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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, gràcies, Sr. President, Laura Camargo substitueix David
Martínez.

Compareixença del Sr. Miquel Vidal i Vidal per tal
d’informar sobre la campanya electoral del 2007,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista mitjançant
l’escrit RGE núm. 659/17, i acordada per la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts a la sessió de dia 14 de març del
2017.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència informa que, en relació amb la
compareixença del Sr. Miquel Vidal i Vidal per tal d’informar
sobre la campanya electoral del 2007, sol·licitada pel Grup
Parlamentari Socialista mitjançant l’escrit RGE núm. 659/17 i
acordada per la Comissió d’Hisenda i Pressupost a la sessió de
dia 14 de març del 2017, el compareixent ha comunicat
mitjançant l’escrit RGE núm. 4669/17, que no assistirà a
aquesta comissió.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies. El fet és que hi ha assistit, llavors hi ha una
contradicció entre el que diu i el fet que no hi hagi assistit, si hi
ha assistit hauria de comparèixer... explicacions d’aquests
doblers públics que segons una sentència del cas Areal va ser
assignat a la campanya electoral del Partit Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo, si li sembla bé el que farem...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

...i no han tornat, el Partit Popular no ha tornat...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

...aquests diners a la ciutadania...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo, està intervenint i jo li he demanat un torn
per... per demanar alguna cosa, però només un torn de paraula
interpret jo.

Llavors el que farem, tal i com ve per Reglament no
correspondrien torns de paraula, a la vista que s’ha presentat
aquest escrit, però crec que és oportú donar un torn de paraula
a cadascun dels grups, si així ho consideren, per concretar
aquesta qüestió.

Per tant, donam un torn de paraula de cinc minuts a
cadascun dels portaveus dels grups en ares de la transparència
d’aquest Parlament.

Per tant, com a fixació de posicions té la paraula el Grup
Parlamentari Socialista, per un temps de cinc minuts, Sr.
Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres quan vàrem demanar
la compareixença no és que ens fes especial il·lusió que
comparegués el Sr. Vidal, perquè fos el Sr. Vidal, era perquè
era diputat d’aquí i era qui ens podia donar una explicació de
què passava amb els 153.322,44 euros que, segons una
sentència i segons la Sindicatura de Comptes, s’havien
malversat o s’havien pagat en negre a la campanya electoral de
l’any 2007.

Quan parlam de corrupció, tota la ciutadania i també tots els
polítics -i està bé- diem que el primer que s’ha de fer és tornar
els doblers, tots, no hi ha excepció aquí. És que ens trobam en
aquest cas, ens trobam en aquest cas. Ens podrien dir a qui ens
hem de dirigir del Partit Popular per dir-nos quins comptes fan
amb aquests 153.000 i escaig d’euros? Qui ens ho diu? Si ens
diuen quan tornaran els doblers a la ciutadania, llevam aquesta
compareixença, si no ens interessa l’explicació que pugui
donar.

Ja sé que el Sr. Vidal no tenia una responsabilitat directa en
aquests fets, però ara els que governen en el Partit Popular són
aquí i qui deu aquests doblers és el Partit Popular. Quan
tornaran els doblers? Només ens interessa això, si ens diguessin
d’aquí a dues setmanes, per a nosaltres ja hem acabat les feines,
ja hem acabat les feines, el que passa és que a algú podrem
demanar explicacions de quins comptes fan amb aquests
doblers, perquè a l’hora de reclamar responsabilitats quan ni
tan sols hi ha un indici d’il·legalitat, si m’apura una irregularitat
estètica, ètica o el que vulgui, com vulgui, bé que fan via a
demanar dimissions a balquena, per un parell de contractes
menors que, casualment, coincideixen la suma de tots amb
aquesta quantitat, més o manco, mil euros amunt, mil euros
avall, han de dimitir tres consellers i hauria de caure fins i tot...,
fins i tot varen demanar responsabilitats polítiques a la Sra.
Armengol, a la Sra. Presidenta.

Bé, i vostès que des de l’any 2007 tenen 153.000 euros, que
han gastat, que no eren seus, quins comptes fan? Qui assumeix
responsabilitats? Quan els tornaran? Si ens diuen això, per a
nosaltres ja hem acabat les feines. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

És per reiterar-me en l’escrit que vaig fer, que a l’any 2007
no tenia cap responsabilitat ni una en el Partit Popular, i que
actualment tampoc no en tenc cap. Em sembla que això és
demanar... els castellans diuen peras al olmo, i jo no crec que
tengui cap sentit ni un donar més explicacions més que la que
dic.

Si el Sr. Alcover cerca comparacions sí que li puc dir que
això és un cas jutjat i fet i que altres encara s’han de jutjar, que
ja es jutjaran al seu moment, que no es preocupi que quan
arribin aquí també trobarem compareixences. 

La gent del Partit Popular que ha fet les coses mal fetes i ja
ha estat jutjada paga el que ha fet mal fet i esper que els altres
partits que en aquests moments els estan fent mal fetes o
almenys presumptament mal fetes també paguin així com paga
la gent del Partit Popular, que ha assumit les seves
responsabilitats quan tocava.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la
Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Agraeix l’oportunitat també de poder
intervenir malgrat la no compareixença del Sr. Vidal que sí és
present, que sí que ha assistit.

Jo en la línia del que ja s’ha expressat, independentment
que vostè no fos president del Partit Popular en aquell moment,
vostè ha estat recentment president de la gestora, també podria
haver vengut l’ara ja secretari general, Sr. Company, a donar
explicacions sobre una qüestió que està relacionada amb l’erari
públic, amb una qüestió d’una sentència ferma que clarament
diu que hi ha 153.000 euros que s’han utilitzat il·legalment per
finançar la campanya del Partit Popular.

Llavors, vostès no volen assumir responsabilitats. No volen
assumir responsabilitats quan ja s’ha jutjat, perquè això és una
sentència en ferm que ho diu clarament; no volen assumir
responsabilitats tampoc abans de jutjar-se, perquè amb el Sr.
Gijón el que diuen és que no cal que doni explicacions ni que
comparegui ni que dimiteixi perquè encara no s’ha jutjat; és dir,
del pasado hay que hacer añicos però del present si no hi ha
res demostrat tampoc no cal donar explicacions. No cal assumir
mai responsabilitats polítiques per part del Partit Popular, quan
es tracta de coses que a tota la gent preocupen, que és com es
financen les campanyes electorals.

El Partit Popular té una llarga tradició de no fer bé les coses
en aquest sentit i no parlarem de la seu del PP tampoc, perquè
podríem entrar en aquestes qüestions. Llavors Gijón no, Matas

no, vostè tampoc, han perdut una molt bona oportunitat de
demanar disculpes a la ciutadania per tot el que han fet, i ara
volen fer creure que vostès són transparents i que vostès ho
farien millor, això és el que volen fer creure. Així no ho fan
creure a ningú, no enganen ningú perquè no estan disposats a
donar la cara i vostè ara tenia una oportunitat d’or, a més per
dir en aquella cadira i per donar explicacions de la seva no
responsabilitat a l’any 2007 quan tot això va ocórrer.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, aquí hi ha coses a les quals es fa referència que
existeixen dins la imaginació del Partit Popular i hi ha coses
que estan escrites a sentències, i el Sr. Vidal deia que els del
Partit Popular paguen, però precisament el problema aquí és
que no paguen. El problema és que aquí hi ha unes sentències
judicials, hi ha una revisió per part de la Sindicatura i aquí hi ha
una auditoria que conclou que, coneixent els fets que s’han
jutjat, la subvenció que corresponia era 153.000 euros inferior. 

Per tant, d’això s’ha de donar explicacions com les dóna en
temps real aquest govern ara quan hi ha dubtes de qualsevol
cosa i com s’està actuant, però aquí som davant coses ja
jutjades, no davant coses que estan dins la imaginació del Partit
Popular, sinó coses jutjades i per escrit damunt sentències i el
que haurien de fer és dir què passa amb aquests doblers.

Jo agaf la paraula al Sr. Vidal, que al seu escrit diu que en
aquest moment ja no ostenta el càrrec de president, i jo entenc
que el Sr. Vidal ens convida que ens dirigim cap al president
actual, vull dir, si és així, idò serà el que farem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Quan es va debatre la
sol·licitud de compareixença, nosaltres ja no li vàrem donar
suport i no li vàrem donar suport perquè nosaltres no volem
participar en aquesta espècie de xou i d’utilització partidista de
la corrupció, perquè som respectuosos amb la divisió de poders
i perquè aquí hi ha un sistema judicial que és a qui pertoca
depurar les responsabilitats.

I per tant, si hi ha una sentència que diu que hi ha un mal
finançament i hi ha una possibilitat de recuperar aquests
doblers públics el que ha de fer el Govern de les Illes Balears
és interposar les accions legals pertinents per recuperar aquests
doblers, i deixar-se de xous i de compareixences! Perquè aquí...
el que ens agrada és molta retòrica i molts de mitjans i molta
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càmera, però accions legals. Si hi ha doblers públics el que ha
de fer el Govern és interposar les accions legals, i ja es torba,
ja fem tard, perquè si realment el nostre interès fos recuperar
els doblers això és el que haurien fet, i no muntar aquí paperots,
paperots que ja els ho dic als senyors del PP, que vostès avui
matí han muntat el seu paperot i... bé, és una dinàmica típica
del bipartidisme, PP i Govern d’esquerres, i a veure qui fa la
demagògia més grossa, i això és el que... uns ho han fet avui
matí i ara ho fan els altres avui horabaixa. 

Nosaltres no volem participar en aquesta manera de fer
política. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Xavier
Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Nosaltres sí que vàrem demanar aquesta
compareixença i la vàrem demanar, tot i saber que el Sr. Vidal
no en tenia cap culpa del que va passar, amb tota probabilitat,
jo com a mínim no tenc dubtes respecte d’això.

El problema és que, efectivament, aquí hi ha hagut uns
doblers que no se sap on han anat a parar i, és clar, parlava ara
el Sr. Melià, amb tota la raó, de l’obligació del Govern de
presentar accions legals, etc., però jo crec que això no lleva la
necessitat de les explicacions parlamentàries, de les
explicacions polítiques, és a dir, són dues coses diferents.

Comprenc que per fer una cosa d’aquest tipus el Sr. Vidal
hauria d’investigar, hauria d’investigar el seu propi partit,
hauria de repassar els comptes, hauria de parlar probablement
amb la gent que en aquell moment havien tengut qualque
responsabilitat i així podria donar una explicació a aquesta
comissió. Crec que això no estaria gens malament, ell o qui fos,
o el nou president del partit, evidentment. Ell és la persona a
qui... fa quinze dies, perquè era el president en aquell moment
de la gestora a qui es va demanar això, però jo crec que no
sobra, i es pot fer dintre d’una absoluta... en fi, no fa cap falta
muntar cap xou, n’hi ha prou simplement que això es faci en un
marc, en fi, raonable, com pot ser una comissió en què
s’expliquin les coses que s’han d’explicar.

Per tant, jo també lament que això quedi aturat aquí amb
aquesta no compareixença perquè també crec que els ciutadans
mereixen, quan hi ha uns doblers, una quantitat de doblers no
gens... qualsevol quantitat, però sobretot quan aquesta quantitat
té un munt considerable, saber què ha passat, on ha anat a parar
i finalment si hi ha qualque possibilitat, evidentment, de
retornar-la.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No havent-hi més assumptes a tractar el dia d’avui... sí, Sr.
Vidal?

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Si per al·lusions em deixa dos minuts.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Vol tornar a obrir un altre torn d’intervencions? Idò, s’obri
un altre...

EL SR. VIDAL I VIDAL:

És per respondre, simplement.

EL SR. PRESIDENT:

Si vostè em demana intervenir, s’obri un altre torn
d’intervencions.

(Se sent una veu de fons que diu: “Quin article?”)

No, no hi ha article, és decisió de presidència. Teòricament
no hauria d’haver pogut intervenir al moment que es va retirar.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Si em dóna la paraula, contestaré les qüestions que s’han
posat aquí damunt. Si no me la dóna...

EL SR. PRESIDENT:

Si vostè vol la paraula, jo don un torn d’intervencions. 

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí, correcte.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover, té la paraula. Cinc minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Simplement, per contestar, és a dir, el Partit Popular
acompleix les sentències...

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Vidal, un segon. Passam a fer una altra ronda, Sr.
Alcover, cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Cinc minuts? Bé, no, no, el contrari, gràcies, Sr. President.
Bé, a veure, jo per explicar un parell de coses. Evidentment que
el Govern també ha d’iniciar l’expedient, no dur, legal, sinó
iniciar l’expedient de retorn de la subvenció, però no és
incompatible una cosa amb l’altra. El que un se pressuposa és
que un partit polític que diu que lluita i abandera la lluita contra
la corrupció ho diu, només ho diu, el que ha de fer és si hi ha
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una sentència que diu que han malversat 153.322,44 euros és
d’ofici tornar els doblers.

Jo sempre pos el mateix exemple, si la meva filla roba
1.000 euros, jo no en seré culpable, però em sentiré
responsable, i jo els tornaré. És molt diferent.

Jo al Sr. Vidal no l’he acusat absolutament de res, només
faltaria, no tenc res jo contra el Sr. Vidal, només faltaria, però
ha ocupat la presidència del Partit Popular i mentre ell era
president podia d’ofici tornar els doblers, i no ho va fer. I el Sr.
Company també ho pot fer. 

Què no tenen doblers i han de vendre la seu? Mala tarde,
no haguessin anat a un ou de dos vermells com a seu que tenen
que és un luxe asiàtic, i tothom hi ha passat i jo fins i tot he
entrat perquè, ja ho vaig dir en públic, vaig ser-hi a una reunió
quan estàvem en minoria a l’ajuntament. Escolti, tal vegada han
d’anar a un pis més modest, com fem la resta de partits, però
almanco s’haurà pagat amb doblers en blanc. 

És que és això, quan parlam de tornar els doblers de la
corrupció, vostès també en parlen, ens referim exactament a
això, no només a aquells que s’embutxaquen els doblers, quan
és un partit, idò, ha de tornar el partit els doblers. Això va així,
això va així.

I ara, jo li torn a repetir perquè quedi ben clar, no l’estic
acusant de res de l’any 2007, només faltaria, Sr. Vidal, no és
això, però el seu partit ha de tornar aquests doblers. Jo crec més
elegant, fins i tot li dóna més disculpes al seu partit, que les
torni d’ofici que no que l’insti, que també l’ha d’instar, només
faltaria, el Govern a tornar els doblers.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Popular, Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL I VIDAL

Gràcies, president. Simplement és per constatar un poc què
ha passat. La sentència nosaltres l’acomplim, no com altres
partits que asseuen aquí i semblen molt puros y castos i ha
hagut de ser, en el cas de l’Ajuntament de Palma, declarat en
rebel·lia. Nosaltres acomplim la sentència, la sentència no diu
qui ha de tornar els doblers, en el moment que digui el Partit
Popular també es podrà plantejar, maldament li digui el mateix,
maldament llavors li digui el mateix que ara.

El Parlament, Sr. Alcover, el tractam nosaltres amb tota la
transparència que podem i no vàrem crear conselleries
transparents que les hem de pintar de negre un pic cada any, i
veurem si aquest pic la pintarem de negre o li posarem una tela
asfàltica perquè ja no hi pugui ni passar la llum.

Nosaltres també acomplim els mandats parlamentaris, quan
demanam si Toll-Messía compleix o no compleix per poder ser
síndic de comptes, el normal seria que aquesta transparència
seva contestàs, això és el que nosaltres creiem.

O quan el Parlament insta la presidenta del Govern a
complir amb determinats mandats parlamentaris, com són casos
de nepotisme que fa dos anys que en parlam, sí que creiem el
Parlament i no com la seva presidenta que es passa el
Parlament per allà on no vull dir.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem, Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Jo entenc, Sr. Vidal, que vostè estigui
empegueït de venir a aquesta no compareixença, a no
comparèixer, però tractar de donar explicacions de la no
tornada dels diners públics, que ja li hem reclamat. Jo entenc
que vostè en aquest moment no sàpiga ben bé què fer, jo estic
d’acord, no és un responsabilitat que vostè hagi estat l’actor
que va treure aquests diners públics sinó la persona que durant
un temps hauria d’haver donat explicacions i tornar els doblers.

Jo entenc que aquesta no compareixença és un acte
d’incongruència màxima, però sincerament, vostès tenen la
responsabilitat de fa molta estona d’haver tornat aquests
doblers, que no és una qüestió...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

... estic, estic... -president-,... no és una qüestió que demanem
aquí els grups de la majoria avui, és una qüestió que li va
demanar moltíssima de gent, entre la qual jo també em trobava,
davant la seu, que torni els doblers, que el Partit Popular no es
quedi amb el que tant d’esforç cotitzen els treballadors i
treballadores d’aquestes illes, que no sobra res a la gent
treballadora i que després tenen aquesta seu i moltes altres
coses, d’acord?, i no tornen el diner públic...

(Se sent una veu de fons que diu: “I en Jaume Garau?”)

... apropiat d’aquesta manera. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, em sembla que el Sr. Vidal no ens donarà aquesta
informació, vull dir, crec que el tema és clar i, com ha dit el Sr.
Alcover, aquí ningú no acusa el Sr. Vidal de fer res, aquí hi ha
unes sentències, hi ha un informe de la Sindicatura i hi ha uns
fets constatats, que el Partit Popular té 150.000 euros que no li
pertocaven. Per tant, si el Sr. Vidal no ens aclareix si aquests
doblers es tornaran o no, que és el que pertocaria i aquí parlam
de política, evidentment fora que no té res a veure que s’iniciïn
els procediments legals oportuns, però aquí parlam de política,
que per això som diputats, evidentment haurem de demanar a
qui ara és el responsable. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. El fet és que amb aquesta
compareixença ningú no cerca que es tornin els doblers, això
és una cortina de fum, ningú no cerca que es tornin els doblers
amb la compareixença; perquè el mecanisme jurídic perquè es
tornin els doblers, ho ha dit el Sr. Portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, que tramitin els expedients de retorn de
les subvencions, que tramitin les accions legals, aquest és el
mecanisme jurídic perquè els doblers siguin reintegrats a les
arques públiques. Si parlam de tornar els doblers aquest és el
mecanisme, la resta són vuits i nous i cartes que no lliguen.

Ara bé, si evidentment és compatible amb fer aquí un xou
mediàtic, però no per tornar els doblers sinó per fer un judici
públic a un determinat partit que evidentment ha fet coses
malament i, de fet, la seva postura avui matí els fa mereixedors
que compareguin i de l’escarni, perquè ells juguen al mateix
que juguen vostès en aquest moment.

Nosaltres, sincerament, el que volem és que es tornin els
doblers i no entenem com dediquen tant de temps a les
compareixences i per què no han iniciat els expedients i les
accions legals, això és el que nosaltres ens demanam. No..., bé,
expliqui'm quines accions legals han emprès vostès per
recuperar aquests doblers, que és el més important. Vostès són
els responsables del Govern, vostès gestionen el Govern de les
Illes Balears, vostès tenen l’Advocacia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per tirar endavant tots els
expedients, totes les accions necessàries, si del que es tracta és
de tornar els doblers.

El que passa és que aquí, a part de tornar els doblers, que no
dic que no es tornin els doblers, vostès tenen moltes ganes de
fer llenya de l’arbre caigut. El que passa és que justament
devora aquest arbre caigut ha caigut un altre arbre, i ara ja
estam molt embullats amb tanta llenya que hi ha per aquí
enmig.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Xavier
Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Res, molt breument, per lamentar una vegada més que
realment aquesta compareixença no sigui possible, en la forma
que fos i amb l’ambició que fos, perquè evidentment jo també
puc entendre les dificultats en aquest moment per regirar el que
s’hagi de regirar, però com a mínim, insistesc, haver-ho intentat
hauria estat una demostració per part del Partit Popular d’una
voluntat de mostrar uns comptes nets i clars, que això és el que
tots hauríem de proposar-nos en aquest món de la política i, si
volen, del parlamentarisme, ja que hi som també. 

I insistesc també en el que deia: jo crec que el que el Sr.
Melià demana, que també em pareix absolutament raonable,
que hi hagi unes accions legals, que les emprengui el Govern,
que és el que les ha d’emprendre, una cosa per jo no lleva
l’altra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No havent-hi més assumptes a tractar a l’ordre del dia
d’avui, s’aixeca la sessió.
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