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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.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, des del Grup Parlamentari Podem, David Martínez
substitueix Carlos Saura.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3838/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, rel ativa a
fiscalització de la comptabilitat electoral de MÉS per
Mallorca de les eleccions autonòmi ques de 24 de maig
del 2015.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3839/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
fiscalització de la comptabilitat electoral del PSIB-PSOE
de les eleccions autonòmiques de 24 de maig del 2015.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
Proposicions no de llei RGE núm. 3838/18, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a la fiscalització de la
comptabilitat electoral de MÉS per Mallorca de les eleccions
autonòmiques de 24 de maig del 2015, i la RGE núm.
3839/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a la fiscalització de la comptabilitat electoral del PSIB-PSOE
de les eleccions autonòmiques de 24 de maig del 2015. 

Hi ha una proposta que m’han comunicat els diferents
portaveus respecte del debat conjunt, que si pot efectuar-se
conjuntament, segons l’article 174.7, que diu que es podrà
acumular a efectes de debat les proposicions no de llei
relatives a un mateix tema o a temes connexos entre si.
Aquesta presidència i aquesta mesa considera que els temes
poden estar connexos i, per tant, posam a consideració, doncs,
el debat conjunt d’aquests dos punts. Es debaten
conjuntament?

Per tant, passam a debatre conjuntament, lògicament la
votació serà per separat. 

Per tant, passam al debat de les dues proposicions no de
llei mencionades. Per defensar-les, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Camps,
per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Avui tornam a presentar aquestes dues proposicions
no de llei que en certa manera vénen a ser, una vegada més, el
cotó, la prueba del algodón, per veure si aquests partits que
s’han autodenominat transparents, aquests partits que diuen
que volen conèixer la veritat de les coses, si avui aquestes
dues proposicions no de llei prosperaran o no prosperaran,

avui serà la prueba del a lgodón i avui sabrem si aquests
partits que diuen que són tan transparents ho són de ver o
realment no ho són de ver.

Hi ha dues proposicions no de llei, efectivament, i una és
la que fa referència a la comptabilitat electoral del PSIB. El
darrer informe, l’informe 111/2016, de la Sindicatura de
Comptes, que correspon a la comptabilitat electoral de tots
els partits de les eleccions del 2015, hi ha algunes qüestions
que a nosaltres ens varen semblar dubtoses, ens varen semblar
que podien dur a pensar que hi podria haver darrere aquelles
operacions que marca aquest informe qüestions poc clares.
Nosaltres, en certa manera, vam demanar tant a la Comissió
d’Assumptes Institucionals de dia 7 de març de 2018 com
també a la Comissió d’Hisenda de dia 17 d’abril de 2018 vam
demanar al Partit Socialista que ens aclarís a veure què passava
amb aquestes qüestions que presentava la Sindicatura de
Comptes, vàrem tenir la callada por respuesta.

Per tant, davant aquest silenci, davant aquesta opacitat, en
aquest cas del Partit Socialista, nosaltres ens hem vist obligats
a presentar aquesta proposició no de llei. Jo llegiré
exactament què diu l’informe de la Sindicatura de Comptes,
deia: “S’han realitzat pagaments de factures de proveïdors a
favor de comptes corrents del propi partit”, és a dir, que el
Partit Socialista pagava les factures dels seus proveïdors, però
en lloc d’ingressar els doblers als comptes dels proveïdors ho
ingressava al compte del propi partit, i això va ser per un
import total de 2.568,50 euros.

Per altra banda, consta una factura per import de 9.692,10
euros que ha estat abonada mitjançant dos pagaments, un
primer pagament per un import de 5.816,10 euros a favor del
proveïdor que ha presentat la factura, i un segon pagament per
import de 3.876 euros a favor d’un compte del partit. A mi
m’agradaria que el portaveu del Partit Socialista ens expliqués
per què paguen factures de proveïdors i ingressen els doblers
al compte del seu propi partit. És una pregunta de sentit comú.

I precisament volem que la Sindicatura de Comptes ens
expliqui aquesta qüestió perquè el Partit Socialista no ens ho
explica. 

Deia també la Sindicatura de Comptes que hi ha una factura
per un import de 5.446,80 euros que ha estat abonada amb un
xec al portador, en contra de l’establert a l’article 34.2 de la
Llei 10/2010, a més d’obviar la transparència prevista pel
legislador en els articles 125 i 126 de la LOREG. És a dir, es
fan pagaments amb xecs al portador.

Aquesta qüestió ens du a pensar, després de conèixer
també les investigacions que es duen a terme a València al
Partit Socialista, on determinats empresaris pagaven les
factures electorals  del Partit Socialista, ens fa pensar que
aquella pràctica, que sembla ser que s’està investigant a
València, pugui ser la mateixa pràctica que es du a terme aquí,
a Balears. És a dir, per què aquesta opacitat a l’hora de
conèixer on van els doblers que es paguen als proveïdors? Per
què es paguen als proveïdors a comptes del propi partit?

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201803838
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201803839
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Per tant, nosaltres, davant d’aquestes irregularitats
detectades, que va detectar la Sindicatura de Comptes, que ens
van semblar greus, a nosaltres ens agradaria que la Sindicatura
de Comptes revisés la comptabilitat electoral del Partit
Socialista, sobretot perquè tenim l’antecedent del que passa a
València on es descobreixen determinades actuacions també
molt fosques i que ens duen a pensar que hi ha hagut un cas
claríssim de corrupció. 

Com que pràcticament el que es feia a València és el que
s’ha fet aquí, a Balears, a tenor del que diu la Sindicatura de
Comptes ens du a presentar aquesta proposició no de llei, i hi
ha dos punts: un punt, que la Sindicatura de Comptes, atès el
que passa a València i atès el que el mateix informe de la
Sindicatura de Comptes ens diu, doncs, que revisi la
comptabilitat electoral del PSIB de les eleccions de 2015,
això per una banda, i  segona, jo crec que encara més
important, és saber qui va fer feina per al Partit Socialista
durant la campanya de 2015, no sigui cosa que ens trobem
empreses que també varen fer feina a la campanya electoral a
València o no sigui cosa que ens trobem que hi ha empreses
que no van cobrar el que tocava cobrar. És a dir, aquí hauríem
de saber els doblers que es van pagar d’aquestes factures que
diuen que van anar al compte del propi partit si realment es va
pagar al proveïdor o no es va pagar al proveïdor. Hi ha una
sèrie de dubtes que nosaltres realment crec, i crec que tots,
hauríem d’estar interessats a poder resoldre.

L’altra proposició no de llei fa referència a la
comptabilitat electoral de MÉS per Mallorca jo crec que per
raons encara més òbvies, és a dir, en aquest cas tenim el cap
de campanya de MÉS per Mallorca que està imputat per
corrupció, està imputat el màxim responsable de l’ATB, el Sr.
Pere Muñoz; l’exconsellera de Cultura, la Sra. Ruth Mateu;
l’exdirector general de Cultura, el Sr. Jaume Gomila;
l’exdirector de l’Institut d’Estudis Baleàrics, Josep Ramon
Cerdà, i tot a resultes d’una sèrie de contractes que la
Conselleria de Turisme i la Conselleria de Cultura van firmar
amb qui era el cap de campanya de MÉS per Mallorca.

Aquí tot dóna a entendre que, i per açò nosaltres volem
resoldre aquest dubte, és a dir, aquest dubte hi és, el dubte és
evident: va cobrar el Sr. Jaume Garau les feines que va fer
durant la campanya electoral de MÉS per Mallorca, amb
contractes que es varen fer després des de les conselleries?
Nosaltres voldríem saber si realment totes les factures que va
facturar el Sr. Jaume Garau a MÉS per Mallorca es van pagar
o no es van pagar. I voldríem saber si MÉS per Mallorca va
pagar aquestes factures o si es van pagar posteriorment amb
aquests contractes.

Davant d’aquestes sospites, que no són sospites, perquè, ja
dic, hi ha gent imputada on hi ha... bé, hi ha hagut la cúpula de
la Conselleria de Cultura que ha hagut de dimitir, hi ha el
director de l’ATB que ha hagut de dimitir, hi ha l’exconseller
de Turisme que pot ser una carambola, però també ha hagut de
dimitir per aquesta qüestió , pel cas Contractes. El cas
Contractes que no és res més que una conseqüència de la
campanya electoral de MÉS per Mallorca i que el guru de la
campanya electoral de MÉS per Mallorca és el que està

imputat. Aquests són dubtes claríssims i aquí l’únic que
demanam és que la Sindicatura de Comptes ens pugui aclarir
determinades qüestions.

Per açò, demanam, per una banda, que es revisin ateses les
noves circumstàncies que hi ha en aquests moments de la
investigació que es du pel tema del cas contractes a través dels
tribunals, doncs, que es revisi la comptabilitat electoral del
MÉS per Mallorca, això per una banda. I, per altra banda,
també que es comprovi si les factures emeses per les
empreses del Sr. Jaume Garau i les altres també, les que
siguin, van ser pagades realment per MÉS per Mallorca, o si
realment es van pagar posteriorment a través de les
conselleries.

Realment jo crec que avui si realment volem saber la
realitat de les coses, avui hi ha dues proposicions no de llei,
les que presentam en aquest cas al PSIB i en aquest cas a MÉS
per Mallorca, que hi ha dubtes raonables de si les coses es van
fer bé o no es van fer bé. Jo crec que més fàcil que aprovar
avui aquestes proposicions no de llei i que en tot cas sigui la
Sindicatura de Comptes la que investigui aquesta qüestió i ens
tregui de dubtes. 

Jo crec que avui tots els que som aquí, crec que hauríem
d’estar a favor de la transparència, a favor de conèixer la
realitat de les coses i a favor de la veritat. Si avui açò no es
produeix, entendrem ja de forma definitiva que aquí hi ha uns
partits que intenten obstaculitzar la veritat, que estan a favor de
l’opacitat i que no estan a favor de la transparència.

De moment aquesta és la meva primera intervenció i en tot
cas, en funció de les intervencions dels altres portaveus ja faré
la meva rèplica.

Moltes 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 i  bona tarda a tothom.
Continuem l’activitat parlamentària avui. De veritat, avui Sr.
Camps, em sembla que és el pitjor dia que ha pogut triar per
demanar explicacions a la resta de partits. Recordar, per una
banda, que vostè presenta aquestes dues iniciatives i des de
Podem donarem suport a totes aquelles iniciatives que cerquin
la transparència. Em sembla que això és una reacció a la seva
condemna, o almenys de finançament il·legal per part del seu
partit respecte d’això.

I dic això que avui és el pitjor dia, o el tir li podria sortir
per la culata, perquè justament avui tenim, i a més a més vostè
ha fet referència al País Valencià, que avui han detingut a
l’expresident Zaplana per suborn i blanqueig de diners,
presumptament. Totes les qüestions que ara posaré damunt la
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taula són presumptament, si em permeten estalviar aquesta
qüestió, és, ho torn repetir, presumptament, per suborn i
blanqueig de diners, d’acord? El Sr. Zaplana. També tenim el
nebot del Sr. Cotino, el nebot de Vicente Cotino, que en el seu
moment va testificar sobre el finançament il·legal del partit
valencià en el judici de la Gürtel.

Ara passem a Madrid, el número 2 del Sr. Montoro, el
secretari d’Estat i ex-alcalde de Jaén, Sr. Enrique Fernández de
Moya ha estat citat per declarar com a imputat per
prevaricació i malbaratament. Tot això el dia d’avui.

També tenim que justament he entrat ara a internet i quina
sorpresa, que l’actual president de la Comunitat de Madrid, el
Sr. Garrido, ha hagut de cessar la cúpula de sanitat investigada
per prevaricació en els contractes de les ambulàncies. Ara
mateix ha sortit a diariaopunto.es. Fa uns quants dies el Sr.
Gallardón, pel tema investigat en el cas Lezo. El Sr. Pedro
Ferragut, Senador justament a Europa ha hagut d’abandonar el
Consell d’Europea, després de les acusacions de corrupció i
suborn amb prostitutes.

De veritat, Sr. Camps, em cauria la cara de vergonya de
veure realment que avui vostè demana aquí explicacions i a
més a més com ja el Sr. Barceló li explicarà i a més a més el
Sr. Andreu, com són els dos portaveus dels dos partits a qui
els demana explicacions, en el cas de MÉS Mallorca ja està
judicialitzada i en el seu moment ara el Sr. Andreu Alcover
explicarà aquesta qüestió. Però em sembla que ens fa perdre
el temps, sincerament i fa el ridícul davant la societat balear
i espanyola presentant aquest tipus d’iniciatives. 

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Estam davant dues proposicions
no de llei que l’única explicació que tenen és que hi ha dues
sentències, Sr. Camps, dues, en què quedava acreditat, per una
banda, que una empresa pública havia pagat despeses electorals
del Partit Popular, ho tornaré repetir, que una empresa pública
havia pagat despeses electorals del Partit Popular. I en una
altra que el tresorer del Partit Popular havia emprat doblers
negres per pagar despeses electorals. Dues sentències,
sentències, Sr. Camps, no suposicions, dubtes, jo  crec, jo
pens, tota aquesta història que ens ha contat avui, dues
sentències.

I és clar, sí que té a veure, perquè vostès presenten això a
partir de què nosaltres demanam explicacions d’aquestes dues
sentències, dues sentències, no jo pens, jo dubt. Jo puc pensar
el que vulgui, puc pensar que vostès són uns lladres, perquè de
fet tenen sentències que així ho demostren, tenen delinqüents
ja demostrats. I vostès, és clar, en aquest moment han volgut
per presentar aquestes dues PNL.

Mirin, senyors del Partit Popular, presenten per una banda
una proposició no de llei del PSOE, per una banda demanen
que la Sindicatura de Comptes miri la comptabilitat electoral
del PSOE, bé, ja es defensarà el Sr. Alcover, però és que la
comptabilitat electoral del PSOE ja està (...) per la Sindicatura
de Comptes, Sr. Camps, ja està mirada. No sé què demana, no,
no, ja està revisada. Aquesta feina si vostè la demana, farem el
ridícul, la Sindicatura li dirà: ja està fet.

I per altra banda què més ens demana? Ens demana que
mirem cap a València, justament avui, que mirem cap a
València. Avui han detingut el Sr. Zaplana, el coneix vostè?
Sap qui és?...

(Remor de veus)

No el coneix? No, no sap qui és, no? Ja està, no importa dir
res més, ja està no importa dir res més.

Miri, en tot això que vostè diu, aquestes dues PNL, aquí no
hi ha cap sentència. Aquí en el cas de la proposició no de llei
que afecta MÉS, hi ha un cas en fase d’instrucció, on el que
s’investiga, Sr. Camps, no és ni finançament il·legal, ni delicte
electoral, ningú no diu en aquesta investigació que hi hagi ni
finançament il·legal, no ho diu el fiscal, no ho diu el jutge, no
ho diu ningú, que hi hagi finançament il·legal, ni delicte
electoral. El que s’investiga són dos suposats fraccionaments,
això és tot, res més.

Per cert, li vull recordar que a la passada legislatura la
Intervenció de la comunitat autònoma en va detectar 8 de
fraccionaments, no 2, 8 fraccionaments del Sr. Biel Company
a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, detectats per
la Intervenció de la comunitat autònoma.

Mirin, desgranarem un poquet la proposició no de llei. Diu
que l’empresa del Sr. Jaume Garau tenia contractes per
imports superiors a 150.000 euros. Resulta que és una
empresa que ja havia contractat amb l’administració, no és una
cosa estranya que una empresa segueixi contractant amb
l’administració; la passada legislatura que governava per cert
el Partit Popular, aquesta empresa va fer contractes amb
l’administració per valor de més de 200.000 euros, en
assessoraments diversos, sobretot amb la Conselleria
d’Economia. Malament no ho devia fer aquesta empresa si
vostès la contractaven.

Vostè aquí diu: “possible trama de finançament
irregular , podria ser la manera per cobrar les feines
realitzades durant la campanya?” Això no és més que producte
de la seva demagògia, falsedats que ningú més no ha dit que el
Partit Popular, perquè insistesc són falsedats i ningú més les
ha dit, per descomptat no ho ha dit la Fiscalia, per descomptat
no ho ha dit el jutge, no ho ha dit ningú, vostès. Per tant, aquí
l’únic que volen està clar, és obrir el ventilador per escampar,
intentar amagar la seva pròpia brutor. Insistesc, dues
sentències en què ha quedat demostrat que vostès sí que varen
cometre irregularitats electorals i de finançament il·legal.
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Demanen, primer que la Sindicatura de Comptes revisi la
comptabilitat electoral. Bé, com en el cas del PSOE el mateix
li dic, la comptabilitat electoral de MÉS per Mallorca ja està
revisada per la Sindicatura de Comptes 2015, està revisada. I
li vull recordar que diuen que hem presentat la comptabilitat
electoral com toca, que s’ha presentat separada a cada un dels
processos electorals, autonòmic i insular com es demana, que
no s’han superat els límits  de despesa electoral i que la
Sindicatura, el més important, no formula cap proposta de no
adjudicació o de reducció de la subvenció. És a dir, que ha
considerat que totes les factures presentades són correctes,
totes, Sr. Camps, incloses les d’aquesta empresa, totes són
correctes i que s’ha de pagar la subvenció.

I miri, vostè diu de transparència i això, idò perquè quedi
clara la transparència, nosaltres aquestes factures les vàrem
penjar en el seu dia a la pàgina web de MÉS per Mallorca.
Vostès diuen que es comprovi si les factures varen ser
realment pagades per MÉS per Mallorca, en el segon punt.
Miri, Sr. Camps, o no en té ni idea o, pitjor, sap perfectament
com funciona la comptabilitat electoral i  així i tot amolla
aquestes acusacions de manera absolutament gratuïta i
demagògica; o no en té ni idea, o ho amolla malament a posta,
bé idò, amb allò de vinga, tira, amolla brutor i escampa.

Miri, Sr. Camps, la comptabilitat electoral, les factures
s’envien a la Sindicatura de Comptes juntament amb la
transferència bancària que s’han pagat; si no la comptabilitat
electoral i la Sindicatura de Comptes no les accepten, i això
val tant per la comptabilitat electoral de MÉS per Mallorca,
com de Podemos, com del PSOE, com de la seva; per tant fan
el mateix amb vostès. Per tant no demani que ara revisin unes
factures que la Sindicatura de Comptes ja ha vist, que ja els ha
donat el vistiplau, i que a més ha vist que estaven pagades. Per
tant no segueixin dient, perquè són mentides, falsedats,
brutors, a veure si estan pagades o no estan pagades. Sr.
Camps!, la Sindicatura de Comptes ja ha ho ha vist, que estan
pagades, i aquest sistema de funcionament és el mateix per a
tots els partits polítics, i vostès continuen insistint en aquesta
història. S’ha acabat, no hi ha res més a dir, i evidentment, per
no fer el ridícul, per no donar una feina que ja ha fet la
Sindicatura de Comptes, votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Correspon la intervenció del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca després d’aquest, però davant
l’absència dels seus portaveus passam a la intervenció del
Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans. Té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Xavier Pericay per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, tornam
estar en aquesta línia ofensiva del Partit Popular en aquesta
comissió a partir d’una pràctica, que és la de demanar, tornar
a demanar a vegades, que la Sindicatura, que ja ha fet una
determinada feina, la torni a fer en vista de determinats indicis

que, en fi, que podrien coexistir en aquella comptabilitat o ser
posteriors i que per tant requeririen aquest segon intent. 

El que passa, com ja li vaig dir l’altra vegada, és que els
indicis realment són febles, els indicis que vostès plantegen.
Nosaltres, Ciutadans, estam absolutament a favor de la màxima
transparència, per descomptat, i de dur endavant tantes
iniciatives com faci falta, però en tots els casos, pel que hem
llegit, pel que vostè ha exposat, a pesar d’algunes
coincidències, segurament més en el cas de MÉS per
Mallorca que del Partit Socialista, la figura del cap de
campanya, que en aquest cas tenia relació amb l’anomenat cas
Contractes, i també, evidentment, amb el que havia estat la
campanya del partit, però tot i amb això, tenint en compte que
hi ha hagut aquesta feina de la Sindicatura de Comptes i
aquesta feina tampoc no ha revelat res en concret que sigui
manifestament punible o objecte d’una segona revisió, la
veritat és que ens costa molt donar suport a aquesta proposició
no de llei, tal com ens costava a les darreres que va presentar
relatives al Consell d’Eivissa, i qualcuna altra que en aquest
moment no record.

Jo comprenc la necessitat del Partit Popular de trobar,
diguem, fora del seu camp intern determinats objectius que
relativitzin una mica els problemes que tenen ells mateixos de
finançament irregular, de corrupció, etc., però tot això s’ha de
fer, en fi, en temps i forma, com se sol dir, i si hi ha hagut una
revisió per part de la Sindicatura de Comptes del que han estat
aquests comptes de tots els partits i no hi ha cap indici,
evidentment crec que no té raó de ser aquesta proposició no
de llei.

Per tant ens abstendrem, com ja vàrem fer amb les altres
dues, tenint en compte que en principi no estam en contra que
es revisin els comptes, però en aquest cas ens pareix que no hi
ha motiu per revisar-los, realment.

I res més. 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. Jo quan vaig llegir aquesta PNL,
(...) les dues, em vaig sorprendre, perquè aquí la veritat és que
em va recordar aquell acudit de n’Eugenio d’un que va al metge
i diu “Escolti, és que m’ha sortit això”, i el metge li diu: “Ui!,
faci-s’ho mirar”; és que és el que està fent, perquè aquí és la
Sindicatura que diu: “No, miri, ha sortit això”, i diu: “Ui!,
mirin-ho, idò, mirin-ho”. “No, no, si ja ho hem mirat”. Sí, sí,
sí, és això. Diu “no, no, tornin a mirar-ho”, i si torna a dir el
mateix, “no, tornin mirar”. 

Jo vull recordar que la Sindicatura no és que tengui la
potestat d’enviar a la Fiscalia del Tribunal de Comptes quan
troba irregularitats i demés, és que té l’obligació, té
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l’obligació. Per tant nosaltres no hem d’insistir, amb un
informe que ja ha fet la Sindicatura, a dir “no, no, torni-ho
mirar”, i si diu “no”, “torni-ho mirar”. És molt diferent dels
informes que vàrem enviar a fer a la Sindicatura sobre la
comptabilitat electoral del Partit Popular, perquè després
d’haver estat analitzats, després, hi va haver dues sentències,
com ha dit el Sr. Barceló, dues sentències en contra que deien
que hi havia delicte electoral, i a més eren fets provats, i eren
fets provats entre altres coses perquè ho havia reconegut el
mateix gerent del Partit Popular, el Sr. Areal. Davant això
vàrem dir “no, que el torni a fiscalitzar perquè hem d’apuntalar
l’expedient administratiu que declari la nul·litat de les
subvencions”, i per això també vàrem insistir i obligar..., bé,
obligar, primer instar i  després mirar d’obligar el Partit
Popular a tornar els doblers que varen cobrar de manera
indeguda. 

Vostè, en fi, aquí crea aquesta tinta de calamar que intenta
que tothom sigui exactament el mateix. Aquí, d’acord, és
possible que es pagàs una factura amb un taló, i segurament era
irregular; ara, d’això a dir que hi ha una trama perquè en el
Partit Socialista del País Valencià no sé què va passar...;
justament al País Valencià?, no havia trobat altra relació amb
altra comunitat autònoma, Sr. Camps? Perquè vostè s’imagina
què hauríem de fer aquí si, perquè en el País Valencià han fet
no sé què, haguéssim de fiscalitzar els comptes del Partit
Socialista d’aquí? Al Partit Popular què li hauríem de fer? 

No, no. No!, no, nosaltres no hem duit la comptabilitat
electoral de l’any 2015 perquè es fiscalitzi, perquè entre
altres coses la Sindicatura ja l’ha revisada, i mentre no hi hagi
un indici racional que hi ha... que hi ha un frau a la
comptabilitat electoral, com passava l’any 2007 i l’any 2003,
escolti, nosaltres no tenim per què insistir a la Sindicatura.
Nosaltres no ho hem demanat, això. Vostè demana això per, en
fi, el que he dit, la tinta de calamar, perquè tothom és igual,
però això no és cert, no és cert. Aquí tothom d’allà on té
dubtes de la comptabilitat electoral sempre ha estat el Partit
Popular, en els darrers temps. No, no, no; quan he dit dubtes
era un eufemisme, Sr. Camps, no m’ha entès, però era un
eufemisme, perquè hi ha sentències com a fets provats que hi
havia un finançament irregular, il·legal directament, però
perquè el mateix gerent del Partit Popular ho va reconèixer
així.

Per tant, miri, nosaltres evidentment votarem en contra
d’aquesta proposició perquè creiem que no té ni cap ni peus -
ni cap ni peus. Aquí estam cansats que vinguin..., cansats és un
dir, eh?, en sentit figurat, que vinguin els síndics de comptes
i ens diguin que tenen una feinada, que no..., que evidentment
hi ha informes i informes que vénen aquí, en fan quatre o cinc
cada vegada que vénen aquí, o tres o quatre, i estam fins a les
vuit o les nou i encara sempre hi ha informes en cua per encara
encomanar-los més informes i més informes, sobretot que
tenguin una... justificació absolutament política.

Home!, la Sindicatura no està per això, Sr. Camps, està per
fiscalitzar i per fiscalitzar els comptes electorals, però això ja
ho ha fet. Per tant, no li hem de tornar fer fer la feina que ja ha
fet. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. He intentat per tercera
vegada que el Partit Socialista expliqués per què paguen les
factures als proveïdors i ingressen els doblers als comptes del
partit, i no hi ha manera. Ho vaig intentar dia 7 de març de
2018, ho vaig intentar dia 17 d’abril de 2018 i avui ho he
tornat intentar i el Sr. Alcover no m’ha contestat, perquè açò
és una qüestió fonamental, com és que vostès pagaven als
proveïdors pagant en les comptes del mateix partit? Quina
explicació té açò? 

Nosaltres el que volem és que ja que la Sindicatura de
Comptes va descobrir aquesta irregularitat, aprofundeixi en
aquesta situació i ens expliqui quins motius hi podria haver, si
realment els proveïdors van cobrar o no van cobrar, donar llum
un poc a aquesta qüestió. Avui el Sr. Alcover no ens ha dit res
tampoc. 

Com ho ha de fer el Partit Popular per conèixer què va
passar realment? Com ho hem de fer? Quines mesures hem de
prendre?

Realment no ho entenc i el que menys entenc encara és
justificar el no perquè avui el Sr. Zaplana l’han detingut o està
imputat. Escolti, el Sr. Zaplana, idò, si té aquest problema ja
s’aclarirà ell i que revisin el que faci falta al Sr. Zaplana,
faltaria més, però avui parlam que MÉS per Mallorca i que el
PSIB, entenem nosaltres que hi ha una sèrie de dubtes que jo
no dic que no es puguin solucionar aquests dubtes, que no es
puguin aclarir, no dic que no, és que precisament el que volem
fer és aclarir aquests dubtes i que la Sindicatura de Comptes
ens faci un informe en què ens digui: mira, açò és per açò,
açò, açò i açò i per tant, no hi ha res, perfecte!

Però és que la compatibilitat electoral del PP també havia
estat revisada i aquí es va aprovar tornar-ho a revisar, quin
problema...

(Se sent una veu de fons que diu “no”)

 ... quin problema hi ha?, perfecte!, i es va tornar revisar i quin
problema hi ha que ara es torni revisar la compatibilitat de
MÉS per Mallorca i la comptabilitat del PSIB?, quin problema
hi ha?, què voleu amagar?, què és el que voleu amagar?, perquè
si realment no hi ha res, quin problema tendríeu perquè
s’investigués?, quin problema tendríeu?, però és que em fa la
sensació que hi ha cosa a amagar. 

Jo..., és a dir, realment, és la sensació almenys que em fa,
perquè escolti, deia el Sr. Barceló, no, no, no, és que només
per dos fraccionaments..., és a dir, han tingut problemes ara
amb la justícia per dos fraccionaments. Escolti, és que han
dimitit dos consellers, és que han dimitit un munt de directors
generals, és que..., és que no ha estat un... no han estat només
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dos fraccionaments, és que hi ha rere açò, aparentment, una
trama de corrupció.

El que no pot ser és que el Sr. Jaume Garau acabi la
campanya electoral i automàticament se’n va porta a porta a
les conselleries a demanar feina, és que (...) aquest.

I açò té molt mala pinta i açò fa molt mala olor i açò
forçosament ho hem de relacionar amb la campanya electoral
de MÉS per Mallorca i, aquesta realitat, la desconeixia la
Sindicatura de Comptes quan va fer l’informe, és una realitat
nova.

I per què no ho haurien d’investigar?, què té a amagar, Sr.
Barceló?, què té a amagar, Sr. Alcover?

Jo, realment, avui una vegada més... aquí hi ha dues vares de
mesurar, la del PP, que és corrupte, és molt dolent i tot ho fa
malament, i la dels partits d’esquerres que sempre ho fan bé,
i com que ara tenen majoria evitaran que es pugui revisar,
haurem d’esperar que hi hagi la majoria de partits normals,
partits ..., i ho direm així, perquè es revisi aquesta
comptabilitat, per què? Perquè volem transparència, volem
saber la veritat de les coses i vostès ho volen tapar, vostès no
volen que es conegui la realitat.

I ja per finalitzar, diré al Sr. Aguilera, miri, poques lliçons
ens pot donar Podemos i menys també avui...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... de corrupció, sí, miri, escolti, vostès tenen pederastes que
són càrrecs públics,...

(Remor de veus)

... vostès tenen terroristes que són càrrecs públics, vostès
tenen defraudadors que són càrrecs públics i tenen el
president que ha comprat una mansió a Galapagar, quan sempre
havia criticat açò mateix.

Per tant,...

(Remor de veus)

... que la credibilitat de Podemos avui ens vulgui dir
determinades coses realment a nosaltres ja no ens sorprèn res.

En qualsevol cas avui hem sabut que els partits de la
transparència són els partits de l’opacitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a votar per separat les dues proposicions
no de llei.

Primer passam a votació la Proposició no de llei RGE
núm. 3838/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular,

relativa a fiscalització de la comptabilitat electoral de MÉS
per Mallorca de les eleccions autonòmiques de 24 de maig del
2015.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 6 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
referida.

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
3839/18, que fa referència a la fiscalització de la
comptabilitat electoral del PSIB-PSOE de les eleccions
autonòmiques de 24 de maig del 2015.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor; 6 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
referida.

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