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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui i , en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Jaume
Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Miquel Gallardo substitueix Biel Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, Nel Martí substitueix Patrícia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Cap més?

Debat i votaci ó de les esmenes i de l’informe de la
ponència relativa al projecte de reglament de
funcionament i de règim intern de l’Oficina de Prevenció
i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat i votació de
les esmenes i de l’informe de la ponència relativa al projecte
de reglament de funcionament i de règim intern de l’Oficina
de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears..., el Sr. Jarabo no ha arribat. Si els sembla bé els
proposaria invertir l’ordre, per deferència al diputat, i
començaríem per les esmenes del Grup Parlamentari Popular.

Així doncs per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, les RGE núm. 9686 i 9687, de la 9689
a la 9697, de la 9699 a la 9701, de la 9703 a la 9710, de la
9712 a la 9714, de la 9717 a la 9720, les 9722 i 9723, de la
9725 a la 9728, les 9732, 9733 i 9735, de la 9816 a la 9818,

de la 9822 a la 9826, de la 9828 a la 9831, de la 9835 a la
9837 i de la 9839 a la 9842. 

A aquests efectes té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Lafuente,
per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, les nostres esmenes i la
posició del Grup Popular en matèria del reglament de
l’Oficina de Lluita contra la Corrupció és coneguda, vull dir
que les nostres esmenes bàsicament són de supressió respecte
del reglament que va presentar el director. S’ha de tenir en
compte l’evolució i la situació un tant sui generis des del punt
de vista legal de la figura d’aquesta oficina depenent del
Parlament.

El Grup Popular en el moment que es va aprovar la llei, ja
va demanar en plenari que la llei anés a dictamen, a l’informe
del Consell Consultiu abans de l’aprovació definitiva. Se’ns va
acusar d’intentar fer una tàctica d’obstrucció i de dilatació de
la tramitació de la llei i el temps ha demostrat que la nostra
postura era una postura raonable i proporcionada, perquè feia
falta tenir la seguretat jurídica, tenir el consell del Consell
Consultiu en aquest cas i que l’encaix jurídic d’aquesta oficina
tingués totes les garanties.

Per què? Perquè, precisament per la seva naturalesa,
depenent del Parlament, feia molt complicada la seva
organització interna. La llei posava que el director faria una
proposta de reglament, el director va fer una proposta de
reglament que va tenir l’informe contrari i demolidor en
contra d’aquest informe del Consell Consultiu, de la
Sindicatura de Comptes, de tots els organismes que van
informar en contra d’aquest projecte de reglament.

Les nostres esmenes seran de supressió d’un munt
d’articles que trobàvem que no tenien sentit. Al final el
resultat de ponència ha estat que el que va entrar el director i
el que avui tenim a debat no s’assembla absolutament en res.
No cabia l’esmena a al totalitat i els grups que donen suport al
Govern el que han presentat realment ha estat un text
alternatiu, totalment diferent del text que va formular el
director. Malgrat açò, el director fa un seguit de qüestions
respecte d’aquest text, que accepta, jo crec que accepta, però
tampoc diguem d’una forma entusiasta, sinó més aviat també
el posa en qüestió, i tenim la sensació que el que va començar
tort i malament continua tenint dificultats tècniques i
jurídiques importants.

Des del nostre punt de vista, la lluita contra la corrupció es
pot fer i  s’ha de fer des de tots els àmbits, s’ha de fer
prèviament, amb una activitat preventiva important des del punt
de vista de l’administració, i trobam que aquí sí que tenia una
fase important, o una funció important l’Oficina
Anticorrupció, però té una funció important en tot el que sigui
l’activitat de les intervencions dels interventors de la
comunitat autònoma. També hi ha altres organismes com la
Fiscalia, la Sindicatura de Comptes, que tenen els mitjans
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legals i han de tenir més mitjans materials per lluitar en contra
de la corrupció.

I el resultat d’aquesta oficina d’aquesta llei, al final trobam
que no tindrà els resultats i no té els resultats pràctics,
evidentment no té els resultats pràctics que s’hi volien donar,
més aviat té els resultats polítics o mediàtics, però no els
resultats que semblava que amb aquesta oficina se solucionava
absolutament tot. Amb aquesta oficina i amb aquest reglament
al final moltes coses es compliquen prou més del que havien
de ser.

Per tant, la nostra posició serà mantenir les esmenes de
supressió que vam presentar i en tot cas ens abstindrem
respecte del text definitiu, perquè no tenim totes les garanties
que el resultat sigui el que toca i e l que inicialment s’havia
proposat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, de la RGE núm. 9672 a la
9677 i la 9681, té la paraula l’Hble. Sr. Jarabo, per un temps
de deu minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies presidenta. Evidentment nosaltres mantindrem
totes les nostres esmenes. Es pot fer una valoració de quina
manera s’intenta posar en marxa aquesta Oficina
Anticorrupció i s’ha de reconèixer que provoca una certa
convulsió en determinats partits que pugui engegar-se aquesta
oficina, ho deia el Sr. Lafuente, que abans de què comenci, que
arranqui aquesta oficina, ja hi ha una crítica que no hi ha
resultats pràctics. 

Posem-la en marxa, vegem de quina manera tots els partits
estam disposats que les nostres administracions puguin tenir
una eina de prevenció com és aquesta oficina. Ja ho vam
debatre durant la tramitació de la llei, ara que hem de generar
el mecanisme de regulació d’aquesta oficina, doncs costa
entendre que no hi hagi una disposició majoritària respecte del
director de l’Oficina, malgrat evidentment les discrepàncies
que hi pugui haver entre la seva proposta i òrgans d’aquesta
comunitat autònoma o fins i tot partits, d’aquí la importància
que té aquest reglament i que té aquest debat, però també
entenem nosaltres que, després de la decisió parlamentària de
tenir un director, almanco ha de tenir veu més àmplia en el
reglament que ha de determinar de quina manera funcionarà
aquesta oficina, i en aquesta línia van les nostres esmenes.

Nosaltres pensam en tot moment que ha de tenir una
autonomia màxima i una independència important. Entenem
que hem de mirar al futur, hem de pensar com voldríem que
funcionés aquesta oficina i de quina manera es poden ampliar
els seus recursos econòmics i també humans. L’ideal seria
que hi hagués un cos propi, funcionarial, que entrés per
oposició en aquesta oficina, justament a lluitar contra el que

ha estat una xacra en aquesta comunitat autònoma i esperem
que no es torni repetir, governi qui governi, a les diferents
institucions de la nostra comunitat autònoma i hem de
prevenir els nostres ciutadans.

I aquí nosaltres sí que aspiràvem que el Partit Socialista en
concret fos més favorable a la seva posada en marxa i a aquest
respecte al director de l’oficina, ho hem defensat en tot
moment i encara crec que això és possible, d’aquí que aspirem
que es puguin aprovar també les nostres esmenes.

I una darrera consideració que entenem que és important
és que, atès que hi ha aquest registre de propostes per part del
director de l’oficina, crec que almanco convendria decidir
aquí si es poden votar o no o almanco saber quines són les
següents passes per intentar incorporar aquestes propostes.

Nosaltres evidentment assumim, sense estar d’acord
completament amb tot, però almanco assumim que s’ha de
produir aquest debat i el que proposaríem és presentar in voce
ara aquestes esmenes que ha registrat el director de l’oficina,
idò per veure si es poden almanco debatre o votar en aquesta
comissió.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jarabo. Torns en contra, pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Gallardo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

El nostre posicionament sobre les esmenes del Partit
Popular és que hi votarem en contra. Els motius són més que
evidents. 

Aquesta oficina de lluita contra la corrupció és un model...
que amb els seus pros i els seus contres ha anat funcionant o
funciona a llocs com Catalunya, a la Comunitat Valenciana
també s’estableix, i trobam que és una eina que és
imprescindible que funcioni amb els termes als quals hem
arribat en aquest moment.

Sobre la proposta de debatre les propostes de canvi que el
president de..., bé, el president no, el director de l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció ha presentat, nosaltres
també consideram que les hauríem d’assumir com a mínim per
poder-les debatre aquí, atès que consideram que... amb una
interpretació del Reglament es podrien com a mínim haver de
debatre.

I bàsicament aquesta és la nostra posició. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gallardo. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Nosaltres
inicialment també ja vàrem demanar que el Consell Consultiu
pogués fer l’informe pertinent quan es va presentar la llei. 

A les esmenes del Partit Popular nosaltres ens abstindrem,
ja vàrem explicar que inicialment les haguéssim votat a favor
perquè el reglament fos revisat i fos adaptat a les conclusions
a què havia arribat el Consell Consultiu i també des de la
comunitat, però, vist que tanmateix no tirarien endavant i el
que volíem era aquesta adaptació, donam suport a les esmenes
que es varen presentar per part dels grups que donen suport al
Govern.

Per tant, ens abstindrem a les esmenes del Partit Popular
i votarem de la mateixa manera en contra de les esmenes que
ja votàrem en ponència de Podem.

Gràcies, president.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Martí, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup no
donarà suport a les esmenes que en aquest moment queden
vives. 

Crec que a l’àmbit de la ponència ja s’ha fet un gran esforç
perquè sortís un text el màxim consensuat i el més coherent
perquè l’oficina funcioni, en aquest cas vam presentar
esmenes o bé tot sols o bé amb la resta de grups i
especialment amb el Partit  Socialista, i crec que en aquest
sentit s’ha fet un gran esforç perquè el text sigui coherent.

I en aquest sentit vull dir que... coincidim amb el Partit
Popular que la lluita contra la corrupció s’ha de fer des de tots
els àmbits, efectivament reforçant institucions com la
Fiscalia, la Sindicatura de Comptes, la Intervenció..., però
nosaltres pensam que també és important la tasca de l’oficina,
que, a part de la investigació, ha de juga un paper creiem que
molt, molt important en la prevenció, i en aquest sentit el text
que hem intentat que sortís com a reglament, coherent amb la
llei que vam aprovar, és d’evitar duplicitats, que sigui eficient
i que sigui eficaç.

Efectivament, era lògic que després de les aportacions,
al·legacions dels diferents organismes, consells insulars,
Advocacia, Sindicatura de Comptes, Administració General de
l’Estat, Consell Consultiu, etc., doncs els grups parlamentaris
féssim aquest esforç d’intentar recollir les seves aportacions
perquè el text del reglament que sortís fos el més segur, amb
les màximes garanties i el màxim d’eficient possible. Açò ha
volgut dir , és cert, canviar l’estructura del reglament, per
intentar introduir millores en tot allò que té a veure amb la

contractació , amb matèria de personal, també establir una
estructura mínima d’organització que, tot i que alguns no ho
consideren així, crec que dóna prou marge, suficient marge
per donar resposta perfectament a tota l’anàlisi i l’exploració
de la informació, i també, lògicament, per millorar i donar
més garanties als procediments, siguin d’investigació, de
tramitació de denúncies, etc.

Jo  crec que en aquest sentit s’ha fet bona feina, era una
feina necessària; sé que en certa manera pot semblar..., pot
desconcertar el fet que s’hagin hagut d’introduir prou
modificacions, però ha de se coherent també, crec, amb tot el
que les diferents institucions ens van fer arribar, el contrari
hagués estat no només absurd, hagués estat una autèntica
irresponsabilitat. Moltes de les consideracions fetes s’havien
d’introduir i no fer-ho, com a grups parlamentaris, doncs...
crec que no hagués tingut cap sentit.

Per tant, reiter que no donarem suport a les esmenes que
hi ha vives i defensam el text que surt de ponència perquè sigui
aprovat i tiri endavant. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt no
hi ha present ni la portaveu ni cap representant, per tant,
passaríem al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble.
Sr. Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tots i to tes, la iniciativa de crear aquesta
institució, específicament dirigida a preservar el bon govern
i la integritat de les administracions i del personal al servei del
sector públic de les Illes Balears, ha quedat plasmada amb el
nom  que contempla la Llei de l’Oficina de Prevenció i Lluita
contra la Corrupció a les Illes Balears, una eina per reforçar
les bones pràctiques dins l’administració, dins el sector
públic, prevenir, investigar, esbrinar la destinació fraudulenta
de determinats fons amb utilització fraudulenta, etc.

Crec que hem de recordar avui que aquest punt era un punt
dels acords pel canvi, dins un àmbit de regeneració
democràtica, i que el Govern i el Grup Parlamentari Socialista
com altres grups que donen suport al Govern són pares i mares
d’aquesta llei, que l’únic objectiu que tenim tots és que
funcioni i que especialment sigui útil per als seus objectius.

Tots recordam la comissió de dia 13 de juny d’enguany en
què vàrem debatre la proposta de reglament que va presentar
el Sr. Far. Quan vàrem fer aquella comissió teníem dos
informes, un que eren al·legacions del Consell Consultiu i un
altre de la Sindicatura de Comptes, a posteriori varen arribar
més informes d’altres àmbits institucionals i del Govern.

Una crítica o un comentari més o manco generalitzat és
que la proposta de reglament no era un reglament de
funcionament i de règim intern, sinó que consideraven que era
una disposició reglamentària, potestat del Govern.
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Hem pogut rellegir aquella comissió, i més d’un portaveu
va fer un oferiment al director perquè miràs ell de modificar-
lo abans d’entrar en un procediment d’esmenes. 

Això no va ser així, per tant, ens vàrem veure abocats a la
presentació d’esmenes, que és una feina que el Grup
Parlamentari Socialista va fer, i hem fet un gruix d’esmenes
parcials, presentades conjuntament amb MÉS per Menorca,
que suposen un esforç d’adaptació al marc normatiu i  una
millora del text. 

No entraré en consideracions del que tracten aquestes
esmenes, tothom ho coneix, però sí que ressaltaré que s’ha fet
una feina en ponència constructiva i que nosaltres estam
contents en el sentit que la nostra proposta, conjuntament amb
MÉS per Menorca, ha tengut un gran nivell d’acceptació dins
la ponència amb les esmenes presentades. Crec que la feina
que s’ha feta és un treball positiu i constructiu.

Nosaltres ens reiteram en la defensa d’aquestes esmenes,
en el seu manteniment i ens reafirmam genèricament en els
criteris que hem defensat respecte de les diverses esmenes
durant el procés de la ponència.

Vull fer dos comentaris més: un, s’han fet comentaris
sobre un escrit que ha entrat el director de l’oficina amb unes
consideracions que, evidentment, cada un tendrà la seva
opinió, però crec que avui el que toca aquí, a la Comissió
d’Assumptes Institucionals, que hi som per fer l’informe de la
comissió i aprovar o no el reglament, crec que si qualque grup
parlamentari considerava adient recollir  aquestes
consideracions s’havien de dur avui amb format d’esmena, i,
com a mínim, el Grup Parlamentari Socialista no té
coneixement que cap grup parlamentari hagi aportat aquestes
consideracions amb format d’esmenes.

El grup parlamentari té  les seves opinions respecte
d’aquestes consideracions i els puc assegurar que si no hem
dut esmenes respecte d’aquestes consideracions és perquè
d’una manera o una altra no hi estam d’acord. 

Abans d’acabar sí que voldria fer un comentari i és que a la
passada reunió de la ponència es va aprovar l’article 56, que
parla sobre qui té la consideració de personal al servei de
l’oficina, el personal funcionari de carrera, aprovat a través de
l’esmena 9845V, una esmena del PSIB i de MÉS per Menorca. 

També vàrem aprovar l’article 59, de procediments
d’incorporació a llocs de treball de l’oficina, a través de
l’esmena 9845Z, també del PSIB i MÉS per Menorca, que va
ser transaccionada per Podemos, incorporant l’oposició, el
concurs-oposició o el concurs.

D’aquesta manera pensam que la redacció d’aquests dos
articles aprovats són incongruents. Per això, duim una
proposta i demanam al Partit Popular que, en certa manera,
accepti la presentació d’una transacció a l’esmena que manté
viva a l’article 59, l’esmena 9831, i la proposta de transacció
diu el següent, i si la presidenta és tan amable duc aquí còpies,
per si es volen traslladar als grups parlamentaris, que,

bàsicament el que fa és modificar el punt 1 de l’esmena
9845Z, desdoblant en dos punts: en el primer diu que “El
procediment d’ingrés del personal de l’oficina serà mitjançant
convocatòria pública pels sistemes d’oposició, concurs-
oposició i concurs”.

I en el segon fa específicament una referència al personal
funcionari que “s’ha de proveir pel sistema de concurs o lliure
designació mitjançant convocatòria pública. La lliure
designació és el sistema de provisió per als llocs de feina de
naturalesa directiva i per als de secretaria personal.”

El punt 3 és el punt 2 antic, i el 4 i 5 ja eren dins l’esmena
que es va aprovar del PSIB i de MÉS per Menorca. 

Si e l PP accepta aquesta transacció, aprofitant la seva
esmena, i fos votada favorablement, crec que aquesta
incongruència de dos articles aprovats quedaria amb una
redacció més congruent i correcta.

I per part nostra, res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. En torn de rèpliques, pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el Sr. Jarabo,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, presidenta. Ho tornam repetir, crec que hi ha
una discrepància important amb el Partit Socialista, en aquest
cas, i després d’escoltar el Sr. Thomàs, doncs, crec que encara
es posa més de relleu.

Jo crec que hem d’escoltar més el director de l’oficina el
qual hem triat per majoria parlamentària i, a partir d’aquí, a
partir d’aquí, mirar... perquè sí que s’haurà de col·laborar
evidentment entre aquest director, el seu personal, aquest
parlament i la resta d’òrgans i administracions d’aquesta
comunitat autònoma. D’aquí que crec que sigui important,
malgrat cap grup no hagi presentat unes esmenes amb
redacció..., apel·lam a una qüestió purament formal que pot
tenir la seva importància, però la qüestió fonamental és si
entre tots estam disposats a col·laborar d’alguna manera amb
aquestes propostes que se’ns ofereixen des de la direcció
d’aquesta oficina.

Per tant, hauríem de trobar la fórmula d’establir un diàleg,
que no està previst, a partir d’ara quant a l’aplicació d’aquest
reglament, però és evident que hi ha una col·lisió que podria
ser rellevant en cas fins i tot que el director de l’oficina no
acceptés aquest reglament. I aquí evidentment ens duria a un
escenari que crec que no és desitjable pels motius pels quals
aprovam aquest reglament i perquè s’ha aprovat la Llei de
l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció, d’aquí la
importància. Crec que hem de tenir la delicadesa necessària i
la visió política necessària també com per saber que aquesta
col·laboració ha d’existir i impedir aquest tipus de col·lisions.
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Si aquesta comissió, evidentment, no vol afavorir aquesta
col·laboració, doncs, evidentment tendrem, una vegada més,
el focus posat en aquesta oficina d’una manera, diguéssim, poc
facilitadora per part del Parlament de les tasques d’aquesta
oficina. I nosaltres pensam que això és un problema greu i que
denota, de qualque manera, doncs, una insensibilitat sobre la
percepció ciutadana que tenen els partits polítics quant a la
seva lluita real contra la corrupció.

Podem entendre el posicionament del Partit Popular, però
ens costa entendre el posicionament del Partit Socialista en
aquest cas, i no voldríem anar més enllà. 

Tornam a insistir que crec que és important almanco deixar
clar que aquesta col·laboració és necessària i que si el senyor
director de l’oficina accepta el reglament i l’únic que demana
són una sèrie de qüestions, almanco, almanco, crec que
hauríem de tenir la consideració de poder debatre aquestes
consideracions. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jarabo. En torn de rèplica també, pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Sr. Lafuente, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vegem, crec que el problema
que tenim bàsicament és intentar en aquest tema, en aquesta
qüestió, que és complicada des del punt de vista jurídic,
intentar fer titulars en premsa.

Per lluitar en contra de la vulneració del Codi Penal tenim
els jutjats, els tribunals i els fiscals; s i hi ha infraccions
administratives, hi ha normativa administrativa, i tirar endavant
l’oficina era complicat i, per açò, demanàvem nosaltres des
del principi prudència en la seva tramitació.

És clar, els informes del Consell Consultiu i del Govern
mateix vénen a demostrar que es va tramitar una llei de forma
precipitada, i tenim problemes importants des del punt de vista
jurídic. Si no s’afronten correctament els problemes, a més,
seran més greus en el moment de l’aplicació, en el moment
que aquesta oficina comenci a fer actuacions, perquè es duran
als tribunals i tindran problemes importants.

L’informe del Consultiu, com s’ha explicat perfectament,
el que diu és que el poder reglamentari d’una lle i e l té  per
normativa el Govern, i el que pot fer en tot cas l’oficina és un
reglament d’ordenació interna. I d’acord amb la llei, el
director el que podia fer era acceptar o no acceptar, però no
presentar ara esmenes en el darrer moment, demanar la
retirada i no acceptar el que surti  de ponència. Ell diu que
l’accepta. 

Per tant jo crec que hem de ser rigorosos amb el
compliment de la normativa en un tema tan important i no
intentar fer titulars o posicions fàcils sobre aquesta qüestió.

Jo crec que el director fa una sèrie de consideracions,
però al final el que diu formalment és que no demana la
retirada del que surt de ponència, i, per tant, s’ha de continuar
la tramitació, perquè és que, si no, estaríem fent un
incompliment de la llei, i crec que en aquesta qüestió, doncs
bé, ens agradarà o no ens agradarà la lle i, però l’hem
d’acceptar com ve.

Per tant, crec que el que toca, en tot cas, si no hi ha..., no
es pot entendre de cap forma que l’informe del director sigui
una sèrie d’esmenes a tramitar per aquesta comissió, i afecta
el text. Per tant, crec que no és pertinent la posició que
manifestava el Sr. Jarabo, amb tots els respectes, però no és
competent.

Respecte de la proposta de transacció respecte de la nostra
esmena, doncs evidentment entenem que amb la transacció es
millora el text i se surt d’una contradicció entre dos articles
aprovats en ponència, i el que sigui facilitar que el text
definitiu sigui e l més clar possible i que no hi hagi
contradiccions sempre tendrà el suport del Partit Popular, amb
independència que la nostra posició respecte del conjunt del
reglament continua amb la posició d’abstenció general al text,
perquè consideram que té un vici d’origen que és difícil que el
reglament pugui arranjar. I, per tant, acceptam que es pugui
emprar l’esmena que té viva el Partit Popular per evitar
qualsevol contradicció amb el text definitiu que s’aprovi per
aquesta comissió, i manifestam la nostra conformitat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Lafuente. En torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Gallardo,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

En primer lloc, sobre les propostes que ha presentat el
director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció, ara no tenc la llei davant, però sí que posa “pot
acceptar o no acceptar el reglament que se li proposi o, en el
seu cas, fer propostes de modificació”. Si tenguéssiu el text
davant, crec que si es pot interpretar, la interpretació pot ser
modificació a posteriori o en el moment en què estem ara, no
crec que quedi detallat a cap lloc que no puguem acceptar ara
com a mínim debatre aquestes propostes que ha fet, i trobam
nosaltres que, atès que és la persona que ha de tirar endavant
l’oficina, és adient que, com a mínim, es puguin debatre les
propostes que fa sobre un reglament que és ell que l’haurà
d’aplicar. Llavors, en aquest sentit, la nostra posició és molt
clara a favor que sí que puguem com a mínim debatre ara, amb
format d’esmenes in voce o com trobem adient.

I pel que fa a la transacció  que ha proposat el Partit
Socialista, estam totalment d’acord que millora el text i lleva
incongruències.

Teniu el text...? És un dels darrers articles on... Perdonau...
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Posa..., és l’article..., bé, al final de tot: “Finalitzat
l’informe de la ponència, en un termini de set dies, la direcció
de l’oficina podrà proposar la retirada de la tramitació del
projecte de reglament de l’oficina o de la seva modificació”,
o sigui, aquí és on entenem que aquesta modificació hauria de
permetre fer modificacions ara, “mitjançant un escrit motivat
i raonat, dirigit al president de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals”, que entenem que és aquest escrit
que s’ha fet, “per tal que la proposta de retirada es debati i es
voti a la comissió esmentada”. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En qualsevol cas, Sr. Gallardo, en acabar els torns de
contrarèplica farem les consideracions oportunes a aquestes
sol·licituds.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

D’acord, beníssim.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula la Sra. Sureda, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Bé, el que no he dit en el primer torn
era que des d’El Pi, quan vàrem començar la ponència, vàrem
sol·licitar que ens agradaria que, una vegada aprovat aquest
reglament, abans de l’aprovació definitiva en el ple tornàs
passar pel Consell Consultiu; no sé si escau o no escau, però
sí que ho vàrem dir. Per tant crec oportú que ho hauríem de dir
en aquest moment.

Respecte de la transacció que ha plantejat el Sr. Thomàs,
nosaltres no hi tenim res a dir, la votarem a favor.

I respecte de les al·legacions que ha presentat el director,
a ell se li va donar, crec, per part de tots els grups
parlamentaris l’oportunitat que retiràs el reglament que havia
presentat i que el modificàs, tenint en compte les
consideracions que en aquell moment teníem dels informes
del Consell Consultiu i de la Sindicatura de Comptes, a
posteriori en varen arribar d’altres, però en aquell moment hi
havia aquests, i se’l va convidar que es retiràs i es modificàs.
Ell no ho va fer i, a més, va dir que ell acceptaria el reglament
que se li proposàs des de la comissió.

Per tant entenem que no tendrà cap problema, una vegada
feta la feina per part dels diputats d’adaptar a les
consideracions que es varen dir a través dels diferents
organismes, no tendrà cap problema en acceptar-ho. Tenc
entès que, com molt bé ha dit el Sr. Lafuente, que s’acceptaria
o no s’acceptaria, però en cap cas no es farien modificacions
del reglament que presentàssim des de la comissió.

Res més. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Martí, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, no, molt breument, simplement he de dir, quant a la
transacció, sense cap dubte agraesc al Partit Popular que
l’accepti perquè resol una contradicció que, bé, dificultaria el
text, la interpretació i l’aplicació del text.

I quant a les aportacions que ha fet el director, nosaltres
enteníem que no eren esmenes i, per tant, en tot cas, ho
deixam a la consideració final. Però nosaltres, lògicament, no
hi vull dedicar temps, però nosaltres no les havíem
interpretades com a esmenes, i de fet, efectivament -em
sembla que algun portaveu ho ha dit-, els grups parlamentaris,
que són els que en aquest cas podien presentar esmenes
pròpiament, no ho han fet. Per tant, en tot cas, és una
consideració que al final podem resoldre, però nosaltres no
l’havíem posada damunt la taula ni interpretada d’aquesta
manera i, per tant, no entraré en el seu contingut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Mixt no hi ha cap diputat. I pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Thomàs, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies. Primer de tot vull agrair al Partit Popular
que accepti aquesta transacció per llevar una incongruència en
el text dels dos articles aprovats.

L’escrit del director de l’oficina, que va fer la proposta de
modificació del reglament, en el seu primer paràgraf, que no
són ni al·legacions ni esmenes, són consideracions que fa
aquest senyor, diu: “... per la qual cosa no s’aprecia cap motiu
per a la seva retirada sinó tot el contrari”. Ho dic perquè
evidentment ell fa consideracions que intenten doncs defensar
el seu text de reglament.

El que jo puc entendre és que evidentment amb la proposta
de les esmenes parcials que va presentar conjuntament el Grup
Parlamentari Socialista amb MÉS per Menorca, evidentment
eren una modificació profusa i profunda de determinats
aspectes del reglament, i evidentment aquí es planteja, per
exemple, es parla del nombre d’àrees, o de l’estructura, i la
proposta de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista
anaven a donar una estructura que fos similar a l’estructura i
l’organització que es desprèn del text de la llei que va aprovar
aquest Parlament. Plantejar una direcció adjunta i quatre àrees,
suposa cinc llocs de feina de naturalesa directiva. Si qualcú vol
mirar organismes de la pròpia administració, o del sector
públic instrumental, no veurà cap entitat que tengui aquest
nombre de llocs de feina de naturalesa directiva. Moltes
vegades s’utilitza la comparació amb la Sindicatura de
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Comptes que només en té 3, i aquí es planteja una estructura
de 5 llocs de feina de naturalesa directiva.

I es demana una condició d’alt càrrec, que cap institució,
organisme o administració no ha donat aquesta consideració
al seu personal directiu. Si volem, per exemple la Sindicatura
de Comptes, això ho resol amb caps d’àrea.

Si volem parlar d’altres qüestions, doncs bé, la gestió que
es fa a nivell de control intern o control financer, es crea una
secció pressupostària específica, es modifica la Llei de
finances de la comunitat autònoma perquè ho pugui gestionar
el mateix director de l’oficina. Però evidentment el que no es
pot acceptar és que un cap d’àrea sigui el que faci el control
financer, que s’ha de fer, però parlam d’un control extern, per
tant, correspon a l’estructura de la comunitat autònoma, com
es fa a altres bandes.

I després una altra consideració, ho dic per fer qualque
comentari, quan parla de condicions econòmiques dels llocs
de treball, especialment del cap d’àrea, doncs aquestes
condicions econòmiques no es poden fer comparacions amb
altres institucions que té la comunitat autònoma, perquè, entre
altres coses, són institucions estatutàries i que aquí no hi són.

Nosaltres fem la interpretació de la resolució del punt 7 de
la (...) del Parlament, que quan parla de modificacions, són
modificacions a futur, no d’aquestes, perquè encara el
reglament no s’ha aprovat, i parla de previsió de futur, que a
posteriors modificacions ell també pugui manifestar e l seu
criteri i les seves consideracions.

I trob, i reiter que, sense entrar en el fons de les qüestions,
el Grup Parlamentari Socialista ha llegit amb deteniment
aquestes consideracions, hem valorat si les presentàvem amb
format d’esmenes, al final no ho hem fet perquè hem
considerat que ens reafirmàvem en les nostres pròpies
esmenes parcials, que també vull recordar que hi ha molts de
grups aquí presents que les han votat favorablement durant el
procés de la ponència.

Per tant, nosaltres ens reiteram en els  criteris que hem
mantingut i torn dir, acceptam o agraïm al PP que accepti la
transacció, perquè crec que en definitiva millora una
incongruència entre dos articles. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. I per aclarir la sol·licitud que
ha fet el portaveu de Podemos que ha vingut suportada també
pel portaveu de MÉS per Mallorca, aquesta presidència els vol
informar que realment aquest procediment per a l’aprovació
del reglament de l’Oficina de Lluita contra la Corrupció, es fa
en base a una resolució de Presidència, que regula aquest
procediment, que es va prendre en data 25 d’abril de 2018. En
el seu punt 7è, el llegiré literalment, perquè vull que consti en
el Diari de Sessions, diu: “Finalitzat l’informe de la ponència,
en un termini de 7 dies, la direcció de l’Oficina podrà
proposar la retirada de la tramitació del projecte de reglament
de l’Oficina, o de la seva modificació”. Repetesc, “podrà

proposar la retirada o bé de la tramitació o de la seva
modificació, mitjançant un escrit motivat i raonat, dirigit al
president de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals, per tal que la proposta de retirada es debati i es voti
a la comissió esmentada”.

És a dir, si no existeix aquesta proposta de retirada, que no
existeix, perquè, com ja ha llegit també literalment el portaveu
del Grup Socialista, el director de l’Oficina no demana aquesta
retirada a l’escrit que va entrar, amb RGE núm. 12646/18, amb
data 5 de novembre. Per tant, aquesta comissió no ha de
decidir avui sobre aquesta retirada, sinó aprovar el text
aprovant esmenes o no, que va sortir de la ponència.

En aquest sentit, és cert que el director de l’Oficina diu
que no demana la retirada i sí que afegeix unes consideracions.
Però no són unes consideracions que proposin literalment una
modificació del text que surt de ponència, s inó que són
consideracions que ell mateix vol fer. Si algun portaveu o
algun grup parlamentari hagués tingut la voluntat que aquestes
consideracions es transformessin en esmenes i
s’incorporessin al text del reglament, haguessin pogut
presentar en aquesta comissió, i aquest era el moment, potser
sí via in voce, i haguéssim agraït que hagués estat per escrit,
aquestes consideracions transformades en esmena.

En qualsevol cas, però, no ha estat així. Jo, atesa la
sol·licitud del portaveu del Grup Parlamentari Podemos, li
deman en aquest moment si vol presentar ara aquestes
consideracions en format d'esmena i, en qualsevol cas,
s’hauria d’admetre per unanimitat el seu debat en aquest
moment. Si no és així, aquestes consideracions no podran ser
objecte ni de debat ni de votació en aquesta comissió.

Sr. Jarabo?

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, presidenta. I gràcies per explicar i posar llum
a la fórmula amb la qual està establerta la col·laboració,
almanco en aquest moment, entre aquest Parlament i també el
director de l’Oficina.

Arribats a aquest punt, nosaltres presentaríem com a
esmenes in voce els texts, talment, ho diríem així, presentats
pel director de l’Oficina. És evident que no s’aprovaran, però
almanco sí voldríem deixar clara la nostra voluntat que pogués
existir aquest debat, malgrat no hi hagi una presentació formal
d’aquestes esmenes, però almanco sí in voce, deixar clar que,
com a bloc conjunt de consideracions del director de
l’Oficina, sí que entenc que és en aquesta comissió on s’hauria
d’avaluar aquesta percepció, més enllà de la recollida o no per
part d’algun grup d’aquestes consideracions amb format
d’esmena. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jarabo. Sense ànim de furtar cap tipus de
debat, però en qualsevol cas aquesta presidència no li pot
acceptar aquesta presentació de les esmenes in voce, perquè,
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com li he dit abans, són consideracions, no són esmenes, no
van dirigides a cap article concret, ni proposen un text concret
que es pugui sotmetre a votació, són consideracions jurídiques
que fa el director de l’Oficina, però en qualsevol cas no es
concreten. Per tant, no li admet aquesta presentació del que
vostè anomena esmenes, que realment són les consideracions
que fa el director a l’escrit que s’ha esmentat anteriorment.

Per tant, idò un cop acabat el debat, passaríem a les
votacions. Votació de les esmenes.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears RGE núm. 9677/18 a l’article 55.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 6 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears RGE núm. 9681/18 a l’article 24.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 6 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears RGE núm. 9672/18 a l’article 37, 9673/18 a l’article
51, 9674/18 a l’article 52, 9675/18 a l’article 53 i 9676/18
a l’article 54.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

2 vots a favor; 6 en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 9686/18 a la denominació del projecte.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor; 7 en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular, els
he mencionades abans, el que sí faríem seria sotmetre-les
totes, en conjunt, a votació, per no repetir ara la seva
enumeració, excepte la votació separada de l’esmena RGE
núm. 9831/18, dirigida a l’article 59, atès que se n’ha proposat
una transacció i es podria votar la transacció i, a més, l’esmena
si el Grup Parlamentari Popular encara mantingués viva la seva
esmena.

Per tant, llevada aquesta esmena, la 9831/18, dirigida a
l’article 59, la resta se sotmet ara a votació.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació de l’esmena RGE núm. 9831/18,
de la seva transacció.

Vots a favor?..., la transacció a aquesta esmena.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

El text transaccionat, després votarem l’esmena i després
l’article.

Vots a favor de la transacció?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; cap en contra i 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara votam l’esmena tal com s’havia formulat de forma
originària pel Grup Parlamentari Popular.
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Votam l’esmena RGE núm. 9831/18 a l’article 59.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 7 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara passam ja a la votació dels articles, disposicions i
exposició de motius als quals es mantenen esmenes, votació
de la disposició final.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; cap en contra i 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la denominació del capítol 2 del Títol I.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de la denominació del projecte.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passaríem ara a la votació de la resta, si bé es faria votació
separada de l’article 66, relatiu a la provisió o ocupació de

llocs de feina, que en qualsevol cas es votaria aquest article,
incorporada la transacció que s’ha aprovat anteriorment en
relació amb l’esmena núm. 9831.

Passaríem idò a votar separadament aquest article, article
66 amb la transacció incorporada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; cap en contra i 6 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passaríem ara a votar tota la resta d’articles on no es
mantenen esmenes...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ah, votam la resta, malgrat s’hi mantenguin esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; cap en contra i 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, es proclama aprovat el Reglament de
funcionament i de règim intern de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears.

Aquesta presidència trametrà els acords adoptats al
president del Parlament als efectes que n’ordeni la publicació
del Reglament al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Així mateix, aquests acords seran comunicats a la Direcció
de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les
Illes Balears. 

I es faculten els servis jurídics del Parlament per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que
el text aprovat tingui una redacció coherent.

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