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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.
No hi ha substitucions.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 3678/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a rescat del túnel de Sóller, i RGE núm. 3708/18,
presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a sol·licitud de no extradició a Suïssa d’Hervé Falciani.

I.1) Proposició no de llei  RGE núm. 3678/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
rescat del túnel de Sóller.

Per a la defensa de la proposició no de llei RGE núm.
3678/18, intervé per part del Grup Parlamentari l’Hble. Antoni
Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Avui presentam una proposició no de llei que va
encaminada una vegada més, per veure si aquells partits de la
transparència, aquells que sempre fan gala que són molt
transparents i que lluiten per aquesta transparència, però que
moltes vegades aquesta transparència no existeix, i avui
presentam una proposta que va en aquesta línia.

És a dir, dia 2 d’agost es va resoldre el contracte del túnel
de Sóller, per un import de 17,4 milions d’euros, el consell
insular va assumir, per tant, va revertir el túnel de Sóller, que
era un túnel de pagament. Un túnel de Sóller, una concessió
que acabava d’aquí 5 anys i que abans que acabés aquesta
concessió es va rescatar per 17,4 milions d’euros.

Es calcula, per altra banda, que evidentment durant aquests
5 anys el manteniment del túnel de Sóller, els reasfaltats, si
s’ha de pintar, la il·luminació, etc., totes aquestes despeses
aniran a compte del Consell Insular de Mallorca i que açò
podria suposar que, en conjunt, el cost d’aquest rescat suposés
uns 21 milions d’euros.

A açò, a més a més, hi hauríem d’afegir la possibilitat que
els jutjats fessin cas de les possibles reclamacions de la
concessionària, que, segons ha sortit almenys per la premsa,
sembla ser que ells reclamarien, o reclamaran 13 milions
addicionals. Per tant, tenim, per una banda, 21 milions d’euros
que ens costarà segur aquest rescat, més el que hi puguin
afegir els tribunals, per mor de les reclamacions de la
concessionària, la qual cosa fa un import certament prou
potent.

Hem de dir, per altra banda, que aquesta qüestió, és a dir,
el rescat del peatge del túnel de Sóller, ha suposat que a partir
de fa unes setmanes aquest peatge sigui gratuït. Açò ha fet que
s’incrementi notablement el nombre d’usuaris que empren el
túnel de Sóller, per anar a Sóller i als pobles confrontants, açò

ha provocat també problemes socials en aquests pobles. Tots
recordam les declaracions de l’alcalde de Sóller, que diu que
estan totalment desbordats, que no volen més turistes, que
morirem d’èxit. És a dir, no està calculat, no es va calcular, en
el moment de poder rescatar el túnel de Sóller, no es va
calcular aquesta opció, aquesta possibilitat, aquests problemes
que vindrien derivats d’aquesta situació.

I hem de tenir en compte una altra qüestió, que, al final,
rescatar el túnel de Sóller, rescatar el peatge, el fet que el
túnel de Sóller sigui gratuït, a qui realment ha beneficiat ha
estat als turistes. Els ciutadans de Sóller i dels pobles
confrontants tenien el peatge gratuït. El percentatge de gent de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa que poguessin passar pel
túnel de Sóller al cap de l’any era mínim, era mínim, en
comparació amb el nombre de turistes que realment passen i
passaven per aquest túnel.

Per tant, és un fet, és una decisió política que el que ha fet
és que entre tots paguem 21 milions d’euros, més el que
puguin afegir els tribunals, per satisfer, o per beneficiar
bàsicament els turistes. Alguns han qualificat la foto de
l’obertura del peatge, una foto, segurament la més cara de tota
la història, que ens ha costat molts de doblers a tots e ls
ciutadans poder tenir o poder acomplir el caprici dels que
governen en aquests moments en el Consell Insular de
Mallorca.

I, per altra banda, nosaltres el que volem saber, o el que
nosaltres demanam avui aquí és, si aquesta comissió ho veu bé,
poder dur aquest expedient, poder dur aquest rescat de la
concessió a la Sindicatura de Comptes i que la Sindicatura de
Comptes ens faci un informe i ens digui si el cost que s’ha
pagat és correcte; quines derivacions econòmiques pot tenir;
quines repercussions sobre els comptes públics pot tenir
aquest rescat; quines despeses de manteniment realment
s’hauran de pagar, etc. És a dir que ens faci un informe, que
elabori un informe per mirar, des del punt de vista econòmic
i financer, si aquesta operació que ha dut a terme el Consell
Insular de Mallorca és correcta o no és tan correcta. O quines
qüestions es poden derivar d’aquesta decisió i almenys tenir
un informe seriós damunt aquesta qüestió. 

Perquè, és clar, aquí es va prendre una decisió política
sense informes i sense res. Aquí un dia a un president del
consell insular se li va encendre la bombeta i va dir, i per què
no rescatam el túnel de Sóller? I la gent estarà molt contenta
i farem un ou amb dos vermells. Però, la realitat, és que açò
haurà costat molts de doblers per al final provocar enormes
problemes a Sóller. És a dir, jo crec que en aquests moments
l’alcalde de Sóller, que molt bé a la foto hi era, es deu penedir
i molt d’aquella decisió.

En qualsevol cas, ja dic, la nostra proposta és aquesta. No
entendríem de cap de les maneres que avui sortís una negativa
a aquesta proposta, perquè l’únic que volem és que la
Sindicatura de Comptes es pronunciï sobre aquesta decisió. I,
per tant, en ares a la transparència i en ares a voler saber la
realitat dels nombres, jo crec que és bo que la Sindicatura de
Comptes ens doni la seva opinió. Evidentment, tenim
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experiències passades de propostes que també demanàvem
informe de la Sindicatura de Comptes que van sortir
rebutjades, incomprensiblement. Per tant, ja no m’estranyaria
res, però ja dic, no entendria de cap de les maneres que aquells
partits de la transparència, aquells partits que de tan
transparents són invisibles, que realment avui votessin en
contra d’aquesta proposta.

Per tant, la proposta és la que és i esperam quines
reaccions hi haurà per part dels altres grups.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. S’ha presentat per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca l’esmena RGE núm. 4321/18. Per a la
defensa d’aquesta esmena té la paraula l’Hble. Sr. Biel
Barceló, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, el peatge del túnel de Sóller és,
o era, el que estava en vigor, el peatge més car de tota Espanya
per quilòmetre recorregut. I, per tant, rescatar-lo significa
acabar amb la injustícia que han patit els habitants de tota l’illa
i sobretot de Sóller i els municipis veïnats, Bunyola,
Fornalutx, etc., que han hagut de pagar per utilitzar aquest
peatge. Perquè sí, Sr. Camps, els mallorquins i mallorquines
hem volgut anar a Sóller sense haver de pagar i això no ha estat
possible.

És vera que els sollerics i els veïnats de Fornalutx tenien
subvencions, però també és vera que havien d’avançar els
doblers i se’ls pagava després. I això evidentment, sobretot per
a les rendes més baixes, suposava un esforç important per als
habitants de Sóller i de Fornalutx, maldament després rebessin
els doblers. 

El rescat del túnel de fet és una reivindicació històrica de
moviments polítics, de moviments veïnals, vull recordar la
plataforma “No vull pagar”, i, per tant, el Consell de Mallorca
considera que és un compromís amb la ciutadania complit. I
nosaltres insistim que consideram que el peatge era molt
discriminatori amb els ciutadans.

No és l’únic peatge que existeix a les Illes Balears, vull
recordar que existeixen diversos peatges a l’ombra, a la
carretera de Manacor, a les autopistes d’Eivissa, però la
diferència més important és que aquests les paguen les
institucions. Per tant, l’únic peatge directe que existia a les
Illes Balears era aquest túnel de Sóller. I els beneficis,
importants, per cert, s’ha de dir, eren per a una empresa
privada, Globalvia, en aquest cas, i a costa dels ciutadans de les
Illes. Un peatge, per tant, que hem de considerar injust i
abusiu.

Des del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca respectam
la decisió que ha pres el Consell de Mallorca, consideram que

evidentment és una decisió política, evidentment, però amb
motius més que suficients.

El Sr. Camps i el Partit Popular tenen molts  de dubtes,
però són ells que tenen dubtes, són vostès que tenen dubtes,
per tant, la transparència aquí està ben clara, crec que no s’ha
amagat res. Vostès, com que tenen dubtes, volen que vagi a la
Sindicatura de Comptes, nosaltres no en tenim cap ni un de
dubte. Per tant, no consideram que sigui absolutament
necessari anar a la Sindicatura de Comptes.

Un altre argument que vostè ha utilitzat, els problemes de
mobilitat que ha creat a Sóller. Efectivament, és una qüestió
que ens ha de preocupar, però és que a mi em preocupa la
conclusió que treuríem de les darreres conseqüències
d’aquest argument que utilitza el Partit Popular, perquè la
conclusió seria que, com que la concessió es podria ampliar
quan acabava, perquè el PP ara diu que es podria acabar d’aquí
a cinc anys, però resulta que el mateix contracte contemplava
l’ampliació fins a cent anys; per tant, la conclusió seria que al
Partit Popular li interessaria ampliar aquesta concessió. La
conclusió que podríem treure, sí, sí.

Per tant, a partir d’aquí, i com que no coincidim que sigui
necessària la transparència, d’una institució, per altra banda,
que està auditada per la Sindicatura de Comptes en totes i cada
una de les seves decisions, el Consell de Mallorca, perquè té
una auditoria anual per part de la Sindicatura, vull recordar-ho,
a part dels controls interns i externs que el mateix consell
disposa, crec que són motius més que suficients per rebutjar
la proposta que presenta el Partit Popular i  per això hem
presentat aquesta esmena de substitució, on constatam que la
decisió del Consell de Mallorca de rescatar el túnel de Sóller
suposa acabar amb el greuge que significava l’únic peatge
directe que existeix a les Illes Balears, o que existia, i que ha
suposat també atendre una reivindicació  històrica de
moviments veïnals.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de fixació de posicions. 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. Bona tarda a tothom, encara
que continuem el dia de feina aquí al Parlament. 

Escoltar sempre al Sr. Camps ens provoca a la resta de
portaveus, o a una gran majoria, de vegades determinades
sensacions, sentiments o emocions que, bé, no puc ara mateix
descriure, però només escoltar d’ell que ha dit que ens culpa,
no, dient que nosaltres som, o el Govern, aquest govern és
transparent, quan tenim que el túnel de Sóller serà recordat per
molts i per moltes mallorquins i  mallorquines, balears i la
resta d’Espanya quan el seu president, en aquest cas del Partit
Popular i, per una altra banda, el Sr. Cañellas, varen ser...
finalment varen quedar absolts, perquè va prescriure el delicte,
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però tenim un clar cas de corrupció per part del Partit Popular,
un de tants altres que a la fi tenim damunt. 

Sobre aquesta qüestió, com ja ha comentat el Sr. Barceló,
era, era perquè hem de parlar ja en passat, perquè ja a partir de
dia 29 de desembre a les zero hores va deixar de ser un peatge,
es pagaven 5 euros, aproximadament, per un grapat de
quilòmetres, un dels peatges més cars que a la fi pagàvem tots,
residents i no residents, turistes i no turistes, sobre aquesta
qüestió, a excepció de les persones que s’han esmentat abans.

Però sembla ser que aquest rescat no li agrada al Sr.
Camps, perquè ara té un vessant, per una banda, econòmic i,
d’altra, un vessant també social. L’econòmic, perquè resulta
que són molts de sous, segons la seva intervenció i la seva
exposició són molts de sous. Sr. Camps, dir-li que si realment
aquest govern, en cas del Consell de Mallorca, que, a més a
més, era un dels acords a què vàrem arribar en el seu moment
per... que vàrem firmar els grups que avui per avui governen, el
nostre també, era rescatar; si li preocupa tant, pens que aquest
consistori, el Consell de Mallorca, té la disponibilitat
econòmica i de tresoreria per fer front a aquest rescat. Però,
és clar, quan parlam de rescat del pàrquing de Son Espases i de
Can Misses sí que s’alegren i demanen d’una forma diària tots
aquests rescats, però aquest sembla que no li agrada. O quan
parlam, a nivell estatal, de rescatar autopistes, rescatar la
banca, rescatar l’empresa Castor, del Sr. Florentino Pérez,
punts suspensius, això sembla que sobre aquesta qüestió no hi
ha cap problema, no? Però sembla ser que rescatar aquest
peatge, aquest túnel, poder accedir a Sóller sembla ser que no
estan molt contents i li preocupa la qüestió econòmica.

Bé, pens que a partir d’ara siguem, siguin o no turistes,
seran residents o no residents de les Illes, podrem moure’ns
lliurement per totes les Illes sense pagar directament un
peatge. 

Ja ni recordar-li dels elefants blancs que tenim, gràcies a
vostès, com són les autopistes d’Eivissa a les quals ha fet
referència el Sr. Barceló, Palma Arena, metro de Palma, Palau
de Congressos, etc. En fi, les grans construccions serveixen
per ajudar a alguns partits. 

L’altra vessant que comentava era el vessant problemes,
sembla ser que està desbordat o massificat Sóller. Bé, Sr.
Camps, sembla ser que tal vegada vostè, quan des del nostre
grup o d’altres grups o altres persones o portaveus han parlat
dels problemes de la  massificació o, si vol, puc utilitzar un
eufemisme, concentració alta de persones i de cotxes, perquè
tal vegada li agrada més aquest eufemisme, que provoquen
dificultats en el dia a dia, i aquests dies ja patim el col·lapse
a les carreteres. Aquest matí justament parlàvem de la
posidònia i de l’impacte que té, per exemple, el sector nàutic,
entre d’altres, no?, doncs, no només tenim col·lapsades
determinades infraestructures sinó que realment, en aquest
cas, doncs, avui per avui estam preocupats i ara des del Partit
Popular, o almenys el que deixa caure, és que es torni a posar
una altra vegada un peatge perquè no pugui tenir massificació
aquest poble. 

Doncs, miri, Sr. Camps, sincerament, és una incongruència
i surrealista el que demana, però en fi, són coses seves i, a
més a més, com ha comentat, és un caprici, idees de bombers
quasi la qüestió, no?, Sr. Camps. Ja acab.

Aquesta decisió de rescatar aquesta infraestructura que
durant molts anys ja està més que amortitzada al final és
tornar-li a la ciutadania el que ja ha pagat, però ben pagat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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. Bé, si el nostre grup tenia
qualque dubte del sentit del seu vot abans del debat, després de
sentir el Sr. Camps m’ha quedat clar que hem de votar en
contra d’aquesta proposta, perquè la demagògia de l’explicació
és... és prou accentuada, prou clarificadora de la pretensió
d’aquesta iniciativa. Perquè, en definitiva, en el fons el que
considera el Partit Popular és que això és un caprici i, com
que no li agrada la decisió política, intenta tapar el seu
desacord amb un tema de transparència, i el que passa és que
això és una decisió política, amb uns informes, amb uns
costos transparents, evidents, coneguts per tothom. Per tant,
et pot agradar o no et pot agradar la decisió política.

El nostre grup parlamentari va impulsar una iniciativa de
rescat del túnel de Sóller aquesta legislatura, ho va fer en el
Parlament i també vàrem presentar una moció a l’Ajuntament
de Sóller, que, per cert, es va aprovar. Per tant, com pot
entendre nosaltres no ho consideram en absolut un caprici, ho
consideram una qüestió de justícia i d’igualtat, perquè
segurament els ciutadellencs van poc a Sóller, però hi ha
molts de mallorquins que van sovint a Sóller i que pagaven el
túnel i que no tenien el descompte, independentment del tema
d’haver d’avançar els doblers si eres resident en determinats
municipis, i per tant, c lar, al final el túnel el pagam tots,
perquè aquí, clar, aquí diu: “No ha sortit gratis als ciutadans”;
és que no sortia gratis als ciutadans, és que jo cada vegada que
havia d’anar a Sóller pagava; o  no som ciutadà? Tots els
mallorquins empadronats a determinats municipis pagàvem, no
ens sortia gratis, Sr. Camps, i és una desigualtat i una injustícia
que per anar a una població determinada ens haguéssim de
gratar la butxaca, i per anar a altres poblacions no ens
haguéssim de gratar la butxaca directament, perquè al final tot
ho paguem els ciutadans, d’una manera o d’altra, directament
o via impostos, perquè, clar, no sé quin portaveu ha dit que ho
paguen..., quan el Sr. Barceló parlava dels peatges a l’ombra,
ho paguen les administracions. Clar, ho paguen els ciutadans
perquè, clar, les administracions no tenen uns doblers
diferents, o pagam directament amb la tarifa del peatge o
pagam via impostos, però al final ho pagam tots els ciutadans.
Mai no ens surt de franc, mai, ni d’una manera ni l’altra no ens
surt de franc.
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I és clar, l’argument del Partit Popular és que això genera
massificació, ergo el que hem de fer és mantenir
indefinidament el peatge perquè, clar, si no volem que Sóller
es massifiqui el que hem de fer és mantenir el peatge. Jo no
veig la coherència enlloc en aquest argument; si vostès estan
en contra de la massificació a Sóller a conseqüència d’haver
aixecat e l peatge vol dir que vostès volien mantenir per
sempre més el peatge, perquè si no ho mantenien teníem la
conseqüència que es massificaria Sóller. El que ha de fer el
batle de Sóller és fer les previsions d’aparcaments i
d’infraestructures necessàries per a la població que circularà
pel seu municipi, però això no és un problema del peatge, és
un problema de la mala planificació de l’Ajuntament de Sóller.
Home, si Alcúdia està massificat i no hi ha aparcament és
culpa del Govern?, és culpa que no hi ha peatge?, o és culpa
que l’ajuntament no fa els deures i no té els aparcaments que
corresponen? Deu ser això, no? Per tant el batle de Sóller i
l’Ajuntament de Sóller, que sabien amb bastant d’antelació que
es produiria aquest rescat del túnel de Sóller, perquè no era
cap secret ni una cosa que es fes d’un dia per l’altre, haguessin
pogut preveure les conseqüències de trànsit i d’aparcament
que això generaria. 

Però, ja li dic, en absolut és un capritx, i en absolut s’ha fet
sense informes perquè, clar, jo el sent a vostè i pareix que un
bon dia es va aixecar el president del consell i va dir “s’ha
acabat”; no sé si el Partit Popular, quan fa allò del Castor i
etc., etc., ho fa d’aquesta manera, vull pensar que no ho fa
d’aquesta manera, perquè... molt malament deixa l’actuació
administrativa, però en tot cas és evident que s’ha produït un
expedient, que s’ha donat audiència a l’empresa, que s’han
produït informes, etc., etc., etc., i per tant hi ha una
discrepància legítima sobre la quantia d’aquest rescat, i això
evidentment al final sempre ho han de resoldre els tribunals,
i com que això està sub iudice, ja veurem el que diran els
tribunals, perquè poca cosa aportarà el que digui o el que no
digui la Sindicatura de Comptes, perquè aquí, ja dic, en el fons
no és un problema de transparència, és un problema que a
vostès no els agrada la decisió de rescatar el túnel de Sóller.

Com que a El Pi sí que li agrada la decisió de rescatar el
túnel de Sóller, votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Pel 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. Sr. Camps, només li vull fer una
pregunta: el Govern de l’Estat espanyol ha sol·licitat informes
perquè s’analitzin els efectes sobre els comptes públics dels
diferents rescats d’autopistes, els possibles increments del
cost que hi pugui haver, els costs que haurà d’assumir el
Govern de l’Estat per les despeses de manteniment, la seva
viabilitat econòmica i si aquesta operació està justificada des
d’un punt de vista econòmic? Ho deman perquè vull entendre
que si el Sr. Camps està preocupat pel rescat del túnel de

Sóller, no em puc imaginar com ho deu estar passant vist que
aquest any serà l’any del rescat de les autopistes.

El passat 15 de març el Ministeri de Foment, a través de
l’empresa pública Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre, va assumir tant l’explotació com el
manteniment de l’autopista AP-36, però tenim més rescats:
recordem que el 21 de febrer va rescatar R-4, entre Madrid i
Ocaña, Toledo; l’1 de març, l’R-2, entre Madrid i Guadalajara,
i l’1 d’abril es va rescatar l’AP-7, entre  Cartagena-Vera, i
l’AP-7, circumval·lació d’Alacant; i també han rescatat l’R-3,
Madrid-Arganda; l’M-12, Madrid-aeroport. Quins magnífics
gestors ha tingut la comunitat de Madrid!

Qui hi ha darrere aquestes autopistes en fallida són
empreses constructores, com Acciona, ACS, Abertis, Cintra,
Sacyr, FCC, Ferrovial, OHL o Globalvia, i el més gros de tot:
en principi, res no els impedeix presentar-se de nou a la
licitació que es farà el desembre, negoci rodó.

I què haurem pagat per aquests rescats? Doncs, com ja és
costum el cost d’aquest rescat no el sabem segur, però balla
entre 2.000 milions d’euros, càlcul de l’Estat, i 4.500 milions
d’euros, el que calculen els creditors.

Respecte de l’esmena de MÉS per Mallorca, si és
acceptada la votarem a favor, i votarem en contra d’aquesta
iniciativa mentre el PP no sigui coherent i exigeixi a Madrid
els mateixos controls quan efectua rescats, però sobretot hi
votarem en contra perquè és una qüestió de justícia i igualtat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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, Sr. President. Nosaltres en el Consell de
Mallorca ja ens vàrem manifestar en contra d’aquest rescat,
ens va parèixer que més enllà dels possibles beneficis que aquí
s’han exposat realment hi havia uns elements negatius,
possibles, algunes evidents i d’altres possibles, en forma de
possibilitat del que fos una sentència ulterior al cap d’uns anys
en què els tribunals donassin la raó a la quantitat que en aquest
cas la concessionària reclamava. Per tant ens pareixia que el
més sensat, més enllà d’altres consideracions, era deixar que
acabàs aquest període de concessió i en tot cas recuperar
aquesta gratuïtat o introduir aquesta gratuïtat a partir d’aquell
moment.

Per raons bàsicament econòmiques..., les raons socials en
tot cas estic d’acord que el que pot haver representat o el que
pot representar en aquest moment, l’aglomeració, la quantitat
de vehicles que entren en aquest moment sense que hi hagi una
infraestructura adequada a Sóller, evidentment és un problema
bàsicament de falta de planificació de la batlia de Sóller, que
a més, per cert, és del mateix color, crec, que el Consell de
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Mallorca; per tant devia tenir no només quan es va oficialitzar
sinó molt abans coneixement, m’imagín, del que podia passar.
Per tant és de lamentar, evidentment, que això passi, però no
es pot atribuir pròpiament al fet que s’hagi produït aquest
rescat.

El que passa és que nosaltres no votarem a favor d’aquesta
proposició no de llei per una raó molt senzilla: perquè tenim
la impressió que el Sr. Camps, i amb ell el Partit Popular..., no
ho sé, de sobte ha decidit que la Sindicatura de Comptes havia
de fer feina, i ara pràcticament cada proposició no de llei del
Partit Popular consisteix a demanar a la Sindicatura de
Comptes que revisi uns determinats comptes; en algun cas, i
nosaltres vàrem votar-hi a favor en el cas d’Eivissa, ens
pareixia raonable; aquí ens costa més d’entendre que realment
la Sindicatura de Comptes hagi d’intervenir en una, per dir-ho
així, una operació econòmica on no hi ha cap indici, cap ni un,
de possible malversació, de...; en fi, en tot cas hem d’entendre
que tot s’ha produït a través d’uns canals normals, i per tant
d’aquells que en una situació  d’aquestes, amb els informes
preceptius, etc., sol passar quan una administració fa això. I és
per això que a pesar d’estar d’acord amb el fons, com ho
estàvem de la inoportunitat del rescat, no estam d’acord en
canvi amb el fet que la Sindicatura de Comptes hagi de
carregar amb aquesta feina en aquest moment, i en aquest
sentit, per tant, ens abstendrem.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo mai no m’hagués pensat
defensar en política un atac del PP en què utilitzàs el túnel de
Sóller, mai no m’ho hagués pensat, però, bé, avui ha passat. En
fi, cadascú fa la política que troba, només faltaria.

Però jo voldria posar una cosa de manifest: aquest no és un
debat sobre si el túnel s’havia de rescatar o no, com ha semblat
que anava derivant la discussió; això no és el debat, avui;
aquest debat ja es va produir al consell insular, que era el
fòrum allà on s’havia de produir, i es va prendre una decisió.
Avui és..., i curiosament el debat tampoc no és si la
Sindicatura fiscalitzarà el rescat del túnel de Sóller, perquè
evidentment que el fiscalitzarà, entre altres coses perquè
sempre fiscalitza el Consell Insular de Mallorca, i per volum
de 17 milions, que no en té 15 o 20, el consell insular
d’expedients de 17 milions d’euros, segur que la Sindicatura
el fiscalitzarà. Per tant, no entenem que s’hagi d’enviar
prèviament a la fiscalització d’aquell exercici a la Sindicatura
de Comptes.

De totes maneres, voldria posar de manifest dues
contradiccions i dues incoherències del Partit Popular, saben
que a mi això em diverteix, m’agrada i les volia posar. Acaba
de dir el Sr. Pericay, el Sr. Pericay -perdó-, el Sr. Camps, que

aquesta mesura “ha beneficiat els turistes”. Bé, maldament
només sigui per això, la turismefòbia, escolti, aquest debat,
aquest argumentari del Partit Popular de turismefòbia,
maldament només sigui per això, s’hauria de matisar.

I segona, i més important perquè ve del mateix Sr. Camps,
parlam de què ha costat 17 milions d’euros i la pregunta, que
ja la va fer a qualque fòrum, és que hauria costat als ciutadans
si durant 5 anys haguessin pagat la taxa, que és una taxa, per
travessar el túnel de Sóller? Aquí, de fet i de dret, el que hem
fet ha estat baixar imposts, ha estat eliminar un impost, una
taxa en concret, no és un impost, perquè evidentment paga qui
l’utilitza. I el Sr. Camps ha votat en contra d’eliminar un
impost, una taxa, una altra incoherència. El Partit Popular va
votar en contra d’eliminar una taxa, és igual, el discurs es
modela així a demanda, no passa res. Però és curiós, perquè és
la primera vegada que vota en contra d’eliminar una taxa, crec,
sense governar, perquè quan governa sabem que les puja totes,
però quan és a l’oposició sempre fa el debat d’eliminar,
eliminar taxes. Aquesta és un exemple claríssim, però en
aquest cas ha votat en contra. Va votar en contra en el seu dia 

Per tant i per tot l’exposat, nosaltres votarem en contra de
dur a Sindicatura aquest expedient.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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 per fixar la posició i assenyalar si accepta
l’esmena, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo encara no entenc quin
problema tenen els partits que avui votaran en contra d’aquesta
proposta, que la Sindicatura de Comptes faci un informe, és
que sembla que tenguin por de la Sindicatura de Comptes. Per
altra banda, és normal, després de les darreres intervencions
dels síndics i els darrers informes que s’han emès, tal vegada
sí que tenen por del que pugui dir la Sindicatura de Comptes.

Però, ja dic, jo crec que seria un exemple de transparència
que la Sindicatura de Comptes pogués fer avui... o poguéssim
aprovar avui que fes un informe sobre aquest contracte en
concret. És clar que dins el conjunt de la fiscalització del
compte del Consell Insular de Mallorca hi haurà un apartat i
farà un examen, una fiscalització d’açò, però jo em referesc a
un informe exhaustiu d’aquest expedient.

Per tant, m’estranya que els partits que tant s’ufanen de ser
transparents, que avui, una vegada més, votin en contra de la
transparència.

Deia el Sr. Barceló que açò era una reivindicació històrica,
és clar, de qui era una reivindicació històrica? És clar, era una
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reivindicació històrica del PSM, vestit amb la camiseta groga,
o del PSM, vestit amb la camiseta verda, o amb la blava,
perquè són els mateixos que sempre reivindiquen
determinades coses i que canvien de camiseta en funció del
que reivindiquen. Açò no és un motiu, açò no és un motiu per
gastar-se 17,4 milions d’euros, o 21 milions que finalment
ens costarà, o més, segons el que ens diguin els tribunals.

I el que és pitjor, és que d’aquí 5 anys seria gratuït, d’aquí
5 anys podríem rescatar el túnel de Sóller de forma gratuïta,
perquè acabava la concessió . I jo vull recordar una cosa,
l’única pròrroga que hi ha hagut, perquè aquí ara diuen que el
Partit Popular la vol prorrogar, no, l’única pròrroga que hi ha
hagut ha estat amb la presidenta del consell insular, que era la
Sra. Francina Armengol, la Sra. Francina Armengol va
provocar que el túnel de Sóller ampliés el seu període de
concessió, aquesta és la realitat. 

I hi ha una dada que no s’ha dit i que ara la diré, i que és la
següent: mirin, de tots els que passen pel túnel de Sóller, el
75% són turistes; la resta, el 25%, són residents. I d’aquest
25%, els que paguen són un 3%, el Sr. Melià sembla que ara
tothom cada setmana ha d’anar a Sóller, perquè si no van a
Sóller,..., no un 3% de tots els que passen són els de la resta
de Mallorca que no són residents d’aquella zona. Que, per
cert, no només els de Fornalutx, és a dir, Sóller, Fornalutx,
Escorca i Bunyola no pagaven el peatge.

I estic completament d’acord amb el que ha dit el Sr.
Melià, a Sóller el problema és que no s’han adaptat a la nova
circumstància. És a dir, no s’han mesurat les conseqüències
d’eliminar el peatge del túnel de Sóller, no s’han adaptat i, per
tant, ara tenen problemes. Completament d’acord, perquè no
és un problema de saturació, és un problema de manca
d’infraestructures. I açò és així, estic completament d’acord
amb açò.

Per tant, en aquest sentit des del nostre punt de vista,
l’opció que nosaltres consideràvem millor era deixar que la
concessió acabés d’aquí 5 anys i després fos gratuït i tens 5
anys per adaptar les infraestructures de Sóller a la nova allau
de gent que hi aniria, òbviament que és el que passa ara.

En qualsevol cas, deia la Sra. Font de les autopistes de
Madrid. Miri, hi ha una gran diferència entre el rescat de les
autopistes de Madrid i el rescat del túnel de Sóller, la
principal diferència és que el rescat de les autopistes de
Madrid era obligat per llei, estaven obligats a rescatar-les. I el
túnel de Sóller ha estat un caprici, ha estat un caprici polític
d’uns responsables polítics que es volien fer una foto davant
el túnel de Sóller obert. I açò és tot, una foto que ens costarà
21 milions d’euros, quan d’aquí 5 anys, evidentment ells ja no
hi serien, aquesta foto s’hauria pogut fer de forma gratuïta. I
aquesta és la qüestió. 

I per açò demanam a la Sindicatura de Comptes que ens
faci una anàlisi d’aquesta situació, és a dir, per què podent
d’aquí 5 anys ser gratuït, hem de pagar 21 milions d’euros? Tal
vegada hi ha una explicació econòmica, idò jo vull saber la
Sindicatura de Comptes què opina d’açò? I vull saber l’opinió

de la Sindicatura de Comptes sobre quines conseqüències té
damunt els comptes públics del Consell de Mallorca, perquè
evidentment durant els pròxims 5 anys el Consell de Mallorca
tindrà unes despeses de manteniment del túnel de Sóller, que
no tenia fins ara.

Per què aquesta negació constant a poder dur a la
Sindicatura de Comptes, poder conèixer l’opinió a aquest
organisme independent de la nostra comunitat?

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

En qualsevol cas nosaltres, i ja per acabar, no acceptam de
cap de les maneres l’esmena de MÉS per Mallorca, no té res
a veure amb la proposta que avui fem, per tant, no té cap sentit,
i menys si és de substitució. Per tant, nosaltres mantenim la
proposta tal i com està i ja dic, no entenem de cap de les
maneres aquesta por que alguns partits tenen a les opinions de
la Sindicatura de Comptes.

En qualsevol cas mantenim la proposta i ja pot passar a
votació quan vulgui el president.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 3678/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

(Remor de veus)

8 en contra i...

(Continua la remor de veus)

4, 7 i 1 és el que he dit al principi.

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

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3678/18, relativa a rescat del túnel de Sóller.

 



2132 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 81 / 8 de maig de 2018 

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 3708/18,
presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a sol·licitud de no extradició a Suïssa d’Hervé
Falciani.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3708/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, relativa a sol·licitud de no extradició a Suïssa
d’Hervé Falciani, per defensar-la té la paraula... crec que serà
el Sr. Carlos Saura, però en aquest cas haurem de substituir,
procedir a la substitució per un secretari que és el Sr. Salvador
Aguilera.

Per tant, el Sr. Carlos Saura, té deu minuts de temps per fer
l’exposició.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Diputats, diputades, hem
presentat aquesta iniciativa, aquesta proposició no de llei a
diversos parlaments autonòmics, també a alguns ajuntaments
amb la intenció, per una banda, de denunciar el que és una
anomalia a Europa, com és, per exemple, que tinguem un
inspector per cada 1.958 habitants quan a Alemanya en tenen
740 o 942 a França; per denunciar que en aquest país s’ha fet
una amnistia fiscal inconstitucional i per denunciar una
situació atípica amb un ciutadà, que hauria de ser considerat un
heroi per part de les autoritats espanyoles i també per les
autoritats europees, perquè, malgrat que els jutges varen
decidir no extradir el Sr. Falciani a Suïssa el 2013, va haver-hi
una detenció el 4  d’abril de 2018, ja que es va emetre una
ordre de detenció internacional que va emetre Suïssa. Si els
jutges havien decidit no extradir el Sr. Falciani en considerar
que havia estat un col·laborador amb les autoritats espanyoles
en fer aflorar més de 300.000 milions d’euros per a les arques
de l’Estat, no enteníem per què el 4 d’abril de 2018 hi havia
aquesta ordre de detenció i es  detenia aquest ciutadà i se’l
posava després en llibertat.

Crec que el treball de filtradors com Hervé Falciani el que
mereix és un reconeixement i una protecció contundent vers
aquestes situacions, perquè la filial del Sr. Falciani, on
treballava, tenia 106.000 clients de 203 països del món i se
suposa que gestionava més de 100.000 milions d’euros de
provinença que no... no se sap exactament d’on provenien
aquests doblers, alguns provenen de tràfic d’armes, de negocis
il·legals i d’altres són de grans empreses que decideixen no
pagar imposts al seu país, imposts que serveixen per sufragar
l’educació  pública, els serveis socials, la sanitat, les
carreteres, les infraestructures dels diferents països d’Europa
i en aquest cas d’Espanya. Són ciutadans que decideixen no
contribuir al col·lectiu, no mirar pel bé comú i mirar només
per la seva banda.

En aquesta llista Falciani, que el ciutadà Falciani va
facilitar a les autoritats espanyoles hi havia gent com la
família Botín, o el Sr. Masaveu, ciutadans exemplars que
decideixen no contribuir al bé comú de la societat.

Sé que en aquesta comissió hem hagut d’escoltar alguns
portaveus, com el Sr. Camps que defensaven que era normal
que determinats ciutadans s’emportessin els doblers a altres
llocs si tenien la possibilitat de fer-ho. Jo entenc que el Sr.
Camps no vulgui fer la pedagogia necessària per a la nostra
ciutadania que pagar imposts és bo per a tothom, però entenc
que les autoritats espanyoles i el Partit Popular hauria de fer
molt més esforços a protegir les persones que decideixen
denunciar, perquè al final ens trobam una realitat en què 17
empreses de l’IBEX 35 decideixen pagar l’impost de societats
a un lloc que no sigui Espanya.

Ens trobam en una situació en què el frau conjunt de
l’Estat, segons GESTHA, pot ser de 60.000 milions d’euros.

És clar, quan ens trobam en aquesta situació i veiem el que
va passar amb aquest ciutadà, idò..., i també amb l’amnistia
fiscal del Sr. Montoro, la política fiscal del Partit Popular a
l’Estat, tenim molts de dubtes que la seva intenció sigui
protegir aquest ciutadà. 

Per això, demanam a la proposició no de llei una sèrie de
mesures, a part de mostrar la preocupació d’aquest parlament
per la situació d’Hervé Falciani, idò oposar-nos frontalment
a la seva extradició, sol·licitar del Govern d’Espanya que,
arribat el cas, denegui aquesta extradició. 

Instam el Govern de l’Estat a impulsar mesures per lluitar
contra el frau fiscal i per incrementar la protecció als
denunciants de frau i corrupció i que s’augmentin els recursos
destinats a l’Agència Tributària i a la Intervenció General, que
ara mateix... el que fa l’Agència Tributària és perseguir els
petits evasors, però no va contra els grans evasors que són el
gran buit, els que deixen el gran buit als comptes del nostre
estat.

Pensam que és una obligació també a la seu de la Unió
Europea aconseguir l’harmonització fiscal i eliminar el secret
bancari. Volem un altre model europeu que lluiti realment
contra el frau fiscal, i bé, això és el que diem en aquesta
proposició  no de llei, però crec que és important també
transmetre altres missatges. Crec que s’ha de transmetre la
imatge i la realitat que la gent com Falciani són un exemple de
dignitat, que no són delinqüents, que denunciar delinqüents de
coll blanc no és un delicte, que és un exemple de civisme i que
en perseguir els evasors donam també un exemple per part de
les institucions.

També ens va cridar l’atenció la coincidència temporal en
què varen succeir tots aquests episodis a Suïssa i ens
preocupava que realment fos un intercanvi de favors, de
cromos amb el que passava a Catalunya i algunes persones que
se n’han anat del país, de la comunitat autònoma catalana cap
a Suïssa, que fos un intercanvi de favors en extradir el Sr.
Falciani a Suïssa a canvi que ells extradissin persones que
l’únic que varen fer a un moment donat és posar urnes.

Per totes aquestes raons hem presentat aquesta proposició
no de llei i esperam que hi hagi el màxim consens possible per
part dels diputats i diputades dels diferents grups
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parlamentaris, i esperam donar exemple com a institució  i
donar tot el suport a aquest ciutadà exemplar i a aquest heroi
que va decidir un dia denunciar totes les barbaritats que havia
vist i una sèrie de gent que no li preocupa ni molt manco la
situació del seu país, dels comptes públics, i que l’únic que els
preocupa és fer doblers a costa de la resta de la societat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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. Abans d’entrar dins la
qüestió sí que m’agradaria aclarir algun concepte que el Sr.
Saura té un poc confós.

Jo mai no he dit o mai no he justificat que algú pugui tenir
doblers a paradisos fiscals, jo... no sé per què s’inventa
aquestes qüestions; jo el que he dit és que tothom vol pagar els
mínims imposts possibles dintre del que marca la llei, però
això és una evidència, i hi ha molta gent que per intentar pagar
el mínim possible se’n va fora de la llei, com el Sr. Jarabo, per
exemple, o el Sr. Monedero... aquests van fora de la llei, i
Hisenda els ha de dir: señores, és que el que heu declarat no
és prou correcte, o el Sr. Echenique, per exemple, que no
pagava la Seguretat Social al seu assistent. És clar, és que...,
que ens surti aquí Podemos a donar lliçons de determinades
coses, em sembla poc..., poc..., poc convincent.

En qualsevol cas, de la proposta que avui ens presenten,
nosaltres compartim bàsicament la filosofia, l’esperit
d’aquesta proposició no de llei; compartim la preocupació per
la lluita contra el frau, però crec que hi ha algunes
imprecisions i algunes dades que no... que no són correctes en
l’exposició que ha fet el Sr. Saura.

Crec que en els darrers anys s’ha fet un important esforç
de prevenció i de lluita contra el frau fiscal a nivell del Govern
espanyol, i a més puc posar uns exemples, en els darrers tres
anys s’han ingressat 15.000 milions d’euros cada any en
aquest concepte, 15.000 milions d’euros cada any, açò suposa
uns 500 milions d’euros més que la mitjana del trienni 2014-
2016. L’any 2017 es varen fer 117.380 actuacions nominals
de comprovació i investigació, es va incrementar un 8,3%
sobre el nivell de l’any anterior, que ja era un nivell de rècord.
Tampoc no entenc d’on treu les xifres el Sr. Saura, però el
42% de les actuacions que vam fer en la lluita contra el frau
varen ser desenvolupades per la delegació central de grans
contribuents. És a dir, les grans fortunes, les grans empreses,
el 42% de les actuacions van en contra precisament o van per
investigar aquestes grans fortunes i aquestes grans empreses. 

S’han millorat moltíssim les eines, les noves eines
informàtiques, les noves tecnologies, etc. Entre l’any 2012 i
2016 la recaptació per la lluita contra el frau va ser de 65.232
milions d’euros. Però és que si comparam el Govern del Partit

Popular amb el Govern del Sr. Zapatero, del PSOE, és que a
l’època de Zapatero es recaptava un 48% manco que ara. 

Per tant, home!, sempre es pot millorar, jo no dic que no,
però s’han fet passes importantíssimes a favor d’aquesta lluita
contra el frau.

I a diferència del que passa a nivell de l’Estat, que, ja dic,
aquestes són les xifres oficials, s’han incrementat 15.000
milions cada any, que s’ha augmentat un 48% més respecte del
que es recaptava a l’època de Zapatero, aquí, a Balears, en
canvi, van presentar un pla molt ambiciós, o havia de ser molt
ambiciós, de lluita contra el frau, que ha estat un rotund fracàs.
Fiaven, almenys així va sortir en una roda de premsa,
recaptarem 10 milions d’euros més del que recaptàvem fins
ara; l’any anterior es van recaptar 43 milions d’euros i l’any
que havien de recaptar 10 milions més van recaptar 41
milions. En fi, un fracàs absolut.

Deia el Sr. Saura, i també una altra imprecisió, Sr. Saura,
que s’ha fet una amnistia fiscal. No, no, no, escolti, se n’han
fetes tres: dues amb el PSOE i una amb el Partit Popular.
Però, és clar, és que ara són tan amics del PSOE que sembla
que no els poden piular, no els poder dir res, no els poden ni
tan sols tocar.

Per tant, sorprèn que aquesta PNL demani més recursos
per a l’Agència Tributària estatal i no ho faci, per exemple, per
l’Agència Tributària autonòmica. Per tant, nosaltres aquí fem
una esmena in voce per afegir en el tercer punt, en el tercer
punt, on calgui, doncs, afegir que també els recursos destinats
a l’Agència Tributària sigui també l’Agència Tributària de les
Illes Balears, on posa “insta el Govern de l’Estat” també “insta
el Govern de les Illes Balears”. Ens sembla que la lluita contra
el frau ha de ser a tots els nivells, a nivell estatal, però també
a nivell autonòmic.

I compartim també, per altra banda, e l fet que s’ha de
protegir a aquells que col·laboren amb la justícia o a aquells
que col·laboren amb l’Agència Tributària, com el cas del Sr.
Falciani. No obstant, en el cas aquest, entenem, des del nostre
punt de vista, que és una qüestió jurídica, una qüestió que està
en mans dels tribunals i que, per tant, han de ser aquests els qui
han de resoldre aquesta qüestió, i ho han de resoldre sense
intromissions polítiques que podrien vulnerar la separació de
poders. Per tant, nosaltres ens abstendríem en el punt número
1, el punt número 1, açò que el Parlament mostri la seva
preocupació... en fi, no sé fins a quin punt... què vol dir, què
estam molts preocupats? Per tant, ens abstendríem. 

I el segon punt, ja dic, entenem que, tot i que la filosofia i
l’esperit la compartim, però sí que és cert que podria
significar una intromissió, en aquest cas, d’un poder legislatiu
sobre el poder judicial, i entenem que açò no seria massa
correcte. 

En el tercer punt fem aquesta esmena in voce perquè no
només s’insti el Govern de l’Estat sinó que també s’insti el
Govern autonòmic. Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Un titular del mes passat:
“GESTHA, -que, com saben és el sindicat de tècnics del
Ministeri d’Hisenda- lamenta el fracàs de l’Agència Tributària
Espanyola davant la caiguda de recaptació per la lluita contra
el frau”. Tan bé no anam, Sr. Camps, tan bé no anam. Per tant,
sí que hi ha d’haver una certa preocupació.

Entrant en el fons de l’assumpte sobre la sol·licitud de no
extradició a Suïssa d’Hervé Falciani, ja avançar que el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca hi donarem suport a tots els
seus punts. Efectivament, s’estudia ja aquesta nova petició
d’extradició del ciutadà francoitalià Hervé Daniel Marcel
Falciani per aquesta ordre de detenció internacional emesa per
Suïssa i, efectivament, el Sr. Saura parlava de la preocupació
que hi pot haver, que hi pugui haver un intent, no vol dir que
vagi endavant, però un intent de canvi de cromos, per intentar
solucionar l’embull en què s’ha ficat la Justícia espanyola amb
la persecució internacional dels suposats delictes que s’han
comès a Catalunya amb el referèndum, dic suposats perquè,
evidentment, a nivell internacional això acabarà absolutament
en no res, però mentrestant anirem fent, l’Estat espanyol, el
ridícul amb aquesta situació, i podria haver-hi la temptació,
efectivament, de fer un intent d’intercanvi de cromos.

De fet, crec que el Sr. Falciani també ho pensa, perquè avui
mateix, avui mateix, els mitjans de comunicació espanyols es
feien ressò d’aquesta preocupació que ha expressat el mateix
Falciani, que demana precisament al Congrés de Diputats una
empara i un suport davant la possibilitat que efectivament
finalment pugui ser extradit. I vull recordar que precisament
el Sr. Falciani ha permès, com diu la pròpia proposició,
intervenir en la recuperació d’importants quantitats de doblers
que el Ministeri d’Hisenda i l’Agència Tributària espanyola
han pogut recuperar, gràcies a la informació que va donar el
Sr. Falciani. 

Per tant, si ara la col·laboració del Sr. Falciani amb la
Fiscalia Anticorrupció contra el blanqueig de capitals i a favor
de l’Agència Tributària, per recuperar doblers negres es paga
o es pagàs o s’acabàs pagant amb una extradició, evidentment
a ningú, a ningú no se li ocorreria en un futur seguir
col·laborant amb l’administració tributària espanyola, com ho
va fer en el seu moment el Sr. Falciani perquè si e t paguen
amb aquesta moneda, evidentment, la justícia espanyola i
l’administració tributària quedarien absolutament ben
retratades.

Per tant, crec que, com que hi ha normes suficients en el
nostre dret que justifiquen, efectivament, davant les conductes
suposadament penals, com dic, justifiquen que són béns
comuns o béns d’interès general, per sobre d’un suposat dret
a la intimitat de les persones físiques o jurídiques que puguin

haver sortit a aquestes llistes, està clar que el Sr. Falciani no
va fer res mal fet i en aquest sentit ha de seguir, per tant, bé,
doncs, aquesta necessària protecció per part de les autoritats
espanyoles davant d’aquesta pretesa ordre d’extradició dels
tribunals suïssos.

Per tant, reiterar la nostra posició favorable a la proposició
no de llei de Podem Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Correspondria ara al Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, però, atesa la seva
absència, passam al 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. Avui Podem ha dut una proposta per
rebutjar l’extradició de Falciani, amb la qual hi estam d’acord.
Parlar de Falciani és parlar també de paradisos fiscals i frau
fiscal i no és la primera vegada que ho fem a aquesta comissió.
És remarcable la tasca duta per Falciani amb la seva llista que
ha deixat palès que sense els filtradors la lluita contra  l’evasió
fiscal encara seria molt més difícil.

S’ha de destacar que Espanya es troba entre els set països
de la Unió Europea que pitjor protegeixen els delators dels
delictes fiscals. Tampoc no s’entén la detenció i les maneres
emprades pel Ministeri d’Interior perquè bàsicament
l’haguessin pogut cridar a Falciani a fer qualsevol declaració
davant el jutge, però no, va haver d’anar-hi, fer la detenció,
dur-lo als calabossos... No ho sé, trob que també hi havia prou
d’imatge en aquesta qüestió.

La lluita contra el frau fiscal implica sobretot voluntat i
recursos, perquè no és normal que el 80% dels recursos de
l’Agència Tributària es dediquin a investigar autònoms, PIME,
treballadors, deixant poc marge d’actuació en la lluita contra
el frau fiscal sofisticat. Per açò és bon moment recordar que
les empreses de l’IBEX 35 disposen de 1.285 filials
domiciliades a paradisos fiscals, a més a més que les
denúncies després tarden molt de temps a ser investigades i de
fet açò fa que s’hagi produït una davallada en aquestes
denúncies, perquè com que no s’investiguen la gent troba que
no té gaire sentit denunciar, de fet s’han desplomat un 37%, i
s’ha tramitat un 45% menys d’expedients per blanqueig de
doblers que l’any 2015. Llavors crec que açò també és una
qüestió que ens hem de plantejar sobre quina actuació  està
duent aquest govern sobre la lluita contra el frau fiscal.

Bé, com ja he dit, donarem suport a aquesta iniciativa.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Bé, això abans d’entrar pròpiament a la
proposició no de llei, també he de fer un comentari en relació
amb les paraules del Sr. Camps, i és que crec que evidentment
fer aquest elogi de l’esforç contra el frau per part del Govern
espanyol tenint en compte el Decret de 2012, anomenat de
l’amnistia fiscal, que preveia que fos un 10% de cada quantitat
aquella que realment fos retinguda en concepte de frau, i que
després aquest 10 va ser rebaixat pel ministre..., l’etern
ministre Montoro, ja, a un 3, i a més per acabar-ho de rematar
el Tribunal Constitucional fa uns mesos va declarar, a partir
d’un recurs que havia presentat el Partit Socialista, va declarar
il·legal aquest decret de 2012, el que passa és que ja sense
efectes, desgraciadament, per damunt... respecte de tots
aquells que havien d’alguna manera blanquejat els seus doblers
a un preu irrisori, evidentment em costa d’acceptar que aquest
esforç fiscal, per molts nombres que pugui treure el Sr.
Camps, sigui realment exemplar.

Dit això, i respecte de la proposició no de llei, bé,
nosaltres també estam d’acord amb l’esperit general, i sí
podem votar, però evidentment nosaltres tenim també, estem
completament d’acord amb la protecció del denunciant, és una
cosa que tenim incorporada a una proposició de llei que tenim
al Congrés dels Diputats, de lluita contra la corrupció; per tant
és conegut i també l’hem defensada aquí, en aquest mateix
parlament, però creim que dels tres punts, si podem votar-los
per separat, votarem a favor del punt número 1 i del punt
número 3, em pareix que tots tenen prou (...) , però al punt
número 2 hi veiem un problema bàsicament d’entrar en unes
competències que no són..., no perquè no siguin d’aquest
parlament, sinó perquè no són ni tan sols del Govern de
l’Estat; primer, perquè aquest judici dels jutges..., això de
jutjar els jutges és una cosa que a nosaltres com a mínim mai
no ens ha semblat que ho hagués de fer un parlament, però
després perquè no podem fer intervenir el Govern de l’Estat,
perquè realment aquí s’han aplicat uns mecanismes que són
uns instruments específics de la Unió Europea, que ni tan sols
l’Estat pot impedir aquest funcionament. Per tant demanar a
l’Estat que intervengui en un terreny en què no pot intervenir,
per molt que això tingui un fi lloable, creim que no ho podem
subscriure, i per tant en aquest punt número 2 ens abstendrem,
si podem votar -insistesc- per separat els tres punts de la
proposició no de llei. En canvi en els punts 1 i 2, perdó, 1 i 3,
els votaríem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, maldament només sigui per
apuntar o per... per aclarir un parell de termes que s’han posat
damunt la taula. Des que el Partit Popular governa les grans

empreses paguen molt menys imposts, i els que han suportat
la càrrega de la pressió fiscal han estat els assalariats, els
assalariats; en termes relatius és així, en termes absoluts
evidentment les grans empreses paguen molt més, però en
termes relatius les espatlles dels assalariats són les que
suporten tot el pes. 

Sincerament jo no sé què estam discutint; aquí hauríem de
discutir quin carrer posam a aquest home, aquest home ha fet
un favor tremend, no a Espanya, és a dir, mundial, perquè aquí
va denunciar no només els que feien frau espanyols sinó molta
altra gent. Si n’hi hagués 15 o 20 com aquest segurament el
panorama fiscal mundial canviaria, canviaria. Si nosaltres no
donam una mostra que li donam suport i demés, encara que
sigui... Evidentment que el punt segon, com deia el Sr.
Pericay, nosaltres no tenim competència; és que no som
nosaltres que hem de fer l’extradició, no som nosaltres, però
nosaltres manifestam que estam d’acord que no es faci aquesta
extradició, és tan senzill com això, però aquest home..., jo no
és que el conegui de res, però vull suposar que ho ha passat
molt malament per fer una cosa que objectivament estava ben
feta. És com els bombers aquells que l’altre dia vàrem llegir
una declaració institucional: tothom estava convençut que ho
havien fet bé, que havien anat allà a salvar gent, i aquí vàrem fer
una declaració institucional per donar suport... Teníem
competència sobre la sentència de Grècia? No, cap ni una,
només faltaria, però no es demana això, es demana..., entenc
aquesta PNL com una mostra de suport cap al Sr. Falciani, i
com una opinió en contra de l’extradició del Sr. Falciani. Per
tant nosaltres evidentment hi donarem suport.

Finalment, una darrera incoherència del Partit Popular del
Sr. Camps, perquè quedi també constància: és curiós, perquè
ha dit que... quan ha parlat de la Inspecció de la CAIB, en un
any ha passat a dir que els pressuposts estaven inflats,
d’ingressos, a dir que estaven pressupostats de manco, i a mi,
la veritat, amb això em té despistat, em té despistat perquè per
als pressuposts de l’any 17 deia que havíem inflat tots els
ingressos i per als pressuposts de l’any 18 deia que encara
faltaven molts d’ingressos per pressupostar. La conclusió és
que el Govern ho fa bé i per això es recapta molt més amb
inspecció. No importa afegir res, segons el meu punt el vista,
però això són les dades que ho demostren.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al grup proposant. Té la paraula per
contradiccions, i li preg que ens comuniqui si accepta
l’esmena in voce que ha presentat el Partit Popular; en cas que
l’acceptàs demanaríem a la resta de grups de la comissió si
acceptaven aquesta esmena in voce.

Té  cinc minuts, Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, vostè, Sr. Camps, és
membre d’un partit que tenia un Ministeri de l’Interior que es
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dedicava a fabricar proves falses contra el nostre partit, i això
ha estat demostrat, les clavegueres d’Interior es varen posar a
funcionar, i vostè acusa determinats membres del meu partit,
un partit amb zero casos de corrupció, des d’un partit amb
incomptables casos de corrupció. Llegia avui mateix que 21
diputats de l’Assemblea de Madrid han dimitit  ja aquesta
legislatura. Alguns jutges han parlat del Partit Popular com a
trama en determinades comunitats autònomes, o com a
organització delictiva. Jo..., bé, que vostè digui segons quines
coses dels membres del meu partit, que no han estat mai
acusats de corrupció, em sorprèn, encara.

Sí, hi va haver una amnistia fiscal per part del Sr. Montoro
que ha estat declarada inconstitucional, i això dóna una imatge
i fa una sensació a la ciutadania que no es farà absolutament
res per lluitar contra el gran frau fiscal, i  crec que aquest
missatge és molt dolent, i dir segons quines coses en aquesta
comissió també ho és, per part d’un representant públic, i més
quan la GESTHA, el Sindicat de Tècnics del Ministeri
d’Hisenda, diu que el 90% de l’evasió fiscal -això ho
denunciava l’any passat- no va ser detectada el 2015. Per tant
no s’estan fent tots els esforços necessaris per perseguir
aquest frau fiscal. I no tan sols això, sinó que alts directius
d’Hisenda, i això va sortir el 31 de març de 2017, imparteixen
classes de com eludir impostos a assessors internacionals i a
despatxos que es dediquen a aquestes qüestions d’enginyeria
fiscal, on els més riscs poden jugar en una lliga on... bé, les
majories socials no poden ni somniar, les majories socials han
de pagar tots els seus imposts, els autònoms han de pagar la
seva quota, però hi ha determinades fortunes i determinats
amics del poder que no ho han de fer, que no han de retre
comptes a les autoritats espanyoles.

També notícia del 23 de gener del 2018: els tècnics
d’Hisenda, aquest mateix sindicat, acusaven la falta d’ambició
del Govern... per part del Govern per combatre el frau fiscal.
És a dir, tota una sèrie de notícies i de missatges per part del
sindicat de tècnics d’Hisenda que diuen que a Espanya no es
fan els esforços necessaris, i no només això, sinó que es va en
contra de l’esperit de l’Agència Tributària.

Quant als altres grups parlamentaris, vull agrair el suport
als punts que s’han esmentat.

He de dir a Ciutadans que en la nostra normativa, a la
normativa espanyola no es defensa en cap cas l’opacitat
bancària que... que es pot defensar a Suïssa perquè la seva
normativa ho permet. Jo crec que la Unió Europea i la..., bé, la
normativa internacional hauria d’impedir que hi hagués secret
bancari com hi ha a Suïssa, però és que crec que tant el Govern
com les autoritats i les institucions espanyoles tenen potestat
per a no extradir un ciutadà acusat d’un delicte que aquí no és
delicte. Aquí denunciar la corrupció i denunciar un cas com
aquest requereix tota la col·laboració de les administracions.

Avui mateix, ho deia el Sr. Barceló, el Sr. Falciani ha anat
al Congrés dels Diputats i ha denunciat que es troba enmig
d’un joc d’interessos pel qual el Govern espanyol parla amb el
Govern suís per fer un canvi de cromos. Crec que aquesta
situació és molt perillosa per a la nostra democràcia i és un

missatge molt dolent per a la ciutadania del nostre país,
perquè..., jo sé que el seu partit té una ideologia que no té res
a veure amb la nostra en la qüestió catalana, però entrar en
aquests jocs i permetre aquests jocs per part de determinats
partits que donen suport al Govern estatal crec que és molt
perillós.

Per tant, l’únic que diem en aquest punt és que el Govern
no ajudi a aquesta extradició a Suïssa, doncs com ha passat en
la situació d’Alemanya amb el president Puigdemont, vull dir,
crec que demanam una qüestió que és lògica i que és que no
s’ajudi en cap cas a aquesta extradició si l’Audiència Nacional
ho demanés.

Per tant, res més, agrair als diferents portaveus el suport
als diferents punts. No acceptarem l’esmena in voce del Partit
Popular i volem votar tal com està plantejada la proposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Accepta la votació per separat de
cadascun dels punts? Sí.

Per tant, passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 3708/18.

Passam a la votació del primer punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor i 3 abstencions.

Passam a votar el punt segon.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

(Intervenció inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el tercer i darrer punt.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3708/18, relativa a la sol·licitud de no extradició
a Suïssa d’Hervé Falciani. 

II. Debat i votació de l’escrit RGE núm. 17050/17, de
l’Àrea de Sanitat i  Consum de l’Ajuntament de Palma, pel
qual s’interessa del Parlament de les Illes Balears que
i nsti  la Sindicatura de Comptes a la realització del
control financer de l’activitat de l’escorxador realitzada
en el període comprès entre el 8 d’octubre del 2012 i el
9 d’octubre del 2017 per l’entitat mercantil Escorxador
i Serveis Càrnics Palma, SL.

A continuació passam al debat del segon punt de l’ordre
del dia d’avui que consisteix en el debat i votació de l’escrit
RGE núm. 17050/17, de l’Àrea de Sanitat i Consum de
l’Ajuntament de Palma, pel qual s’interessa del Parlament de
les Illes Balears que insti la Sindicatura de Comptes a la
realització del control financer de l’activitat de l’escorxador
realitzada en el període comprès entre el 8 d’octubre del 2012
i el 9 d’octubre del 2017 per l’entitat mercantil Escorxador i
Serveis Càrnics Palma SL.

En torn de fixació de posicions..., volen intervenir
cadascun dels portaveus?, hi ha intervenció de cadascun dels
portaveus?

Sr. Camps, vol intervenir? Idò, Sr. Camps pel Grup
Parlamentari Popular, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, si m’ho permet intervindré
i si em dóna l’oportunitat. Abans de res, sí que m’agradaria fer
un petit comentari i és que... i té relació amb el tema que ens
ocupa, deia el Sr. Saura fa una estona que no es fan els
suficients esforços necessaris en la lluita contra el frau, en el
cas aquest sembla que hi podria haver un frau, una doble
comptabilitat, és cert i, per tant, presenten aquesta qüestió o
volen presentar aquesta qüestió davant la Sindicatura de
Comptes, però, és clar, quan es recaptava un 48% manco amb
el Govern del Sr. ZP, si ara no es fan els esforços necessaris,
llavors, què es feia? Com hauríem de qualificar aquella època?
És només una petita reflexió abans d’entrar en la qüestió que
ens ocupa.

Sembla ser que, segons la proposta que ens fan avui aquí,
la Intervenció municipal de l’Ajuntament de Palma es veu
incapacitada per poder examinar, per poder fiscalitzar, per
poder auditar els comptes anuals de l’empresa beneficiària
d’aquesta subvenció, que se li feia des del Govern balear,

Escorxador i Serveis Càrnics Palma SL, i, per tant, demana que
aquesta fiscalització es faci des de la Sindicatura de Comptes.

Nosaltres, per coherència, hi votarem a favor. És clar, aquí
ara veurem els altres partits, la seva coherència, per
coherència haurien de votar en contra. És a dir, som davant un
contracte, això ho deia el Sr. Alcover fa una estona, que en
teoria ja es fiscalitzarà. 

L’Ajuntament de Palma -l’Ajuntament de Palma- es
fiscalitza cada any. Per tant, açò és un contracte...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...-bé, Sr. Alcover, ja després intervindrà, no hi ha problema,
vostè té opcions-, per tant, pel mateix argument que deia el Sr.
Alcover fa una estona per votar en contra, ara també hauria de
votar en contra.

Nosaltres, en ares a la transparència, hi votarem a favor.
Entenem que la Sindicatura de Comptes precisament hi és per
a aquestes qüestions, per a qualsevol qüestió que pugui generar
un dubte. En el túnel de Sóller el Partit Popular tenia dubtes,
bé, el Partit Popular, molta gent té molts de dubtes de la
decisió política de rescatar el túnel de Sóller, molta gent, i per
açò nosaltres presentàvem aquella proposta de dur-ho a la
Sindicatura de Comptes, i que la Sindicatura de Comptes faci
el seu informe oportú, que digui el que hagi de dir, quina por
han de tenir als informes de la Sindicatura de Comptes?

I avui l’Ajuntament de Palma també té dubtes, té dubtes
sobre si els comptes anuals de l’Escorxador i Serveis Càrnics
Palma, SL, són del tot correctes i, per tant, justifiquen totes
les despeses que després han de ser subvencionades. I
nosaltres en ares a la transparència diem sí, duguem-ho a la
Sindicatura de Comptes.

No entenem aquesta por que alguns partits tenen a la
Sindicatura de Comptes, segurament ara votaran a favor, ara
els va bé, ara no..., bé, però és que haurien de votar a favor a
totes les propostes que vagin a favor de la transparència. No
tenim res a amagar. No haurien de tenir res a amagar, ningú, i
per tant, no entenem aquesta obsessió de determinats partits
polítics de votar de forma sistemàtica en... les propostes que
fa el Partit Popular, evidentment, perquè ara en açò de
l’Ajuntament de Palma hi votaran a favor, no hi ha cap tipus de
dubte.

Per tant, no, no entenem aquesta diferència, si ve del Partit
Popular, caca, i si ve d’un altra banda açò ja va bé i hi votarem
a favor. No ho entenem, no ho entenem. Perquè la
transparència ha de ser independent de quin partit ho presenta
i si un partit té dubtes aclarim aquell dubte, esvaïm aquell
dubte. Però vostès, com que no tenen cap dubte, tot ho fan bé,
i després surt el cas Contractes, es produeixen dimissions,
després han d’anar a declarar davant els tribunals, però ho fan
tot bé, ho fan tot bé. Evitem aquestes qüestions, donem
transparència a les coses. 
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Nosaltres, ja dic, per acabar, tampoc no em vull allargar
més, votarem amb coherència, perquè sempre ho hem fet així,
votarem a favor que açò vagi a la Sindicatura de Comptes. I
m’agradaria saber per què ara els partits d’esquerres variaran
la seva postura i amb incoherència també votaran a favor
d’aquesta proposta i, en canvi, fa una estona han votat en contra
de la que ha presentat el Partit Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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. Si votarem a favor d’aquesta
iniciativa de l’Ajuntament de Palma és per una senzilla raó i és
perquè en el fons de les seves propostes no hi ha una voluntat
que la transparència millori, d’examinar d’alguna manera les
diferents iniciatives polítiques que es produeixen, des de la
bona voluntat d’exercir aquesta transparència, sinó que
consisteix bàsicament, i aquí ho hem discutit moltes vegades,
de posar el ventilador, i això és el que fan contínuament quan
intenten, d’alguna manera no resoldre el dubte, sinó provocar
més dubtes sobre diferents gestions.

Perquè en això són professionals, en això són
professionals, en culpar els altres partits del mateix que han
fet vostès durant moltíssim de temps. I vostè ho sap i sap que
és una tàctica que utilitzen molt i que vénen aquí a demostrar
dia rera dia en aquesta comissió.

El túnel de Sóller s’hauria d’haver fiscalitzat en el seu
moment i el túnel de Sóller va ser un cas de corrupció de
grans magnituds en aquesta comunitat autònoma i va
prescriure, per normes que vostès defensen a diferents àmbits
institucionals. Nosaltres defensam la no prescripció dels
casos de corrupció.

El túnel de Sóller s’ha rescatat amb informes previs que
demostren que això era legal i  que es podia fer. Ara bé, no
parlam del mateix cas que vol examinar l’Ajuntament de
Palma. Hi ha dubtes reals, no totalment infundats com els que
intenten escampar els membres del Partit Popular dia rera dia.
I per això votarem a favor. El dia que proposin qualque cosa
amb bona voluntat, el dia que proposin qualque cosa amb
esperit constructiu, potser ens pensem votar-hi a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies Sr. President. La nostra intenció no era
intervenir, perquè crec que quan ve una petició d’una
institució, no d’un partit polític, Sr. Camps, crec que hi ha
molta diferència, quan ve d’una institució crec que el lògic és
que el Parlament la tramiti. No em consta que cap petició de
cap institució hagi estat rebutjada per part del Parlament al
llarg de totes aquestes legislatures.

La proposta de l’Àrea de Sanitat i Consum de l’Ajuntament
de Palma, sol·licitant el control financer de l’activitat de
l’escorxador realitzada entre el 8 d’octubre de 2012 a 8
d’octubre de 2017, es basa en la manifestació de la inviabilitat
de dur a terme tal control de banda de la Intervenció general de
l’ajuntament, com queda constància a la documentació que ha
enviat l’ajuntament. No obstant això, l’Àrea de Sanitat i
Consum de l’ajuntament proposa que el control el faci la
Sindicatura de Comptes, d’acord amb l’article 2 de la Llei
4/2004, de la Sindicatura de Comptes, que així ho permet.
Aquesta proposta va ser recollida a l’acord del Ple de
l’Ajuntament de Palma, de 30 de novembre de 2017. La
sol·licitud es basa sobretot en els comptes de l’any 2016,
presentats per sol·licitar la nul·litat del 2017 de la subvenció
municipal, on s’observa un increment negatiu de 290.895,57
euros, equivalent a un empitjorament del 108,72%.

Per tant, és del tot procedent, clarificar amb màxim rigor
la situació que ha motivat la iniciativa de l’Àrea de Sanitat i
Consum de l’Ajuntament de Palma i donam suport, per tant, a
l’Acord del Ple de l’Ajuntament de Palma, en benefici de la
necessària fiscalització de les subvencions públiques.

Molt diferent és que vengui de part d’un partit polític que
té  els  seus dubtes, que té les seves dèries, que té els sues
posicionaments polítics, contraris per exemple al rescat del
túnel de Sóller, i que no té res a veure amb aquesta situació, on
hi ha informes de la Intervenció municipal, on hi ha acords de
plenari per part de l’Ajuntament de Palma, que ve d’una
institució i no la dèria d’un partit polític.

A mi em sap greu, no entrarem en el joc que per les dèries
d’un partit polític s’acabi fiscalitzant i, evidentment, Sr.
Camps, crec que no té res a veure una cosa amb l’altra. Per
tant, a partir d’aquí evidentment, com he dit, el suport com no
podria ser d’altra manera, a aquesta proposta que ens arriba de
l’Ajuntament de Palma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula l’Hble. Sra. Diputada Sra. Patrícia Font, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Simplement dir que compartesc les paraules del Sr. Biel
Barceló i que jo també votaré a favor d’aquesta proposta.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, Sr. President. Nosaltres també votarem a favor
d’aquesta petició.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, si no haguéssim parlat ens
hauríem estalviar sentir dos dois com una catedral: d’entrada,
l’Ajuntament de Palma no el fiscalitza cada any la Sindicatura,
i des de l’any 2012 fins a l’any 2017 no s’ha fiscalitzat cada
any, i segona, no fiscalitza una empresa privada la Sindicatura
de Comptes, no ho ha fet mai, no ho ha fet mai. Llegeixi
l’acord de l’Ajuntament de Palma: “Interessar del Parlament
de les Illes Balears que insti la Sindicatura de Comptes a la
realització del control financer de l’activitat d’escorxador
realitzada en el període comprès 2012-2017, per l’entitat
mercantil Escorxador i Serveis Càrnics de Palma SL”. SL, és
a dir... és vera que, sistemàticament fiscalitza l’Ajuntament de
Palma, però no aquesta empresa, i el que demana és que es
fiscalitzi aquesta empresa, per si hi ha dit mentides, per
justificar la subvenció, que és molt diferent, que és molt
diferent.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Les subvencions, que vull recordar, vull recordar que fins
a l’any 2012, l’Escorxador de Palma, que era una empresa
pública, on l’ajuntament hi tenia participació, no havia costat
mai un duro a l’Ajuntament de Palma, no l’havia costat mai. Va
ser una decisió del Partit Popular de privatitzar en aquest cas
el servei d’escorxador i va començar a costar doblers.
Exactament 1 milió i busques la suma de tot el que ens costa
aquí de subvenció, i a sobre tenim sospites de què ens engana.

Per tant, Sr. Camps, ja està bé que hi votin a favor, però no
digui que nosaltres som incoherents, no ho digui, no ho digui,
perquè de l’any 2012 a l’any 2017 no es fiscalitza aquesta
empresa per part de la Sindicatura. Si vostè vol aclarir si ens
han enganat o no, que hi vagi a la Sindicatura, perquè la
Intervenció que diu que no té els mitjans suficients.

Per tant, enviam-hi la Sindicatura i que faci una inspecció
d’aquella empresa, que supòs que aclarirà molta cosa, o no,
per almanco ho estudiarà. No digui que és el mateix exemple
que el túnel de Sóller, perquè no té res a veure amb el túnel de
Sóller, res a veure però.

Gràcies, i evidentment hi votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passam a votar l’escrit RGE núm. 17050/17.

Vots a favor?

Doncs, per unanimitat. En conseqüència queda aprovat
l’escrit RGE núm. 17050/17, de l’Àrea de Sanitat i Consum de
l’Ajuntament de Palma, pel qual s’interessa del Parlament de
les Illes Balears que insti la Sindicatura de Comptes a la
realització del control financer de l’activitat de l’escorxador
realitzada en el període comprès entre el 8 d’octubre del 2012
i 9 d’octubre de 2017 per l’entitat mercantil Escorxador i
Serveis Càrnics de Palma, SL.

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