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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. VILARET I GONZÁLEZ:

Sí, bones tardes, sóc Agustina Vilaret i venc en substitució
de Biel Barceló pel Grup de MÉS.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, Isabel Oliver substitueix Silvia Limones.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 6412/17, presentada pels
grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, Podem Illes Balears i Mixt, relativa a instar la
Sindicatura de Comptes a fiscalitzar la comptabilitat electoral
del Partit Popular a les eleccions 2003, i RGE núm.
13971/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
l’increment i/o homogeneïtzació  dels complements
retributius especials per la prestació de serveis professionals
a Formentera.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6412/17,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS
per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i
Mixt, relativa a instar l a Si ndicatura de Comptes a
fiscalitzar la comptabilitat electoral del Partit Popular
a les eleccions 2003.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
6412/17. Per defensar-la per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Andreu Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies Sr. President. Bé, aquesta és una PNL que es va
redactar arran de l’informe de la Sindicatura i de la sentència
relacionada amb la comptabilitat dels comptes de la campanya
electoral de l’any 2017 del Partit Popular, on va concloure la
sentència que s’havien obtingut de manera indeguda
153.322,44 euros de la campanya de l’any 2007. Aquesta ja va
ser objecte d’una PNL per part dels grups que donen suport al
Govern, perquè la Sindicatura també fes un estudi damunt
aquesta comptabilitat. Aquest estudi va concloure també
reafirmant el que s’havia dit a la sentència, que era com a fets
provats el fet que s’havien emprat aquests doblers com a
doblers opacs, doblers de caixa B. 

El problema és que quan llegirem la sentència, no només
parlava de la campanya electoral de l’any 2007, sinó que també
donava com a fets provats el fet que hi havia hagut uns
comptes irregulars del Partit Popular a la campanya electoral
de l’any 2003. Atès que aquests comptes poden ser objecte de
nul·litat, per aquest motiu pot ser que la prescripció no sigui

objecte de prescripció, perquè una cosa nul·la sempre és
nul·la, no ha existit mai. Per tant, sí que es podria reclamar
aquesta quantitat, fruit de la corrupció que hi va haver l’any
2003 en la campanya electoral del Partit Popular. Fins i tot
parla la sentència, amb nom i llinatges de les factures que no
es varen traslladar a la comptabilitat electoral del Partit
Popular i hi ha una dotzena de factures, una dotzena mal
comptada, per valor de 86.772,06 euros. Per tant, és més que
el que es va demostrar que a l’any 2007 el Partit Popular va
carregar a la caixa B a la campanya electoral. Per tant,
evidentment es podria també iniciar l’expedient de nul·litat
d’aquesta subvenció i reclamar al Partit Popular
conseqüentment que retornés aquesta quantitat, més els
interessos corresponents és clar.

Quan tothom parla de corrupció, tothom ho fa dient que
qui ha fet corrupció el primer que ha de fer és tornar els
doblers. Això ho diem tots els partits, inclòs evidentment el
Partit Popular. És clar, el problema és que ara l’afecta a ell,
ningú diu que l’equip actual de direcció del Partit Popular fos
responsable de les campanyes electorals de 2003 i 2007, no
ho sé, no sé si hi havia qualcú que encara tengui..., no en tenc
ni idea, no ho sé, però don per suposat que no hi ha ningú que
tengués responsabilitat damunt aquests comptes, que encara
tengui responsabilitat en el Partit Popular. Per tant, no és una
acusació al Partit Popular actual, però sí que evidentment hi ha
una sentència que diu que a l’any 2007 hi va haver doblers
utilitzats de la caixa B per finançar la campanya electoral. 

És a dir, el Partit Popular es va dopar per anar a la
campanya electoral de l’any 2007 i també de l’any 2003. Però
recordem que a l’any 2003 va ser substituït per poc marge, per
una majoria absoluta esquifida, esquifida, però majoria
absoluta és clar, del Partit Popular que va desbancar el pacte
progrés. Què hagués passat si no hagués anat dopat a aquella
campanya electoral? Evidentment mai no ho sabrem, mai no
ho sabrem.

El que sí és segur és que no haguéssim tengut tots  els
casos de corrupció que hi va haver a la campanya a l’any 2003,
a la legislatura de l’any 2003 a l’any 2007, això estic
convençut que tothom ho pensa. I tampoc és una acusació als
dirigents actuals del Partit Popular, que no tenen
responsabilitats, llevat de qualcun, en la legislatura de l’any
2003-2007, però sí que evidentment va ser una legislatura
marcada per la corrupció, fins i tot el president, que va entrar
en presó i evidentment que encara té molts de temes penals en
marxa.

Per tant, allò que proposam aquí és que la Sindicatura torni
emetre informe damunt la comptabilitat electoral de l’any
2003, a fi i efectes de dirimir si el que diu la sentència com a
fets provats és realment així, que ja ho diu la sentència que són
fets provats, entre altres coses perquè el gerent aleshores del
Partit Popular, el Sr. Areal, ho va reconèixer, per tant, allà on
es reconeix, se suposa que això es dóna per fet. Però si ho diu
la Sindicatura, doncs també es podrà iniciar el mateix
expedient, entenem, per part del Govern balear de retorn de la
subvenció electoral corresponent. I per això presentam
aquesta PNL. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Agustina Vilaret, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies i bon dia a tothom. Bé, reiterar una mica el
que ha dit el Sr. Alcover, amb sentència d’octubre del 2015, va
quedar contrastat un finançament il·legal del Partit Popular
per un import superior als 150.000 euros, que varen ser
percebuts de manera indeguda pel PP a les eleccions
autonòmiques del 2007. Això és traduït en què el PP va
comptar amb un finançament extra il·legal que la resta de
formacions polítiques no varen tenir. I el PP en aquestes
eleccions va jugar amb un avantatge que no li corresponia, per
il·legal, varen córrer la carrera electoral diguem-ne un poc
dopats, com ha dit també el Sr. Alcover, i ara això s’ha
destapat a un control posterior.

Així ho va confessar, i consta a la sentència, el que
aleshores era gerent del PP de Balears, el Sr. Fernando Areal,
posat al càrrec pel Sr. Matas, que, a la vegada també ha
confessat diversos delictes comesos quan era president de les
Illes Balears; és a dir, en altres paraules, que hi ha una
delinqüència confessa. I a hores d’ara el Partit Popular no ha
tornat cap quantitat, malgrat la sentència, malgrat que el
Parlament va instar retornar les quantitats cobrades
indegudament i malgrat que el Govern ha iniciat un
procediment de nul·litat de les quantitats pagades demés.

Seria un compromís clar per part del Partit Popular de
ruptura amb les pràctiques corruptes i de ruptura amb l’era de
Matas haver retornat voluntàriament doblers provinents de
delictes electorals. Però això no ha anat així, el PP es
resisteix a acceptar aquests fets i a rectificar les seves
pràctiques il·legals. Però, a més a més, la sentència ressenya
que el fet de cobrar quantitats indegudes era una pràctica que
el PP ja havia dut a terme en anteriors ocasions i fa referència
expressa a la campanya electoral del 2003, tot i que hauria
prescrit, evidentment.

En definitiva, la sentència deixa constància de la
irregularitat de les despeses electorals del Partit Popular i de
les subvencions pertinents, tant en la campanya del 2007 com
en la de 2003. És per això que els grups signants d’aquesta
proposició no de llei, vists els fets provats de la sentència del
Jutjat Penal número 7 de Palma, de 8 d’octubre del 2015, en
relació amb la comptabilitat electoral del PP en la campanya
electoral del 2003, instam la Sindicatura de Comptes que
dugui a terme les actuacions necessàries per revisar l’informe
de fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions
de maig del 2003, en relació amb les subvencions electorals
que es varen pagar en el seu moment i que també podrien haver
estat percebudes indegudament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Jo seré molt breu perquè poc es pot
afegir al que ja s’ha dit prèviament. D’aquella pols vénen
aquests fangs, diu la dita; venim d’on venim, d’una època on la
corrupció campava i campa al seu aire. La corrupció surt cara,
surt cara a la democràcia, a les institucions, el descrèdit que
viu la política no és gratuït doncs.

Per açò pensam que cal fer net, instaurar la transparència
com a element fonamental de l’exercici polític, i crec que els
primers interessats en el fet que tot quedi clar és el mateix
Partit Popular, ja que li convé netejar la seva imatge i
demostrar que realment vol ser un partit honest.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo també seré molt breu
perquè ja els anteriors portaveus han fet exposició respecte
d’aquesta iniciativa que presentem conjuntament. Sí que
sincerament és molt trist que una vegada més en el Parlament,
i en aquest cas en aquesta comissió, haguem de parlar d’uns
fets constatats, com ja s’ha comentat, i  no que aquesta
presumptament, aquesta presumpció de corrupció, sigui el
Partit Popular el protagonista d’aquesta iniciativa. Què hem de
dir sobre aquesta qüestió si avui ens assabentem que la Sra.
Cifuentes dimiteix o ja no vol el seu títol o el seu màster quan
ja no és, en fi, ja no sé què ens queda per veure al respecte.
Arriba fins a graus insuportables per a la ciutadania el cinisme
o la cara dura que mostra el Partit Popular. 

En aquest sentit, com molt bé ha comentat el Sr. Alcover,
tenim una sentència, el Partit Popular hauria de tornar aquests
sous del 2017. Tornem a comentar des de Podem que és
presumptament..., suposam que sobretot per a tota la
ciutadania de les nostres illes i per suposat la resta de l’estat,
fins i tot fora d’Espanya, coneixen perfectament l’etapa
gloriosa del Partit Popular i del Sr. Matas del 2003, on la
corrupció, la malversació, el malbaratament i totes les
paraules que puguem utilitzar des de Podem es fan curtes per
intentar mostrar com el Partit Popular va gestionar
fantàsticament els nostres doblers i el Govern.

Per tant al respecte instem a revisar la campanya electoral
del 2003 i no tenim res més a dir. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur... Idò li donam la benvinguda
una altra vegada en aquesta seu parlamentària.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, molt bé.

EL SR. PRESIDENT:

Té deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. En aquest cas jo
aprofitaré el temps que tenc per fer la meva intervenció,
sobretot per tractar de respondre també les esmenes d’addició
de dos nous punts que ha presentat el Grup Popular, i que crec
que tenen per objecte tractar de comparar la comptabilitat de
la formació de Gent per Formentera, en aquest cas amb la seva
coalició amb el Partit Socialista, a la seva darrera campanya
electoral del 2015, amb la situació de desfalc sistèmic del
Partit Popular quan es presenta a cada convocatòria electoral,
i que en aquest cas, a l’any 2003, queda molt ben acreditat que
es varen produir despeses no justificades per imports  molt
elevats.

En tot cas no faré servir tots els arguments que ja s’han
posat sobre la taula per justificar el perquè hem presentat
conjuntament aquesta iniciativa, perquè, a més, subscric tot el
que s’ha posat damunt la taula, però sí que, en canvi,
evidentment defensaré la comptabilitat de la coalició que ha
fet possible en aquest cas que sigui la diputada que represent
l’illa de Formentera, i que pretén posar ombra de dubte sobre
la nostra formació dient que la Sindicatura de Comptes va
reclamar en el seu dia en concret una quantitat de 757,56
euros a la formació que represent, com si aquesta quantitat no
hagués estat tornada.

Idò bé, l’informe de la Sindicatura de Comptes és de gener
del 2016 i en data juny del 2018, perdó, juny del 2016,
disculpin, 28 de juny de 2016, la formació Gent per
Formentera Partit Socialista de les Illes Balears va dipositar,
retornar, de fet, aquests 756,65 euros al Govern, i aquí tenc
els documents, que, si m’ho permeten, traslladaré també als
representants..., perquè puguin veure que les meves paraules
no són una mera asseveració sinó que estan acreditades.

I per què no va presentar la comptabilitat en aquell
moment? Molt senzill: perquè no va fer cap despesa amb
càrrec a aquesta assignació i, com que no va fer cap despesa
amb càrrec a aquesta assignació, en el moment que va rebre la
declaració de liquidació la va tornar, i s’ha acabat. 

Per tant, expliqui’m vostès la insistència que tenen a
comparar els casos de malbaratament que aparentment es
produeixen a l’any 2003 a la seva campanya electoral, amb els
756,56 euros que la formació Gent per Formentera PSOE va

obtenir com a bestreta en el moment de la campanya electoral
del 2015 i que el mes de juny del mateix any va tornar i va
reemborsar. Per tant expliqui’m vostès quina és la seva
intenció, perquè potser som un poc malpensada i realment no
en tenen cap, de mala intenció, però volia aclarir aquest
apartat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. S’ha presentat per part del Grup Parlamentari
Popular l’esmena RGE núm. 3709/18.

També s’ha presentat una altra esmena que està registrada
amb el RGE núm. 6411/18, però ha entrat fora de termini. Per
tant s’hauria de sotmetre a consideració de tots els portaveus
si volen que es tengui en consideració aquesta esmena per al
seu debat o no, perquè ja saben que ha de ser per unanimitat.

Si no tenen l’esmena farem un recés de tres minuts per
repartir-la, tres minuts de recés.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. Voldria saber si s’accepta per al debat
aquesta esmena. Hi ha unanimitat de tots els portaveus? 

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Jo, disculpau, però l’acab de llegir ara mateix i no m’ha
donat temps a..., no tenc temps de respondre així directament.
La podeu dur, a veure, però deixau-me un poc de marge.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vilaret, vol un poc més de temps o no accepta debatre
l’esmena?

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

No, ara no l’accept, en aquest moment; en qualsevol altre
moment, sí. Vostès han tengut temps de defensar-se i
nosaltres no.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Si hi ha un portaveu que no accepta el debat, per
tant no s’accepta l’esmena.

Passam al torn, per tant, del Grup Parlamentari Popular, Sr.
Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
De la proposició no de llei que avui ens presenten els grups
que donen suport al Govern, el primer que sorprèn és que la
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Sra. Sílvia Tur hagi firmat aquesta proposició no de llei, hagi
firmat aquesta proposició no de llei després que l’informe
111/2016 de la Sindicatura de Comptes digués que Gent per
Formentera no havia presentat la documentació, la seva
comptabilitat electoral a la Sindicatura de Comptes. Perquè ja
no és que la comptabilitat pugui estar bé o no, és que ni tan
sols no es va presentar la comptabilitat perquè es pogués
analitzar i, evidentment, s’havien de tornar aquests 756,56
euros, perquè evidentment si no hi ha comptabilitat per tant la
bestreta que s’havia rebut s’havia de tornar, i estam contents
que s’hagi tornat.

Per tant sorprèn aquesta primera qüestió, que Gent per
Formentera i el PSIB també, perquè forma part de la coalició,
que ni tan sols no presenten els comptes, siguin els que firmen
aquesta proposició no de llei.

En segon lloc, nosaltres votarem en contra d’aquesta
proposició no de llei, hi votarem en contra perquè els fets
objecte de l’anàlisi que es demana a la Sindicatura de Comptes
ja han prescrit, i no ho dic jo, ho diu la mateixa sentència i la
mateixa exposició de motius de la proposició no de llei, diu:
“Es conveniente resaltar que los anteriores hechos no
constituyen acontecimientos aislados u ocasionales, (...) ha
sido una reproducción de la operativa que desarrolló el
Partido Popular en la campaña electoral de abril de 2003,
que comprende hechos presuntamente delictivos que se
encuentran prescritos por razón del tiempo transcurrido”.
Per tant, si res hi hagués a l’any 2003, perquè aquí alguns
s’atreveixen a dir que hi ha alguna cosa, si res hi hagués ja
hauria prescrit.

Per tant, quin sentit té donar feines addicionals, prou no en
tenen, a la Sindicatura de Comptes, per qüestions que no
tindran cap tipus de transcendència perquè ja han prescrit? Jo
crec que és molt millor que analitzin el que no ha prescrit, que
són les propostes que nosaltres avui presentam a través de les
nostres esmenes, és molt millor que la Sindicatura de
Comptes analitzi qüestions que poden tenir una rellevància i
poden tenir una transcendència, que ja dic, les comptabilitats
de 2003 no en poden tenir cap, perquè la mateixa sentència
que fa referència aquí a la proposició no de llei diu que ja han
prescrit.

I nosaltres, en qualsevol cas sí que m’agradaria fer
referència a algunes qüestions que s’han dit, primer de tot,
deixar ben clar que no hi ha cap sentència, no existeix cap
sentència que reclami o que demani al Partit Popular la
devolució de 150.000 euros, no hi ha cap sentència. I si qualcú
té aquesta sentència que la mostri, que la mostri, no hi ha cap
sentència.

I una altra qüestió, sí hi ha un informe de la Sindicatura de
Comptes que diu que s’haurien de tornar 150.000 euros, però
no hi ha cap sentència que així ho acrediti.

Com també hi ha un informe del Consell Consultiu que diu
que no són 150.000 euros i que, en tot cas, s’haurien de tornar
7.195 euros. Mirin quina diferència que hi ha entre l’informe

de la Sindicatura de Comptes i l’informe del Consell
Consultiu, que presideix el Sr. Antonio Diéguez.

Per tant, açò com a primeres qüestions que m’agradaria
que quedassin clares.

Nosaltres presentam unes esmenes, unes esmenes, primer,
que fan referència a qüestions que no han prescrit, que fan
referència a l’informe de fiscalització 111/2016 de les
eleccions autonòmiques de 24 de maig del 2015, és a dir, les
darreres eleccions, i que aquest informe planteja determinades
qüestions que a nosaltres ens huelen mal, nos huelen muy
mal. Primera qüestió , la més òbvia, demanar a Gent per
Formentera que presenti la comptabilitat. És que, amb quina
barra una diputada pot demanar determinades coses al Partit
Popular, quan el seu partit és incapaç de presentar la seva
pròpia comptabilitat a la Sindicatura de Comptes. Açò en
primer lloc.

Segon, nosaltres demanam que es fiscalitzi la comptabilitat
del PSIB, perquè a l’informe de la Sindicatura de Comptes hi
ha determinades qüestions que a nosaltres ens sorprenen, com
per exemple, i ho llegiré textualment, diu l’informe: “s’han
realitat pagaments de factures de proveïdors a favor de
comptes corrents del propi partit”. És a dir, en lloc de pagar
factures al proveïdor, s’ingressava a comptes del propi PSIB,
i aquí hi ha factures per un import total de 2.568,50; diu, per
altra banda, que consta una factura per un import de 9.692,10
euros, que ha estat abonada mitjançant dos pagaments, un
primer pagament, per import de 5.816,10 euros, a favor d’un
proveïdor, és a dir, una part va anar al proveïdor, i un segon
pagament, per import de 3.876 euros, a favor d’un compte del
partit. Que m’expliqui el Sr. Alcover, com és possible que es
pagui a proveïdors a través de comptes del partit!

I diu, una factura, per un import de 5.446,80 euros, ha estat
abonada amb un xec al portador, que està expressament
prohibit a l’article 34.2 de la Llei 10/2010, està expressament
prohibit pagar amb xecs al portador. Aquesta pràctica, que
apareix a l’informe de la Sindicatura de Comptes, és la
mateixa pràctica que ha fet el Partit Socialista al País Valencià
i que ara és analitzat, investigat per un jutjat: “Un juzgado
investiga la financiación del PSPV-PSOE y Bloc en la
campaña de 2007"; “La policia cree que las dos formaciones
financiaron de manera irregular la campaña de 2007,
falsificando facturas y conceptos”. La pràctica que analitza la
Sindicatura de Comptes és una pràctica que simula molt bé la
pràctica de falsificar factures, de pagar al mateix partit
factures que no existeixen.

“La Agencia de Comunicación Crespo Gomar, -veurem
si el PSIB va fer feina amb aquesta agència de comunicació-,
organizaba los actos electorales, pero terceras empresas se
hacían cargo de los pagos”. És a dir, és molt similar, hi ha un
parel·lalisme claríssim entre el modus operandi del Partit
Socialista del País Valencià amb el que explica la Sindicatura
de Comptes que va fer el PSIB a nivell aquí de Balears.

Per tant, és lògic que nosaltres avui demanem que la
Sindicatura, coneixent el modus operandi i coneixent les
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investigacions que es produeixen a València, faci el mateix o
investigui de forma més profunda què ha passat amb la
comptabilitat i amb el pagament d’aquestes factures de la
campanya electoral que va fer el PSIB a les anteriors
eleccions.

Aquests són els motius pels quals nosaltres presentam
aquestes esmenes a la proposició no de llei. I hem presentat
avui mateix una altra esmena, en el sentit de demanar que
també s’investigui la comptabilitat de MÉS per Mallorca. És
a dir, en aquests moments que aquesta setmana, aquesta
mateixa setmana hauran d’anar a declarar com a imputats el
cap de campanya d’aquest partit; que hauran de passar pels
tribunals la cúpula de la Conselleria de Cultura, que posa en
qüestió claríssimament la netedat de la comptabilitat de MÉS
per Mallorca a les darreres eleccions; que tot sembla que
podia ser que es pagués els serveis del Sr. Jaume Garau a
través de contractes pagats per les conselleries, sembla ser, és
a dir, tot sona que podria ser açò. Per tant, si no hi ha res a
amagar, si MÉS per Mallorca no té res a amagar, avui és el
moment de dir  que sí a aquesta esmena que nosaltres
presentam, ja veig que han dit que no. És a dir, el mateix MÉS
per Mallorca ha dit que no s’investigui una qüestió que per a
nosaltres té moltes ombres de dubtes. 

Per tant, si avui aquesta esmena no s’accepta, que sembla
ser que els partits transparents que ara ens desgovernen, no ho
accepten, doncs nosaltres la presentarem com a una
proposició no de llei.

Per tant, mantenim les esmenes que sí que estan entrades
en temps i forma, presentarem com a proposició no de llei
l’esmena que demana a la Sindicatura retornar a investigar i
analitzar la comptabilitat de MÉS per Mallorca, perquè
claríssimament tenim ombres de dubtes sobre la seva gestió.
I per tant, entenem que si els partits de la transparència, els
partits que no volen amagar res i que ho fan tot tan bé, supòs
que avui votaran a favor de les nostres propostes. Perquè si no,
si avui voten en contra de la proposició no de llei que demana
analitzar la comptabilitat del PSIB, si avui voten en contra
d’aquesta proposició no de llei, d’aquesta esmena, s’entendrà
que volen amagar alguna cosa, que volen obstaculitzar la
transparència en aquesta comissió.

Per tant, mantenim les nostres propostes, dic que
presentarem com a PNL l’esmena que MÉS per Mallorca no
ha acceptat i, ja dic, votarem en contra de la primera proposta
perquè entenem que és un malbaratament de recursos públics
fer analitzar una cosa que ja ha prescrit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Correspon ara el torn de fixació de posicions amb
la intervenció del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS, però, atesa la seva absència procedeix
ara a la suspensió de la sessió, per un temps de deu minuts.

Per la qual cosa es demana al grup proposant si vol una
suspensió  de la sessió o si podem continuar? Podem
continuar.

I per tant, passam a la intervenció del grup proposant, d’un
dels representants dels grups proposants, per fixar la posició
i assenyalar si accepta l’esmena, per un temps de cinc minuts.
Té la paraula el Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Camps, si vostè vol que
s’investiguin les finances o la campanya electoral de Gent per
Formentera, del PSIB i de MÉS per Mallorca ho té molt
senzill, ara té un parell d’opcions, ara pot anar a l’Oficina
Anticorrupció o pot anar a Fiscalia, no depèn d’aquesta
comissió, no depèn, ho faci, ho faci, jo li diré on és, sé on és,
si vol que li digui on és, jo sé on és...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., però no vengui a aquesta comissió, perquè la diferència és
que amb vostès són fets provats i amb la resta posen el
ventilador perquè evidentment calumnia que algo queda.

Miri, vostè diu que ningú no trobarà una sentència allà on
digui que el PP ha de tornar els doblers,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., però vostè ho diu, jo llegiré el que diu la sentència,
evidentment no diu que heu de tornar els doblers, no ho diu,
però diu, diu, perquè quedi constància en acta: “Fernando
Areal, -gerent del PP, d’acord?-, manipuló las cuentas del
Partido Popular falseando las mismas”; està bé, “el Partido
Popular de Baleares fue beneficiario directo de los hechos
delictivos descritos”, es refereix a l’any 2017; “Es
conveniente resaltar -això ho diu la sentència- es
conveniente resaltar que los anteriores hechos no
constituyen acontecimientos aislados u ocasionales al
tratarse de una reproducción de la operativa que
desarrolló el Partido Popular en la campaña electoral de
abril de 2003". És a dir, a l’any 2003, quan varen guanyar per
majoria absoluta, per un diputat, vostès anaven dopats, i jo li
deman, Sr. Camps: a vostè no li agradaria saber què va passar
al Partit Popular a l’any 2003 i a l’any 2007?

(Remor de veus)

Sí, és que..., -ara entrarem en la prescripció-, si l’hi hagués
passat al meu partit, si l’hi hagués passat al meu partit li
assegur que a mi m’agradaria saber què va passar i...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...
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EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

i..., i...,

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, Sr. Camps.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

...i li diré una cosa que..., i li diré una cosa, vagi a Fiscalia, ja
li ho he dit, i li diré una cosa que ja he dit al plenari...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

..., si e l Partit Socialista degués la quantitat que sigui, jo
votaria perquè tornassin els doblers, només faltaria, encara
que haguessin de vendre la seu. I vostès tenen aquí una seu
de..., però deuen una pasta a tots els ciutadans i no la volen
tornar.

I vostès, ja li ho he dit a la primera intervenció, no és que
siguin responsables d’aquest fet delictiu, d’aquesta corrupció,
ningú no ho ha dit, ara, per no tornar els doblers, es fan
coresponsables d’aquests fets, se’n fan coresponsables perquè
els beneeixen en no tornar els doblers, perquè poden, podrien
vendre la seu,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...val molt més. Vostès, lliurement, no els volen tornar.

La prescripció, els fets delictius estan prescrits. Si aquests
doblers, que està demostrat que es varen pagar en B, varen
venir i hi havia subvenció electoral per part del Govern balear,
d’aquesta subvenció electoral es pot declarar la nul·litat i aquí
no hi ha prescripció possible, perquè una cosa nul·la és que no
ha existit  mai, amb la qual cosa si es declara la nul·litat
d’aquesta subvenció electoral es poden demanar els doblers,
que és el que va passar a l’any 2007.

A l’any 2007, també els fets delictius podrien estar
prescrits, ni hi entram. Jo no sé si a l’any 2003 algú ha d’entrar
a la presó pel que... ni ho sé, i evidentment no em correspon
a mi, però si hi havia una subvenció electoral que es va donar
al Partit Popular i el Partit Popular amb corruptel·les va
aconseguir la majoria absoluta, a mi m’interessa que tota
aquesta subvenció, com a ciutadà, la tornin al poble de Balears,
només faltaria, amb interessos, només faltaria!

Com pot comparar...,bé, evidentment, també perquè quedi
constància en acta, vostè diu que el Consell Consultiu va

rebaixar 7.000, en lloc de 153.000, la quantitat a tornar. No,
el Consell Consultiu va dir que, com que era la comunitat, se
li podia reclamar la subvenció que corresponia a la campanya
electoral de la comunitat, mentre que a les municipals les
deixava de banda; però el Consell Consultiu va reconèixer que
el forat, la corrupció eren de 153...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... eren de 153, no, no, que se n’havien de tornar 7.000, perquè
era la quantitat que corresponia... que corresponia a...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

... a la campanya electoral de la comunitat autònoma. 

Com pot comparar els fets de l’any 2003 i 2007 del Partit
Popular, amb sentència ferma i fets provats i declaracions,
fins i tot acceptacions, del gerent del Partit Popular, amb els
fets que Gent per Formentera, 750 euros, no fes no sé què,
quan, a més...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ja ha dit i ha demostrat que estan tornats. El que ha fet és
actuar com toca, que és tornar els doblers..., si no els has
gastat els has de tornar, és clar, i si els has gastat malament,
també, Sr. Camps. És la diferència, uns els tornen, que és el
que han de fer i no passa res i els altres es parapeten per no
haver-los de tornar.

Jo  li  dic: vostè té dubtes del Partit Socialista a la
campanya, quina, tres, set, onze, quinze, la que vulgui? Té dues
opcions, abans només en tenia una, però, gràcies a aquest
govern en té dues: l’Oficina Anticorrupció i la Fiscalia, dues,
o el Tribunal de Comptes, enviï-la-hi, enviï-la-hi si vol, però
no utilitzi..., no utilitzi aquesta comissió...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., -no!-, la diferència és que nosaltres tenim una sentència
que diu que hi ha hagut corrupció al seu partit...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, Sr. Camps...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

... a la campanya electoral de l’any 2003 i de l’any 2007, hi ha
hagut corrupció, objectivament,...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover, ha d’anar acabant.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

... objectivament, i a més està calculada. Està calculada aquesta
corrupció, està calculada.

Vostè vol saber o no qui va ser corrupte del seu partit, i,
vostè vol tornar els doblers o no?

Jo li he dit també, li he posat l’exemple moltes vegades, si
la meva filla romp una finestra a un veïnat jo no seré culpable,
però me’n sentiré responsable, és la diferència.

Vostès, dirigents actuals del Partit Popular, se n’haurien de
sentir responsables, evidentment no culpables perquè vull
suposar que a l’any 2003 no hi eren.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam, per tant, en primer lloc, idò a... a preguntar...,
lògicament no s’accepta l’esmena, Sr. Alcover, i, per tant,
passam a votar la Proposició no de llei RGE núm. 6412/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5412/17, relativa a instar la Sindicatura de Comptes
a fiscalitzar la comptabilitat electoral del Partit Popular en les
eleccions del 2003.

2) Proposi ci ó  no de llei RGE núm. 13971/17,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
l’increment i l’homogeneïtzació dels complements
retributius especials per la prestació de serveis
professionals a Formentera.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 13971/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a l’increment i homogeneïtzació dels complements

retributius especials per la prestació dels serveis
professionals a Formentera. 

Vol informar aquesta presidència que el mateix Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, ha presentat una
esmena a la seva proposició i que, per tramitació
parlamentària, s’ha de procedir com si fos un esmena in voce.
Per tant, per ser debatuda s’ha d’acceptar per tots els
representants dels grups parlamentaris, per tots els portaveus. 

Per tant, demanam als portaveus si volen, si accepten
aquesta esmena per al seu debat. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, per part del Grup Popular no hi ha inconvenient, no
farem com han fet altres grups.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna oposició  per part d’altres grups? No hi ha
oposicions? Per tant, aquesta esmena es debatrà.

En conseqüència es passa al debat de la proposició no de
llei en qüestió, amb la modificació incorporada, per a la seva
defensa té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

(Inici de la intervenció no enregistrat)

... a tots els grups que no tenguin inconvenient a acceptar
l’esmena, per altra banda, si no ho fessin, seria com un poc
ridícul perquè l’esmena al cap i a la fi l’únic que fa és
actualitzar la data en què es proposa que es faci efectiu el punt
d’acord i, per tant, seria absurd pretendre que es faci efectiu
el primer trimestre del 2018 quan ja l’hem superat, no?

Dit això, igualment agraesc l’esforç sobretot del Partit
Popular, per aquesta exigència que li ha requerit acceptar-la.
Bé, dit això, passem al fons de l’assumpte. 

Aquesta proposició no de llei, que presentam
conjuntament Gent per Formentera i socialistes, té a veure o
neix d’una resolució que va adoptar per unanimitat el Ple del
Consell Insular de Formentera, el mes de setembre de 2017,
en la qual s’acordava, i llegeix literalment, que “El Consell
Insular de Formentera insti el Govern balear a prendre
consciència de la situació actual de tots els seus empleats de
les diferents conselleries que exerceixen la seva funció a
Formentera i obrir la possibilitat d’aplicar el mateix
complement de residència que apliquen en l’Àrea de Salut, i
així poder aconseguir una millor estabilitat del personal”.

Aquesta proposició, que la va presentar el grup municipal
Compromís, va obtenir el suport unànime del Ple del Consell
de Formentera bàsicament perquè el que posava de relleu és
una realitat i és que de tot el cos funcionarial que actualment
treballa pel Govern de les Illes Balears a la nostra illa, a l’illa
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de Formentera, hi ha un col·lectiu concret que actualment el
conformen 131 persones que treballen als serveis de
l’hospital insular, ja sigui a l’àrea sanitària, com a l’àrea de
gestió i d’administració, que perceben un plus específic, i
recalc "específic", de residència a Formentera o d’insularitat
de Formentera, diferent, i recalc això moltes vegades, perquè
té molta d’importància, diferent dels plus d’insularitat que
tenen reconeguts tots els funcionaris de l’administració de la
comunitat autònoma independentment de l’illa on exerceixin
la seva labor funcionarial.

I aquest plus, i també vull llegir això literalment, el seu dia
el va aprovar el Govern de les Illes Balears... exactament “per
promoure l’estabilitat i consolidació  de la plantilla en
reconeixement dels inconvenients associats a la triple
insularitat que pateix Formentera, en aspectes com ara l’accés
a l’habitatge per a tot l’any, el major cost dels béns i serveis,
la major dificultat per al desenvolupament de la carrera
professional en aquesta destinació i les dificultats per accedir
a programes de formació, entre d’altres causes”, he enumerat
les més importants, però que estan recollides literalment en
aquesta proposició no de llei.

I així ho va recollir la Llei de pressuposts del 2016
d’aquesta comunitat, que va regular aquests complements
retributius del personal de gestió i serveis de l’àrea de salut de
Formentera; ho recull també en base al que estableix l’article
43.2 de la Llei 55/2003, de l’estatut marc del personal
estatutari dels serveis de salut, que també reconeix aquests
complements retributius, i, a més a més, es ratifica per un
acord de Mesa sectorial de Sanitat, de gener de 2017, que va
adoptar per unanimitat un acord per establir un complement
específic per prestació de serveis, en aquest cas a Formentera. 

Per tant, aquest ha estat un poc l’àmbit on està recollit,
però, d’on emana, d’on emana aquest acord? Aquest acord
emana d’altres lleis autonòmiques que estableixen de manera
clara la necessitat que l’administració tendeixi a l’equiparació
d’aquest tipus de complements per a tot el personal que en
depèn quan desenvolupen tasques idèntiques o categories
idèntiques. I això actualment no passa a Formentera. 

I és clar, què entenem nosaltres? Que és important obrir un
espai de negociació, i per això la nostra proposta, un espai de
negociació i de diàleg perquè d’alguna manera s’estudiï, per
part de Funció Pública, i també evidentment en funció de les
disponibilitats pressupostàries, la manera de dur a terme
l’equiparació salarial de tots els treballadors del Govern de les
Illes Balears a Formentera, a l’hora de percebre aquesta
retribució d’insularitat específica de Formentera, evidentment
sempre que parlem d’equiparació entre categories idèntiques,
això crec que es dóna per entès. 

Per tant, aquesta iniciativa, i estic resumint molt perquè
crec que hem de poder tenir un debat ample sobre aquesta
qüestió, té per objecte també donar resposta al futur més
immediat possible a reivindicacions que també ens traslladen
per part dels col·lectius docents, que seria l’altre segon gran
col·lectiu de treballadors del sector públic del Govern de les
Illes Balears a Formentera, que reivindiquen el fet que a les

Balears els mestres i professors de formació professional
cobren de l’ordre de 3.649 euros menys que els canaris pel
desenvolupament de les mateixes funcions, i  en el cas dels
docents de secundària la xifra ascendeix a 4.026 euros menys
a l’any.

Per tant, he volgut aportar aquest exemple perquè vegem
com aquests complements d’insularitat es satisfan en el cas de
les Illes Canàries, que, com saben vostès, és un exemple que
prenem molt sovint com a referència per tractar la manera
com s’aborden problemàtiques idèntiques pràcticament a un
altre indret, i perquè entenem que no és de justícia que hi hagi
treballadors de les mateixes escales salarials, de les mateixes
categories, patint les mateixes dificultats per accés a
l’habitatge, patint les mateixes dificultats pel cost addicional
de viure a Formentera, diferent a la resta d’illes, i que, en
canvi, uns vegin satisfets uns plus i els altres uns altres de
molt diferents. I, per exemple, el plus d’insularitat que cobra
un professor de l’Institut Marc Ferrer, per exemple, és de
l’ordre de 80 euros mensuals, però el plus d’insularitat que
cobra un infermer a l’Hospital de Formentera, o una
infermera, és d’uns 300 euros, un metge o una metgessa és
d’uns 600 euros.

Per tant, nosaltres entenem que una passa molt important
per acabar o  per començar a rompre un poc amb tots els
efectes d’aquesta triple insularitat, amb els quals està tan
compromès el Govern de les Illes Balears i ens consta, seria
començar a posar damunt la taula quines són les taules
retributives per a aquest tipus de complement a la nostra illa
i començar a veure de quina manera es pot homogeneïtzar i es
pot equiparar perquè tots els treballadors del Govern de les
Illes Balears a Formentera tenguin un tracte idèntic quan
s’equiparin categories. 

Aquesta seria un poc l’exposició de motius i l’objectiu
d’aquesta iniciativa, que jo esper que vostès suportin i que
pensam que és perfectament assumible. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Lafuente,
per un temps de deu minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, per fer constar
la substitució del Sr. Rafael Nadal per part de Juan Manuel
Lafuente, que no constava en acta. Gràcies.

Bé, en primer lloc, manifestar que el nostre grup donarà
suport a aquesta iniciativa, es va aprovar per unanimitat en el
Consell Insular de Formentera i allà també li vam donar
suport. En principi, aquesta iniciativa la seva resolució és obrir
espais de diàleg per cercar la fórmula d’equiparació del plus
d’insularitat als funcionaris i als treballadors del Govern
balear a Formentera, per tant, pensam que els espais de diàleg
amb els funcionaris i amb el personal laboral està obert
sempre, està obert sempre per llei, es vulgui o no es vulgui. A
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l’administració hi ha una sèrie de meses obligatòries i
aquestes s’han de complir, per tant, el que afirmam aquí és una
obvietat que està posada per llei, que s’ha de complir el que en
diem la finalitat o la funció que supòs que és una finalitat
també i una funció d’una reivindicació dels sindicats i dels
representants dels funcionaris a Formentera.

També manifestar segurament, doncs, és clar, té tot el
sentit que sigui per a l’any pròxim perquè té una repercussió
econòmica i, per tant, tendria una repercussió en els
pressuposts de la comunitat i  també evidentment no es pot
aplicar enguany si no hi ha una previsió pressupostària.

Vull manifestar que, bé, Formentera, és clar, té el
problema de la doble insularitat, que és un problema molt
important a l’hora de tenir personal i serveis públics amb una
estabilitat i li passa a Salut aquest dèficit d’estabilitat, fins i tot
amb el complement que tenen d’insularitat. Llegia fa poc que
personal de Salut se n’anava per altres qüestions, que hem
tengut el debat polític , i se n’anava malgrat tenir el plus
d’insularitat aprovat, i no estava a Formentera i se n’anava a
altres comunitats autònomes que sí li donaven més facilitats
per poder exercir la seva professió, per qüestions que no
tenien res a veure amb la retribució.

Vull manifestar que, bé, que està molt bé aquesta
reivindicació, també estaria bé que segurament, i així ho han
reivindicat els sindicats de treballadors i funcionaris del
mateix Consell de Formentera, que el Consell Insular de
Formentera també tengui en compte la reivindicació de més
de 300 treballadors que té, que reivindiquen aquest plus
d’insularitat. I és clar, el Consell Insular de Formentera aprova
una petició de demanar al Govern que l’apliqui als funcionaris
del Govern, però quan els seus sindicats li demanen el plus
d’insularitat al Consell Insular de Formentera, doncs, sembla
que aquesta voluntat d’asseure’s, d’iniciar converses per
aplicar o  pujar el plus d’insularitat, doncs, no té una
repercussió positiva per part dels dirigents dels partits  que
governen el Consell Insular de Formentera, i és aquella dita,
no?, de consejos vendo, pero para mí no tengo. Està molt bé
demanar als altres, i ja sé que de vegades ens passarà a tots els
responsables polítics a entitats, però també crec que seria
important, doncs, que... i segur que intentaran els sindicats del
Consell Insular de Formentera negociar amb el consell
insular, doncs, aquesta pujada d’un plus d’insularitat dels seus
treballadors. Però, és clar, és molt fàcil sempre dir-li a altra
administració: vostè ha de fer açò, i després quan ho he de fer
jo, doncs, trob els inconvenients de dotació pressupostària,
dels problemes de quadrar els pressupostos, els problemes de
la gestió diària. 

En principi la proposta ens sembla positiva, crec que és
una obligació de l’administració asseure’s, crec que també és
una reivindicació justa i intentar, dins les possibilitats
econòmiques, que segur que s’hauran de fer quadrar el
pressupost en el seu moment d’aquesta comunitat per veure
com es quadra aquest plus d’insularitat dels treballadors del
Govern balear a Formentera. Per tant, li donarem suport.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera, per
un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda a tothom de nou.
I com altres vegades he utilitzat puntualment, diria: Houston,
we have a problem! Tothom m’ha entès respecte d’això, no?

En aquest sentit, avui la Sra. Tur porta a terme o ens vol
traslladar la problemàtica de Formentera que en aquest cas
compartiríem, o jo diria que directament de les Pitiüses davant
de la dificultat a l’hora que qualsevol funcionari vengui a les
nostres illes. 

Només vull comentar, i justament ho poden mirar avui
vostès si accedeixen a la web de Diario de Ibiza: “Colapso en
la oficina de Tráfico de Ibiza por falta de personal. En estos
momentos la Dirección General de Tráfico sólo cuenta en
la isla con 7 de un total de 17 empleados”. Això ens sembla,
i és una qüestió que la Sra. Tur i possiblement algun dels que
vivim aquí, bé, perdó, dels que vivim a les Pitiüses podríem
traslladar, però em sembla que des de Mallorca no són
conscients dels problemes que tenim a les Pitiüses, a les
Pitiüses, ho torn a repetir, perquè els  funcionaris i els
treballadors per a l’empresa privada puguin venir a treballar a
les nostres illes.

Davant d’aquesta qüestió la Sra. Tur avui porta
concretament una problemàtica que fa referència a la seva illa,
però que des de Podem ja ens sembla qüestió que realment
hauríem d’asseure’ns totes les administracions, des dels
ajuntaments fins arribar al Govern central, per intentar donar
solució a una petició històrica per determinats col·lectius, i
en aquest cas també com a docent conec perfectament la
precarietat i sobre l’alta taxa d’interinitat que tenen a l’illa de
Formentera en l’àmbit de l’educació, és a dir, que ningú no vol
anar a Formentera per totes les qüestions que ha comentat la
Sra. Tur, però les dues principals, i tots vostès ho saben
perfectament, són els problemes d’habitatge -saben
perfectament com des del nostre grup hem parlat de
l’emergència d’habitatge i de tots els problemes que patim en
el cas d’Eivissa i exactament podríem traslladar aquesta
problemàtica a Formentera- i el cost de la vida per viure en
aquestes dues illes, a part dels fets que suposen la doble i la
triple insularitat, com molt bé ha comentat la Sra. Tur.

En aquest sentit, el que es demana aquí és només iniciar un
diàleg. Nosaltres el que intentem traslladar des del Parlament,
com ens ha comentat, és que facin cas als treballadors i les
treballadores, als representants dels treballadors i les
treballadores que són a Formentera i, ho torn repetir, a la resta
de funcionariat; que intentin realment que ser funcionari no
estigui penalitzat, perquè és obvi i per molt que diguin
determinats portaveus o determinats partits polítics tenim un
problema molt greu, en tenim molts però en aquest sentit. És
tan simple com el tema del perquè no volen venir els metges;
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la Sra. Tur ha comentat que tenim un metge o una metgessa
fins arribar a 500 euros, ja; és una qüestió que vénen
reivindicant els representants sindicals de l’àmbit sanitari, que
tinguin aquest plus de Formentera per poder intentar
consolidar una plantilla que és impossible que vingui pel cost
de l’habitatge, ho tornem a dir en aquest sentit.

Per tant nosaltres donarem suport, i sobretot demanem al
Govern i a les diferents institucions, com també molt bé ha
comentat el Sr. Lafuente, en el sentit  que totes les
administracions prenguin nota, d’acord?, quan demanin aquesta
equiparació salarial.

Per últim pràcticament he de dir que en el cas per exemple
de tot el tema del que cobra un docent a les Illes Balears,
resulta que som a la cua respecte del que cobren els nostres
companys i companyes respecte de les diferents comunitats
autonòmiques. Per tant això entenem que si realment, a part
que tenguem les competències transferides en el cas de salut
i d’educació , i per suposat altres, depengui d’aquesta
administració, del govern autonòmic, entenem que hauríem de
demanar des de Madrid, des del Congrés i el Senat, amb els
diferents grups parlamentaris que tenim representació en el
Congrés i en el Senat, com deia, que es pressupostin quantitats
perquè no sigui un problema; ho tornem a repetir perquè
sembla ser que no són conscients, especialment a Madrid, del
tema del funcionariat i dels problemes que tenim. Per tant res
més; votarem a favor i sobretot el que volem és un diàleg i que
ser funcionari, igual que ser un treballador, no es precaritzi
cada vegada més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Agustina Vilaret, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Perdó. Bones. A veure, sí que som conscients que hi ha una
problemàtica i que hi ha una triple insularitat, i que costa de
trobar gent allà i que la vida és més cara, i jo també sóc docent
i ho conec. Ara bé, demanar ara això, equiparació dels
treballadors públics del Govern, implicaria tal volta..., no ho
sé, una que evidentment a nivell econòmic, jo estic aterrant
ara, però pressuposts i d’altres no podria ser, i potser hi ha
greuge comparatiu amb altres institucions, consell o això
mateix, i fins i tot amb altres illes, perquè, és clar, Menorca,
Eivissa, és a dir, jo sóc una docent que he passat per Eivissa i
he passat per Menorca i sé què és cercar-te la vida quan
aterres al començament. És a dir, entenc la problemàtica, però
ara en aquests moments dir de cop i volta que s’intenti
negociar acords econòmics per equiparar els funcionaris
públics atenent que..., jo desconec la situació econòmica, però
el pressupost ja està enllestit, crec que és una mica dificultós
en aquest moment.

Jo, no ho sé, si es pogués formular d’una altra manera, que
en lloc d’això intentar pal·liar o trobar unes fórmules que
poguessin ajudar a mitigar una mica aquesta triple insularitat,
conceptualment hi estaria d’acord; el que passa és que jo ara
en aquest moment, i a més a més que estic substituint el meu
company, no em trob amb capacitat de poder dir que sí, tot i
ser conscient d’aquest problema i que m’agradaria que se
solucionàs, potser tal volta d’una manera, per a mi més
assossegada o trobant altres vies que no fossin l’estrictament
pressupostària, trobant altres coses que facilitessin als
funcionaris poder fer feina més dignament a l’illa de
Formentera, que sí que és veritat que els hiverns són molt
durs, allà.

I ja he acabat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Correspondria ara al Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, però atesa la seva
absència passam a la intervenció del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Seré breu una altra vegada. Votarem
a favor de la proposta de Gent per Formentera. Pensam que la
triple insularitat de Formentera dificulta encara més no ja
l’estabilitat de la plantilla sinó fins i tot l’arribada de
funcionaris. És cert que totes les illes tenim problemes
similars, i no totes som tan afortunades com les Canàries,
però pensam que Formentera té  el plus afegit de la triple
insularitat, com ja he dit abans.

La proposta demana diàleg entre les parts implicades, i
nosaltres pensam que no ens podem negar a encetar aquest
diàleg i veure a quines conclusions s’arriben.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Sra. Isabel Oliver, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Després d’haver estudiat aquesta
proposició no de llei que ha presentat la Sra. Tur he de
comentar que aquesta legislatura el Govern ha millorat molt,
jo crec que molt, molt, les condicions laborals dels
funcionaris d’aquesta comunitat, de tots i de totes les Illes, ha
reconegut i ha pagat la carrera professional amb un esforç
important, un esforç econòmic important; s’han pagat també
conceptes pendents retributius que hi havia, conceptes
retributius pendents que hi havia de l’anterior legislatura, que
pertocava pagar-los en aquesta; i és que el Govern està
convençut que és molt important, són molt importants les
condicions de vida, de feina també, dels treballadors públics,
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perquè la seva tasca incideix de forma directa sobre els
ciutadans d’aquestes illes; els usuaris d’aquests serveis són els
ciutadans, i és prioritari. 

Per això és prioritari recuperar els llocs de feina que
l’anterior legislatura es varen amortitzar, suprimir, retallar, en
definitiva varen desaparèixer, i es va deixar de donar el servei
públic que feien aquests treballadors públics. Ha estat una
prioritat del Govern, d’aquest govern, contractar personal
sanitari i d’educació, en aquest sentit i (...) qüestions les
disponibilitats pressupostàries disponibles.

També una altra qüestió important respecte dels
funcionaris públics és que després de molts d’anys de no
haver-se convocat oposicions ara hi ha unes convocatòries per
a tots els cossos i les escales de tota l’administració de la
comunitat, perquè també aquest donar estabilitat a l’ocupació
és un aspecte molt important per donar aquest bon servei
públic. Per això, perquè ens trobam, a més, encara en un
moment de consolidació d’aquesta carrera professional, que
ha costat prou milions a les arques d’aquesta comunitat,
pensam que no és oportuna aquesta proposta de crear nous
conceptes retributius i només, a més, per a uns determinats
llocs de feina de Formentera.

Recordar també que el consell insular va rebutjar una
proposta similar a aquesta per als funcionaris del Consell de
Formentera. Llavors, potser hauria estat millor donar aquesta
primera passa en primer lloc i estudiar altres alternatives per
a altres funcionaris.

En qualsevol cas, en aquests moments nosaltres no veim
que sigui possible, no és possible perquè repetesc, estam en
el moment de consolidació d’aquesta carrera professional que
reben els funcionaris de salut, del sector sanitari, els  dels
serveis generals i els del sector educatiu, tots els funcionaris.
S’està a punt ja de començar, algunes ja han començat,
moltíssimes proves per donar estabilitat i bon servei als
ciutadans. I pensam que ara no és un bon moment per fer front
a aquest nou concepte retributiu per a Formentera
específicament, que discriminaria altres illes i que pensam
que ara no és qüestió de començar.

Repetesc, potser primer començar pels funcionaris de
Formentera, així com es va plantejar i es va rebutjar i, en tot
cas, veure a un altre moment la procedència o no d’aquest
complement retributiu. Nosaltres votarem que no.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula per contradiccions el grup
proposant, per un temps de cinc minuts. Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. Serra. Tractaré de respondre un a un i
començaré pel Partit Popular. Bé, primer de tot gràcies pel
seu suport i també aniré directament a la qüestió que vostès
plantejaven sobre l’aparent contradicció que suposa que el
Consell de Formentera hagi rebutjat aplicar-ho als seus

treballadors i, en canvi, ho demani al Govern per a
l’equiparació de tots els seus a la nostra illa. Jo aquí vull dir
que contradicció no n’hi ha cap i li diré per què.

El Partit Popular a Formentera va impugnar l’aprovació
inicial del pressupost insular del 2018 i ho va fer,
precisament, subjectant-se a aquesta qüestió, per tractar de
forçar que el Consell Insular de Formentera fes una provisió
d’1 milió d’euros addicional, que vostès evidentment sabien
perfectament que no disposava en aquell moment, per pagar
aquest plus d’insularitat als seus treballadors.

Bé, en aquest cas els  serveis jurídics de la cas i, en
concret, el secretari del Consell Insular de Formentera, va
emetre un informe justificant el fons i la forma de les
qüestions que vostès plantejaven, i jo el tenc aquí aquest
informe i m’encantaria que vostès se’l fessin seu també, com
a mínim que el llegissin, perquè segurament veurien que a part
dels arguments que estan donant, són erronis de ple. I els ho
explic.

Un dels apartats de l’informe de conclusions diu
clarament: “Hauria de ser el Govern de les Illes Balears,
conforme estrictament amb l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, en tant que aquest és el garant de la política
autonòmica, de l’equilibri intern interinsular i de la realització
interna del principi de solidaritat -articles 3, 69 i 123.3-, i
atesa la insularitat específica i singular de Formentera, qui es
fes càrrec econòmicament d’abonar per complet, - insistesc-,
per complet aquest complement retributiu, per tal que existís
plena igualtat entre  tot el personal al servei de les
administracions territorials de les Balears que resideix i
treballa a Formentera, tant pel que fa al personal al servei de
l’administració depenent del Govern de les Illes Balears, no
només el sanitari, i també el personal al servei del Consell
Insular de Formentera.”

Per tant, jo ja els dic el Consell Insular de Formentera
defensarà, i també ho farà Gent per Formentera evidentment
en la mesura que li correspon, que en el moment d’aplicar-se
aquest complement específic d’insularitat de Formentera als
treballadors que depenen directament del Consell Insular de
Formentera, sigui el Govern de les Illes Balears qui ho
assumeixi íntegrament, perquè entenem que és així. Jo
evidentment aquí només faig un resum, o un extracte de tot
l’informe, l’informe és molt extens, però nosaltres
defensarem aquesta posició, perquè ho reconeix l’Estatut
d’Autonomia i perquè el mateix Govern de les Illes Balears,
per motu propi, va decidir implantar aquest complement en el
seu dia, no va ser Formentera qui li ho va demanar, va ser el
mateix Govern de les Illes Balears que ho va fer, atenent la
triple insularitat i les condicions específiques de Formentera. 

Per tant, ara crec que queda clar que si en algun moment se
sol·licita, i nosaltres estarem encants de fer-ho i d’aplicar-ho
als treballadors del Consell de Formentera, perquè en el fons
hi estam d’acord, i l’informe del lletrat o del secretari del
Consell Insular de Formentera està d’acord amb el fons, i la
corporació local subscriu complement l’informe, però no
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pensam que sigui el Consell Insular de Formentera qui hagi
d’abonar aquest complement.

Per tant, ja els dic que en el moment oportú si ho hem de
traslladar aquí, ho defensarem, però defensarem que sigui el
Govern qui es faci càrrec de la totalitat d’aquest complement,
per als treballadors del consell i per als treballadors del
Govern.

Dit això, pas a la intervenció de Podem. Jo estic d’acord
amb vostè, Sr. Aguilera, a les Pitiüses hi ha problemes
específics per contractar plantilles, hi ha problemes
específics en molts d’àmbits. I miri, la policia local també
n’és un, que sembla que porti mala sort a Formentera poder
treure places de policia local, es veu que tenim una mà negra
que ho fa realment difícil. Però sí, el fe t diferencial de la
triple insularitat, com he dit ja abans, està recollit a l’Estatut
d’Autonomia i és per això que reivindicam aquesta necessitat,
i entenem que hem traslladat aquesta proposta aquí, perquè el
primer acord que es va prendre en el Consell Insular de
Formentera en matèria de complements va ser l’acord de 27
de setembre, que feia referència únicament i exclusivament
als treballadors del Govern de les Illes Balears, hi va haver un
consens i unanimitat.

Per tant, crec que és per aquí que hem de començar la
feina i evidentment això no implica que el Consell Insular de
Formentera defugi de les seves responsabilitats o eviti tenir un
diàleg sobre aquesta qüestió , perquè el tendrà amb els
sindicats i  amb els representants dels treballadors en el
moment que sigui oportú.

Respecte de la intervenció de la Sra. Vilaret, jo li he de dir
que no estic d’acord amb l’afirmació que vostè fa sobre el fet
que hi hagi un greuge comparatiu, perquè insistesc, i aquest
argument també el compartia pel que es veu el Partit
Socialista, greuge comparatiu no n’hi ha cap, i si vostès
consideren que això és un greuge comparatiu, s’ho facin mirar
perquè aquest greuge comparatiu en tot cas el va provocar el
Govern de les Illes Balears a l’any 2007 quan va aprovar aquest
complement, no ha estat mai l’illa de Formentera la que ha
pretès un tracte diferencial o tenir un greuge comparatiu
respecte de la resta d’illes.

També proposava facilitar altres vies diferents de la
pressupostària. Miri, nosaltres no parlam ni de partides
econòmiques, ni parlam de com s’ha de realitzar, ni parlam de
com s’ha de dur a terme, jo entenc que vostès han tengut
també espai per presentar esmenes, no ho han fet i entenc el
que vostè em planteja.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, ha d’anar acabant.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Vaig acabant sí. Agraesc també a la Sra. Font la seva
intervenció i el suport a la iniciativa.

I per part del Partit Socialista, doncs mirin no puc entendre
el seu posicionament perquè és una proposta que vàrem
presentar conjuntament el mes d’octubre, és una proposta que
vostès han votat en el ple del Consell Insular de Formentera,
juntament amb la resta de partits i que ara vostès es desdiuen,
a més, donant arguments com que demanam que es creïn
conceptes retributius nous. Això és fals, nosaltres no
demanam que es creï cap nou concepte retributiu, demanam
l’equiparació entre treballadors que es recull a la Llei de
funció pública i es recull a la Llei de règim local de les Illes
Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Per tant, això és tot, jo mantenc l’esmena que he presentat
per actualitzar la data d’aplicació i en tot cas res més a dir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 13971/17, amb l’esmena incorporada.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 3 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 13971/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a l’increment i homogeneïtzació dels complements
retributius especials  per a la prestació de serveis
professionals a Formentera.

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