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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els
demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, Aitor Morrás substitueix David Martínez.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de la
Proposició no de llei RGE núm. 9973/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament de les bestretes als
consells insulars, i de la RGE núm. 10227/18, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la intenció del
Consell de Formentera de no fer cas a les recomanacions de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9973/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament de les bestretes als consells insulars.

Per a la defensa de la Proposició no de llei RGE núm.
9973/18 intervé, per part del Grup Parlamentari Popular,
l’Hble. Sr. Antoni Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputades. Una vegada més duim a aquest parlament, a aquesta
comissió d’Hisenda, una proposició no de llei que fa
referència a les bestretes dels consells insulars, les famoses
bestretes que es van anar aprovant a partir dels pressuposts de
l’any 2008 fins a l’any 2013, llevat de l’any 2011 que no es
varen aprovar pressuposts, i que suposen en aquests moments,
o ja pendent de pagament en aquests moments, 144 milions
d’euros: 125 milions d’euros al Consell Insular de Mallorca,
8 milions d’euros al Consell de Menorca i 10,5 milions al
Consell d’Eivissa, açò són de les bestretes que s’havien
aprovat en els  diferents pressuposts, són les quantitats que
quedarien pendents de pagament.

A partir d’aquí, i la consellera Cladera ja des de principi de
legislatura ja va dir que era un tema que s’havia d’anar
solucionant, a partir d’aquí tots esperàvem que, ja finalitzant
l’any 2018, estiguessin almenys ja aclarides les liquidacions
definitives d’aquestes bestretes i tenir ja un calendari de
pagament de les bestretes a conseqüència d’aquestes
liquidacions.

La realitat és que avui encara açò està en standby i
especialment en el cas del Consell Insular de Menorca on la
liquidació presentada pel Govern balear al Consell Insular de
Menorca li exigeix haver de retornar 8 milions d’euros de les
bestretes ja rebudes, una qüestió que el mateix consell insular
s’ha negat rotundament a aquesta liquidació, han fet les seves
oportunes al·legacions i el Govern balear, amb diverses
resolucions, ha fet tres resolucions sobre aquesta qüestió, a la
tercera resolució el que ha fet és dir al consell insular: vostè

ha de tornar aquests 8 milions d’euros. I, a més, li deixa una
alternativa, si vostè no està d’acord que ha de tornar aquests 8
milions d’euros vostè té un camí, que és anar a tribunals.

Després d’aquesta resolució hem escoltat la consellera
Cladera dient que Menorca no hauria de tornar cap euro en
qüestió de bestretes, la qual cosa ens sorprèn perquè es
contradiu amb una resolució que ve firmada per la mateixa
consellera Cladera. Diu la consellera Cladera que negocien
amb el consell insular una liquidació definitiva i que suposi no
haver de tornar aquells 8 milions d’euros; ja ens dirà com ho
farà després que hi hagi tres resolucions que diuen al Consell
Insular de Menorca que ha de tornar aquests 8 milions d’euros.

La qüestió de les bestretes crec que ha estat una carrera de
mentides, d’ocultacions, de tirar pilotes fora per part de la
consellera Cladera, i aquí, a la proposició no de llei, hi ha un
cronograma de les distintes mentides que ha anat dient la
consellera Cladera sobre aquesta qüestió; mentre que en el
2015 deia que s’havien de regularitzar i s’havia de solucionar
el més aviat possible, de l’any 2015, eh?, ja finalitzam el 2018
i encara no hi ha res resolt, doncs, després ja veiem diferents
respostes a preguntes parlamentàries que aquest parlamentari
li ha fet dient que hi havia aquestes liquidacions fetes, quan no
hi estaven; dient que ja preparaven un calendari de pagaments,
quan no es preparava aquest calendari de pagaments, ha estat,
ja dic, un cúmul de mentides una rere l’altra per part de la
consellera Cladera. 

En qualsevol cas, ens trobam en una situació on tot dóna a
entendre que, si fem cas de les liquidacions provisionals que
s’han presentat als diferents consells insulars, suposarà que el
Consell Insular de Menorca hagi de tornar 8 milions d’euros
i que, per tant, perdi 16,5 milions d’euros en bestretes, que el
Consell Insular de Mallorca perdi 26 milions d’euros en
bestretes i que el Consell Insular d’Eivissa perdi 8 milions
d’euros en qüestió de bestretes. 

Aquí hi hem d’afegir una altra qüestió, i és que alguns
consells insulars van afegir als seus pressuposts aquestes
quantitats, aquestes bestretes que, en teoria, apareixien al
pressupost de la comunitat autònoma com a partides
extrapressupostàries, però que sortien als pressuposts, i que
òbviament els consells insulars, fiant que el Govern balear
pagaria aquelles bestretes, ho van posar com a un ingrés als
seus pressuposts. 

Per tant, crec que seria molt negatiu que, una volta han
posat com a ingrés aquestes bestretes, i que, per tant, han
tengut en conseqüència una despesa relacionada amb aquest
ingrés, ara digui el Govern que no les ho vol pagar i que resti
aquests 26 milions al Consell Insular de Mallorca, els 8
milions a Eivissa i els 16,5 milions a Menorca.

En qualsevol cas, nosaltres presentam avui aquesta
proposició no de llei perquè, primer, estam en contra de les
liquidacions que ha fet el Govern balear; el Govern balear, la
consellera Cladera, ha utilitzat un sistema de càlcul, perquè
han volgut utilitzar el sistema de càlcul que han emprat, ningú
no obligava, la Llei de finançament de consells insulars no els
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obligava a utilitzar un sistema de càlcul concret, han aplicat el
sistema de càlcul que més els ha convingut i que, evidentment,
amb aquest sistema de càlcul s’estalvien de l’ordre de 30, 26,
30, 50 milions d’euros. Amb aquest sistema de càlcul el
Govern balear s’estalvia uns 50 milions d’euros, 50 milions
d’euros que corresponen i són, o que haurien de ser, per als
consells insulars. Per tant, és una nou afront als consells
insulars.

Sí que és cert que el Consell Insular de Mallorca ha acotat
el cap, segurament acceptarà la liquidació, si no l’ha
acceptada; el Consell Insular d’Eivissa també ha acotat el cap,
segurament acceptarà la liquidació, i l’únic que almenys ha
plantat cara ha estat el Consell Insular de Menorca que de cap
de les maneres està disposat que li robin 8 milions d’euros
que, sumats als que hauria de rebre, serien aquests 16,5
milions.

Dit açò, nosaltres presentam aquesta proposició no de llei
que té quatre punts. El primer punt demana que el Parlament
insti el Govern de les Illes Balears a tenir enllestit dins l’any
2018 la liquidació i el calendari de pagament de les bestretes
als consells insulars, açò no és que ho demanem nosaltres, açò
és una promesa que va fer, i un anunci, que va fer la consellera
Catalina Cladera. Nosaltres, doncs, ens fiam, -de cada vegada
menys, eh!, però bé-, ens fiam de la consellera Cladera i com
que entenem que dins el 2018 aquesta liquidació i aquest
calendari de bestretes ja estaran fets, per tant, nosaltres ho
posam com a un punt amb el qual crec que tots hi estarem
d’acord perquè, ja dic, reprodueix les paraules, els anuncis, les
promeses de la consellera Cladera.

El segon punt diu que instem el Govern de les Illes Balears
que en cap cas la liquidació de les bestretes pendents no
suposi a cap consell insular haver de tornar cap import de les
bestretes ja rebudes. Açò més que res fa referència al Consell
Insular de Menorca, nosaltres entenem que, com que el
sistema de càlcul utilitzat pel Govern balear és totalment
aleatori i és un sistema que han utilitzat perquè va bé al Govern
balear, com podrien haver utilitzat un altre sistema, entenem
que no seria de rebut que cap consell insular hagués de
retornar cap tipus d’euro en qüestió de les bestretes ja rebudes
i, per tant, com a mínim, que es respecti aquesta qüestió.

Un altre punt és que s’insti el Govern de les Illes Balears
que les liquidacions i les bestretes pendents mai no siguin
inferiors a l’import de les bestretes pendents aprovades als
diferents pressuposts de la CAIB i que alguns consells ja van
incorporar com a ingressos al seu pressupost. És a dir, que si
falten 144 milions per pagar es paguin els 144 milions
d’euros. Açò és una proposta que, a més, les bestretes van ser
una decisió política i la liquidació de les bestretes ha de ser
també una proposta política i, per tant, entenem que si es van
pressupostar, és a dir, si falten 144 milions d’euros per pagar,
que es paguin en la seva integritat aquests 144 milions
d’euros... cada una als consells insulars que corresponguin.

I la darrera és que el Parlament de les Illes Balears insta
els consells insulars a reclamar al Govern de les Illes Balears,
fins i tot via judicial, el total de les bestretes degudes pel

Govern de les Illes Balears amb independència de les
liquidacions que intenta imposar el Govern. I açò és una
qüestió que ja posa la resolució, la tercera resolució firmada
per la consellera Cladera al Consell Insular de Menorca; és a
dir, com que li reclama els 8 milions d’euros, que retorni de
les bestretes, el que li diu és: com a única alternativa que
vostès tenen és anar als tribunals. I nosaltres diem: instam els
consells insulars que siguin valents i que reclamin via judicial
totes aquelles bestretes que el Govern a través de les seves
liquidacions no els vol donar.

Aquests són els quatre punts que nosaltres proposam i
entenem que aquesta proposta que versa sobre les bestretes és
una proposta que jo crec que beneficia els consells insulars i
és una manera també que el Parlament es posicioni sobre una
qüestió que ja fa massa anys que està sobre la taula i que no hi
ha manera de resoldre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. S’ha presentat per part del Grup Parlamentari
Socialista l’esmena RGE núm. 13551/18, per a la defensa
d’aquesta esmena té la paraula l’Hble. Sr. Andreu Alcover, per
un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sí, bé, jo havia presentat aquesta esmena perquè trobava
que resumia molt bé la voluntat de tots els  que som aquí,
sincerament, crec que al final el que volem instar és que hi
hagi entre el Govern i els consells insulars un pacte tant de
quantia com de calendari i que es vagi executant.

És curiós sentir el Sr. Camps com a ultradefensor dels
pagaments de les bestretes quan l’any passat es va oposar a una
esmena que el que feia era començar a liquidar precisament
les quanties que es devien als consells insulars en concepte de
bestretes i amb import prou superior al que ell, via esmenes,
duia a cada pressupost, als dos o tres pressuposts. Per tant...,
en fi, que ara s’erigeixi en defensor dels consells insulars quan
l’any passat hi va votar en contra sorprèn.

En tot cas, crec que resumeix el sentit del que tothom creu
que ha de ser l’acabament d’aquesta problemàtica de les
bestretes, ho torn repetir, acordar no només la liquidació, sinó
també el calendari, però, per si no anàs bé aquesta redacció, si
n’hi ha alguna altra que pugui millorar aquesta evidentment
estic absolutament obert. Però, per entrar directament a la
proposició no de llei, als quatre punts, ja anunciaria que als
dos primers no tenim cap problema a donar-los suport perquè
evidentment creiem que estan en consonància també amb la
voluntat de tothom, però el tercer i el quart ja difereixen un
poc d’aquesta unanimitat que crec que hi hauria d’haver.

La primera perquè diu que “mai no siguin inferiors”, les
liquidacions, és a dir, només poden ser superiors, o iguals o
superiors, i quan... jo fins allà on sé ni els consells insulars
demanen que puguin ser superiors, supòs que si són superiors
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ja els anirà bé, no tendran cap problema, però... d’això al fet
que el Parlament insti que siguin iguals o superiors em sembla
que hi va un tram.

I evidentment això d’instar el consell a reclamar al
Govern... fins i tot la via judicial, no serà el meu grup qui insti
a exercir els drets que puguin tenir els consells insulars que
evidentment els tenen, només faltaria, i aquesta és una i si la
volen emprar, idò són ben lliures d’emprar, aquesta o
qualsevol altra via que considerin per mirar d’aconseguir els
seus objectius, però crec que no ha de ser el Parlament qui els
insti a fer això. Els hem d’instar, tant al Govern com als
consells, sota el nostre punt de vista, a arribar a un acord, i
repetesc, tant de liquidació com de calendari de pagament i
evidentment començar a complir-lo. 

I vull recordar que ja s’han començat a liquidar les
bestretes dels consells insulars, ara fa un any que es varen
començar a pagar amb el vot en contra, per cert, del Partit
Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Sr.
Diputat Carlos Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup
parlamentari el que sí volem fer és posar en valor que hi hagi
voluntat per part de la conselleria de liquidar aquestes
bestretes i de fer un calendari. També crec que s’ha de posar
en valor que el pressupost del finançament dels consells hagi
augmentat any rere any i, bé, tal com ha dit el portaveu del
Grup Socialista, nosaltres tampoc no tindríem cap problema
a votar a favor el punt 1 i el punt 2.

Si a l’any 2018 es pot tenir aquest calendari d’aquesta
liquidació serà una bona notícia per als consells insulars, el fet
de no retornar el que ja s’ha pagat crec que també. I el que no
podem votar és el fet que les liquidacions siguin com el Partit
Popular diu que han de ser, creiem que s’ha de ser seriós en
aquest sentit i el que resulti dels càlculs serà el que s’ha de
pagar.

I després, instar una institució, de nivell inferior en aquest
cas, a anar als tribunals no ens sembla, sincerament, una
proposta seriosa, pensam que l’autonomia que tenen els
consells insulars, com té qualsevol altra institució, s’ha de fer
servir pel que ells considerin i no s’ha d’instar des del
Parlament de les Illes Balears una institució a anar als
tribunals, crec que aquest punt no té sentit i de fet crec que
s’hauria de retirar.

Per la nostra part, res més. 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:

Gràcies, Sr. President. En relació amb aquesta proposició
no de llei del Partit  Popular vull dir que el nostre grup
considera correcte i efectivament que... lògic que... el primer
punt, segons el qual dins l’any 2018 ja tenguem el calendari de
pagaments clarificat amb els consells insulars.

També ens sembla correcte  el punt segon, que seria en
aquest cas evidentment una decisió política, la que a cap
consell insular se li proposàs devolució dels imports de
bestretes ja rebudes, que hi hagués aquest acord també ens
sembla positiu i crec que també per als consells insulars seria
el correcte.

En canvi, no donaríem suport als punts 3 i 4, al punt 3 ,
entre altres coses, perquè les bestretes són les que surtin del
càlcul i no les que políticament consideri que han de ser el Sr.
Camps o el Partit  Popular; i quant al punt 4, perquè si en
aquests moments hi ha, i demanam, una negociació, hi ha obert
un diàleg entre Govern i consells insulars, no crec que sigui el
moment que s’hagi d’instar ningú a anar a la via judicial. 

En qualsevol dels casos és evident que, en haver acabat
aquest procés, si no hi ha un acord qualsevol dels consells
insulars tendrà oberta la via per si ho considera oportú fer el
que consideri, entre altres coses si ha d’anar a plantejar e l
corresponent contenciós administratiu o la via judicial que
estigui oberta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Correspondria intervenir al Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, però, atesa
l’absència de la portaveu, té la paraula pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu perquè només
explicaré el sentit del nostre vot, com ja han fet la resta de
portaveus, també votarem a favor del primer i  segon punt.
Nosaltres ens abstindrem al tercer punt i votarem en contra
del quart, però també per respectar l’autonomia dels consells,
faltaria més que els  consells insulars no puguin dur per via
judicial al Govern, però creiem que són ells mateixos que han
de prendre aquesta decisió i no impulsats pel Parlament.

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:

Gràcies, president. Bé, tant pel que conté l’exposició de
motius de la proposició no de llei com pel relat que n’acaba de
fer el Sr. Camps, nosaltres veiem que efectivament hi ha... bé,
aquest és un tema que s’ha anat fent passar amb cançons o amb
modificacions de calendari o amb promeses incomplides i
que, efectivament, s’hauria d’abordar i resoldre d’una vegada,
bàsicament perquè qualsevol ha de complir, sobretot qualcú
que té una responsabilitat, en aquest moment una consellera
d’un govern, el que s’ha promès, i sobretot s’ha de restituir
allò que es deu.

Des d’aquest punt de vista nosaltres creiem que
efectivament és una proposició no de llei ben encaminada.
Votarem a favor dels dos primers punts. El tercer no l’acabem
de veure clar, però per una qüestió purament d’ordre
comptable. I també ens abstendrem en el quart perquè no
creiem que el Parlament de les Illes Balears hagi d’instar els
consells insulars a reclamar al Govern, no creiem que aquesta
sigui una fórmula que ens correspongui a nosaltres, des
d’aquesta cambra, i tampoc no ens pareix normal que s’hagi
d’anar via judicial com a proposta també d’instància. Per tant
aquí ens abstendrem, també, i -repetesc- votarem en canvi a
favor dels dos primers punts.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Procedeix ara 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? 

He de recordar al grup proposant que ha de veure si
accepta l’esmena i si accepta la votació per separat. 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:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja per començar pel final,
no acceptarem l’esmena que fa el Partit Socialista, entenem
que és una esmena massa general, que no arriba al fons de la
qüestió, i per tant..., i certament dilueix l’objectiu de la nostra
proposició no de llei. I òbviament acceptarem la votació
separada.

Deia el Sr. Alcover que ja s’han començat a pagar les
bestretes. No ho dubt, no ho pos en dubte, però m’estranya
molt que sense tenir una liquidació definitiva, sense tenir un
calendari de pagament de les bestretes, ja es comencin a
liquidar, m’estranya molt. No ho sé, però tal vegada la
conselleria fa miracles, i sense tenir un calendari de

pagaments i sense tenir una liquidació definitiva estan pagant
aquestes bestretes, la qual cosa m’alegraria molt, eh?, que
quedi clar.

Hi ha discrepàncies en els dos darrers punts. El punt
número 3 diu que els consells insulars rebin com a mínim
aquelles bestretes que ja estaven pressupostades en els
pressuposts de la comunitat autònoma des de l’any 2008 fins
al 2013, i que cobrin, per tant, el que queda pendent de
pagament, que són aquests 144 milions. I vostès troben que no
ha de ser així, troben que han de cobrar manco. I per què
cobrar manco està bé i cobrar més està malament? Per què hi
ha un sistema de càlcul que ha anat bé al Govern balear i que
diu el que diu? I si utilitzéssim un altre sistema de càlcul que
donés que els consells insulars han de cobrar més hi estarien
en contra?

Aquí la qüestió és que el Govern ha utilitzat un sistema de
càlcul que només li ha anat bé a ell, i que s’ha estalviat 50
milions d’euros, 50 milions d’euros que havien d’anar als
consells insulars i que no hi aniran. I aquesta és la qüestió,
perquè si canviam el sistema de càlcul i sortís que les
liquidacions han de ser superiors a les bestretes ja
pressupostades vostès supòs que hi estarien a favor, i e ls
consells insulars també hi estarien a favor. Per tant nosaltres
no diem res més que canviar el sistema de càlcul i que, per
tant, els consells insulars rebin com a mínim el que estava
pressupostat en els  pressuposts de l’any 2008 fins a l’any
2013.

I el quart punt. El quart punt no diu res, no diu res més que
reclamar, que els consells insulars reclamin al Govern balear
les bestretes que queden pendents, 26 milions al Consell
Insular de Mallorca, 8 milions a Menorca i 8 milions a
Eivissa, i fins i tot diu, com una cosa ja..., és a dir, en darrera
instància, en via judicial. Però la via judicial no ho diem
nosaltres, ho diu la mateixa resolució de la consellera Cladera
en el Consell Insular de Menorca, que li dóna només una
alternativa; l’alternativa és acudir a tribunals. Com ho farà el
Govern amb el Consell Insular de Menorca perquè el segon
punt que avui aprovarem per unanimitat es dugui a terme
després de tres resolucions que diuen que hem de tornar 8
milions d’euros, com ho farà? Com ho negociaran? Com ho
farà per desdir-se del que ja ha dit i del que ja ha expressat per
escrit i amb registre d’entrada al Consell Insular de Menorca?
Què han de negociar el consell insular i el Govern balear si en
aquests mesos, des de pràcticament desembre de l’any passat
fins ara, no hi ha hagut manera de posar-se d’acord i que el
Govern rectifiqui la seva proposta inicial? Què volem
negociar?

Certament, en fi, aquí podem aprovar el que vulguem, aquí
podem aprovar açò; com deia el Sr. Alcover, qui pot estar en
contra d’açò? La Sra. Cladera. La Sra. Cladera, per tres
vegades, per tres resolucions, diu que està en contra del punt
número 2 d’aquesta proposició no de llei. Precisament està en
contra del punt número 2 de la proposició no de llei qui té la
potestat de dir sí o no en aquesta qüestió. Per tant, realment
des del nostre punt de vista estam preocupats per com pugui
acabar aquesta qüestió, però en qualsevol cas, ja dic, mantenim
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els  quatre punts, i agraïm que es puguin aprovar els dos
primers.

Em sap greu que el tercer punt no s’aprovi, perquè crec que
és una proposta que, a més, faria justícia amb els consells
insulars, sobretot amb aquells consells insulars que van
pressupostar en els seus pressuposts com a ingrés aquelles
bestretes que mai no els van arribar, i que, per tant, tindran un
dèficit en aquest sentit comptable, culpa d’aquest impagament
del Govern balear, però en qualsevol cas, ja dic, estam
satisfets  que almanco els dos primers punts s’aprovin. I ara
veurem si la Sra. Cladera compleix les seves promeses i dins
enguany tenim aquestes liquidacions definitives i tenim aquest
calendari de pagament de les bestretes dins l’any 2018.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Se sobreentén que accepta la votació per separat.
Per tant passam a votar la Proposició no de llei RGE núm.
9973/18. 

Passam a votar el punt número 1. 

Vots a favor? Unanimitat.

Punt número 2.

Vots a favor? Unanimitat.

Punt número 3. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 6 en contra; 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queda rebutjat el punt 3.

Passam a votar el punt 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor; 7 en contra; 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queda rebutjat el punt 4.

En conseqüència queden aprovats els dos primers punts de
la Proposició no de llei RGE núm. 9973/18, relativa a
pagament de les bestretes als consells insulars.

2) Proposici ó  no de llei RGE núm. 10227/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
rebuig a la intenció del Consell de Formentera de no fer
cas de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 10227/18, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a rebuig a la intenció del Consell de
Formentera de no fer cas de les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. Per defensar-la
té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Camps per un temps de deu
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Aquesta proposició no de llei fa referència a un informe de la
Sindicatura de Comptes corresponent al Consell Insular de
Formentera de l’any 2015, on es posa de manifest
l’incompliment de la normativa en matèria de subvencions per
part d’aquest consell insular, que s’uneix a un incompliment
sistemàtic dels darrers anys, eh?, una qüestió que tampoc no
ens hauria de preocupar gaire, perquè són moltes
administracions públiques que de forma sistemàtica
incompleixen la normativa en matèria de subvencions, en
matèria de contractes i en molts d’altres tipus de qüestions, i
que totes elles fan un esforç any rere any per millorar i adaptar
la seva dinàmica a les recomanacions que els fan des de la
Sindicatura de Comptes.

Però, és clar, el Consell Insular de Formentera, enfora de
prendre mesures per intentar corregir les advertències que de
forma insistent se li fan des de la Sindicatura de Comptes, el
que ha fet el Consell Insular de Formentera és anunciar que no
pensa seguir les indicacions que li fan des de la Sindicatura de
Comptes i es declara en rebel·lia, és a dir, no pensen fer cas
de les recomanacions i les indicacions de la Sindicatura de
Comptes. Açò ho han dit públicament i ha sortit publicat en els
mitjans de comunicació.

Per tant, la qüestió que a nosaltres ens sorprèn no és que
el Consell Insular de Formentera no segueixi amb les
indicacions de la Sindicatura de Comptes, la qual cosa ja és
greu, ja demostra una falta d’interès per adaptar la seva forma
de funcionar a les indicacions de la Sindicatura de Comptes,
però aquesta vegada han donat una passa més, és a dir, no
només no complim el que ens marca la Sindicatura de
Comptes, sinó que, a més a més, és un fet inèdit, doncs diuen
que no ho volen complir, que no estan disposats a seguir amb
les indicacions que diu la Sindicatura de Comptes i, per tant,
a no seguir la llei, a comportar-se de forma il·legal, la qual
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cosa és una manca absoluta de respecte cap a la Sindicatura de
Comptes i és una manca de respecte a legalitat vigent.

És per açò, com que ens va sorprendre molt aquesta actitud
rebel per part del Consell Insular de Formentera, que nosaltres
proposam també quatre punts per poder aprovar avui aquí.

El primer punt és que el Parlament de les Illes Balears
insti el Consell Insular de Formentera a prendre les mesures
que siguin pertinents per tal d’adaptar la seva política de
subvencions i contractació a les recomanacions que marca la
Sindicatura de Comptes. Açò és una proposta que cada vegada
que ve la Sindicatura de Comptes a explicar els seus informes,
aprovam aquí; és a dir, que les recomanacions que faci la
Sindicatura de Comptes es duguin a terme. Instar aquelles
entitats que no compleixen les indicacions de la Sindicatura de
Comptes que les compleixin. Crec que és un punt lògic i, a
més, de sentit comú, és a dir, tots hem de complir la llei i tots
hem de complir les recomanacions de la Sindicatura de
Comptes. Que després, per dificultats tècniques, dificultats
econòmiques, no es puguin complir, açò és una altra qüestió
i poc a poc s’han d’adaptar, però mentrestant, s’ha de complir
el que marca la llei i el que marca la Sindicatura de Comptes.

El segon punt és que el Parlament de les Illes Balears insti
el Consell Insular de Formentera a rendir comptes en temps
i forma i a col·laborar amb la Sindicatura de Comptes, així
com enviar al Registre de contractes del sector públic tots els
contractes formalitzats, tal com recomana la Sindicatura de
Comptes. És a dir, dintre de les recomanacions que fa la
Sindicatura de Comptes hi ha aquestes qüestions que el
Consell de Formentera no fa i que, per tant, entenem que des
d’aquí, des del Parlament, des de la Comissió d’Hisenda, que
és on escoltam els informes de la Sindicatura de forma
periòdica i que, vegada rera vegada donam suport a la labor que
fa la Sindicatura de Comptes, entenem que és bo recordar al
Consell Insular de Formentera que ha de complir aquestes
qüestions que li marca la Sindicatura de Comptes.

Un altre punt és que el Parlament de les Illes Balears
rebutja l’actitud irresponsable del Consell Insular de
Formentera quan anuncia que no té intenció de complir les
indicacions de la Sindicatura de Comptes en matèria de
subvencions. Nosaltres consideram una irresponsabilitat, un
missatge equivocat, un mal missatge a la ciutadania el que va
fer el Consell Insular de Formentera quan va dir que no volia
complir la legislació o quan no volia complir les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes. Tots hem de
complir amb la legalitat vigent i tots hem de complir el que
marquen les recomanacions que fa la Sindicatura de Comptes.
Per tant, creiem que és una irresponsabilitat i, per tant, des de
la Comissió d’Hisenda, que jo crec que és l’organisme clau
per poder donar rebuig a aquesta actitud, jo crec que és aquí on
hem de rebutjar aquests tipus d’actituds irresponsables en
aquest cas per part del Consell Insular de Formentera.

I el quart punt, el Parlament de les Illes Balears dóna total
suport a la Sindicatura de Comptes per tal que segueixi amb la
seva labor fiscalitzadora i així pugui efectuar les
recomanacions que cregui més oportunes a les institucions

fiscalitzades. Jo crec que l’actitud del Consell Insular de
Formentera posa en mal lloc la Sindicatura de Comptes i jo
crec que, des de la Comissió d’Hisenda, li hem de donar total
suport a la seva labor, cosa que fem cada vegada que vénen a
explicar els seus informes. I, per tant, no sobra, ja que fem
aquesta proposició no de llei, tenir aquest quart punt on es
ratifiqui aquest total suport a la seva labor, a fi de fer callar
algunes boques, com en aquest cas la del Consell Insular de
Formentera. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn de fixació de posicions. 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. Bé, sembla que Formentera
s’ha declarat en rebel·lia i gairebé han declarat la
independència, ara es dirà la república bolivariana de
Formentera. A veure, jo crec que aquesta proposició no de llei
el que intenta és posar en qüestió el Consell de Formentera i
crec que no és seriós tenir un punt en aquesta proposició de
rebutjar l’actitud irresponsable d’una institució determinada,
perquè si vostè ve aquí els dimarts i quan ve la Sindicatura de
Comptes, ells diuen que molts d’ajuntaments no compleixen
algunes de les recomanacions, alguns dels requisits o que no
rendeixen els comptes com ho haurien de fer, i ningú no diu
o presenta una proposició no de llei dient que es rebutja
l’actitud irresponsable del batle de Campos, del batle de
Manacor, o d’alguna institució governada pel Partit Popular. 

Jo crec que aquesta no és la tasca del Parlament de les
Illes Balears i, de fet, el punt 4 reconeix que aquesta no és la
tasca d’un grup parlamentari, ni molt manco de tota la
institució del Parlament de les Illes Balears, és la Sindicatura
de Comptes la que ha de fiscalitzar i fer recomanacions i no
un grup parlamentari instar a rebutjar una actitud irresponsable
per part d’una institució. Jo crec que això no és seriós, per
tant, nosaltres ens oposarem a aquesta proposició no de llei,
que l’únic que cerca és posar en qüestió el Consell de
Formentera.

Ja a la darrera proposició no de llei s’insta els consells
insulars a anar per la via judicial i ara es vol rebutjar una
determinada actitud d’una institució determinada. Jo crec que
cap grup parlamentari mai no ha dit o no ha qüestionat algun
batle o alguna institució determinada per no complir amb la
Sindicatura de Comptes i crec que no s’ha de marcar un
precedent com aquest. I per tant, nosaltres ens oposarem.

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.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies Sr. President. Bé, en primer lloc, jo la veritat és
que em sorprèn molt el redactat de la proposició no de llei,
em sorprèn i no em sorprèn, perquè venint del Sr. Camps
qualsevol cosa és possible, això de què “el Consell de
Formentera ha anunciat que no pensa seguir les instruccions
i que s’ha declarat en rebel·lia”, a mi em sap greu, però la
veritat és que és mal de creure, jo, la veritat, crec que el Sr.
Camps, com sempre, es troba en la seva fase de demagògia i
d’exageració i de treure-ho tot de context. 

I el Consell de Formentera em consta que evidentment
dins la seva política de subvencions lògicament fa
convocatòries obertes, com la resta d’institucions, per
exemple em consta que per a les entitats socials fan
convocatòries obertes, per a les entitats  esportives fan
convocatòries obertes; però, també, tenint en compte
l’especificitat de Formentera, hi ha casos que en determinats
sectors concrets hi ha una única entitat que pot rebre aquesta
subvenció, una única entitat, i que, per tant, no té cap sentit fer
una convocatòria i es fa una subvenció directa.

Bé, això evidentment..., seguir dient: en aquests casos ho
farem igual, és una actitud rebel? A mi em sembla l’actitud
normal que pertoca, perquè si hi ha una única entitat d’un
determinat tipus, que respon a una determinada política de
subvencions, una única que ho pot rebre, tenint en compte
insistesc la grandària de Formentera, l’especificitat de
Formentera, crec que tots som ben conscients que parlam
d’una illa petita en aquest sentit i on hi ha determinats punts
les entitats que hi ha, així com amb les entitats esportives o
socials hi ha més marge, més ample, en altres crec que és ben
lògic i ben normal que sigui així.

Per tant, no acceptam aquesta proposició no de llei i no
acceptam tampoc que es faci la interpretació que es fa per part
del Partit Popular en relació al Consell Insular de Formentera,
que estic segur, estic convençut, que lògicament intenta
complir la legalitat vigent, intenta fer cas en la mesura del
possible a les recomanacions que se li puguin fer des de la
Sindicatura de Comptes, o dels seus propis controls interns
que té. Però hi ha casos en què es pot i hi ha casos en què no
es pot i, evidentment, com dic, la normativa de contractació i
de subvencions no té en compte en general aquestes
especificitats dels casos com el de Formentera, estic
convençut que no la té en compte, i probablement potser el
que sí que hauria de fer la legislació és tenir-les en compte.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Correspondria intervenir al Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, però, atesa
l’absència del portaveu, 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. Potser repetiré argumentacions.
Votarem en contra de la proposta del PP per dos motius: el
primer és que, tot i que la Sindicatura de Comptes és l’òrgan
fiscalitzador d’aquesta comunitat, la seva potestat és la de
revisar i fer recomanacions a les institucions fiscalitzades.
Amb açò no estic dient que els consells insulars no hagin de
seguir aquestes recomanacions, però el cas de Formentera té
unes característiques úniques i que explicaré en el segon punt.

La condició de Formentera, ser ajuntament i consell, i la
seva realitat social fan que sigui difícil l’absoluta aplicació de
la legislació de contractes i subvencions, que és on la
Sindicatura ha trobat irregularitats. De fet en aquestes
situacions, en què es demana aplicar el s istema de
concurrència competitiva i que no s’havia aplicat, és quan
només hi ha una única entitat que pugui rebre dita ajuda. La
lliure concurrència és idònia quan hi ha diferents entitats o
empreses que opten a la mateixa partida, però quan només n’hi
ha una es pot produir l’efecte contrari, i és perjudicar dites
entitats, com pot ser el cas de la cooperativa agrícola.

Podem coincidir en la necessitat de modificar aquesta llei
per tal d’incloure algunes especificitats de llocs petits, però
no és de rebut -ho compartesc- la redacció  del punt tercer
d’aquesta PNL. I a més he de dir que em sap greu que avui no
pugui ser aquí la diputada Tur per defensar el seu consell
insular, perquè també he d’afegir que em sembla que aquesta
PNL té un petit toc electoralista en el focus posat en Gent per
Formentera, i, ja dic, em sap molt de greu que avui la diputada
Tur no pugui ser aquí per fer ella mateixa la pròpia defensa.

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, president. Molt breument, nosaltres de fet creiem
que el bessó un poc d’aquesta proposició no de llei no és tant
el fet que hi pugui haver un consell insular que no compleix,
perquè realment la Sindicatura de Comptes..., en fi, no és
l’únic consell insular, evidentment, que no compleix, hi ha
molts d’ajuntaments que tampoc no ho fan, etc., sinó més aviat
aquest desafiament, un poc, per dir-ho amb un terme que crec
que resumeix això, de dir “no farem cas de les recomanacions
de la Sindicatura de Comptes”, encara que hi hagi una
justificació, que hi pugui haver una justificació, amb una
qüestió simplement proporcional a l’illa i al que hi pot haver
com a opcions a vegades, que es redueixin únicament a una
sola opció, i que per tant sigui impossible d’aplicar
exactament una determinada normativa.

Crec que això és un poc el que estaria també inclòs en el
punt 2, és a dir, aquesta idea de mirar d’ajustar-se un poc al
que se li demana, i si efectivament aquesta normativa és
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impracticable per una qüestió purament de mesures, doncs
alguna cosa s’haurà de fer, alguna modificació s’haurà de fer,
però no, crec jo, respondre d’aquesta manera com ha respost
el Consell de Formentera.

Per tant nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició no
de llei.

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, nosaltres creiem que ens
trobam davant d’una proposició no de llei d’un oportunisme
polític digne del Sr. Camps, com ve essent habitual. Creiem
que no té gaire sentit ara anar a atacar el Consell Insular de
Formentera, quan moltes altres institucions -locals, consells
o autonòmica- hi ha moltes bandes on no compleixen, per
exemple l’ib-salut; de l’ib-salut és negatiu, l’informe; aquí no
ho era. Per tant, en fi, hi ha gent que encara ho fa pitjor.

A mi no em consten aquestes manifestacions que diu el Sr.
Camps que varen fer; no dic que no les hagin fetes, dic que no
em consten; per tant pressuposar que és cert què va dir, què no
va dir, miri... Davant una recomanació de la Sindicatura hi ha
dues vies: fer-li cas o no fer-li cas. Si no es fa cas potser que
sigui per una disparitat de criteri i això s’acaba aquí, que de
vegades la Sindicatura es pot equivocar; o potser que tengui
major importància, amb la qual cosa la Sindicatura ho envia a
Fiscalia, no té cap problema ni un. Per tant, fa la via que ha de
fer si un consell insular o una administració qualsevol no
compleix el que diu. 

Per tant nosaltres, tal com han dit els altres portaveus dels
partits que donen suport al Govern, també hi votaríem en
contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per contradiccions el grup proposant té un temps
de cinc minuts, Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Jo crec que o bé no m’he expressat bé, o bé no s’ha volgut
entendre aquesta proposició no de llei. Aquí la qüestió no és
que Formentera no compleixi les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes, que efectivament -ja ho he dit abans-
hi ha moltes administracions públiques que no compleixen les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes, però totes fan
esforços per a poc a poc anar complint aquestes
recomanacions, i de fet si ens fixam amb els informes darrers
i amb els informes primers, hi ha hagut una evolució favorable.

Aquí la qüestió no és açò, la qüestió és que hi ha un consell
insular, el Consell Insular de Formentera, que diu públicament,
surt a les hemeroteques, surt als diaris, que no vol complir les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes, és un pas més.
És a dir, ja no és que no compleixin les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes, és que diuen que no les volen
complir; la qual cosa, des del nostre punt de vista, és un afront
a la Sindicatura de Comptes, és un desafiament a la legalitat
vigent, és a dir, no només no acomplim la legalitat vigent, sinó
que, a més a més, chulo yo, chulo yo, no la volem complir. 

I açò és el que no pot ser, i d’açò es tracta en aquesta
proposició no de llei. I que no sé, perquè vostès han dit que hi
votaran en contra, no sé si de tots els punts o d’alguns, però
que el Parlament de les Illes Balears avui voti en contra que
s’insti el Consell de Formentera que prengui les mesures
perquè adapti la seva política de subvenció i de contractació a
les recomanacions que marca la Sindicatura de Comptes no
em sembla una proposta massa desbaratada; com podríem dir
el Consell de Menorca, el d’Eivissa, el de Mallorca,
l’Ajuntament de Palma o el que sigui, és a dir, tots hem de
complir les recomanacions en política de subvenció i de
contractació que marca la Sindicatura de Comptes. Per tant, no
veig perquè aquest punt s’hagi de votar en contra.

Després el segon punt, estam dient que una..., és a dir, fem
èmfasi en una de les recomanacions que fa la Sindicatura de
Comptes, quan aquí quantes vegades hem aprovat en aquest
parlament, en aquesta comissió  d’Hisenda instar les
administracions afectades que compleixin les recomanacions
de la Sindicatura de Comptes. Doncs, el segon punt, en
qüestions molt concretes, demanam que el Consell Insular de
Formentera acompleixi el que li demana la Sindicatura de
Comptes; no veig tampoc quin problema hi ha a votar a favor
d’aquest segon punt.

Després, evidentment, aquí, la Comissió d’Hisenda, crec
que és l’organisme, que, a més, és qui ho ha de fer, ha de
rebutjar l’actitud de desafiament, de rebel·lia del Consell
Insular de Formentera, que no és que no acompleixi el que
marquen les recomanacions de la Sindicatura de Comptes, no,
és que no les vol complir, és que és un pas més, no vol
complir la legalitat. Açò ho hem de rebutjar, estam obligats a
rebutjar aquesta actitud desafiant contra la legalitat vigent, és
que si no ho fem nosaltres, qui ho farà? Que és que ara tothom
pot botar la llei perquè vol i pot dir no ho farem? És a dir, quin
exemple dóna als ciutadans de Formentera el Consell Insular
de Formentera? Quin exemple dóna?

I el quart punt, donar total suport a la Sindicatura de
Comptes perquè segueixi amb la seva labor fiscalitzadora i que
pugui efectuar... Votaran en contra del quart punt?  De veres
votaran en contra i tendran la barra de dir que sí que estan molt
contents de la labor de la Sindicatura de Comptes quan venguin
aquí i seran capaços de votar en contra d’aquest punt? Per
descomptat, em sembla que avui si s’aprova en contra als
quatre punts faran un mal favor a la Sindicatura de Comptes, a
la legalitat vigent i jo crec que a la societat en general. 
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És a dir, estam per qüestions purament partidistes, perquè
són dels nostres, ho acceptam tot, com que són dels nostres
podem dir que no compliran amb la llei, que no passa res. El
mateix ho hagués fet un del PP i l’estarien crucificant, ho fan
els nostres i  aquí no passa res. Crec que l’actitud que avui
demostren els partits d’esquerres a aquesta comissió
certament és un mal favor o un flac favor que fan a la legalitat,
a l’estat de dret i al sentit comú.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Algú ha demanat votació separada o...?
Sí, Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, separada; per al nostre grup bastaria del punt quart i la
resta agrupats, no sé...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, accepta votació separada? Per tant, passam a
votar la Proposició no de llei RGE núm. 10227/18, passam a
votar el primer punt.

Vots a favor?

Perdó, passam a votar..., votam els punts números 1, 2 i 3. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Vots favor, 4; en contra, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjats els punts 1, 2 i 3 de la proposició no de
llei.

Passam a votar el punt 4.

Vots a favor?

Queda aprovat per unanimitat.

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

Sí?

(Se sent una veu de fons que diu: “no, no, ens
abstenim”)

Ah!, perdó. Al punt 4 hi ha 2 abstencions. Sr. Secretari, pot
tornar fer lectura de les votacions?

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor, 9; abstencions, 2.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda aprovat el punt 4 de la Proposició no de llei
RGE núm. 10227/18, relativa a rebuig a la intenció del
Consell de Formentera de no fer cas de les recomanacions de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

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