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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, Nel Martí substitueix Patrícia Font.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, Juan Manuel Lafuente substitueix Rafael Nadal.

I. Elecció del càrrec de secretari o secretària de la
comissió.

EL SR. PRESIDENT:

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en
l’elecció del càrrec de secretari o secretària de la comissió,
atesa la renúncia del Sr. David Martínez i Pablo, que
m’agradaria fer-li un reconeixement a la seva feina fins a dia
d’avui com a secretari d’aquesta mesa.

Atès que el Sr. Martínez i Pablo fou proposat pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears com a secretari de la
comissió, correspon en aplicació de l’article 40 del Reglament
del Parlament, proposar ara al mateix grup parlamentari el nom
del candidat o candidata a substituir-lo. 

Prec al Grup Parlamentari Podem Illes Balears que faci
arribar a aquesta Presidència el nom del diputat o la diputada
que proposa per al càrrec de secretari o secretària.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Des del Grup Parlamentari Podem proposem Carlos Saura.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Podem considerar aprovada per
assentiment la proposta feta pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, senyors portaveus?

En aquest cas, queda proclamat secretari de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts l’Hble. Sr. Carlos Saura, a qui don la
benvinguda a aquesta mesa. Li prec que passi a ocupar el seu
lloc a aquesta mesa, cosa que ha ocupat, com a conseqüència
de substituir el secretari.

II. Proposició no de llei RGE núm. 1908/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació de
subministraments de la CAIB per illes.

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui,
corresponent al debat de la proposició no de llei RGE núm.
1908/17 presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractació de subministraments de la CAIB per illes.

Per a la defensa d’aquesta proposició intervé per part del
grup proposant l’Hble. Sr. Lafuente, per un temps de deu
minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, tal com figura a l’exposició de
motius de la PNL, aquesta proposta deriva precisament d’una
reivindicació de les associacions de comerciants de Menorca i
d’Eivissa, respecte del subministrament de productes en general
que poden fer les conselleries, les empreses públiques i les
entitats dependents del Govern. Aquestes associacions
empresarials ja varen tenir una reunió amb el conseller
d’Educació i li van explicar la problemàtica. La problemàtica
és senzilla, però a la vegada derivada de la situació de la
insularitat de la nostra comunitat.

Es tracta que les empreses que poden concórrer a un
concurs públic de subministrament de material, si tenen la seva
ubicació física a Mallorca, la major quantitat de
subministrament normalment es produeix en aquesta illa. En
canvi, les empreses que tenen la seva ubicació física a Eivissa,
a Menorca o fins i tot a Formentera, difícilment poden
concórrer en aquests concurs, perquè la immensa majoria del
producte l’hauran de servir a illes on no tenen delegació.
Normalment durant molt de temps s’han fet contractes de
subministres per illes, però, segons m’expliquen els empresaris
afectats, els comerciants afectat, darrerament la tendència era
a unificar la contractació. De fet, em comentaven fins i tot que
es donava el cas que l’empresa a la qual s’havia adjudicat un
contracte de subministrament entregava el producte a Mallorca
i després, centres derivats d’aquesta conselleria, aquesta
empresa pública havia de demanar que des de Mallorca li
enviessin el producte, la qual cosa encara sortia més car per a
les arques de la comunitat autònoma, perquè havien de pagar el
cost del transport de Mallorca a Menorca.

És clar, pensam que es pot fer perfectament i es poden
complir tots els principis legals de la contractació pública, si
instam el Govern, si tècnicament és possible, els
subministraments es facin per lots per illes. Posant un exemple,
subministrament de paper d’ics conselleries, es fa per a cada
illa i les entitats, o els centres que depenen d’aquesta
conselleria podran tenir un subministrador d’aquella illa,
tendran un millor servei i jo crec que és una acció que, a més,
ho tradueix a adaptar la situació de subministrament el Govern
a la realitat de Balears, que tenim una realitat pluriinsular i
també afavorim el que... crec que era al plenari passat,
parlàvem d’incentivar que les petites empreses i comerciants
puguin participar en els concursos públics. Si ho fem d’aquesta
manera sí que s’incentiva, si ho fem de forma conjunta, sempre
les empreses més grosses..., també poden evidentment
participar en els concursos, però donant facilitats a les
empreses més petites a participar en els concursos públics. 

No té cost econòmic, perquè si es fa on concursa el que
millor preu i servei, poden donar bons preus a cada illa. I
d’aquesta manera jo crec que és una acció, que fem el sistema
de subministres adaptat a la realitat pluriinsular. Ens queixam
de vegades de contractes més grosses que només hi poden
accedir les grans empreses a la contractació amb
l’administració pública, jo crec que és una acció positiva.

Per tant, si defensam de ver un federalisme insular, també
en qüestions de subministrament públic de conselleries,
empreses públiques i entitats dependents del Govern balear,
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hem de defensar, sempre que tècnicament sigui possible i el
producte sigui possible, si hi ha un informe tècnic que no és
possible o el producte no es pot fer d’aquesta manera, doncs
evidentment no, però sí que sigui la norma general.

I aquesta bàsicament és la proposta que consideram positiva
per al sector comercial, a vegades l’administració té la
tendència a protegir el petit i mitjà comerç en línies de
subvenció, en protegir el petit i mitjà comerç amb normes
reguladores. I després a l’hora de la veritat, la pròpia
administració que diu defensar el petit i mitjà comerç, fa un
sistema de contractació i el que fa és afavorir les grans
empreses, empreses que tenen un potencial més gros i enfonsar
les empreses locals. I aquesta acció crec que va en aquesta línia
precisament, en fer rendibles i competitives les petites i
mitjanes empreses comercials d’aquesta comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de fixació de posicions de major a menor, tret del grup
a què pertany el president del Govern, el qual intervendrà en
darrer lloc, segons l’article 80 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. David Martínez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats i
diputades. Des del Grup Parlamentari Podem Illes Balears
votarem a favor de la proposta, entenem que és raonable el que
es demanda, que hi hagi aquesta autonomia per poder presentar
contractació. També és cert que la Llei de contractes té els seus
procediments, la lliure competència i les empreses es poden
presentar amb tota la llibertat que tenen i cada conselleria o
cada ens instrumental ja decidirà, en funció de les capacitats
tant tècniques com econòmiques, dins els contractes i dins dels
plecs tècnics i de contractació que hi hagi en aquest sentit.

I res més a afegir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Sr. Diputat Antoni Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Des de MÉS per Mallorca donarem
suport a la iniciativa, creiem que és raonable. Creiem que la llei
permet la definició de lots en els contractes i ens consta també
que ja en alguns casos ja s’ha fet així, i creiem que és la línia a
seguir. A més, té tot el sentit la inclusió de la definició de lots
quan el lloc de subministrament és diferent. I per tant, ho veiem
raonable.

A més, res no impedeix que una empresa es presenti a tots
els lots, per tant, entenem que no vulneraríem cap principi de
concurrència.

Per tant, ja dic, donarem suport a la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Josep Melià, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. També per anunciar
simplement el nostre suport a aquesta iniciativa. És una
iniciativa que va en el sentit d’incentivar i potenciar el comerç
de proximitat i de ser respectuós amb la nostra realitat
pluriinsular i, per tant, no podem més que donar-li suport.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Des de MÉS per Menorca
volem expressar que estam d’acord amb la proposta. Dir també,
però, que aquesta proposta, el contingut ja és una pràctica
habitual de la conselleria i del Govern i, per tant, ens temem
que el contingut de la proposta no aporti res més de nou, que no
serveixi per a gaire cosa més.

I voldria recordar aquí algunes coses. Primer, que la Central
de compres és una figura creada a l’època de la passada
legislatura, que la va crear la Conselleria d’Administracions
Públiques a través d’un decret que es basava i tenia com a
principal objectiu la racionalització de la despesa dels recursos
públics, i vull recordar, perquè amb les al·legacions que vam
fer en aquell moment, que MÉS ja va fer al·legacions per
alertar de la situació que podia tenir de forma perjudicial per a
les illes especialment de Menorca, Eivissa i Formentera, i no
van ser incorporades. Aquell avís, que precisament posava en
alerta de la possibilitat que la centralització de compres, allò bo
que podia tenir per una banda, que era reduir despeses, afectés
negativament petites i mitjanes empreses, el comerç de
proximitat, que no es reflectís i no es detallés avui ens du a la
situació que tenim i que ens du a debatre. És a dir, ja no depèn
que el decret ho tengui incorporat, sinó de la voluntat dels
executius en cada cas, i per tant jo crec que avui és sorprenent
que avui ens trobem en aquesta situació, entre altres coses
perquè el Sr. Lafuente va tenir responsabilitats dins aquesta
conselleria, coneix el decret i per tant se n’hauria de sentir
responsable.

Aquesta preocupació, que ja va expressar en el seu moment
MÉS, i que avui coincidim en part com a MÉS per Menorca,
l’hem poguda tractar amb PIME Menorca, l’hem tractada amb
PIME Menorca, i de fet ja MÉS per Menorca va preparar una
proposició no de llei més o manco en el mateix sentit que
finalment està damunt la taula perquè es va optar per sol·licitat
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tota una sèrie de documentació de la Direcció General de
Tresoreria, que demostra i posa de manifest com es gestionen
els lots a cada una de les illes, i aquesta documentació a més a
més s’ha facilitat a PIME Menorca, i en concret pel tema del
que fa la gestió i els lots de paper, que és una de les qüestions
que més s’ha reivindicat, precisament aquesta documentació
està en mans de PIME Menorca. 

Per tant coincidim amb l’esperit, i estàvem en aquesta línia
fa quatre anys, hi estam avui, i ens sorprèn que avui sigui una
preocupació quan, aquesta preocupació, no la tindríem si el
decret en el seu moment hagués assegurat, hagués blindat de
forma molt més clara que es garantia que els petits comerços de
les diferents illes podien participar a través de lots que fossin
fraccionats i no fossin lots de grans dimensions, i amb
categories, perquè el tema dels lots no només és la mida sinó
també la categoria que es demana a l’empresa per poder-hi
accedir, etc., etc., doncs fes possible que aquestes petites
empreses hi tinguessin accés.

Per tant, per expressar i per manifestar que anam en aquesta
direcció, li donarem suport, però hem d’expressar la nostra
sorpresa que avui reculli el Partit Popular una preocupació que
és precisament la que MÉS va expressar fa quatre anys i que
volia incorporar al decret i no es va fer. Per tant bé està, encara
que sigui un poc tard, i en aquesta línia nosaltres estam
disposats a fer-hi feina. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Xavier Pericay per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, molt
breument, nosaltres també donarem suport a aquesta proposta
per una raó de sentit comú i de pragmàtica estrictes. És evident
que el comerç de proximitat l’hem d’afavorir i que aquesta és
una proposta que va en aquesta línia. 

Entenc que a la proposta, allà on s’al·ludeix a aquesta
excepció, per dir-ho així, “per raó de la matèria on existeixi cap
impediment tècnic”, idò ja recull una mica tots aquells casos en
què efectivament per alguna raó això no sigui possible; és a dir,
que no és una proposta, diguem, que afecti el conjunt absolut,
necessàriament, de tots els productes, sinó d’aquells que, si hi
ha aquesta voluntat, darrere hi ha també una possibilitat,
evidentment de dur-ho a terme.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Alcover, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, president. Nosaltres també hi donarem suport,
entre altres coses perquè això ve a ser una certa transposició
d’una directiva europea que obliga en aquest sentit, i obligava

els estats membres a regular, via legislació transposar-la a la
seva legislació en matèria de contractació ja durant l’any
passat, cosa que el Govern del Partit Popular no va fer en cap
moment.

De fet el Govern ja ha dictat qualque resolució en aquest
sentit i ja està fent aquestes... les licitacions ja van en aquest
sentit. Per tant nosaltres també hi donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per contradiccions el grup proposant per un
temps de cinc minuts. Sr. Lafuente...

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Volem agrair als intervinents i als
grups el suport a aquesta petició. Volem manifestar per part del
nostre grup, en primer lloc, que el decret que regula la Central
de compres no ho prohibeix, no impedeix per a res aquesta
solució. La Central de compres pot fer els lots perfectament
sense cap impediment legal; en tot cas -ho dic respecte de les
manifestacions del Sr. Martí-, si trobava que el decret era
millorable, idò duen dos anys en el govern i es podia modificar,
vull dir que no... Aquest... jo, per exemple, quan vaig arribar a
tenir responsabilitats a la conselleria el decret ja estava fet; ho
dic a efectes cronològics, sense eludir cap responsabilitat de la
meva formació política, que en pot tenir i hi pot haver coses
millorables, evidentment, i reconèixer que eren millorables.

I he de dir una cosa: mentre vaig tenir responsabilitat, per
exemple, en administracions públiques mai no vaig tenir
queixes d’empresaris de Menorca en aquest sentit; a mi no em
van arribar. En canvi sí que m’han arribat... tal vegada perquè
la gent es queixa a l’oposició, potser, no ho sé, si que m’han
arribat ara aquest darrer any, i per tant pensant que sí podíem
donar una mà i intentar millorar aquesta qüestió idò feim
aquesta proposta, amb aquesta voluntat de millorar aquesta
qüestió. Pensam que és raonable.

Per tant agraïm el suport de tots els grups i totes les
aportacions, fins i tot les que puguin reportar una queixa
respecte de la postura del nostre grup. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Del debat i de les intervencions es considera que
aquesta PNL pot ser aprovada per unanimitat i per assentiment.

III. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
659/17, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el
qual se sol·licita la compareixença urgent del Sr. Miquel
Vidal i Vidal, per tal d’informar sobre la campanya
electoral del 2007.

A continuació passam al tercer i darrer punt de l’ordre del
dia d’avui, consistent en el debat i votació respecte de l’escrit
RGE núm. 659/17, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent del Sr.
Miquel Vidal i Vidal, per tal d’informar sobre la campanya
electoral del 2007.
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Per a la seva defensa té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Socialista, l’Hble. Sr. Alcover, per un temps de
deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, senyor...

EL SR. PRESIDENT:

Abans de començar, Sr. Alcover, a la vista que el secretari
Carlos Saura és el portaveu d’aquesta iniciativa parlamentària,
passam a demanar al Sr. David Martínez que s’incorpori com
a secretari temporalment.

Pot continuar, Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta és una sol·licitud de
compareixença que vàrem demanar després de veure l’informe
de la Sindicatura, que ja venia arran d’una sentència que hi
havia hagut en què se certificava -perquè era una sentència- que
el Partit Popular havia rebut de manera indeguda, i per tant
havia de retornar de qualque manera, 153.322,44 euros.

Clar, el Partit Popular no ha dit absolutament res més
d’aquest tema, però això és fruit d’una corrupció, aquests
153.000 euros són fruit d’una corrupció, i aquí tothom s’omple
la boca -tothom ha fet aquest discurs- dient que aquí els
corruptes el primer que han de fer és tornar els doblers; idò en
aquest cas estam parlant del Partit Popular com a organització.
Ha cobrat 153.000, és vera que l’any 2007, però, bé, això no
deixa..., si ens creim el discurs que feim hem de dir que d’han
de tornar els doblers. 

Que no els tenen i han de vendre la seu? Bé... què hem de
fer?, potser s’haurà de vendre la seu. És que, si no, no la
tendrien, potser; si haguessin gastat només allò legal potser no
tendrien aquesta seu. Per tant és feixuc, i posaré un exemple. És
vera, jo no estic dient que vostès siguin els culpables d’aquesta
subvenció indeguda, no ho he dit...

(Algunes rialles)

No ho he dit, he estat ben alerta a acusar ningú de res. Ara,
escolti, això és com si la meva filla roba qualque cosa; jo no
seré culpable, però me’n sentiré responsable, i si jo després no
torn els doblers fins i tot em sentiré còmplice i empararé la seva
actuació, que és molt diferent. Ara vostès són els que estan
liderant el Partit Popular; massa bé. Nosaltres volem una
explicació del que passa amb aquests 153.000 euros que no
eren seus, eren de la ciutadania, eren nostres, nostres i em
referesc de tota la ciutadania.

Per tant, crec que una explicació que, escolti, si ara aquí ens
diuen que ens donen garanties que en un temps prudencial
tornaran els doblers, escolti, s’ha acabat la compareixença. La
intenció d’aquesta compareixença es veure quina explicació
donen i quina intenció tenen, no és res més. 

Per tant, l’hem demanada perquè casualment el president
del Partit Popular actual és diputat i creiem que estaria bé que
en cambra donàs aquestes explicacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Torn de fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS.

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Avui debatem una proposta del Grup Parlamentari Socialista
que demana sol·licitar la compareixença urgent del Sr. Miquel
Vidal i Vidal, per informar sobre la campanya electoral de
l’any 2007. I de la mateixa manera que demana la
compareixença del Sr. Miquel Vidal, han demanat a altres
comissions parlamentàries la compareixença d’altres diputats
del Partit Popular, com és el cas, per exemple, que es debatrà
demà, de la Sra. Sugrañes, del Sr. Gijón o de la Sra. Fernández. 

Des del nostre punt de vista entenem que s’utilitza de
forma, i ho diré en castellà, torticera, el Parlament d’aquesta
comunitat autònoma per dirimir batalletes polítiques que en res,
en res no ajuden a resoldre les necessitats dels ciutadans. Als
ciutadans de Balears els interessen altres qüestions, aquestes
batalletes internes, aquests dimes y diretes, que si tu ets un
corrupte, que si l’altre és corrupte, que si... tot açò als ciutadans
no els importa.

El Partit Popular podria entrar també en aquesta dinàmica
i podríem demanar, per exemple, la compareixença de la Sra.
Baquero, imputada per corrupció urbanística; o de la Sra. Silvia
Tur, imputada per corrupció urbanística; o de la Sra. Marta
Maicas, imputada pel vulnerar els drets fonamentals de les
persones; o podríem tornar a demanar també la compareixença
de la Sra. Armengol, perquè expliqui algunes qüestions o
algunes falsedats que va dir a la Comissió de l’Estatut dels
Diputats pel cas del seu àtic. Podríem entrar en aquesta
dinàmica, podríem convertir aquest parlament en un circ, com
ha passat avui matí.

És a dir, entre tots hem convertit aquest parlament en un
autèntic espectacle, en un circ, i açò entre tots ho hauríem
d’evitar. De què serveix demanar la compareixença del Sr.
Miquel Vidal si quan comparegui ja no serà president del Partit
Popular? Si li demanarem coses que quan van passar no era
president del Partit Popular. De què serveix? És per fer el
paperot, és per assenyalar persones, és per fer mal gratuïtament
a persones. I en aquesta dinàmica el Partit Popular no hi
entrarà, perquè el Parlament no es mereix ser convertit en un
circ. N’hem tengut prou amb la Comissió d’Investigació de les
Carreteres d’Eivissa, que ha estat un autèntic i lamentable
espectacle. Ja n’hem tengut prou. 

Per tant, per la pròpia dignitat d’aquesta institució crec, crec
humilment, que hem d’aturar aquesta dinàmica que no
afavoreix ningú i que només serveix per saciar les ànsies de
venjança de determinats diputats.
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Per açò, avui, el Partit Popular anuncia que votarem en
contra de totes les sol·licituds de compareixences presentades.
Anunciam també que ningú dels nostres diputats no
compareixerà a cap de les compareixences que es puguin
aprovar i anunciam també la retirada de la petició de
compareixença del Sr. Andreu Alcover, que havíem demanat,
i la retiram, precisament, perquè entenem que no volem entrar
en aquesta dinàmica, que és un error, que ens fem mal a
nosaltres mateixos, que és ridícul arribar a aquest extrem. 

Per tant, des del nostre punt de vista, ja dic, votarem en
contra avui, votarem en contra demà i votarem en contra de
qualsevol compareixença i no entrarem en aquesta batalleta, en
aquestes batalletes de partits polítics o en aquestes batalletes de
pati d’escola que volem fer o que volem convertir a aquest
parlament.

Per tant, ja dic, anunciam la retirada de la compareixença
del Sr. Andreu Alcover, ningú dels nostres diputats no
compareixerà i anunciam que votarem en contra a totes les
compareixences sol·licitades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Arran de la darrera
intervenció em recordava de la Sra. Esperança Aguirre que la
setmana passada va dir que la principal víctima de la corrupció
havia estat ella mateixa perquè havia estat enganyada. La
principal víctima de la corrupció és la gent que paga els seus
imposts i amb els seus imposts es fa el que s’ha fet en aquesta
comunitat autònoma, on tenim el trist rècord de nombre
d’imputats per habitant. 

Entenc que el Partit Popular vulgui donar a entendre que
això és generar espectacle i entenc un poc també que es vol fer
un pacte de silenci. Ara mateix s’ha proposat que... bé, que si
tú no me haces daño, yo no te hago daño, o sigui, retirareu la
petició de compareixença si aturam de fer espectacle. 

El que és un vertader espectacle és haver convertit aquestes
illes i les institucions d’aquestes illes en una estructura per fer
actes que no haurien de ser dignes de representants del poble.
Pensam que hi ha dues responsabilitats, hi ha la responsabilitat
penal, i aquesta es dirimeix als tribunals, però també hi ha
responsabilitat política i, com ha dit el Sr. Portaveu del Partit
Socialista, si es volen tornar els doblers que es tornin, i no s’ha
de donar cap explicació sobre subvencions com les que es
demanen.

Nosaltres pensam que aquesta manera d’actuar que passava
el 2007, però que encara veiem setmana rere setmana com els
casos de corrupció semblen no acabar-se en el Partit Popular,
pensam que formen part d’una trama, d’una connivència entre
el poder econòmic i polític, que és precisament el que no ajuda
a solucionar els problemes de la gent. Pensam que si no ha

passat res, que si no hi ha sobre què donar explicacions, idò,
simplement es compareix, es diu que no passa res i que no s’ha
comès cap il·legalitat i ja està. Però crec que els altres grups
parlamentaris tenim el dret a rebre explicacions i sobretot la
gent té dret a rebre explicacions sobre què va passar en aquesta
comunitat autònoma. 

No ens sorprèn, però, la posició del Partit Popular perquè
al Congrés de Diputats han intentat boicotejar una comissió per
investigar la caixa B d’aquest partit, únic partit imputat ara
mateix al Congrés de Diputats. És una comissió que estava
pactada amb Ciutadans i vàrem haver d’anar amb Ciutadans,
Podemos i el Partit Socialista a registrar aquesta comissió
perquè Rajoy interpretava que no s’havia dit que aquesta
comissió es fes al Congrés, que és on no té el Partit Popular
majoria absoluta. 

Nosaltres pensam que és bo donar explicacions, que està bé
ser transparent en aquest sentit i que si es vol rompre amb una
dinàmica del passat, que tant ha costat a la gent d’aquesta
comunitat autònoma, idò, es comença a donar explicacions i es
comença a ser transparent d’aquesta manera. I això no és
convertir el Parlament en un circ, convertir la comunitat
autònoma en un circ és precisament haver robat tants de
doblers a la ciutadania. Pensam que sí és vol rompre aquesta
dinàmica, és una bona ocasió perquè el Partit Popular o
s’abstengui o voti a favor de la compareixença.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Jo puc compartir en part l’argumentació
de no convertir això en un circ ni de parlar de dimes y diretes
i d’imputacions i tot aquest tema, però també vull dir una cosa,
aquí no parlam de dimes y diretes, aquí parlam de sentències
fermes, de sentències fermes, fets provats que afecten el
finançament d’un partit polític i avui en dia... vostè deia: a la
gent el que li importa i el que no li importa; avui en dia, així
com han anat les coses, la gent té molt mal de passar veure
evidentment que el funcionament de les institucions i dels
partits polítics evidentment tenen unes subvencions electorals,
unes despeses electorals subjectes a unes regles i la gent avui
en dia ho té mal de passar, i si a sobre aquests doblers que
s’han d’emprar per unes finalitats es demostra, queda demostrat
en aquest cas, que s’han rebut més doblers dels que tocaria, que
no s’han emprat de la forma com tocava o en aquest cas concret
que, per part del Partit Popular, coneixent els fets que s’han
conegut a través de la sentència, la conclusió és que es varen
rebre 150.000 euros més del que tocava, evidentment això és
un tema de màxim interès per a la ciutadania.

Per tant, crec que té el seu motiu i té el seu interès, atès que
és un tema que... també vull recordar va ser una iniciativa de
MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca que es va... demà farà
un any que es va aprovar al Parlament i que el temps ens ha
donat la raó, que hi havia... aquestes sentències tenen com a
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conclusió que el Partit Popular va rebre més doblers dels que
havia de rebre i en el que puc coincidir és que... jo què sé, això
no és res contra el Sr. Miquel Vidal, puc compartir que no és
correcta que es demani la compareixença del Sr. Miquel Vidal. 

En tot cas, crec que hauríem de demanar la compareixença
d’algun responsable del Partit Popular que vengui a explicar a
veure... perquè evidentment les persones tenen les seves
responsabilitats, però les entitats, en aquest cas el Partit
Popular, tendria uns dirigents en el seu moment, però
evidentment els dirigents que hi hagi a cada moment també
tenen..., han de donar resposta del que ha fet l’entitat i per tant,
entenc que hauríem de demanar la compareixença del
responsable que hi hagi en aquests moments o del qui hagi o
del que vulgui enviar el Partit Popular, però... algú que vengui
a donar explicacions de si es fa comptes tornar aquests doblers
que es varen cobrar indegudament. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
no donarà suport a aquesta sol·licitud. El nostre grup
parlamentari no s’apunta a aquestes aventures, no ens hi vàrem
apuntar amb l’àtic de la presidenta Armengol, no ens vàrem
apuntar a aquesta caça i tampoc no ens apuntarem a aquesta
altra caça, feta -diguem- pels altres... per l’esquerra, no?

El Parlament té dues funcions essencials: la funció
legislativa i la funció del control del govern de torn, del govern
actual, aquestes són les nostres funcions. És clar, aquí hi ha
grups que es dediquen a sortir de mare i a muntar xous. Jo,
sincerament, si vostès volen recuperar els doblers d’un
finançament irregular d’un determinat partit polític, posin els
plets, vagin al jutjat, instin la Sindicatura de Comptes a tramitar
els... no ho sé, a mi em sembla molt bé que es vulguin recuperar
els doblers, però és que comparèixer el Sr. Vidal o qui sigui, no
recuperarem cap dobler ni un.

Per tant, al final, què serà això? Fer bullir l’olla, com diuen,
per tant, no ens servirà absolutament per res i el que nosaltres
no volem es erigir-nos en fiscals de res perquè no és la nostra
funció, la nostra funció és una altra, que ja he dit, la nostra
responsabilitat no és judicialitzar la política ni polititzar la
justícia. La nostra funció és la legislativa i a aquesta ens volem
cenyir i aquesta és la nostra postura, i nosaltres no ens apuntam
ni al que va fer el Partit Popular amb l’àtic ni al que vol fer ara
l’esquerra en relació amb el finançament del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del nostre grup, la veritat
és que a mi personalment no m’agrada gens, de fet, la dinàmica
de peticions de compareixença, crec que en aquest moment n’hi
ha sis en un sentit i en un altre, i menys si són compareixences
que fan referència a casos que estan judicialitzats.

Així i tot, vull dir que la d’avui no és exactament aquest
cas, és a dir, a la passada legislatura des del Grup MÉS es va
presentar aquesta mateixa iniciativa de posar, d’aclarir la
situació del finançament electoral del Partit Popular del 2007,
ja que beu de recursos públics, i fins i tot ho va presentar a
Fiscalia i bé, el que es va intentar en tot moment per part del
Partit Popular és que passés el temps i efectivament ens trobem
en la situació d’avui que és que ha caducat judicialment.

Per açò crec que té sentit, després de conèixer l’informe de
la Sindicatura de Comptes, elaborar, com ja s’ha dit, arran
d’una petició del Parlament de les Illes Balears i d’una
iniciativa presentada per MÉS per Mallorca i MÉS per
Menorca que es donessin explicacions, no seria necessari, crec,
si el Partit Popular els hagués donat quan l’informe es va donar
a conèixer, però aquest informe... consta, el coneixem tots, però
en canvi el Partit Popular no ha volgut donar cap explicació.

Vull recordar que aquest informe el que diu bàsicament és
que el Partit Popular va rebre uns recursos per a la campanya
electoral del 2007 de forma indeguda, en concret 153.000
euros, i és així perquè el Partit Popular va pagar en B, en negre,
despeses electorals que feien que no se superés el límit que
marca la Llei electoral, però si es computen aquests pagaments
en B aleshores sí que se superaria el límit que marca la Llei
electoral i, per tant, la subvenció que hauria d’haver tingut el
Partit Popular no és la que va tenir, hauria de ser molt menys,
en concret 153.000 euros menys.

Per tant, aquí crec que és un tema que més que judicialitzar,
jo diria que és una resposta política que es demanava al Partit
Popular o a qualsevol altre partit on s’ha de posat de manifest
a partir de sentències judicials que s’ha fet un..., que s’han
rebut recursos de forma indeguda i una explicació en el sentit
que què es pensa fer, es pensen retornar o no retornar aquests
recursos que es varen rebre indegudament. I crec que requeria
una resposta política, purament, no del Sr. Vidal, sinó del Partit
Popular. El Sr. Vidal, supòs que s’ha posat la referència del Sr.
Vidal, perquè en aquest moment té la responsabilitat que té,
però si fos abans o fos després seria la persona que tingués les
responsabilitats, la màxima responsabilitat del Partit Popular.

En qualsevol cas, insistesc que efectivament... coincidesc
que aquesta dinàmica de compareixences crec que no és bona
al Parlament, crec que dóna un ambient de xantatge i de
situació que no és bona per al Parlament, no és desitjable, tot
i que si de totes les que s’han fet alguna té sentit precisament
era aquesta, però per la qüestió política, no perquè nosaltres
puguem assumir tasques judicials i demanar responsabilitat
judicials i res semblant a això, simplement perquè crec que al
Partit Popular li corresponia donar una explicació d’uns
recursos públics d’aquesta comunitat autònoma que va rebre i
que s’han constatat que eren indeguts, no?
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Dit açò, crec que tots els grups parlamentaris sí que hauríem
de fer, doncs, una reflexió en aquesta cambra de quin paper
volem jugar i de quina dinàmica volem seguir perquè crec que
la funció principal que ens ha demanat la ciutadania, a més a
més de ser molt rigorosos i escrupolosos en l’ús dels recursos
públics, és donar resposta a les necessitats amb propostes
creïbles, amb propostes reals i no convertir açò en una brega
constant entre grups parlamentaris.

Jo insistesc en aquesta doble dinàmica, crec que aquesta
proposta d’avui, ja que a més a més m’hi sent implicat perquè
la vàrem presentar al seu moment, la veritat és que m’agradaria
conèixer la versió del Partit Popular, l’explicació i l’assumpció
de responsabilitats per part del Partit Popular, però més enllà
d’açò reconec també que pot ser una dinàmica perillosa i que
no convé a aquest parlament entrar en aquesta dinàmica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, president. Bé, també coincidesc que aquesta
imatge no és bona, però també m’agradaria que quedàs clar que
encara és pitjor probablement la imatge que resulta de dir: idò,
cap ni un, no? Entre d’altres coses, perquè sembla que realment
aquí hi ha un acord també per amagar aquelles coses que en
aquell moment poden estar, en algun cas, damunt la taula.

Per tant, fer una reflexió en el sentit que deia el diputat
Martí de dir per ventura estam abusant d’això, molt bé, però
cadascú en tot cas ha de ser responsable del que ha fet i de si en
allò que ha fet hi havia alguna base o no hi havia alguna base
per demanar aquesta compareixença.

Jo en tot cas, crec que no és dolent que comparegui no el
Sr. Vidal, sinó el president del Partit Popular, per descomptat,
primer perquè crec que hi ha d’haver una responsabilitat... quan
passen aquestes coses hi ha una responsabilitat dels partits, i no
fa falta que siguin casos de corrupció, basta que siguin casos en
què convingui realment aclarir una determinada situació, i si
això ha passat al cap de deu anys i els que hi havia en aquell
moment no són ja els que hi ha ara, com a mínim el partit com
a tal i el seu responsable màxim que comparegui no em pareix
malament. 

Jo si fos el Sr. Vidal -i no em vull ficar en les coses del
Partit Popular, per descomptat, ho dic com una qüestió que ve
a tomb- jo compareixeria sense cap problema, i explicaria
realment el que... És a dir, el que ens ha dit abans el diputat
Camps jo crec que és un error de dir que no, “no ens
presentarem a res, etc., ni tampoc no sol·licitarem...”; bé,
cadascú ha de saber fins a quin punt és bo que expliqui allò per
què li demanen que comparegui, no?, i en aquest cas jo com a
mínim, encara que ja no sigui cosa seva, per ventura això...,
però seria el president, és igual, el president... Diguem-ho
d’una altra manera: si jo fos del Partit Popular demanaria que

el president comparegués, el que fos, en el moment en què
s’hagués de procedir a aquesta compareixença.

Nosaltres creim que efectivament aquesta responsabilitat hi
és, i que no és una mala cosa poder explicar com han anat les
coses des del punt de vista del partit. Evidentment aquí hi ha
una irregularitat, i crec que aquesta irregularitat, que no és
menor, és una irregularitat que tots els diputats en seu aquí
parlamentària, encara que no hi hagi cap element de tipus
judicial, ni de delicte, ni res de tot això, però estaria bé que
poguéssim saber. Per tant nosaltres sí que votarem a favor
d’aquesta compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, per tant, a votació de l’escrit núm. 659/17...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

No tenc...?

EL SR. PRESIDENT:

He consultat el Reglament i em comenten que en aquestes
ocasions...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Jo també pensava que era d’una altra manera. Gràcies, Sr.
Alcover.

Per tant, passam a votació l’escrit RGE núm. 659/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda aprovat l’escrit RGE núm. 659/17,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
se sol·licita la compareixença urgent del Sr. Miquel Vidal i
Vidal per tal d’informar sobre la campanya electoral del 2007.

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