrés Fuster, el Sr. Joan Oliver Araujo, el Sr.
Gabriel Garcias Planas, el Sr. Joan Huguet Rotger y el Sr.
Francisco López Simó.

II. Debat de l’Informe 111/2015, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, de la fiscalització de la
comptabilitat electoral de les eleccions autonòmiques de 24
de maig de 2015 (escrit RGE núm. 985/16, complementat
mitjançant l’escrit RGE núm. 2005/16).

Pasamos al segundo punto de la orden del día relativo al
debate del Informe 111/2015, de la Sindicatura de Cuentas de
las Illes Balears, de la fiscalización de la contabilidad electoral
de las elecciones autonómicas de 24 de mayo de 2015, escrito
RGE núm. 985/16, complementado mediante el escrito RGE
núm. 2005/16.

En turno de fijación de posición, por parte del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el Sr. Camps, por un
tiempo de diez minutos.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bé, avui tenim a debat aquest informe de la Sindicatura de
Comptes que fa referència a la comptabilitat electoral de les
eleccions autonòmiques de dia 24 de maig de 2015. Entre altres
qüestions que són purament irregularitats administratives i
qüestions que més o manco tots els partits sí que, doncs, no
acaben d’ajustar-se al que marca la normativa, que són
qüestions més o manco sense cap gravetat que pugui tenir-se en
compte, sí que hi ha algunes qüestions que m’agradaria posar
de manifest avui aquí. 

Una de les qüestions és que hi va haver tres partits, Gent per
Formentera, Podemos, en el cas de les eleccions al Consell
d’Eivissa, i de Ciutadans, al Consell de Mallorca, que no varen
presentar la comptabilitat electoral a la Sindicatura de
Comptes, perquè és evident que hi ha alguns partits que parlen
de transparència, però quan és l’hora que ells siguin
transparents, doncs, sembla que no ho són massa i que ni tan
sols són capaços de presentar la seva comptabilitat.

En el cas de Gent per Formentera encara és molt més
escandalós, perquè havia rebut una bestreta de subvenció
electoral, de 757,56 euros, que evidentment no ha justificat, és
que ni tan sols ha presentat la comptabilitat i que, per tant, ha
de tornar aquests doblers. I estaria bé saber si ja els han tornat
aquests doblers que havien rebut de forma irregular. Açò és una
qüestió per començar.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201600985
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201602005
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I una altra qüestió que també m’ha cridat l’atenció és la que
fa referència a la comptabilitat del Partit Socialista al Consell
Insular de Mallorca, i ho llegiré textualment, perquè aquí hi ha
una qüestió que em sembla que podria ser una irregularitat prou
greu, i diu: “S’han realitzat pagaments de factures de
proveïdors a favor de comptes corrents del propi partit per un
import total de 2.568,50"; és a dir, pagaven factures a
proveïdors, però, en lloc d’ingressar els doblers al compte del
proveïdor, que seria el normal, ho ingressaven al compte del
mateix partit. 

Per altra banda, diu: “Consta una factura per un import de
9.692,10 euros que ha estat abonada mitjançant dos pagaments:
un primer pagament, per un import de 5.816,10, a favor del
proveïdor, que ha presentat la factura, i un segon pagament, per
un import de 3.876 euros a favor d’un compte del partit”. Una
altra vegada una factura es paga en dos trossos, un que va al
proveïdor i l’altre que va a un compte del partit. Estaria bé que
el Partit Socialista avui ens pogués donar una explicació de
com és possible que facin pagaments de factures a proveïdors
i que ingressin aquells doblers al compte del mateix partit.

Aquí el que sembla, i tal vegada el Partit Socialista ens ho
podrà aclarir, el que sembla és que s’han fet factures falses per
justificar la subvenció davant la Sindicatura de Comptes i
davant el Govern, que és qui paga la subvenció, per feines que
realment no s’havien fet, i, de fet, en lloc d’ingressar-ho al
compte del proveïdor, el que fan és ingressar-ho al compte del
mateix partit. 

Són aquestes qüestions que a mi m’agradaria que es
poguessin aclarir i que evidentment si no hi ha un aclariment
suficientment lògic i que tengui un mínim de sentit comú,
doncs, evidentment intentarem esbrinar què ha passat amb
aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Lo que nos gustaría
saber es si el Partido Popular ya ha devuelto los 153.000 euros
que tenía que haber devuelto del ejercicio dos mil... de las
elecciones de 2007, donde se comprobó y se probó que se
había financiado ilegalmente. Desde Podem ya se aclaró que
respecto a las elecciones en el 2015, en las elecciones la
campaña del Consejo de Ibiza se hizo conjunta a la campaña
del Parlamento.

De lo que sí nos congratulamos desde Podem Illes Balears
es que el resultado fue magnífico en estas primeras elecciones
en las que nos presentamos y resultó realmente satisfactorio en
cuanto a los resultados económicos para la ciudadanía, por
cuanto que obtuvimos a nivel parlamentario diez diputadas y
diputados por un coste de subvención de 54.000 euros
únicamente, mientras que la mayoría del resto de partidos han

costado a las arcas de la comunidad autónoma 192.000 euros,
217.000, lo que consideramos que no... que es excesivo para
partidos que se han financiado, como el Partido Popular,
ilegalmente, y que todavía no han devuelto ese dinero.
Entendemos que es dinero que lo han obtenido de una forma
irregular y que no están para hablar de transparencia, que lo
devuelvan y que luego hablen de forma legítima en esta
comisión.

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, la veritat és que
de la lectura de l’informe del Tribunal de..., de la Sindicatura
de Comptes sobre les subvencions electorals de 2015, en
general, la veritat és que la majoria de partits polítics amb
alguna excepció han presentat adequadament els comptes. De
fet, amb l’excepció efectivament de la coalició de Gent per
Formentera-PSOE, que ha de retornar la quantitat bestreta, la
resta d’adjudicacions s’han fet tal com estaven previstes i no hi
ha cap reducció de subvenció, i la comptabilitat, com dic, s’ha
presentat correctament, tot i que és vera que el mateix tribunal,
la mateixa Sindicatura esmenta que algunes despeses no han
estat suficientment justificades o fins i tot que considera que
algunes despeses són de naturalesa no electoral.

En tot cas, de la lectura de l’informe de la Sindicatura es
desprèn que parlam de quantitats molt petites i de casos molt
puntuals. En qualsevol dels casos, com dic, al final la
Sindicatura no ha formulat cap proposta de no adjudicació o de
reducció de la subvenció. 

I sí que és ver que crec que hem de prendre nota de les
recomanacions que normalment es fan, en aquest cas, bé, idò
efectivament fan referència a criteris d’imputació, fan
referència a factures diferenciades per a cada procés i a detallar
suficientment els béns o serveis adquirits. La veritat és que crec
que tots els partits polítics n’hauríem de prendre nota.

I quant a les precisions que feia el portaveu del Partit
Popular, entenc que efectivament el Partit Popular és el més
indicat per parlar amb altres partits de si han tornat o no han
tornat, és el més indicat perquè és el que té més experiència en
això i ja té diverses sentències i ja té diverses recomanacions de
la Sindicatura en aquest sentit, en processos electorals diversos
els darrers vint anys, en què el Partit Popular ha hagut de tornar
els doblers o ha hagut de... o no ha justificat suficientment i
adequadament les imputacions electorals.

Per tant, entenc que el Partit Popular tengui ganes de parlar
d’això perquè segurament és el que en té més experiència i el
que més en sap.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Mirant
l’informe, crec que són bones les tres recomanacions finals per
mirar que quan arribin les factures i les despeses separades de
les eleccions als consells, les eleccions al Parlament, quedi molt
clar, i crec que els tres aclariments que ens plantegen és
imprescindible fer-ho arribar al responsable del partit en aquest
cas, perquè si hi ha... si pot ser encara més clar per a les
pròximes eleccions ho sigui.

De totes maneres, dins aquesta comissió faria una
observació a tots els partits polítics per intentar fer un estalvi de
despesa que crec que seria important. Se n’ha parlat moltes
vegades, quan un veu la despesa tan..., la despesa no, el que es
veu, la despesa subvencionable per trameses electorals, tant
dels consells com del Parlament, jo crec que és una cosa que
els partits polítics hauríem de ser capaços de racionalitzar, i
que, així com cada partit fa el seu mailing corresponent o la
majoria de partits fan el seu mailing corresponent, hi ha dues
despeses aquí importantíssims: la despesa de paper, que fem en
distints... un sobre cada partit i amb publicitat de cada partit, i
el que podria ser unificar en un sol mailing la tramesa de totes
les paperetes de tots els partits polítics, i d’aquesta manera
estalviaríem doblers en despesa i lògicament estalviaríem
doblers en subvenció d’aquesta despesa després, perquè seria
molt menor.

Això és el que jo els propòs. Sé que no ho aconseguiré,
però... almenys si ho hem proposat els ho podrem recordar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS por Menorca tiene la palabra el Sr. Martí,
por un tiempo de diez minutos.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que no moltes
coses a dir, però sí que crec que es constata que és molt difícil
justificar per part del Partit Popular que s’hagi finançat en
negre, a part de moltes altres coses, però eleccions com la del
2003 o 2007 i que del 2007 hi hagi sentències fermes i que, a
més a més, el Consell Consultiu s’hagi pronunciat en el sentit
precisament de tornar una subvenció. I aquesta subvenció crec
que val la pena recordar per què s’ha de tornar, s’ha de tornar,
doncs, perquè el Partit Popular va finançar en negre, com queda
clarament manifestat a la sentència, en negre, i, per tant, va
gastar més que el límit electoral establert per la llei.

Per tant, és curiós que el Partit Popular doncs avui vulgui
cercar, i ho trob normal, vulgui cercar en aquest informe, que
crec que constata un esforç per part de totes les formacions

polítiques per complir amb la legalitat, a part d’algunes
qüestions que efectivament es posen de manifest, però que
tenen una importància crec que relativament..., prou relativa.

A més, crec que també el Partit Popular vol estirar d’allà on
no hi ha, la funció de la Sindicatura és molt clara, la LOREG li
atorga aquesta funció de fiscalització externa, que s’ha de
pronunciar sobre la regularitat de les comptabilitats electorals,
però no entra en altres aspectes que pugui afectar les
comptabilitats i els finançaments dels partits polítics, que és
una tasca que ha de dur a terme el Tribunal de Comptes, i així
a més a més a l’informe, si se l’han llegit, ho posa i ho explica
de forma clara.

Sí que és important, com ja s’ha dit, recollir les
recomanacions que fa, i si miram els informes d’anys anteriors
de fiscalització, doncs van més o menys en la mateixa direcció
i per tant, crec que sí que les administracions, els partits polítics
han de fer un esforç perquè aquestes millores, aquestes
recomanacions es puguin incorporar.

I agafant un aspecte que esmentava el portaveu d’El Pi, em
sembla important perquè els grups parlamentaris a la passada
legislatura, del Grup Parlamentari MÉS, MÉS per Menorca i
MÉS per Mallorca, la varen fer i interactuant i continuant la
reflexió d’El Pi, que compartim, i és que caldria fer un esforç
en aquest sentit, en el sentit de reduir, redistribuir les
subvencions. Des del nostre grup proposàvem que hi hagués
una valoració més igualitària, que tots els partits a l’hora d’anar
a unes eleccions partim des de les mateixes possibilitats. És un
partit de futbol en el qual tots els equips hem de tenir les
mateixes possibilitats, per tant, una situació més igualitària, i
també la referència del paper és molt clara: eliminar, proposar
un mailing únic era també un objectiu que es va proposar en la
passada legislatura.

Resultat, aquesta legislatura també es va proposar, ho vull
recordar, dins la modificació de la Llei electoral de les Illes
Balears, resultat d’aquell intent: no es va poder dur a terme i no
es va poder dur a terme bàsicament per una qüestió: l’Estat
immediatament va advertir que això era una competència
exclusiva seva. Efectivament la LOREG és una llei, la Llei
electoral General de l’Estat, molt... alguns li diran extensiva o
molt invasora i dóna molt poc marge a les lleis autonòmiques
per influir i interactuar amb aquests aspectes que explicava el
portaveu d’El Pi, que compartim, i que creiem que seria molt
bo que aquesta comunitat autònoma hagués pogut donar
exemple.

Així ho vam intentar, no ha estat possible, però sense cap
dubte crec que ho hem de manifestar i en aquest informe crec
que és el moment oportú també de recordar-ho.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. 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. Jo com que era la meva primera vegada
he fet un examen prou exhaustiu de l’informe de la Sindicatura,
a més crec que és una feina que també s’ha d’apreciar i s’ha de
tenir en compte, per això hi ha coses, moltes coses que m’han
sobtat. 

En primer lloc, vull felicitar MÉS per Menorca perquè és
l’únic partit que no ha tengut cap deficiència i crec que això és
per alabar.

Després també vull remarcar que el partit que menys
deficiències o irregularitats han tengut han estat tant Podemos
com Ciudadanos, si és ver que tots dos han deixat de presentar
una comptabilitat, un al Consell de Mallorca, en el cas de
Ciudadanos, i al Consell d’Eivissa, en el cas de Podem, però
bé, també pot ser per la inexperiència, perquè pel que es veu,
després de veure aquest informe, que es poden presentar moltes
irregularitats i no es lleven les subvencions, val més presentar
una comptabilitat i així, com a mínim, tendràs la subvenció.

Per altra banda, els que més irregularitats i deficiències
tenen, casualment, són els partits amb més experiència. En
aquest cas he de dir que el PP en aquesta comptabilitat de tots
aquests el que menys té. Per tant, supòs que ha après d’altres...
d’altres eleccions.

Quant al PSOE, també m’ha sobtat el que ha dit el Sr.
Camps. Després també el fet que facin xecs al portador, que, si
bé no incompleix la llei, sí que és una forma d’obviar la
transparència que... incomplint els articles 125 i 126 de la
LOREG. 

Després hi ha pagaments fora de termini, la comptabilitat no
ha estat formalitzada correctament i jo crec que partits amb
aquesta experiència, la veritat crec que ja és hora i de fet, veient
que hi ha un partit que ho ha fet tot correctament, crec que no
ha de ser tan complicat.

Bé, també hi ha una disposició en efectiu per un total de
8.000 euros, sense cap tipus de justificació quant al PSOE. Hi
ha més irregularitats, però crec que amb aquestes com a mostra
és suficient.

Quant a MÉS per Mallorca, també la documentació està
formalitzada incorrectament, hi ha la despeses fora de termini,
quantitats pagades mitjançant els comptes bancaris ordinaris
del partit i no mitjançant el compte corrent electoral. En el
Consell de Mallorca tenen quantitats deficientment justificades
i no han atès el requeriment de la Sindicatura, que crec que això
també ho haurien de tenir en compte.

El Pi. Formalment ho han fet tot bé,... Ah, quant a MÉS per
Mallorca, també volia dir que varen incloure unes despeses
d’uns treballadors que estaven contractats des de l’any 2011,
per tant, no eren justificables i no es referien a aquestes
eleccions.

El Pi. També té despeses que no són subvencionables.
Després, despeses pendents de pagament a la data de
presentació de la comptabilitat. I el que més m’ha xocat és que

hi ha dos proveïdors per prestació de serveis que no han
informat a la Sindicatura. Crec que això també s’hauria... i
incompleixen l’article 31 de la llei, això també crec que té una
certa importància.

Quant a Gent per Formentera, PSOE, ja ho han dit, la
Sindicatura li reclama que torni la bestreta, perquè, com que no
ha presentat la comptabilitat, és l’únic cas que fa una proposta
que no es doni cap subvenció, precisament per això.

Quant a les recomanacions, jo no crec que sigui la primera
vegada que la Sindicatura fa aquestes recomanacions, no sé si
són reiterades, i s’incompleixen també reiteradament. Crec que
hauríem d’aprendre i intentar acomplir amb les recomanacions
que ens fan una sèrie de persones que fan una feina molt
exhaustiva i que la fan bé.

Per tant, crec que tots hauríem d’aprendre de MÉS per
Menorca i intentar a les pròximes eleccions fer la comptabilitat
com pertoca.

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:

Gràcies, president. Bon dia a tots, diputats, diputades.
Efectivament, tots hem pogut mirar i jo crec que tots ho hem
fet, aquest informe relatiu a la fiscalització de la comptabilitat
electoral de les darreres eleccions locals, autonòmiques i
insulars i, per suposat ens donam per assabentats d’aquest
informe, de tot el contingut, que la Sra. Huertas ens ha resumit
de manera detallada, però que tots ho hem pogut mirar. I per
tant, també agrair la feina a la Sindicatura feta en relació a
aquesta obligació que té, aquesta funció que té i a les
conclusions que s’hi treuen.

Efectivament hi ha un grup, el Grup de Gent per
Formentera-PSOE, que és l’únic que té proposta de no
subvenció, per aquest fet de no haver presentat la comptabilitat.

I de la resta de qüestions doncs prenem nota de totes les
recomanacions que es fan. És cert que tenim tendència a no fer
els deures, perquè ja aquestes recomanacions vénen reiterades
a altres convocatòries electorals i, per tant, crec que hem de ser
més curosos amb tota aquesta feina comptable.

Simplement fer un petit esment a les paraules del portaveu
del Partit Popular, i dic petit esment, perquè jo crec que ha
traspassat un límit i que no val la pena ni tan sols contestar-li,
però per dignitat ho he de fer. Realment si considera que hi ha
factures falses, que és la seva conclusió, i ens ha dit que fan una
feina d’esbrinar i farà aquelles passes que consideri que hagi de
fer, doncs jo l’anim que ho faci. Simplement, crec que venir
aquí i d’aquesta manera tan lleugera i superficial fer aquest
tipus d’afirmacions no es mereix ni resposta, quan, i ja ho han
dit altres portaveus que m’han precedit, existeixen sentències
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judicials que sí confirmen que hi va haver subvencions en B a
determinades concurrències electorals.

Per tant, facin el que considerin oportú, que nosaltres estam
molt tranquils, aquelles qüestions que s’han considerat que no
podien ser despesa electoral no s’hi han considerat. I en
qualsevol cas es pren nota d’aquestes recomanacions.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. 

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