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LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de començar la sessió, atès l’escrit RGE núm.
16034/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual solAlicita dictamen al Consell Consultiu de les Illes
Balears sobre el dictamen de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm.
5950/16, de creació de l’Oficina de lluita contra la corrupció de
les Illes Balears, propòs a la cambra l’alteració de l’ordre del
dia conformement amb l’establert per l’article 73.1 del
Reglament, en el sentit d’incloure el debat i votació de la
solAlicitud esmentada just abans del punt cinquè de l’ordre del
dia.

Puc entendre aprovada per assentiment l’alteració de l’ordre
del dia? D’acord, queda aprovada.

I. Elecció del/de la vicepresident/a segon/a del
Parlament de les Illes Balears.

I començam el primer punt de l’ordre del dia. Correspon a
l’elecció del vicepresident o la vicepresidenta segon de la
cambra. Atesa la renúncia com a diputada de la Sra. Maria
Salom i Coll, que ocupava el càrrec de vicepresidenta segona
de la Mesa del Parlament, procedirem a l’elecció del
vicepresident segon de la cambra.

El Grup Parlamentari Popular ha proposat, mitjançant
l’escrit RGE núm. 16036/16, el Sr. Miquel Vidal i Vidal com
a vicepresident segon de la cambra.

Per tal de procedir a l’elecció del vicepresident o
vicepresidenta segon del Parlament facin el favor d’escriure un
sol nom a les paperetes, i la secretària de la Mesa començarà a
cridar-los per ordre alfabètic perquè dipositin la papereta a
l’urna. Els membres del Govern de les Illes Balears que siguin
diputats, així com els membres de la Mesa, votaran al final.

Sra. Secretària, vol procedir a la lectura dels noms dels
diputats i les diputades, per favor?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

David Abril i Hervás.
Salvador Aguilera i Carrillo.
Andreu Alcover i Ordinas.
Olga Ballester i Nebot.
Elena Baquero i González.
Damià Borràs i Barber.
Isabel Maria Busquets i Hidalgo.
Margalida Isabel Cabrer i González.
Laura Camargo i Fernández.
Antoni Camps i Casasnovas.
Maria José Camps i Orfila.
Sílvia Cano i Juan.
Margalida Capellà i Roig.
Enric Casanova i Peiro.
Gabriel Company i Bauzá.
Sandra Fernández i Herranz.
Jaume Font i Barceló.
Jaume Garau i Salas.
Álvaro Gijón i Carrasco.

Antoni Gómez i Pérez.
Alberto Jarabo i Vicente.
Juan Manuel Lafuente i Mir.
Silvia Limones i Costa.
Marta Maicas i Ortiz.
Maria Tania Marí i Marí.
Nel Martí i Llufriu.
David Martínez i Pablo.
Josep Melià i Ques.
Margaret Mercadal i Camps.
Aitor Morrás i Alzugaray.
Rafel Nadal i Homar.
Conxa Obrador i Guzmán.
Isabel Oliver i Sagreras.
Antònia Perelló i Jorquera.
Xavier Pericay i Hosta.
Baltasar Picornell i Lladó.
Margarita Prohens i Rigo.
Sara Ramón i Roselló.
Antoni Reus i Darder.
Maria José Ribas i Ribas.
Maria Núria Riera i Martos.
Carlos Saura i León.
Montserrat Seijas.
Vicent Serra i Ferrer.
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
Antònia Sureda...
Santiago Tadeo i Florit.
Xico Tarrés i Marí.
Sílvia Tur i Ribas.
Miquel Vidal i Vidal.
Francina Armengol i Socías.
Gabriel Barceló i Milta.
Pilar Costa i Serra.
Maria Consuelo Huertas i Calatayud.
Vicenç Thomàs i Mulet.
Joana Aina Campomar i Orell.
Miquel Àngel Jerez i Juan.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un cop acabada la votació procedirem a fer el recompte de
vots. Es llegirà en veu alta el nom escrit a cadascuna de les
paperetes.

Miquel Vidal.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Miquel Vidal.
Blanc.
Miquel Vidal.
Miquel Vidal.
Miquel Vidal.
Blanc.
Miquel Vidal.
Miquel Vidal.
Blanc.
Blanc.
Miquel Vidal.
Blanc.
Blanc.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616034
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616034
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605950
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605950
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616036
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Blanc.
Miquel Vidal.
Blanc.
Blanc.
Miquel Vidal.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Miquel Vidal.
Miquel Vidal.
Blanc.
Miquel Vidal.
Miquel Vidal.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Miquel Vidal.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Blanc.
Miquel Vidal.
Miquel Vidal.
Miquel Vidal.
Miquel Vidal.
Blanc.
Blanc.

Vots emesos, 53; vots vàlids, 53; vots en blanc, 34; vots a
favor del Sr. Miquel Vidal i Vidal, 19. En conseqüència queda
proclamat vicepresident segon del Parlament de les Illes
Balears l’Hble. Sr. Miquel Vidal i Vidal.

(Alguns aplaudiments)

Pot passar a ocupar el seu lloc, Sr. Vidal.

El segon punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el ple.

II. 1) Pregunta RGE núm. 15981/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a respecte als costums
funeraris arrelats a les Illes Balears.

Primera pregunta, RGE núm. 15981/16, relativa a respecte
als costums funeraris arrelats a les Illes Balears, que formula el
diputat Sr. Miguel Àngel Jerez i Juan del Grup Parlamentari
Popular.

Té la paraula el diputat Sr. Miguel Àngel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, la decisió inicial de revisar el Reglament de
sanitat mortuòria, mantenint la prohibició dels funerals de cos
present, ha provocat un important impacte social, especialment
en aquells llocs on les tradicions es mantenen encara
inalterades. A la decisió de mantenir aquesta prohibició s’oposa
una gran part de la societat, inclosa també l’autoritat
eclesiàstica, que veu amenaçada un costum fortament arrelat. 

En tots aquests casos, a Menorca, Eivissa i Formentera, el
costum i la tradició s’ha imposat a la llei, perquè la societat
lliurement així ho ha volgut. Per a nosaltres el manteniment
dels rituals funeraris i, en particular el moment del comiat,
hauria d’estar presidit sempre pel màxim respecte i
consideració, d’acord amb la voluntat que hagués expressat el
difunt o el desig del seu entorn més íntim. Això sí, sense
perjudici de la tutela que pugui correspondre a l’autoritat
sanitària en aquest cas.

Per tot això, m’agradaria saber, Sra. Consellera, quina és la
seva intenció a l’hora de modificar el Reglament de sanitat
mortuòria? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. El primer que
li vull dir, Sr. Diputat, és que la Conselleria de Salut és molt
respectuosa amb els costums, les religions, les idees i les
creences dels familiars dels difunts. I això ho hem de fer
compatible amb la principal tasca que té la Conselleria de
Salut, que és protegir la salut dels ciutadans i les ciutadanes que
viuen o visiten les Illes Balears.

Hem de recordar que fa quasi vint anys que està aprovat el
decret en aquests moments vigent, el 105 de l’any 97, pel qual
s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. En aquest reglament,
els funerals corpore insepulto ja estaven prohibits i disposa que
el trasllat, la condició del cadàver del domicili al lloc
d’enterrament o incineració, és sense etapes de permanència en
llocs públics o privats. Així només es permetia el funeral
cadàver present si hi havia una solAlicitud i concessió per part
de la Conselleria de Salut. No s’han fet solAlicituds en aquests
vint anys, aquestes solAlicituds no s’han fet.

Jo vull explicar també per què feim un nou decret, és a dir,
per què es regula un nou decret o hi ha aquest esborrany de
decret. Per una banda és per incorporar la normativa europea
i nacional que en vint anys ha canviat. Per una altra banda
sobretot i el més important, és simplificar els tràmits
administratius que han de fer els familiars en cas de defunció
d’un familiar, protegir també la població dels nous riscs
epidemiològics, per a l’aparició de noves malalties transmeses
per vectors i els canvis en les condicions climàtiques. També
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cal dir que a Mallorca, amb l’estreta colAlaboració del Bisbat,
aquesta pràctica es va deixar de fer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Miguel Ángel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, no contesta
la nostra pregunta. Però en qualsevol cas li he de dir que tot
aquest procés ha estat presidit per la confusió i la incertesa més
absoluta.

En primer lloc vostès anuncien que no pensen mantenir la
prohibició, però després resulta que les seves declaracions són
contradictòries. La seva directora general diu: “hay costumbres
que van cambiando, se intentará hablar con los obispados”, o
“hay que concienciar progresivamente a la població de que
hay que evolucionar”. Sra. Consellera, les tradicions ni
s’imposen, ni els costums es poden eliminar d’un dia cap a
l’altre, com si no hagués passat res.

En segon lloc diuen vostès que acceptaran l’alAlegació del
Consell Insular de Formentera, que a l’exposició de motius diu,
la pròpia alAlegació, no (...) referència a la llibertat religiosa,
contemplada a l’article 16 de la Constitució Espanyola. I
nosaltres estam d’acord precisament amb aquesta alAlegació.
Però vostès pareix ser que no li fan cas.

Però per si no fos poc, com que tot allò que va malament és
susceptible d’empitjorar, ara apareix el president del Consell
Insular d’Eivissa per acabar d’arreglar-ho tot i diu que vostè li
ha dit que el seu compromís és modificar el Reglament en la
tramitació parlamentària, per incorporar una excepció. Sra.
Consellera, això ja és molt seriós, des de quan un reglament és
objecte de tramitació parlamentària? Des de quan un reglament
es modifica mitjançant una esmena? Això és el que diu el
president del Consell d’Eivissa. I a més diu que ha estat vostè
qui li ha dit, o vostè no li ho ha explicat bé o ell no ha entès res.
I jo em qued precisament amb allò segon. Sigui com sigui, la
veritat és que no deixa de ser preocupant, hi ha la sensació que
no saben el que volen fer, ni saben com ho volen fer.

Sra. Consellera, encara que no ho cregui, hi ha moltes
persones que ja saben com volen ser acomiadades en aquesta
vida i molts familiars ja saben com ho han de fer. Només li
demanam respecte, només li demanam consideració cap als
costums d’una societat com la nostra, que ha decidit mantenir
vives fins al final els seus més arrelats costums.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Miri, l’esborrany de decret s’ha enviat
a exposició pública i el que feim ara és revisar precisament,
incorporar, escoltar, totes aquelles alAlegacions que han fet les
administracions, que no són moltes. I també els que tenen a
veure amb l’església catòlica, que parlam directament amb els
bisbes de les illes afectades.

Jo el que vull dir perquè quedi clar, és que hem de mirar la
protecció de la salut també com un eix principal. Però és cert
i té vostè tota la raó, que crec que s’ha de modificar el decret o
l’esborrany de decret existent, s’ha de modificar per atendre les
peticions que permetin unir aquests costums religiosos i també
la protecció de la salut. I així ho pensam fer des de la
Conselleria de Salut.

Gràcies.

II. 2) Pregunta RGE núm. 15980/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a unificació tarifària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 15980/16, relativa a unificació
tarifària que formula el diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, nos gustaría saber
en qué situación se encuentra la tramitación para la unificación
tarifaria en el Consorcio de Transportes de Mallorca. En
concreto nos gustaría saber, por poner un ejemplo, cuando un
ciudadano de Mallorca o un turista, por ejemplo residente en
Muro, puede utilizar el tren de SFM para dirigirse a cualquiera
de los puntos que tienen recorrido y luego con el mismo billete,
poder utilizar el bus de la EMT, con el descuento tarifario,
como ocurre en muchos otros destinos. O por ejemplo un
ciudadano de Artà, de Santa Margalida o de Montuïri, que
pueda utilizar el bus del TIB, luego el tren y luego el bus de la
EMT, como si de un único trayecto se tratara y con una única
tarificación.

Digo esto porque revisando los presupuestos no parece que
a lo largo del 2017, salvo que usted tenga otra información,
esto vaya a estar en vigor. Y creemos que es un tema bastante
importante y me gustaría saber en qué situación se encuentra.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Som molts els fronts que
tenim oberts per a la millora del transport públic i amb els quals
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anam avançant, d’acord amb el calendari que tenim fixat.
L’electrificació del tren fins a Sa Pobla i Manacor serà una
realitat en el 2018. Es revisarà (...) del transport públic per
carretera a l’illa de Mallorca serà una realitat a principis de
2019 i juntament amb aquests dos, hi ha un altre gran projecte
per a nosaltres molt important, que és el de la integració
tarifària, en el qual estam dedicant moltes hores de feina, que
no depèn només de nosaltres, sinó que passa sempre per un
acord amb l’Ajuntament de Palma i amb el que jo crec que hem
avançat de manera considerable, fent aquelles passes
necessàries i que ens du que en aquests moments ja tinguem el
document marc totalment tancat i fermat i que en aquests
moments estiguem tancat els detalls de la seva posada en
pràctica i, per tant, discutim amb ells, discussions de feina,
bàsicament el calendari d’aplicació, les inversions
tecnològiques necessàries per part de les diferents empreses i
també el sistema de compensació de les despeses entre aquestes
empreses.

Com farem açò? La idea és, idò, que hi hagi la convivència
entre les dues targetes, de tal manera que les dues siguin
compatibles en cada sistema i ho tenim tan avançat i la prova
n’és que -li ho confirm- en els pressuposts de 2017 hi ha una
partida de 110.000 euros, destinada precisament a la primera
fase d’integració tarifària amb l’EMT.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, está muy bien que
hagan la electrificación de las lineas del tren y estará también
muy bien que hagan todo lo posible para mejorar las
conexiones en bus a través de las líneas del TIB, pero la
unificación tarifaria es bastante más sencilla de lo que parece
que se quiere reflejar; es una cuestión de asumir dos cuestiones
que son importantes y que son básicas: la EMT de Palma
transporta 45 millones de pasajeros al año y todas las líneas de
SFM y el TIB no llegan a 15. Por tanto, teniendo en cuenta que
la tecnología está más avanzada en la EMT sería bueno que el
Govern asumiera que lo lógico es adaptarse a aquella empresa
que tiene más tradición y que tiene más pasajeros.

Y luego económicamente también; hay que asumir cuáles
son los costes y, como digo, está muy bien que hagan todas las
inversiones en materia de electrificación, pero lo que no puede
ser es que se esté diciendo aquí cada día, repitiendo desde hace
ya un año y medio, la saturación en las carreteras, que sobran
turistas, pero luego cuando llega la hora de la verdad y hay que
reflejarlo en los presupuestos, ustedes pasan olímpicamente de
todo. Y este es un tema que no es menor, este es un tema que
se puede resolver..., por lo pronto se podría empezar con líneas
concretas, y no se ha hecho este esfuerzo, ni siquiera se ha
hecho una prueba piloto para coger dos o tres líneas de la EMT
con una línea, la de más tráfico, de SFM. 

Por tanto creo que en este tema, como en tantos otros, no
está haciendo los deberes. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Està clar que no ho ha
entès. Pressupost de 2017, hi ha una partida de 110.000 euros
per fer efectiva la primera fase d’integració tarifària entre
l’EMT i el Consorci de Transports, juntament amb Serveis
Ferroviaris, i açò ho hem de fer des de l’acord entre
l’Ajuntament de Palma i aquest govern. 

I hem fet passes que fins ara no s’havien donat mai. Miri, la
legislatura passada, quatre anys; vostè tenia responsabilitats
altes a l’Ajuntament de Palma; governava el Partit Popular en
el Govern i a l’ajuntament i no van ser capaços de fer cap passa
ni de tancar cap acord. Açò que per a vostè ara és tan fàcil,
durant quatre anys no van ser capaços de resoldre res. I jo li dic
que nosaltres duim un any i mig, tenim ja els acords fixats amb
l’Ajuntament de Palma, tenim ja el calendari fixat amb
l’Ajuntament de Palma, i anam tan seriosament que en el
pressupost de 2017 hi dedicam recursos.

Per tant si han de fer comparacions fem-les bé. Esperem els
quatre anys; els resultats seus ja sabem quin són; ja veurà que
quan acabi aquesta legislatura açò serà una realitat.

Moltes gràcies.

II. 3) Pregunta RGE núm. 15973/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Baltasar Picornell i Lladó, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a manifestacions
d'enaltiment del franquisme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE 15973/16, relativa a manifestacions
d’enaltiment del franquisme, que formula el diputat Sr. Baltasar
Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a totes i a tots. Sí que
hem de dir que s’estan fent moltes passes, aquest parlament, per
recuperar la nostra democràtica i, diguem, per sanejar la nostra
democràcia. S’està duent a terme la primera passa per a la
recuperació de la memòria històrica de les Illes; la Llei de
persones desaparegudes ha fet la primera passa a Porreres amb
l’obertura d’una fossa comuna en la qual han sortit 55 cossos,
55 assassinats vilment pel règim franquista. És una passa
històrica cap a la recuperació de la memòria i del silenci de més
de vuitanta anys sofert per les víctimes i els familiars que varen
sofrir la repressió en les seves carns.

Però aquest estat continua tenint incoherències serioses. El
feixisme continua encara avui en dia ben arrelat a part de la
nostra societat, emparat per certs membres de l’església i no
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condemnat per qualque llei. Segueixen realitzant els seus actes
en homenatge a un dictador repressor i sanguinari amb total
impunitat. Si el nostre país fos una democràcia basada en
l’antifeixisme aquests actes no s’haurien de permetre; de fet
serien ilAlegals, com ho són a Alemanya des de 1945 o a Itàlia
des de 1950. Però el nostre país encara té una llarga ombra del
franquisme, que permet total impunitat als seus seguidors.

Aquest passat dilluns 21 es varen dur a terme en diverses
comunitats autònomes misses en honor del dictador feixista
Francisco Franco, una d’elles aquí a Palma, una clara
manifestació d’enaltiment del franquisme de l’església aquí a
les Illes, una església que venera un dictador i a la vegada
persegueix i amenaça amb presó cinc joves compromeses amb
ideals de llibertat i justícia social per haver participat en una
protesta feminista pacífica...

(Alguns aplaudiments)

...per proclamar la llibertat de la dona sobre el seu propi cos.
Incoherències de les nostres llibertats.

Per tant, fins quan pensa seguir permetent el Govern de les
Illes Balears les manifestacions que són totalment contràries a
la nostra democràcia? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Evidentment,
com vostè sap, el Govern rebutja qualsevol acte d’enaltiment
franquista, perquè som un executiu que creu i defensa els valors
democràtics com el diàleg, la justícia i la llibertat. Vostè mateix
també ha recordat la recent aprovada llei de fosses i
l’exhumació, recentment també, de la fossa de Porreres. Per
tant l’únic que li puc dir és que aquest govern ni permet ni
autoritza cap acte d’enaltiment franquista, entre altres coses
perquè no té cap competència en aquest sentit, ni tampoc en les
misses que faci l’església. I en tot cas sap també que la
institució competent a l’hora d’autoritzar algun tipus de
manifestació al carrer és la Delegació del Govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, consellera, per la seva resposta. Bé, jo
entenc que la condemna a l’apologia del feixisme ha de ser un
crim penat amb la mateixa severitat com ho és l’apologia del
terrorisme o la justificació de la violència contra les dones, i
que això és una competència estatal, això ho tenim clar. 

Però mentre l’Estat actua i el Congrés posa fi a la impunitat
del feixisme i negacionisme, aquí demanam al Govern que
traslladi a l’església de les Illes la reprovació democràtica dels
poders polítics. Sé molt bé que a l’església són una minoria els
que fan apologia del feixisme i del genocidi; per això deman al
Govern que trenqui el silenci i condemni amb mi aquest acte
d’enaltiment del feixisme que ens avergonyeix a tots els
demòcrates.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Vull reiterar
que aquest és un govern que té un compromís molt ferm amb la
defensa dels valors democràtics, i que ja hem donat i seguirem
donant passes en la recuperació i en la reparació de la memòria
històrica d’aquesta comunitat. 

Per això en aquesta cambra abans fèiem referència a la
recent aprovada llei de fosses, amb el suport unànime de tots
els grups parlamentaris, una prova, a més, del nostre
compromís per restablir un deute històric amb les víctimes del
franquisme, i des del primer moment ja vàrem posar mans a
l’obra per desenvolupar aquesta llei de fosses, com va ser la
creació de la comissió tècnica de desapareguts i fosses per
coordinar un pla anual de senyalització, prospecció i
intervenció, i fruit d’aquesta mateixa comissió ja s’ha realitzat,
com hem dit, l’exhumació de la fossa de Porreres, un moment
històric i necessari de justícia i de reparació per a les víctimes
i per als familiars del franquisme. I a més també vull recordar
aquí que en virtut dels acords pel canvi s’està treballant, estan
treballant vostès, els diferents grups parlamentaris, en una llei
de memòria democràtica per restituir precisament la dignitat de
les víctimes que patiren directament o en la persona dels seus
familiars, les conseqüències de la Guerra Civil i de la repressió.

Per tant, com ja ha vist i tothom sap, treballam des d’aquest
govern en la dignificació de la nostra història i de la nostra
memòria. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. 4) Pregunta RGE núm. 15974/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a model
cultural.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE 15974/16, relativa a model cultural,
que formula el diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Carlos
Saura.
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EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, treballadors,
treballadores de la cambra, resta de públic assistent, des del
nostre grup parlamentari pensam que la cultura ha estat massa
vegades la gran oblidada. Això no sorprèn quan governa el
Partit Popular, però sorprèn de part del Govern actual la
desorientació de l’àmbit de cultura. Nosaltres pensam que la
cultura ha de ser crítica i denunciant, i això no sol agradar a la
dreta. En el cas d’aquest govern pensam que l’àrea de cultura
està perduda entre qüestions de poder intern i la inèrcia de la
gestió.

Sincerament esperàvem que amb una majoria de 34 diputats
i diputades progressistes podríem generar un canvi de
paradigma també al sector cultural, i al sector no hi ha més que
decepció, decepció que, com dic, s’espera per part de la dreta
però no per part d’una majoria històrica progressista a les
nostres illes.

Nosaltres pensam que no s’estan posant les bases per un
canvi que suposi un abans i un després al sector cultural, un
sector precari, on manquen ponts i espais autèntics de diàleg i
interacció, un sector en el qual manca la participació i
l’enteniment entre recursos públics i el teixit professional. Per
això faig la següent pregunta: quines coses han canviat de
veritat? Pensa el Govern que tenim un bon model cultural?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,
CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Saura, jo crec que aquest
govern des que va entrar ha treballat i treballa des del primer
dia per millorar i obtenir el millor model cultural. Hauríem de
deixar clar però també i ho fa des de tres pilars, crec que ho
repetit en algunes ocasions, el fet de fer arribar la cultura al
major nombre de gent possible, el fet també d’intentar tenir un
bon teixit cultural de les nostres petites i mitjanes empreses
culturals dins les nostres illes, i també facilitar que la cultura
sigui com un tret identitari i un tret que ens representi com a
Illes Balears.

Mitjançant aquests tres pilars també voldria deixar clar
quines són les competències que té aquest Govern de les Illes
Balears en matèria de cultura, perquè a vegades també no sé si
estan molt clares. Segons el nostre Estatut d’Autonomia, les
que no cedeix als consells insulars directament perquè tenen
competències cedides, sobretot es tracta dels centres propis,
tenim 6 centres propis a les nostres illes, en els quals durant
aquest període d’un any i mig hem estat treballant per oferir
unes activitats paralAleles, unitats didàctiques per arribar tant als
alumnes des de ben petits i a molta altra gent que abans no eren
uns centres vius i açò ho hem estat treballant durant aquest any
i mig, i sobretot també per al foment de la cultura entre les
nostres illes i de les nostres illes cap a fora. Amb açò també hi
hem estat treballant perquè tenim actualment uns circuits de

Talent IB entre les nostres illes per al desplaçament dels
productes culturals i a l’exterior també hi estam treballant des
de diferents iniciatives, des de l’Institut d’Estudis Baleàrics,
des de l’Institut Ramon Llull, entre d’altres.

Però si la seva pregunta va més adreçada a la participació
en aquests temes de la cultura, jo voldria saber de quins sectors
estan decebuts, voldria que fos més concret a l’hora d’elaborar
unes preguntes, perquè jo que em reunesc amb tots els sectors
del teixit professional i cultural, no és açò el que em
transmeten. Una altra cosa li voldria dir, jo estic disposada a
treballar i, de fet, ja tenim previstes unes trobades entre les
diferents administracions, per tal d’afavorir aquesta participació
a nivell cultural, però com li deia abans, no tot són les
competències del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies. Nosaltres entenem que és difícil fer arribar
a més gent la cultura, però (...), quan tenim una inversió per
habitant de 9,5 euros, mentre que la mitjana estatal és de 22
euros.

A mi m’agradaria saber qui decideix la política cultural, si
la decideix el Govern o si està en mans dels sectors de la
cultura i de la mateixa societat civil. Nosaltres pensam que la
colAlaboració ha de ser permanent. I nosaltres entenem que
vostè es reuneix amb gent del sector cultural, però no deixa de
ser la mateixa gent de sempre. Entenem que la cultura no pot
ser només les fundacions i els patronats de sempre, sinó que els
grans oblidats de la cultura, un sector precari, dispers, que a
vegades se li cobra per utilitzar un espai i que no se’l paga
correctament, pensam que hauríem de fer polítiques perquè
aquesta situació canviï.

Entenem que la cultura hauria de ser un eix fonamental del
Govern i en aquests moments no ho és. En tot cas, total
colAlaboració i nosaltres hem fet propostes, hem fet esmenes als
pressuposts i volem ser-hi per canviar aquest model cultural.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,
CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Quan li comentava els circuits Talent IB... li posaré un
exemple que li posaré molt clar. El circuit Talent IB, tant
defensar les privades com públiques, és a dir, també aquells
coneguts llocs on es pugui produir un tipus de cultura
alternativa, que vénen des dels moviments associatius, però sí
que demanam que estiguin donats d’alta a la Seguretat Social
i totes aquestes coses, per professionalitzar tots aquests sectors
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culturals. Tenim molt clar que hem de seguir treballant en
aquest aspecte, però el que no li permet dir és que durant
aquests mesos no hi hem estat treballant.

II. 5) Pregunta RGE núm. 15975/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a tramitació de
la renda social garantida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 15975/16, relativa a
tramitació de la renda social garantida, que formula el diputat
Sr. Salvador Aguilera i Carrillo del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears. Té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, treballadores i treballadors de la cambra i públic que
avui ens visita.

La renda social garantida, destinada a cobrir les necessitats
bàsiques de les famílies sense ingressos, es va implantar de
forma progressiva, començant per les famílies sense cap tipus
d’ingrés econòmic i amb fills a càrrec, ampliant-se a altres
perfils aquest 21 de novembre. Però van ser un total de 104
famílies de Balears, 101 de Mallorca, 2 de Menorca i 1
d’Eivissa, en definitiva 406 persones les que es van beneficiar
de la renda social garantida a 29 de juny d’aquest mateix any.

Per les dades, podem preveure que algunes d’aquestes
famílies van deixar de rebre aquesta prestació en incorporar-se
al mercat laboral durant la temporada, quedant suspesa de
forma automàtica. És per això que li fem la següent pregunta,
per tal de simplificar les tramitacions a les famílies que ja
rebien la renda social garantida, se’ls tornarà pagar l’ajuda
l’any vinent de forma automàtica o per contra hauran de tornar
a presentar la solAlicitud de nou?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Tal com
estableix l’article 17 de la Llei de renda social garantida, la
prestació s’ha de mantenir mentre subsisteixen les causes que
motivaren la concessió. En el moment en què hi ha un canvi del
que genera la concessió, se suspèn i després s’ha de tornar
solAlicitar, igual que l’atur; pots tenir dret a l’atur un any, pots
trobar feina als tres mesos i quan deixes de tenir feina, tornes
solAlicitar l’atur.

Cap prestació econòmica que generi dret no és automàtica,
sempre s’han de demostrar les condicions que generen aquest
dret. I la renda social és igual al mateix nivell que l’atur o que
per exemple una pensió d’una persona que pugui fins i tot tenir

feina, encara que sigui pensionista, feina per a un altre tipus de
feina que no estigui discapacitada, etc. És igual que qualsevol
dret subjectiu que pugui reclamar una persona, es manté mentre
les causes que l’han originat es mantenen i quan aquestes
causes canvien, se suspèn i després es torna solAlicitar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies. Gràcies, Sra. Consellera per la seva
resposta. Consideram, i vostè ho sap perfectament, que és molt
important, sobretot per a aquestes famílies, agilitar la tramitació
per garantir que la renda arribi, ja no només al major nombre
de famílies amb aquestes necessitats que vostè perfectament
coneix, sinó que realment el tràmit sigui molt més àgil o
intentar que des de les administracions, des de la seva
conselleria, que aquest nou canvi o la situació, com ha
comentat molt bé, realment es pugui agilitar el més ràpid
possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Fina Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta. Coincidim amb vostè senyor
parlamentari, nosaltres crec que ho hem facilitat tot i a mesura
que la renda social es gestioni, podem estudiar-la i mirar
modificacions per poder-la facilitar. Es pot fer telemàticament,
els ciutadans no han de presentar cap paper que la mateixa
administració tengui perquè estam en xarxa amb Hisenda, amb
Seguretat Social, amb tot un seguit d’entitats i institucions,
administracions que ens faciliten a nosaltres informació, per
evitar que el ciutadà ho hagi de solAlicitar.

La llei estableix que tenim tres mesos com a màxim per
poder respondre amb denegació o amb aprovació aquesta renda
social. En aquest moment no superam les set setmanes, per tant,
tenim aquesta voluntat. Incrementarem el personal de la renda
social, perquè hem incrementat els perfils. Per tant, anam en
aquesta direcció. Estam d’acord amb vostè que la renda social
és un dret i, per tant, s’ha d’agilitar sempre que es pugui amb
les mesures que puguem. Gràcies.

II. 6) Pregunta RGE núm. 15979/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a polítiques de
transparència del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 15979/16, relativa a polítiques
de transparència del Govern, que formula el diputat Sr. Antonio
Gómez i Pérez del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Antonio Gómez.
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EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Muy buenos días a todos. Sra. Consellera,
¿considera usted que los ciudadanos están satisfechos con el
nivel de transparencia que practica el Govern?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,
CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Jo si em permet li faré una pregunta...

(Remor de veus) 

Vostè sap quines són les polítiques de transparència
d’aquest govern? Vostè sap què és la transparència? I li ho dic
molt seriosament, perquè en aquesta cambra s’ha parlat molt de
transparència, però sobretot en ocasions en les quals no es volia
parlar realment de transparència.

La transparència, molt ben dit, és un instrument de control
a disposició de la ciutadania en general i evidentment no sé si
la ciutadania està contenta o no amb aquest model de
transparència, però segurament més contenta que amb el model
que aplicaven vostès, que era cap.

Actualment, ho saben perfectament, es publiquen les
agendes dels càrrecs públics, les despeses, la trajectòria
professional, les retribucions, les declaracions de patrimoni,
entre moltes altres dades, que vostè i qualsevol ciutadà pot
consultar a la plana web de transparència d’aquest govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antonio Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, nos decía
Platón que entre el mundo de las ideas...

(Remor de veus)

...y el de las realidades había una gran distancia. Una reflexión
aplicable a este gobierno, porque entre lo que dice que hace y
lo que realmente hace, hay una gran distancia. Ustedes
enarbolan la bandera o el estandarte de la transparencia, pero
bajo ese estandarte aún tenemos algunos temas que merecen de
aclaración, como es el tema de Quindrop del Sr. Jarabo, o el
piso millonario de la Sra. Armengol.

(Remor de veus)

No parece que el comportamiento de Podemos sea ejemplo
de transparencia. La productora del Sr. Jarabo, Quindrop, sigue
multiplicando sus ingresos como consecuencia de los contratos
con IB3. Y el Sr. Jarabo sólo se limita a decir que la empresa
ya no es suya. 

Parece que tampoco existe mucha transparencia es en la
adquisición del piso millonario de la Sra. Armengol. Ella dice
que el tema no interesa a los ciudadanos, pero hoy
precisamente aparece una información en Mallorcadiario que
nos preocupa enormemente. Que se atribuya a fuentes del
Govern la expresión de “es una pillada” merece ser aclarado,
Sra. Consellera. O también que diga o que ponga en boca de la
Sra. Camargo, cuando dice: “será un intercambio de cromos,
pero podremos sacar algo gordo a cambio”. ¿No le parece a
usted que esto es más gordo a que la Sra. Huertas defienda una
partida para seguir con la investigación científica?

(Remor de veus)

Y estamos preocupados también, según la información que
ha venido publicando el diario El Mundo, porque según parece
o todo apunta, a que miembros de la parentela de la Sra.
Armengol han podido participar en simular solvencia
económica delante de Sa Nostra, para que el compañero
sentimental de la Sra. Armengol obtenga crédito.

Nosotros nos preguntamos si la Sra. Armengol fue sincera,
cuando dijo que sentía rabia y vergüenza porque el Sr. Matas
se había comprado un piso millonario. Lo digo, porque ahora
hemos podido saber que mientras que ella estaba criticando con
aquella...

(Remor de veus)

...rabia y con aquella vergüenza, estaba tramitando la compra
o la intención de compra de un piso, pero en este caso para ella
y parece ser que de unas prestaciones más exquisitas que las de
entonces.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,
CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

I jo que creia que amb aquesta referència a Plató havia pujat
el nivell d’aquesta cambra...

(Alguns aplaudiments)

... però després me n’he adonat que no era així, m’ha sorprès,
m’ha sorprès. Crec que vostès encara estan ancorats en el mite
de la caverna, aquí és on crec que estan ancorats...

(Alguns aplaudiments)

Perquè jo l’únic que li respondre a totes aquestes qüestions
que ha plantejat avui, amb una simple frase: actualment ningú
fa un ús privat de les finques públiques.

Res més no li respondré.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. 7) Pregunta RGE núm. 15962/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a turisme de qualitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 15962/16, relativa a turisme de
qualitat que formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
Té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Bon dia a tothom. La setmana passada vaig
formular una pregunta al conseller de Turisme sobre la baixada
dels pressuposts en promoció turística i sobre la renúncia
expressa a fer promoció del nostre producte principal que és el
turisme de sol i platja. Sorprenentment, o no tan
sorprenentment, la contesta del conseller encara em va
preocupar molt més sobre la política turística que estan fent,
perquè concretament em va dir que hem d’apostar per un
turisme de qualitat, cap al turisme de mig i alt poder adquisitiu.
És a dir, no en volem cap que no sigui ric, de turista. I em va
dir que el turisme de sol i platja no és d’aquesta classe de
turisme, perquè és de baix poder adquisitiu.

Per tant, m’està dient que la seva voluntat, la seva intenció,
la seva visió de les coses seria renunciar al turisme de sol i
platja perquè és de baix poder adquisitiu i com que ell només
vol un turisme ric, resulta que no voldrem que la gent vengui a
prendre el sol i a omplir els nostres hotels, els nostres
establiments i a generar la riquesa, la qual cosa realment és per
estar molt preocupats.

Nosaltres des d’El Pi el que volem és que el turisme de sol
i platja es consolidi i es complementi, però no hi volem
renunciar. I ens agradaria que el conseller aclarís bé aquesta
qüestió perquè realment les seves afirmacions creen molts de
nervis.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident Sr. Biel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Sí, Sr. Melià, el que confon és vostè, perquè aquestes
expressions eren d’un membre de la seva executiva. El turisme
de sol i platja no és de baixa qualitat, la despesa mitjana per
persona de la gent que ve a oci i vacances, que és
majoritàriament sol i platja, són per mitjana per persona 883
euros, 109 euros diaris; per feina i negoci 1.015 euros, 96 euros
diaris; i per altres motius personals i d’altres, 680 euros per
persona, despesa diària de 78. I l’estada mitjana a l’estiu és
d’entre 8 i 9 dies i la resta de l’any entre 7 i 8 dies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Miri, Sr. Conseller, estic content que les seves referències
ideològiques siguin els membres de l’executiva del nostre
partit, però a part d’aquestes referències que vostè utilitza en el
seu discurs per contestar i que diu que comparteix, perquè
vostè diu que les comparteix, no només diu que és d’un
membre de la nostra executiva, sinó que comparteix un
determinat argument, al qual vostè gira, perquè el nostre
membre de l’executiva, no diu les paraules que vostè va dir.
Vostè va afegir que el turisme de sol i platja és de baix poder
adquisitiu. 

Això no ho vàrem dir nosaltres, això ho diu només vostè. I
és vostè que diu que hi renuncia i a més és vostè que té una
situació política determinada, que les seves paraules tenen una
repercussió molt important i és vostè que ha d’anar ben alerta
amb el que diu i és vostè que ha de definir la política turística
de les Illes Balears. I és vostè qui ha renunciat a promocionar
el turisme de sol i platja i és vostè que està dient que vol
renunciar a la principal font de riquesa de les Illes Balears, que
és el turisme de sol i platja. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Sí, Sr. Melià, continuï manipulant el que vulgui, les
paraules i doni totes les voltes que vulgui a la sínia. El turisme
de sol i platja ha aportat riquesa a les Illes Balears, ens ha
posicionat en el món turístic; ara, evidentment el que ens hem
de demanar és si el turisme de sol i platja és l’únic que volem
i jo li dic que la resposta evidentment és que no. I d’aquí els
esforços del Govern, perquè ja que a l’estiu absolutament
posicionats i tenim un turisme de sol i platja i un turisme
familiar absolutament consolidat, anar més enllà del sol i platja,
i treballar amb segments que ens facin plenament sostenibles
des del punt de vista econòmic, mediambiental i social. I
treballar també, per tant, amb l’accessibilitat del turisme,
treballar en el turisme esportiu, com el turisme de natura, el
turisme gastronòmic. En això és en el que estam treballant. No
en dur més turistes a l’estiu, on tots..., menys vostè pareix ser,
hi ha un consens bastant social i bastant generalitzat, que no
necessitam més quantitat a l’estiu. Per tant, hem d’anar a
millorar des del punt de vista també laboral, pensem en els
treballadors, també turisme a l’hivern.

Vostè pot fer tota la demagògia que vulgui i pot tergiversar,
però qui va dir “triem el turisme que volem, hem de captar
clients de mig i alt poder adquisitiu, en detriment de la resta”,
és un membre de la seva executiva.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

II. 8) Pregunta RGE núm. 15977/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a relació de la Conselleria
de Transparència, Cultura i Esports amb els mitjans de
comunicació que reben suport econòmic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta RGE núm. 15977/16, relativa a relació de
la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports amb els
mitjans de comunicació que reben el seu suport econòmic, que
formula el diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera Mateu, hem vist les darreres setmanes que una
de les principals funcions de la seva conselleria és la de regar,
amb el doll gruixut de la subvenció, a determinats mitjans de
comunicació, especialment aquells més afins ideològicament a
vostè. Molts d’ells mantenen una forta càrrega ideològica
nacionalista, d’esquerres i fins i tot de caràcter independentista.
Alguns directament es dediquen a insultar aquells que no
pensen com ells. Som molts els que ja no diuen “consellera de
Transparència”, sinó que parlen de “consellera de
transferència”...

(Algunes rialles)

I no els falta raó. De fet vostè va transferir fa poc 140.000
euros al Diari Ara, 40.000 a Diari de Balears i ara es tornen
transferir 113.000 euros més, dels quals el premi gros se l’ha
endut l’entitat independentista Obra Cultural de Balears amb
més de 24.000 euros. 

Sra. Consellera, la pregunta és molt senzilla, quina relació
manté la consellera de “transferència”, Cultura i Esports amb
els mitjans de comunicació que reben el seu suport econòmic?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,
CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Camps, li assegur que no sé de
quin tipus de relació em parla, però jo el que li dic és que
aquest govern dóna als mitjans de comunicació les subvencions
a través de procediments oberts i públics, transparents. I
simplement jo no sé què li molesta a vostè, jo crec que deu ser
que realment aquesta consellera treballi per a aquelles tasques
que té encomanades, com són la promoció de la llengua
catalana. 

Jo vull trobar que segurament encara deuen tenir unes certes
reticències o una catalanofòbia, o una veu xenofòbia, no sé què
dir-li exactament, però crec que deu venir per aquí, perquè
l’únic que fa aquesta consellera és treballar en les seves àrees

on és competent i amb els mitjans legals que té a disposició
aquest govern.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, em
permetrà que li llegeixi el que va escriure fa unes setmanes un
exarticulista del Diari Ara, el Sr. Pere Vicens. Deia
textualment: “el 23 de juny passat vaig deixar de colAlaborar en
un mitjà de comunicació on escrivia, junt amb alguns
companys, sobre les polítiques culturals. Escrivíem amb la
voluntat d’obrir un debat sobre quina és la relació que ha de
tenir l’administració pública amb la cultura. El gruix dels
articles començaven amb el títol “Quines polítiques culturals
volem” i s’acompanyaven d’un cas que s’analitzava. Abans
d’arribar al sisè article, el director del diari va rebre pressions
directes de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports,
perquè deixàs de publicar els articles. Em va escriure sobre
aquesta qüestió, mostrant-me el seu interès que abandonàs el
mitjà”.

Sra. Consellera, açò és una acusació molt, molt greu. És
cert, Sra. Mateu, que la conselleria pressiona aquells mitjans de
comunicació que generosament subvenciona, perquè aquests
publiquen el que vostè vol? Es decideix des de la conselleria
quins articles surten o no en els mitjans que vostè subvenciona?

Sra. Consellera, vostè vol convertir la premsa lliure en un
granma. Vostè utilitza els doblers públics per comprar
voluntats i per teledirigir els mitjans de comunicació. És una
vergonya i és intolerable que amb els nostres impostos es
manipuli la veritat d’aquesta manera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,
CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Gràcies. Amb les seves paraules crec que denigra i molt la
professionalitat dels mitjans de comunicació. Jo no entraré en
el seu joc, jo no som la que faré el mateix que van fer vostès
dins IB3 que varen prohibir que s’utilizassin paraules com
“Bauzá”, com “crisis” en el seu moment. No és el tarannà
d’aquesta conselleria i tampoc no és el tarannà de dir el que han
d’escriure als diaris o deixin d’escriure als diaris.

Les persones poden fer les opinions que vulguin, si té
qualque prova en aquest sentit, que aquesta consellera o cap
membre de l’equip de la conselleria ha marcat aquestes
directrius dins el diari, el que ha de fer és denunciar-ho com
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correspon. No seré jo qui aturi els peus a ningú que posi
denúncies. Però jo en cap moment ni marcaré ni deixaré de
marcar. El que li he dit és que he tret unes subvencions on s’hi
pot presentar qualsevol mitjà. I li he dit, a més, que des que
vaig ocupar com a consellera aquest càrrec, a aquestes
subvencions de cara a l’any que ve, s’hi podrà adherir
qualsevol mitjà que vulgui fer la seva edició en català.
Qualsevol mitjà!

(Alguns aplaudiments)

II. 9) Pregunta RGE núm. 15978/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunions de la comissió
d'ètica pública.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 15978/16, relativa a reunions
de la comissió d’ètica pública, que formula el diputat Sr. Juan
Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. El pasado día
17 de mayo en el boletín oficial de la comunidad autónoma se
publicaba el código ético, que afecta a todos los cargos del
Govern. En su texto, el objetivo fundamental era ir más allá de
las obligaciones legales y establecer medidas adicionales de
comportamiento ético, en especial cuando se trata de la gestión
de fondos públicos, la gestión de subvenciones o la gestión de
contratos. E interesaba especialmente incidir en que no puede
haber confusiones de intereses privados, propios del alto cargo,
de familiares o de terceras personas. Promovía los principios de
igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia.

En principio, iniciativa positiva, pero queríamos saber que
en este mismo código ético se establecía la creación de una
comisión ética, que se tenía que reunir dos veces al año.
Queremos saber si se ha creado dicha comisión, si se ha
reunido y qué temas ha tratado.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,
CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Lafuente, per fer-me una
pregunta amb un poc més de seny. No s’ha convocat ni s’ha
reunit encara aquesta comissió d’ètica pública que, com dit
vostè, és concebuda com un òrgan d’assessorament per al
compliment del codi ètic. Aquesta comissió ha d’estar formada
per tres vocals, que han de ser persones amb uns perfils
adequats que marca a més el codi ètic, i la realitat és que ens
està costant trobar un equilibri entre les persones del món
acadèmic i amb experiència a l’administració que puguin tenir
un perfil adequat per tal de dur i construir aquesta comissió i

poder dur a terme aquesta tasca. Però és la voluntat d’aquesta
conselleria convocar-la el més aviat possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidenta. Gracias, consellera, por la contestación.
Claro, crear un código ético y que la comisión que tiene que
valorar su cumplimento no esté creada y no se reúna, pues
evidentemente hace que ese código ético al menos flaquea, al
menos cojea en cuestiones importantes.

Precisamente creo que lo que debería hacer, Sra.
Consellera, con todos los respectos, es convocarlo con
urgencia, crearlo con urgencia porque hay temas bastante
importantes y bastante llamativos en la polémica pública, para
que tengan contenido. Esta comisión, por ejemplo, podría tratar
respecto a la polémica que tenemos en los medios de
comunicación y en la opinión pública, respecto a la situación de
Podemos, en que se están en el fondo debatiendo cuestiones de
gestión de fondos públicos. Por un lado tenemos quiénes
opinan que la contratación del Sr. Bachiller se debía a
presiones políticas, ayer mismo salía en la prensa: “el Govern
siguió negociando con el CSIC, pese al traje a medida del Sr.
Bachiller”.

Por tanto, hay un motivo importante aquí para la reunión de
esta comisión. O quienes opinan que quien se tendría que
analizar su comportamiento en cuanto al cumplimiento del
código ético, sean las personas que han intervenido en la
contratación de la ex empresa del Sr. Jarabo, con un incremento
sustancial. Si ahí ha habido o no una vulneración por parte de
quien ha gestionado, por cierto, su conselleria que ha dado una
contratación de un contrato menor a dedo, o el Institut
d’Estudis Baleàrics, que también ha dado una subvención a esa
empresa, si las personas con responsabilidad política en esta
conselleria cumplen o no cumplen el código ético.

Por tanto, tienen temas suficientes para reunirla con
urgencia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,
CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Com li hem dit, la intenció d’aquesta consellera és en breu
poder constituir-la. Però realment creim que és molt important
que aquests tres representants, sobretot perquè després no em
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puguin atacar que aquestes persones són triades amb uns perfils
determinats, o que siguin amigues meves, com estan insinuant
en altres temes, puguin representar les principals sensibilitats
d’aquesta comunitat.

Per això volem que siguin, han de ser unes persones que no
poden estar en primera línia política, que han de tenir una
experiència, competència, prestigis professionals contrastats en
matèria relacionades amb l’ètica, el dret o la governança
d’organitzacions; i que no estiguin involucrades, ni hagin estat
involucrades, ni siguin sospitoses o puguin estar imputats en
cap cas de corrupció. Aspectes que, com comprendrà, són a
vegades difícils de trobar en diferents persones i estam
treballant des de fa uns mesos i els convid que si tenen qualque
proposta la facin arribar, per tal de poder convocar aquesta
comissió del seguiment del codi ètic d’aquest govern, perquè
no tenim cap problema perquè aquesta comissió tracti i
assessori en temes de gestió pública.

II. 10) Pregunta RGE núm. 15982/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. María Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a dades demandades
per la Llei de transparència que no es publiquen a la web.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 15982/16, relativa a dades
demandades per la Llei de transparència que no es publiquen a
la web, que formula la diputada Sra. Maria Núria Riera i
Martos del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Mateu, la Llei de
transparència, estatal i obligatòria, estableix una determinada
informació que s’ha de publicar a la pàgina web de totes les
administracions, perquè la gent la pugui conèixer; informació
que a més ha de ser visible des del portal de transparència.

Actualment hi ha encara moltes qüestions que demana la llei
i que no es publiquen a cap lloc a la web de la comunitat
autònoma del Govern, i la responsabilitat és de vostè i de la
seva Conselleria de Transparència. Per exemple, a nosaltres ens
consta dels articles 6, 7 i 8 de la llei, que falten els encàrrecs de
gestió, expedients d’elaboració de normativa, circulars,
instruccions, directrius, respostes a consultes que tenguin
efectes jurídics, plans o programes anuals o plurianuals on
figurin objectius concrets, activitats, mitjans, temps prevists per
a la seva execució, indicadors de mesura, valoració, normativa
d’aplicació a l’òrgan, etc.

Sra. Consellera de Transparència, fa un any i mig que
governen, quantes dades falten per publicar i complir la llei?
Com valora vostè aquests incompliments?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Ruth Mateu.

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,
CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Gràcies, Sra. Presidenta. I també li vull agrair, Sra. Riera,
que algú per fi em faci una pregunta amb una mica de criteri i
sentit comú.

Li puc confirmar que la Direcció General de Participació i
Transparència treballa cada dia per complir el més prest
possible amb totes les dades que s’han de publicar per la Llei
de transparència estatal. Per això i per garantir aquesta
informació que actualment o no s’està publicant, alguna, o es
fa en forma puntal i dispersa i en formats diferents en cada
òrgan, la Direcció General de Transparència i la Direcció
General de Desenvolupament Tecnològic creen una aplicació
per ser visible a cada lloc web de cada conselleria, per poder
penjar totes aquestes dades que ens manquen per penjar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera, el que
passa és que la transparència en aquesta informació que té dret
a tenir la ciutadania és obligatòria des de desembre de 2015, li
ho record, perquè va entrar en vigor mig any després que vostès
començassin a governar. No han tengut temps de complir-la i
publicar les dades que els ciutadans tenen dret a conèixer? No
som jo que li dic que hagi de publicar més aquesta informació,
no és només el Partit Popular, els mateixos directors generals
de la seva conselleria estan preocupats perquè no saben com
han de fer entendre la resta del Govern que s’han de publicar
totes aquestes dades. No me digui que estan fent feina en una
plataforma perquè és un poc la resposta reiterada cada vegada
que li demanam per la transparència.

Són vostès menys transparents que el Partit Popular, Sra.
Consellera? No publiquen dades, no hi ha òrgan per
reclamacions, no hi ha la comissió d’ètica, segons acabam de
veure. No té vostè autoritat en matèria de transparència sobre
la resta de consellers? O és que la Sra. Armengol creu que és
així com ha de funcionar i li ho consent? Ens hauria de
respondre si és vostè que no fa la seva feina i enganya la Sra.
Armengol, o és la Sra. Armengol que ens enganya a tots quan
parla de transparència.

Per tant, per favor en el seu torn de rèplica estaria bé que
ens contestàs, sí o no, tenen vostès els pitjors índexs de
transparència dels governs balears?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Ruth Mateu.
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LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,
CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Sra. Riera, l’índex de transparència encara no ens ha arribat,
ja el comentarem segurament en breu que el podrem tenir
disponible.

Actualment ja estam publicant referent a la Llei de
transparència estatal la informació relativa a les funcions dels
diferents òrgans, la normativa aplicable, l’estructura
organitzativa, els plans i programes, les directrius i
instruccions, els documents subjectes a un període d’informació
pública, tots els contractes, les dades estadístiques sobre el
percentatge de volum del pressuposts dels contractes
adjudicats, la relació de convenis, les comandes de gestió, les
subvencions i les ajudes, els pressuposts, els comptes anuals,
les retribucions percebudes anualment pels càrrecs i màxims
responsables de les entitats, les declaracions anuals de béns i
activitats, la relació de béns immobles de propietat de les
administracions públiques.

Tot i així també reconeixem que encara queda feina per fer
en aquest moment. No es publiquen les dades sobre les
expedients de l’elaboració de la normativa, les resolucions
d’autorització o reconeixement de compatibilitats i la
informació estadística necessària per valorar el grau de
compliment. 

Com li he dit, tota la resta d’informacions sí les publicam,
crec que realment hem treballat perquè de totes les que li he dit,
són tres les que actualment encara no podem publicar d’una
manera diríem unificada, per açò li he dit que volíem establir
un microsite dins cada conselleria, per fer-ho de forma més
fàcil. Però la convid a visitar el nou portal de transparència, que
no és que sigui nou, l’hem remodelat, per tal d’accedir a la
informació molt més fàcil per a vostè i per a tota la resta de la
ciutadania.

II. 11) Pregunta RGE núm. 15960/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a descompte de viatges als
residents de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 15960/16, relativa a
descompte de viatges als residents de les Illes Balears, que
formula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas del Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera. Té la paraula la Sra.
Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Presidenta. Bon dia, senyores diputades, senyors
diputats. Bé, m’adreç a vostè, Sr. Pons, perquè interpret que
serà vostè qui respongui. La qüestió és que el passat mes de
maig el Ministeri de Foment va llançar una ofensiva contra les
Illes Balears, una ofensiva més, quan l’exministra Ana Pastor
va anunciar nous canvis en relació amb els descomptes de
resident que s’apliquen a les tarifes de descompte aeri a grups,
entitats socials i a empreses que subscriuen convenis amb
companyies aèries, entre d’altres.

Aquesta iniciativa de Madrid, que s’empara en una
resolució de la Direcció General d’Aviació Civil de 2014,
preveu que Foment únicament abonarà el descompte del 50%
sobre l’import del preu màxim autoritzat per part del propi
ministeri. Però a la pràctica, els preus que s’ofereixen al
mercat, són substancialment superiors a aquells que marca
Foment. I, per tant, l’estudi que ha elaborat l’Associació
d’Agències de Viatges de les Illes Balears posa de manifest que
en molts de casos els preus dels bitllets d’aquests colAlectius, un
cop aplicat el descompte, podrà arribar a un encariment de fins
a un 80% respecte del preu actual.

Aquesta mesura que es preveu que entrarà en vigor a partir
de dia 1 de gener de 2017, ens situa novament en una situació
d’usurpació de drets en matèria de mobilitat, que anulAla part
dels drets que ens reconeix la Unió Europea, la Constitució,
l’Estatut d’Autonomia i el règim especial de les Illes Balears,
que reconeix i empara la nostra singularitat pel fet de ser illes.

Sr. Conseller, sabem que vostè ja ha demanat una reunió
amb el nou ministre, el Sr. Iñigo de la Serna, perquè així ha
sortit en els mitjans de comunicació, on pensa abordar aquest
assumpte i ens preocupa que aquesta reunió es dugui a terme
abans que teòricament entri en vigor aquesta nova normativa.
I, finalment, la majoria de nosaltres ens demanem en quina
situació d’indefensió quedaran els ciutadans i ciutadanes
d’aquestes illes si finalment s’aplica l’amenaça que preveu el
Ministeri de Foment en relació amb aquests descomptes i
també ens agradaria saber si en definitiva, han pensat a iniciar
accions legals contra aquesta mesura en cas que finalment sigui
d’aplicació.

Per tant, li agrairia que ens fes una explicació de quines
accions té previst dur a terme a curt termini, Sr. Pons.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons. 

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Tur, l’ofensiva de la
Sra. Pastor del mes de maig la vam desactivar en aquell
moment, ens pensàvem. El que passa és que dia 27 d’octubre,
el director general d’Aviació Civil dictava una nova resolució
on s’estableixen els preus de mercat aplicables al descompte de
resident, per als contractes comercials, per als majoristes de
viatges i per als grups. Dia 27 d’octubre, quatre dies abans de
la presa de possessió del Sr. Rajoy com a president, l’anterior
govern en funcions, pren una de les darreres decisions que
condueix al descompte de resident, el redueix per a aquests
casos concrets que explicava abans.

Ho va fer sense realitzar cap tipus de consulta prèvia a
ningú. Ho va fer amb nocturnitat i es va equivocar, perquè amb
la voluntat de lluitar contra el frau d’alguna companyia aèria,
no va ser capaç de valorar els efectes colAlaterals de la decisió
adoptada. I els efectes són clars -i vostè hi feia referència-, la
reducció del descompte de resident tindrà com a conseqüència
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l’increment del cost del bitllet per a tots aquests ciutadans. Una
resolució que és rebutjada per part del Govern de les Illes
Balears i on demanam clarament al ministeri que rectifiqui. Ho
vam fer des del primer dia que en vam tenir coneixement, en
reunions amb AVIBA, amb la qual tenim un pont de
comunicació permanent, amb la petició de reunió amb el
ministre, a la que vostè feia referència i que hem de dir que
encara a dia d’avui no hem rebut resposta i que si va tan lent
com ho fa per als nomenaments, s’acabarà el temps i la
legislatura. A dia d’avui, un mes després, encara no hi ha
secretari general, no hi ha director general, no hi ha secretari
d’estat en aquest ministre. I fixi’s vostè, fa un mes signen la
resolució, se’n van tots, ningú no dóna la cara i en aquests
moments ningú per part de Madrid no és capaç de plantejar una
sola solució.

Només la presidenta, la setmana passada, a la Sra. Soraya
Sáez de Santamaría, li va plantejar, d’aquí va sortir una reunió
amb el secretari d’estat, que la consellera Costa farà aquesta
mateixa setmana, i nosaltres en paralAlel, per la via sectorial,
continuam treballant. Ho feim amb un front comú, amb
Canàries, Ceuta i Melilla, que farà que de manera conjunta
facem un plantejament d’oposició. És més, aquest divendres
amb el Govern canari hi ha una cimera i aquesta serà una de les
qüestions que tractarem de manera conjunta i on analitzarem el
fet de no descartar emprendre la via judicial si és necessari,
perquè davant d’un fet com aquest i de la negativa al diàleg per
part del Govern de Madrid, s’ha d’actuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Sr. Pons, li agraesc molt la seva àmplia
explicació, perquè crec que respon com a mínim
satisfactòriament a les expectatives que tenim pel que fa a la
defensa que ha de fer aquest govern dels drets dels illencs i les
illenques, i en tot cas jo també llençaria un prec aquí, i és que
el Partit Popular, a banda de buscar titulars de premsa rosa, que
tant els agraden, fes un poc de feina per intentar que aquesta
situació finalment no arribi al pitjor dels finals que pot tenir,
que és que finalment molts de clubs esportius d’aquestes illes
que s’han de traslladar entre illes i fora d’aquestes illes a
competir, que grups de persones majors que viatgen i de grups
esportius...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, el seu temps s’ha exhaurit.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta.

II. 12) Pregunta RGE núm. 15986/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a noves instal·lacions de l'IES
Marc Ferrer de Formentera.

Dotzena pregunta, RGE 15986/16, relativa a noves
instalAlacions de l’IES Marc Ferrer de Formentera, que formula
la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt
Gent per Formentera. Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. March, bon dia. Miri, en aquest
cas la pregunta que tenc per a vostè és relativa a la previsió que
té la seva conselleria per a la posada en funcionament o en
servei dels nous equipaments i la nova cuina que s’ha construït
a l’institut d’ensenyament secundari Marc Ferrer de
Formentera, i que permetrà que una trentena d’alumnes que
actualment cursen tres cicles de formació de diferents graus
puguin fer-ho en unes condicions òptimes, amb la tecnologia
més puntera i necessària per poder fer les pràctiques en bones
condicions, i que per tant ens permetrà donar compliment a una
de les demandes de la comunitat educativa a la nostra illa, del
mateix consell insular, i evidentment dels alumnes i de tota la
comunitat de la nostra illa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Diputats i diputades, bon dia a
tothom. Sra. Tur, moltes gràcies per la seva pregunta.

És evident que una de les preocupacions de la Conselleria
d’Educació respecte de Formentera és que tenguin els
estudiants la màxima igualtat per poder assolir els objectius que
es plantegen com a estudiants i com a futurs... com a ciutadans
de les Illes Balears. Nosaltres ja hem anat més de tres vegades,
ja, a Formentera a tenir reunions per conèixer la realitat de
Formentera; la darrera va ser el mes de setembre, en què vaig
poder inspeccionar -entre cometes això d’inspeccionar- les
obres de la cuina de l’IES de Formentera, que es va licitar i que
té un pressupost de 135.000 euros. Jo crec que properament
aquest..., crec que el mes de desembre crec que podem dir que
estaran acabades les obres de l’acabament de la cuina, amb la
qual cosa els tres cicles que tenim d’FP, bàsica, FP de grau
mitjà de cuina i gastronomia, i de restauració, tendran unes
instalAlacions adequades per fer de cada vegada més una feina
educativa de qualitat.

Per tant nosaltres crec que d’aquesta manera consolidam els
tres cicles perquè a partir del curs 16-17 ja no (...) el curs de
cuina, curs de gastronomia, de cuina i de restauració, amb la
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qual cosa jo crec que l’oferta formativa de Formentera
s’incrementa de forma significativa i donam resposta a les
demandes que ens ha fet la comunitat educativa, i que volem
consolidar en aquests moments i començar a parlar d’altres
qüestions de què ja hem parlat amb la direcció de l’IES Marc
Ferrer. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Li agraesc, Sr. March, la seva resposta.
Com veig que en aquest cas tendrem un bon regal de Nadal,
que serà poder començar l’any amb unes cuines, amb un
excelAlent equipament a l’IES Marc Ferrer, entendrà que jo
perseveri i per tant aspiri a continuar demanant un regal de
Nadal ja per al Nadal de l’altre any. Per tant continuarem
treballant reivindicant la necessitat no només de consolidar
això que ja s’ha fet, és a dir, els tres graus que vostè ha dit i
dels quals evidentment n’estam profundament satisfets, sinó
aspirar a tenir-ne encara més en el futur, evidentment en funció
de la demanda que fins i tot els mateixos alumnes ens
traslladin, perquè consideram que és important ampliar la
família professional dels mòduls que es vagin oferint o dels
cicles nous que es puguin anar oferint, i sobretot també perquè
entendran que d’una oferta de la conselleria que s’estima en
397 cicles diferents d’una amplíssima gamma de famílies
professionals, que l’illa de Formentera avui en dia només en
compti amb tres no deixar de ser una situació... relativament
greu i de la qual evidentment tots som responsables.

Per tant jo esper que la demanda dels alumnes s’incrementi
per ampliar a noves famílies, i com que vostès han complert
estic segura que per a l’any que ve podrem demanar un altre
regal de Nadal i continuarem tenint bons resultats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Sra. Sílvia Tur, m’agrada, estic
content que se senti contenta amb el regal, però jo demanaria
al Consell de Formentera un regal a la conselleria, que és un
solar per construir definitivament el CEIP de Sant Ferran...

(Rialles i alguns aplaudiments)

...estaríem molt contents, i això jo crec que donaria resposta i
llevaríem barracons o aules modulars, que alguns ens ho
demanen i nosaltres ho volem, i que estic convençut que també
volen. Per tant jo li deman que el Consell de Formentera ens
regali aquest solar, que no és només la conselleria sinó tota la
comunitat educativa de Formentera. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. 13) Pregunta RGE núm. 15961/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a pagament de PAC, política agrària
comuna europea.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 15961/16, relativa a
pagament de PAC, política agrària comuna europea, que
formula el diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Potser
que a Formentera els arribi el regal per Nadal, però als pagesos,
ni crec que pels Reis. Podrà coincidir amb mi, Sra. Presidenta,
que les pageses i els pagesos quan han de fer pagaments a
l’administració o als seus proveïdors no poden dir “vos pagaré
més tard perquè jo encara no he cobrat de l’administració”. 

Davant que som al segon any que duim el retard en el
pagament en termini del cent per cent que es podia pagar abans
de 31 de desembre de l’any en curs, i que l’any passat l’excusa
va ser que el Sr. Company havia agafat un sistema informàtic
del Govern central i no funcionava, i enguany, amb paraules de
la conselleria, és que és complex tècnicament i
administrativament el sistema que ha implicat la nova política
de la Unió Europea -paraules textuals- de la PAC 2015-2020,
davant aquesta situació, mentre ens excusam en la gestió, els
pagesos veuen que a final d’aquest any sols hauran rebut el
80% de la quantia que la CAIB pot avançar de les ajudes de la
PAC, és a dir, un 70% dels 27 milions d’euros, i per segon any
consecutiu els pagesos veuen que no cobraran el cent per cent
del que podrien cobrar abans de 31 de desembre.

Per això li demanam des d’El Pi, estan pagant dins termini
les ajudes de la política agrària comuna europea?, l’estan
pagant, li deman?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Font. Estic contenta
que em faci aquesta pregunta, perquè precisament des de la
Conselleria de Medi Ambient i Agricultura i des de FOGAIBA
s’ha fet moltíssima feina per poder pagar aviat i amb rigor,
perquè com vostè sap els controls de la Unió Europea són molt
estrictes i moltes vegades acaben en sancions que en lloc
d’ajudar els pagesos els perjudiquen molt més.

Del pagament de la PAC que se’ns permet avançar abans de
dia 30 de novembre, se’ns permet avançar fins a 15 milions
d’euros, en aquest sentit FOGAIBA ja ha pagat més de 12
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milions d’euros, i aquesta setmana es farà un nou pagament de
940.000 euros. En definitiva, s’hauran pagat gairebé 13 milions
d’euros que afecten 5.043 beneficiaris de les Illes Balears. El
proper pagament considerable ja es faria en període ordinari,
que està previst dia 30 de gener de 2017, i la resta de les ajudes
es pagarien fins a dia 30 de juny.

Per tant, Sr. Font, duim un bon ritme, amb rigor i amb
seriositat, i és una gran notícia per als pagesos de les nostres
illes. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. President. No negaré que facin esforç, però el
primer que li diré és que posin més gent per poder ajudar a
treure això en termini; així com en posen a Treball, també en
posin aquí. Quan defensem la pobresa energètica a qualsevol
casa pensem en la pobresa també energètica d’una pagesa o un
pagès que paga un fix de 200 euros per cada comptador
contractat. 

Tornam començar com a segon any on la gent anirà el 2017
a demanar les ajudes de la PAC quan encara no haurà cobrat el
cent per cent del 2016. Sra. Presidenta, diu la seva conselleria:
“El següent pagament considerable -sense determinar què
significa això- està previst dia 30 de gener de 2017, pagant-se
la resta de les ajudes des de llavors fins al 30 de juny”. És a dir,
estam parlant que coses de 2016 es pagaran dia 30 de juny, i jo
he començat aquesta intervenció dient que si una pagesa o un
pagès ha de pagar a l’administració o als seus proveïdors no els
pot dir que no els pagarà perquè no pot; no, li posarem un 20%
de recàrrec. 

Davant aquesta situació, davant 6.500 persones, dones i
homes, que es dediquen encara a la pagesia, que multiplicat per
tres persones de cada unitat familiar són més de 20.000
persones, eh?, que estan patint, quina estratègia tenim, agrícola,
en aquesta terra? Realment estam investigant per noves llavors,
per nous sistemes?, estam devora aquests 6.000? I després
volem crear nous sectors productius i en tenim un i no hi
invertim?, és el segon any que baixa el pressupost
d’agricultura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, el seu temps s’acaba.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sra. Presidenta, aquest és un sector estratègic, és l’1,5% del
PIB, tant de bo en tenguéssim un altre de nou amb un 1,5.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Font. Evidentment,
vostè parlava d’una qüestió que també és evident que és que la
complexitat tècnica i administrativa que posa la Unió Europea
en el pagament de la PAC 2015-2020 és molt més gran que a
l’anterior PAC, i també la càrrega de la feina extra que això
suposa. El problema no és de disponibilitat econòmica, sinó
que són les revisions administratives a què ens obliga la Unió
Europea.

Així i tot, i jo crec que perquè quedi clar, l’any passat
vàrem ser la tercera comunitat autònoma en pagament, en
compliment del pagament de la PAC, i només poguérem
avançar 3,1 milions d’euros a 12 de novembre del 2015.
Enguany acabarem el novembre havent avançat 13 milions
d’euros, crec que és una bona notícia, repetesc, per als pagesos
de les nostres illes.

I recordar que hi ha comunitats autònomes que encara no
han començat a pagar la bestreta d’enguany. Per tant, crec que
també hem de posar en valor allò que funciona bé, i per poder-
ho fer hem augmentat el personal en dues persones a
FOGAIBA i augmentarem en una tercera, precisament per
poder agilitar, i demostram amb fets que s’han agilitat, les
gestions respecte del que succeïa l’any passat i l’anterior.

I no oblidem que aquestes persones del FOGAIBA, a part,
gestionen les ajudes de sequera, que ha posat aquest Govern -
per cert, sense ajuda del Govern central- i que es tramiten des
del FOGAIBA, i també per pagar el PDR, que també recordaré
que, per primera vegada en la història d’aquesta comunitat
autònoma, s’ha dotat econòmicament tot el període que ha de
durar el PDR, del 2014 al 2020. I també val la pena recordar
que el 30% que pagava el Govern d’Espanya no el paga i
només paga el 30%, el 3%, per tant de 150 milions d’euros 75
els haurem de pagar des de les Illes Balears, amb un esforç
important cap a un sector que, per a nosaltres, és estratègic, que
és el sector primari, però que per a altres institucions, per a
altres governs sembla que no és estratègic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II.14) Pregunta RGE núm. 16117/16, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a persones
transsexuals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 16117/16, presentada en
substitució de la RGE núm. 15976/16, relativa a persones
transsexuals que formula la diputada Sra. Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la
paraula la Sra. Laura Camargo.
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LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia, Sra. Presidenta, bon dia
diputats i diputades, personal de la cambra. Vull demanar avui
per una qüestió de drets humans fonamentals, els drets humans
de les persones transsexuals. Ben Amics i Chrysallis ens han
informat fa uns dies d’una situació que consideram gravíssima
respecte de l’aplicació de la Llei integral d’LGTBI que ens
preocupa i molt.

Aquests mesos s’ha fet una interpretació, des del nostre
punt de vista, errada de la Llei LGTBI, que ve a dir que
despatologització de la transsexualitat comporta la pèrdua de
l’atenció psicològica al procés de reassignació sexual, i això és
per a nosaltres simplement intolerable.

Com bé sap la Sra. Presidenta, la reassignació sexual és
avui un procés ple d’obstacles i demostra el gram
empoderament també de les persones transsexuals, però no
deixa de ser cert que algunes d’aquestes persones necessiten
atenció psicològica, sobretot per fer front a la transfòbia que,
malauradament, encara existeix dins la nostra societat.

Pensem que entre les persones en procés de reassignació
sexual hi ha encara molts al·lots i al·lotes que necessiten rebre
atenció psicològica adient. És per això que li deman: com s’ha
decidit acabar amb l’atenció psicològica vigent sense haver-hi
un nou protocol d’atenció integral en la transsexualitat? Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Sí, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Camargo, per la seva
pregunta, que crec que servirà per aclarir algunes qüestions.
Primer de tot, vull deixar el compromís amb les garanties que
aquest govern vol donar a totes les persones, sigui quina sigui
la seva identitat sexual, i crec que l’aprovació de la llei que es
fer de l’LGTBI en aquest parlament és una prova claríssima i
el compromís també amb els acords pel canvi signats amb
vostès.

El Govern no ha deixat d’atendre cap persona transsexual,
i crec que això també ha de quedar clar, aquest missatge; sí hi
ha hagut un procés de transformació dins el sistema d’atenció
de la salut, que s’ha pactat amb les associacions i s’ha pactat
amb els afectats. I és veritat que sembla que hi ha hagut un
error de comunicació amb els usuaris, que ja estat corregit.

Ahir, precisament, es va telefonar, un per un, als pares i als
infants, i no es va cancel·lar cap cita, sinó que es varen
reprogramar, precisament perquè s’ha posat un servei d’atenció
psicològica específic per part de l’ib-salut, i per tant s’han
reprogramat totes les cites a partir d’1 de gener; no només no
es retira l’atenció psicològica, sinó que es fa molt més
especialitzada, precisament per al compliment de la llei que
vàrem aprovar entre tots i totes en aquest parlament. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies. Sra. Presidenta, no és precisament el que vostè ha
dit el que ens han explicat les associacions i les persones
afectades. De fet, sí que se’ns ha explicat clarament que durant
aquests mesos no hi ha hagut cap tipus d’atenció. Pensam, a
més a més, que la possibilitat que les unitats de salut mental
tractin aquests processos de reassignació sexual no és viable, ni
que tot el personal està preparat per atendre aquest tipus de
casos.

El que demanam nosaltres són tres coses molt clares: el
restabliment immediat de l’atenció als transsexuals, fins que el
nou protocol estigui en marxa; que els protocols siguin aprovats
amb la participació del moviment transsexual de les Illes i que
hi hagi una investigació dins la Conselleria de Salut per veure
qui ha pres la decisió de deixar sense atenció durant aquest
temps, com se’ns ha denunciat, les persones transsexuals.

Volem unes Illes lliures de transfòbia, bifòbia, lesbofòbia
i hemofòbia, tal com aquest Ple va votar recentment, però
volem fets, no volem paraules. Podem comptar amb nosaltres
i podem comptar també amb el moviment LGTBI.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Camargo, jo li don la
informació que tenim des del Servei de Salut, que crec que és
la que pertoca donar-li, i no ha quedat cap persona transsexual
sense atenció des del Servei de Salut.

Arrel de l’aprovació de l’LGTBI en aquest Parlament, en
aquesta cambra parlamentària, fins llavors era necessària la
intervenció de Salut Mental per poder fer la reassignació de
sexe, a partir d’aquesta llei canviam els protocols dins la
Conselleria de Salut, que crec que és el que pertoca,
precisament perquè n’hi hagi prou amb el desig de l’usuari o
passar pel metge de capçalera o, en el seu cas, el pediatre,
perquè parlam de menors, per poder començar a treballar la
reassignació de sexe.

El Servei de Salut, conscient que moltes vegades es
necessita un suport psicològic per part de la persona
transsexual, el que ha fet és la contractació d’un psicòleg clínic
expert en transsexualitat, que és en el que reprogramam les
cites a partir de dia 1 de gener, desvinculant la necessitat de
passar per Salut Mental per tal no de estigmatitzar un tema com
la transsexualitat, precisament en línia amb el que aprovàrem
en el Parlament de les Illes Balears.
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I això es fa parlant amb les entitats i amb les associacions,
a les quals vull agrair fermament tota la feina que fan en
reconeixement d’aquestes persones i en la lluita incansable que
han fet i que de la seva lluita hem pogut, per cert, prendre
aquestes decisions tots junts, en el Parlament, amb la llei
aprovada, i ara, des del Govern, amb la gestió d’aquesta llei
que fem d’acord amb les associacions, amb les entitats i parlant
amb els afectats, que crec que és com s’han de fer les coses.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II.15) Pregunta RGE núm. 15983/16, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a propostes ciutadanes que
s’han inclòs en els pressuposts del 2017.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinze pregunta, RGE núm. 15983/16, relativa a propostes
ciutadanes que s’han inclòs en els pressuposts del 2017, que
formula la diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, a
veure si aquesta setmana hi ha un poc de sort i contesta la
pregunta del principal grup de l’oposició, i amb un poquet de
sort més segur que aconseguim que ho faci amb l’actitud i
l’educació que correspon a la presidenta del Govern.

(Remor de veus)

De totes maneres, permeti’m que li digui que les preguntes
que li formula aquesta portaveu, i que, segons vostè, no tenen
cap interès, a qualcú sí que li han interessat i li han demanat
més informació, o no és cert?

De totes formes, aquesta setmana el tema no l’hauria
d’irritar tant. La setmana passada vostè no va ser present,
pràcticament, en el debat de pressuposts, mentre intervenien els
grups parlamentaris demostrant el mateix respecte que ho va fer
en el debat de propostes de resolució del debat de la comunitat,
i això que vostès eren els del diàleg i el consens, i per això
varen crear una Conselleria de Transparència i Participació
Ciutadana, perquè no hi hagués cap dubte de la seva voluntat.

Ens pot dir, Sra. Presidenta, quines són les propostes que li
han fet arribar els ciutadans per a aquests pressuposts i quantes
s’han incorporat? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Prohens. Aquesta
pregunta que vostè fa ja la va fer fa setmanes qualque membre

del seu grup parlamentari i la Sra. Cladera li va contestar
explícitament la pregunta que vostès feien.

És cert i veritat que a nosaltres ens hagués agradat poder
tenir molt més temps en exposició pública el pressupost, per tal
que pogués ser examinat per les entitats i associacions, és vera
que a l’oposició li cau molt bé i ara entén que la participació és
important, perquè vostès només el varen tenir en exposició
pública un dia, perquè la gent pogués fer al·legacions.
Nosaltres l’any passat li vàrem tenir set dies i enguany no hem
pogut fer-ho perquè, Sra. Prohens, em sap greu explicar-li, els
seus que governen a Madrid, s’han dedicat durant mesos a
boicotejar les comunitats autònomes, a no donar-nos les xifres
per poder fer el pressupost i, per tant, ha estat molt complicat
poder tenir el pressupost en el moment que pertocava, que era
dia 30 d’octubre tenir-lo entrat al Parlament.

I hem optat per això, per l’estabilitat i per garantir uns
comptes públics als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears,
que, per cert, li puc dir que estic molt orgullosa dels
pressuposts que ha presentat la Conselleria d’Hisenda per a
l’any 2017, és un pressupost clarament social que ve a resoldre
els problemes que tenen històricament els ciutadans d’aquestes
Illes i alguns que crearen vostès amb molta força la passada
legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta setmana almanco hem
aconseguit que rebaixàs el to i parlàs com a una persona
educada.

(Remor de veus)

Sra. Presidenta del Govern, excuses i mentides, Sra.
Presidenta, excuses i mentides, el que va dir la seva consellera
d’Hisenda, clarament en aquest parlament, és que la
participació no era una prioritat, així de clar. Però és clar, tenen
una conselleria quota precisament de participació ciutadana,
una conselleria que ens costa 84 milions d’euros cada any als
ciutadans de les Illes Balears, i resulta que la participació és
postureo.

Avui també hem conegut que ho és la transparència, que ho
és la comissió d’ètica i tantes coses més. No troba que els
ciutadans ens ho podríem estalviar? No es preocupi, segur que
troba un lloc a MÉS per Menorca que no ens costa tants de
doblers a les butxaques dels ciutadans.

Què li fa por de la participació en els pressuposts? Tal
vegada que no pugui desbaratar el seu acord amb Podemos?
Tal vegada que els ciutadans li demanin que acompleixi el seu
mateix programa electoral pel que fa al pressupost d’Educació
i que el director general de Pressuposts va qualificar de

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615983


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 59 / 29 de novembre de 2016 3283

quimera? Tal vegada que li diguin els ciutadans que això que
els pressuposts són més socials que els pressuposts del Partit
Popular és fals, com demostren els seus números? Tal vegada
perquè vol continuar tancant els ulls a la realitat que ofega els
ciutadans d’aquestes Illes amb els seus imposts? Tal vegada per
no escoltar les famílies que renuncien a la seva herència, per
culpa del seu impost de successions i donacions?

Sra. Armengol, no és que la seva supèrbia impedeixi la
participació ciutadana que tant havia anunciat, és que la seva
supèrbia la impedeix veure i escoltar quina és la realitat de la
seva gestió. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Prohens, amb vostè veig que
no aconseguim el seu to insultant, que el canviï almanco seria
d’agrair, però bé, és igual. Miri, el que li molesta a vostè és que
hi ha un govern que funciona, un govern que resol els
problemes de la ciutadania, un govern que aprofita el bon
moment econòmic per redistribuir millor la riquesa i que el
benestar pugui arribar a tothom, i que ho fem des del diàleg i la
participació constant. S’ha acabat governar des de la supèrbia,
des de les retallades, des de la imposició, com vostè aplaudia
sonorament dimarts rera dimarts al Sr. Bauzá.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Ara, governam d’una altra manera, Sra. Prohens. I no
només podent participar o no en les inversions dels pressuposts,
sinó que és de forma constant.

Miri, hem fet Conferència de Presidents amb els consells
insulars per parlar dels pressuposts, tenim el Consell de la
Joventut, tenim el Consell de la Cultura, la Mesa d’Habitatge,
la Mesa de pobresa energètica, el Consell Agrari, la Mesa
d’economia social, les meses de competitivitat, la Mesa de
salut, la Mesa de cooperació, el Consell Escolar de les Illes
Balears, les reunions amb la comunitat educativa, les meses de
turisme, les comissions d’economia, les comissions per pactar
l’impost de turisme sostenible i etc. La nostra forma de fer
feina és pactar prèviament les polítiques que hem de fer per als
ciutadans i ciutadanes.

Volen reduir llistes d’espera els ciutadans? Sí, per a això hi
ha recursos. Volen una renda social? Sí, per a això hi ha
recursos. Volen garantir millor sanitat? Per a això hi ha
recursos. Millor educació? Per a això hi ha recursos, Sra.
Prohens.

Nosaltres governam des del diàleg i des del compromís,
vostès a això no hi estan acostumats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

III. Interpel·lació RGE núm. 15067/16, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en
relació amb el REB.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 15067/16, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en
relació amb el REB. Té la paraula el Sr. Antoni Camps del
Grup Parlamentari Popular.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera d’Hisenda, Sra. Cladera, el temps passa, el
temps passa i ja duem un any i mig de legislatura i a hores d’ara
sabem molt poc de les intencions del Govern respecte del que
hauria de ser la proposta consensuada, dialogada, participada,
de nou règim especial i fiscal de Balears.

El que sí sabem és que l’actual Govern va aturar, a l’any
2015, la tramitació que es feia, per part del Govern central,
d’incloure, per primera vegada, un règim fiscal especial en el
REB, en el REB que tenim actualment en vigor; s’hi
incorporava, per primera vegada l’aspecte fiscal, que mai, que
mai, per part de Madrid, no s’havia volgut tenir en compte. Un
règim fiscal que el que feia era estimular l’esforç inversor de
les nostres empreses i autònoms; deixava sense tributació entre
el 65% i el 75% dels beneficis obtinguts a Balears per les
nostres empreses i autònoms i que es destinessin a inversions
a la nostra comunitat autònoma.

Pel que s’ha vist, no va agradar aquesta millora claríssima
del règim especial, no va agradar que s’hi introduís per primera
vegada l’aspecte fiscal, el Govern i els partits d’esquerra van
trobar que era poca cosa, que era una ridiculesa, i és cert, és
cert que no era una reforma global del règim especial, que era
només una millora puntual, però ningú no podrà negar que no
fos una millora, era, està clar, una passa endavant. Però,
malgrat que era una passa endavant, malgrat que millorava
determinades qüestions i introduïa l’aspecte fiscal, malgrat tot
açò el Govern ho va tirar endarrera.

Ara, un any i mig després, no tenim res de res, no tenim res
de res. Avui, els nostres empresaris ja haguessin pogut gaudir
d’aquests avantatges fiscals, però, per culpa d’una
incomprensible decisió del Govern, avui no tenen res de res.

També sabem, Sra. Consellera, que el passat dia 11 de maig
la presidenta ens va reunir a tots els representants del partits
polítics, i també els representants de la societat civil, al
Consolat de Mar, ho va fer en plena campanya electoral, i el
resultat va ser molt satisfactori; m’entengui, Sra. Consellera, la
ironia: ens vam fer una foto de família i es va expressar
l’interès del Govern per redactar un nou REB, amb l’ajuda i el
consens de tots. Vam quedar en aquella reunió que cada partit
polític, que cada entitat social allà representada, presentaria les
seves propostes per millorar el REB, i que teníem un termini
fins a finals del mateix mes de maig, pel que hi havia frissors.
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I en el mes de maig, en temps i forma, el Partit Popular va
presentar les seves propostes. I també se’ns va dir que hi hauria
una altra reunió més tècnica, més específica, més concreta a
mitjans mes de juny; una reunió de la qual almenys el Partit
Popular no n’ha sabut res més, no sabem si es va produir
aquesta reunió, però, evidentment, el Partit Popular no va ser
convocat a cap altra reunió, de fet no hem estat convocats a cap
més reunió des del passat 11 de maig.

També sabem que es va aprovar, el passat més de febrer, ja
farà quasi un any, en aquest mateix plenari, a proposta del
Partit Popular, la creació d’un espai de diàleg, ja sigui una
ponència parlamentària, ja sigui una comissió específica,
concreta per tractar els temes del REB; la idea era que a través
del Parlament s’avancés a nivell polític sobre una proposta de
nou règim especial per a les Illes Balears, tampoc no n’hem
sabut res més.

Per últim, entre tots els partits polítics d’aquesta cambra,
hem aprovat una llei amb l’objectiu de reformar la Llei
30/1998, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes Balears,
a fi d’incloure una tarifa plana per als vols interilles, una
proposta que haurem d’anar a defensar al Congrés dels Diputats
i que haurà de rebre també l’aprovació de la Unió Europea.
Resulta curiós que aquesta vegada els mateixos que trobaven
una fotesa, una ridiculesa, la reforma fiscal del REB que havia
aprovat el Partit Popular, i l’havia aprovat... o que s’havia
aprovat aquí i que estava consensuat amb Madrid, avui trobin
un fet històric que haguem aprovat una tarifa plana per als vols
interilles, quan encara queda el més important que és convèncer
Madrid i BrusselAles de la bondat de la nostra proposta. És a
dir, abans presentar una reforma parcial puntual del REB, que
estava aprovada, repetesc, i que avui ja estaria en vigor, era un
inconvenient per poder promoure la reforma integral i
definitiva del REB, ara, aquest argument ja no serveix, ara no
passa res si anam a Madrid a presentar la tarifa plana per als
vols interilles avui i d’aquí un mes hi tornam per presentar la
reforma global d’aquest nou REB, ara açò ja no és un
problema.

Sra. Consellera, se m’escapen, se m’escapen realment
algunes de les coses que vostès fan i defensen.

En definitiva, Sra. Consellera, el seu balanç d’aquest any i
mig, llevat que aquí avui vostè ens expliqui més coses, és
certament, des del nostre punt de vista, molt pobre. Per una
banda, tenim una passa enrere amb la retirada de la reforma del
REB del Partit Popular, la primera vegada, i ho repetesc, que
s’introduïda l’aspecte fiscal dins el règim especial, i vostès el
van liquidar. Tenim també una foto en el Consolat de Mar i ara,
a iniciativa dels grups parlamentaris, que ni del Govern és la
iniciativa, tenim un acord de reforma puntual del REB per
introduir la tarifa plana per als vols interilles. I no tenim res
més, Sra. Cladera, aquest és el seu balanç d’un any i mig.

És per açò que avui li fem aquesta interpelAlació, establirem
una ponència o una comissió parlamentària tal com es va
aprovar el passat mes de febrer, Sra. Consellera? Ens reunirà
als diferents grups parlamentaris per treballar en un document
consensuat i el més complet possible de nou règim especial que
incorpori també aspectes de fiscalitat, encara que sigui amb
més de cinc mesos de retard? Ha realitzat, Sra. Consellera,

algun contacte amb el nou govern d’Espanya per parlar
d’aquesta qüestió? Ha trobat bona disposició per treballar per
aquesta millora del nostre règim especial?

Des del primer moment ens hem posat al costat del Govern
i al costat dels partits d’esquerres per anar tots junts i defensar
un nou REB que doni solució de forma definitiva als problemes
que planteja la insularitat, la doble insularitat i la triple
insularitat. No direm que no a cap millora que es pugui produir
o que es pugui plantejar en qualsevol sentit i que faci referència
al finançament autonòmic o al règim especial, però comprendrà
que no puguem estar d’acord amb el ritme excessivament lent
que vostè imprimeix a aquest tema.

Sra. Consellera, el temps passa volant, la legislatura passarà
i no ens adonarem, és necessari, per tant, fer via, no perdre el
temps. L’excusa que no hi havia govern a Madrid ja no la té, de
fet haurien pogut aprofitar que el Govern estava en funcions
per, entre tots, anar redactant una proposta consensuada i
global de nou REB, de forma que just després de la presa de
possessió del nou govern donar-lo a conèixer a Madrid i
començar la negociació amb el Govern central.

En qualsevol cas, sàpiga, Sra. Consellera, que el Partit
Popular en qüestions que consideram cabdals per a la nostra
comunitat, com és aquest cas, no en farem batalla política de
res, no farem l’oposició destructiva i mesquina de l’anterior
legislatura; ara bé, tampoc no volem ser còmplices de la seva
inactivitat o de la seva falta d’iniciativa que, aparentment, i
llevat que avui vostè ens digui altres coses, du la seva
conselleria en aquest tema. 

Avui fem aquesta interpelAlació, per tant, precisament per
açò, per donar un toc d’atenció i per demanar accions
concretes, propostes noves que puguem analitzar o esborranys
també sobre els quals puguem treballar. Li demanam que ens
informi si hi ha qualque novetat sobre aquesta qüestió. 

Miri, ja que el Partit Popular va presentar les seves
propostes el passat mes de maig i no hem sabut res més, estaria
bé saber també si les ha llegides, si varen agradar o no varen
agradar, en fi, tenir una opinió seva sobre les nostres idees. 

En qualsevol cas, ja dic, Sra. Consellera, volem colAlaborar
amb vostè, volem aportar el nostre granet d’arena sempre en
sentit constructiu, volem fer una feina lleial i pot estar segura,
Sra. Consellera, que nosaltres no serem cap obstacle a l’hora de
tenir una proposta de nou REB consensuada, completa i
reivindicativa. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la representant del
Govern, la Sra. Cladera.
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LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades, bon
dia a tots i a totes. Sr. Camps, efectivament, els acords de
governabilitat apostaven, o aposten, entre altres polítiques per
l’establiment d’un marc institucional i per la... per un nou marc
institucional i per la sostenibilitat financera de la comunitat
autònoma. 

Des del primer dia defensam la negociació d’un nou règim
especial balear que sigui fruit del màxim consens possible entre
els agents socials, econòmics i econòmics de les Illes Balears
i que actualitzi i compensi els costos lligats a la insularitat.
Assolir un nou règim especial per a Balears no és un privilegi,
és un dret, és un dret reconegut que representa una fita
colAlectiva i que ens identifica com a comunitat per rompre amb
aquesta situació d’infrafinançament històric i de no tenir en
compte el fet insular de la nostra comunitat. 

Jo li recordaré què hem fet aquest any i mig, que vostè diu
que hem perdut el temps, i esper poder-li demostrar que
evidentment no hem anat al ritme que ens hauria agradat, però
sí que no hem perdut el temps, perquè hem treballat i hem fet
passes, i el ritme, un dels motius perquè no hem anat al ritme
que ens hauria agradat ha estat l’excusa que ha emprat el
Govern d’Espanya, de trobar-se en funcions, per no treballar al
ritme que nosaltres requeríem i els demanàvem.

També he trobat a faltar aquest any i mig que fes peticions
o fes arribar al Govern de Madrid, que era del seu mateix partit,
alguna ajuda més en aquest sentit. Però bé, nosaltres no hem
perdut el temps.

Bé, per començar, dia 2 de setembre de l’any 2016, just
després de prendre possessió, pocs mesos després de prendre
possessió, la presidenta Francina Armengol es va reunir amb el
Sr. Rajoy dia 2 de setembre de 2015 i un punt de l’agenda ja va
ser treballar el fet insular o compensació del fet insular de la
nostra comunitat autònoma. També va demanar, evidentment,
la convocatòria de la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda
Estat-Illes Balears, que feia cinc anys que no es convocava, per
treballar tots els temes econòmics o que feien referència a
l’economia i a la situació d’hisenda i financera de Balears. 

Dia 23 de setembre del mateix any, de 2016, jo, com a
consellera d’Hisenda, em vaig reunir amb el Sr. Montoro, el
ministre d’Hisenda, i ja vàrem plantejar la constitució d’un
grup de feina per treballar un règim especial per a Balears. 

A la Comissió Mixta d’Economia i Hisenda Estat-Illes
Balears que es va fer dia 3 de desembre ja es va constituir
aquest grup de feina i es va reunir dia 16 de desembre de 2016.
Els agents socials i també els grups parlamentaris vàreu ser
informats en aquella mateixa setmana d’aquestes passes que hi
havia hagut en aquell moment. També se us va donar a
conèixer o se us va fer saber que empràvem i que partíem de la
base de l’estudi que ja havia fet el govern anterior, la
Conselleria d’Hisenda, un informe de la UIB de l’any 2014 que
servia de base d’anàlisi per seguir plantejant, estudiant,

avançant en propostes per plantejar un nou règim especial per
a Balears. 

Record que aquest estudi no va ser emprat per la proposta
que va fer el Sr. Bauzá o el pacte que va arribar el Sr. Bauzá
amb el Sr. Rajoy, el maig de 2015, una mesura totalment
electoral un mes abans d’eleccions, una mesura o un acord
sense negociar ni amb els agents econòmics ni socials ni
implicats, sense negociar ni passar pel Parlament i que a més
contemplava unes mesures molt concretes de fiscalitat, sense
tenir en compte tot el que l’informe posava a la llum, no va ser
tengut en compte. Per tant, va ser un acord a corre-cuita perquè
venien eleccions i havien de quedar bé. 

Per tant, no va ser el govern següent que ho va aturar, sinó
que va ser la incapacitat del Sr. Bauzá durant quatre anys de
formular una proposta global, realista i útil per a les Illes
Balears així com també durant quatre anys va renunciar a les
inversions estatutàries, que també era una forma de compensar
el fet insular a les Illes Balears.

Posaré només quatre dades que diu aquest document i que
en aquesta proposta que vostè comenta, Bauzá-Rajoy, maig de
2015, vàrem trobar a faltar. Per exemple, les pèrdues en comerç
de mercaderies entre el 2007 i 2011 es poden xifrar en 8.500
milions d’euros, com a conseqüència de la depreciació
d’exportacions i importacions. El cost mitjà d’insularitat
relacionat amb el trasllat de passatgers es pot xifrar en 468
milions d’euros per via aèria, i per via marítima 64 milions
d’euros. El cost de provisió de serveis públics fonamentals
podrien o reflecteixen una manca de finançament de 1.000
milions d’euros i el cost de vida en els territoris insulars també
s’estimen en 866 milions d’euros. De tot això no en va parlar
el Sr. Bauzá o a la proposta Sr. Bauzá-Sr. Rajoy no les vàrem
veure.

A partir d’aquí, què ha plantejat el Govern? I vostès ho
coneixen perquè els ho hem fet saber en aquestes diferents
reunions que hem tengut, sobretot a la de maig al Consolat, el
Govern prepara o planteja el nou règim especial en tres blocs:
per una banda, subvencions a mesures directes a la subvenció,
compensar els costs d’insularitat per millorar la competitivitat
i per reduir els costs d’insularitat. Mesures de caràcter fiscal,
també per millorar la competitivitat dels diferents sectors i
també la creació d’un fons específic d’insularitat que ha
d’aportar recursos addicionals al finançament d’aquestes illes.
A més, dins aquestes tres propostes hi entren altres... dins
aquests tres eixos hi entren altres objectius, com pot ser la
cogestió aeroportuària, la tarifa plana que vostè ha comentat,
l’increment de la participació de l’Estat en el descompte de
residents marítim, passar del 25 al 50%, la creació d’una zona
d’inversió empresarial amb els mateixos continguts que
Canàries, com a mínim, l’aplicació d’un IVA reduït, etc.

De tot això vostès varen ser informats en el Consolat de la
Mar, en el mes de maig, juntament amb altres agents socials i
econòmics i en tenien coneixement. També els vàrem informar
que faríem una feina, un seguiment i per tant, sí que confiàvem
que el mes de juny podríem continuar fent passes i poder
convocar aquest grup de seguiment i fer-hi feina.
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Però què ha passat? El mes de juny nosaltres vàrem
convocar, amb el Govern d’Espanya, la reunió del grup de
feina i aquí és on vàrem trobar a faltar la disponibilitat del
Govern d’Espanya, un Govern d’Espanya que ja es trobava en
funcions i que ja es trobava a punt d’eleccions, no va prestar
atenció a aquest grup de feina, i per això la feina per part del
ministeri s’ha alentit.

Però bé, també record altres coses que hem fet. En el mes
de maig també ens vàrem reunir amb Canàries, vàrem fer una
topada, una reunió tècnica amb Canàries, per tal de treballar tot
els temes d’insularitat, i aquesta feina continua aquesta mateixa
setmana, amb una cimera Canàries-Balears, on els presidents
autonòmics avançaran i faran un front comú de cara a l’Estat,
per reclamar les millores per compensar els costs diferencials
de la insularitat i reclamar-ho a l’Estat. També hem fet feina,
com han vist, la setmana passada en una trobada que hi va
haver, hem establert aliances i hem fet feina amb Còrsega i
Sardenya, també per estudiar els sistemes que tenen ells de
compensar la insularitat i quines possibilitats tenim de plasmar-
ho a les Illes Balears.

Tornant al que ha fet el Govern central, el Govern central
sí que va fer una reunió, un primer grup de feina, dia 16 de
desembre de 2016, que podem qualificar de profitosa, però sí
que la de mes de juny -de 2015, perdó-, la de mes de juny de
2016 no va ser profitosa i per això sí que es va alentir la feina,
perquè necessitam que el colAlaborador, l’altra part, també
estigui disponible. I en aquest cas quin sentit tenia en aquell
moment el grup de feina si el Govern d’Espanya ja estava
bloquejant l’acció de les comunitats autònomes, com hem
pogut veure en altres temes, com és el tema de pressuposts, etc. 

Però nosaltres no hem estat aturats, tot i que vostè vulgui fer
entendre això, per començar des que hi ha un nou govern, totes
les ocasions que ja hem tengut de parlar amb els diferents
ministres, com pugui ser el d’Hisenda, o Vicepresidència, ja
hem establert contactes, ja ho hem posat dins l’agenda aquest
punt. La presidenta Francina Armengol, la setmana passada, va
tenir ocasió, el dia de la presa de possessió de la delegada del
Govern, de parlar amb la vicepresidenta, i això va ser un dels
punts de l’ordre del dia o dels punts de la reunió de què varen
parlar, i seguim amb aquest tema. Hem tornat posar a l’agenda
de Madrid aquest punt per treballar-lo.

Però nosaltres també hem estat avançant en aquest estudi de
la Universitat que se li va encarregar. A la Universitat se li va
encarregar un estudi, que crec que el mes de maig els vàrem
explicar, que havia de preparar propostes per poder plantejar
una reforma del Règim Especial per a Balears. Aquest estudi ja
està en mans del Govern i el Govern ara l’analitza i el treballa
de forma transversal amb totes les conselleries afectades, i ben
aviat podrem fer, podrem avançar per fer aquesta proposta que
hem de fer arribar al Govern d’Espanya, que evidentment abans
serà comunicada als agents econòmics i socials, també als
grups parlamentaris i que confiam fer feina plegats per formular
aquesta proposta. Per tant, estam en un punt molt proper de
poder tenir aquesta proposta, perquè estam treballant amb el
document de la Universitat i contrastant amb els diferents
sectors, o diferents àmbits del Govern per poder treballar.

Per tant, l’important és això Sr. Camps, l’important és que
crec que no hem estat aturats. Sí que ens hem trobat la paràlisi
de Madrid, que no ha estat responent. Però que evidentment ara
que el Govern ja torna estar en disposició de fer feina, nosaltres
no hem perdut ni un dia, hem demanat reunions als diferents
ministeris, ja tenim qualque reunió programada. I a més, ja s’ha
posat en les diferents converses que hem tengut, com a punt de
l’agenda que hem de treballar properament. I mentrestant el
Govern de les Illes Balears està fent una feina amb la
Universitat, tècnica, ambiciosa i molt global, per poder fer
aquesta proposta que vostès hi seran convidats ben aviat a
poder-la conèixer i també poder-hi aportar, que això és el que
esperam de vostès, poder treballar.

Molt bé. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Cladera. Rèplica de l’autor de la
interpelAlació el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Cladera, estic content que no hagin estat aturats, sempre
hem dit que el REB és una qüestió cabdal i que per a nosaltres
és una qüestió fonamental i que és una qüestió que s’ha de
resoldre aquesta legislatura. Per tant, si vostès han fet una feina
interna, que nosaltres desconeixíem i per açò jo li deia, llevat,
tot açò que li dic és llevat que vostè ens doni altres
explicacions, doncs em sembla perfecte.

I jo no em referia tant a la feina que el Govern pogués fer
amb el Govern central i les reunions que efectivament, quan un
govern està en funcions, està fermat de peus i mans i per tant,
poques coses pot fer i poques coses pot decidir, jo em referia
més a la feina interna d’aquí, del Parlament, del Govern amb el
Parlament, del Govern amb els partits polítics i per açò li deia
que des del mes de maig, des de dia 11 de maig no havíem
sabut res més.

I tampoc no m’ha contestat una altra qüestió, les propostes
que nosaltres vam fer, què li han semblat? Estan bé? Estan
malament? N’hi ha algunes que li agraden? Altres que no li
agraden? Nosaltres volem colAlaborar amb aquest procés,
nosaltres volem participar quan vostè ens presenti aquesta
proposta, que diu que molt prest la tindrem a les mans, volem
poder aportar el nostre granet d’arena, aportar les nostres idees.
Volem colAlaborar, enriquir el document que puguem dur a
Madrid a negociar. Per tant, jo crec que el primer que hauríem
de tenir és precisament aquest document i amb aquest
document poder anar a Madrid a negociar el que fos.

M’agradaria, en tot cas, matisar algunes qüestions que vostè
ha dit. El REB fiscal que es va aprovar el 2015, vostè parla que
era una mesura electoral, la pot qualificar com vulgui, però
aquesta mesura electoral hauria estat avui en vigor i avui els
nostres empresaris haurien pogut gaudir d’una tributació, on
tindrien un benefici fiscal d’entre el 65 i el 75% dels beneficis.
Tindríem una mesura fiscal que avui provocaria més inversió
a Balears. Per tant, Sra. Consellera, jo crec, i m’agradaria que
vostè ho reconegués, no ho dic que ho reconegui aquí en
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públic, perquè tal vegada quedaria molt malament, però que en
petit comitè ho pogués reconèixer, que va ser un error tirar
endarrera una proposta fiscal de la qual avui tots els empresaris
i autònoms podrien gaudir, i que avui provocaria més inversió
privada de la que ara tenim. Per tant, estaria bé que es pogués
reconèixer des del Govern aquelles coses que es van fer bé a
l’anterior legislatura.

Tampoc, i també m’agradaria matisar una altra qüestió que
vostè ha dit, tampoc no vam renunciar a les inversions
estatutàries, vam intentar salvar totes les inversions estatutàries.
Però clar, es fa molt difícil en una situació econòmica
dramàtica que hi havia l’anterior legislatura, intentar salvar
determinades inversions estatuàries, degut a què bàsicament
vostès van desviar més de 150 milions d’euros a despesa
corrent. 150 milions d’euros que van arribar aquí a inversions,
a inversions concretes i que vostès van desviar a despesa
corrent. Certament es feia molt difícil salvar les inversions
estatutàries, per les vam salvar. Es van salvar la immensa
majoria d’inversions estatutàries, es van demanar pròrrogues,
es va fer tot l’esforç possible per intentar, ja dic, salvar
aquestes millores d’inversió. I avui, gràcies a aquest esforç
vostès poden fer la feina que fan.

Sra. Consellera, ja li he dit i li he repetit altres vegades, ens
posam a la seva disposició en qüestions de REB, en qüestions
de finançament autonòmic, no ens sentirà ni una sola crítica. Li
criticarem el ritme, li criticarem que vostè va lenta, que no
se’ns consulta, que no ens deixen participar; d’açò ens
queixarem, perquè des del mes de maig no ens han deixat
participar, no n’hem sabut res més, del REB.

Ara, totes aquelles propostes que vostès van fer al Consolat
de Mar, d’acord. En totes les propostes que puguin fer, a més
a més -i sense conèixer-les- a més a més d’aquelles que van
presentar en el Consolat de Mar, també hi estarem d’acord. Sra.
Consellera, mai no s’haurà vist una oposició tan lleial... no, no,
tan lleial i tan constructiva en aquests temes com la que tindrà
en el Partit Popular, en açò no hi posi cap tipus de dubte. Per
tant, Sra. Consellera, l’únic que li deim és que agiliti aquesta
qüestió, ens presenti el més prest possible aquesta proposta
consensuada amb les conselleries, consensuada amb els partits
que conformen el Govern, que nosaltres volem participar i
volem aportar el nostre granet d’arena.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Contrarèplica del Govern, Sra.
Cladera.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sr. President. El primer que li he de dir, Sr.
Camps, és que un govern en funcions sí que pot fer feina i pot
avançar molt més del que ho va fer; de fet ho va demostrar en
altres temes, va prendre decisions i va fer altres mesures que
demostraven que no estava en funcions; o sigui, estava en
funcions per a allò que li interessava, i en aquest tema va

demostrar clarament que..., va emprar d’excusa una vegada més
estar en funcions per bloquejar les millores a les comunitats
autònomes i sobretot per bloquejar (...) en aquest cas també del
REB.

Sí que reconec que el ministre Montoro reconeix i li agrada
el tema del REB, o del règim especial per a Balears, i per tant
confii, li don un vot de confiança, que ara l’impulsarà una nova
vegada, tot i que he de reconèixer que aquest darrer any no ha
fet el que esperàvem que fes, però bé... 

I també li he de dir una altra cosa. Vostè no es queixarà de
falta de participació i de falta de consens. Des del primer
moment els hem convidat a..., des del primer moment que el
ministre... quan es va constituir el grup de feina el desembre de
2015 automàticament vàrem reunir els grups parlamentaris i els
agents econòmics i socials, i els vàrem explicar el que havíem
fet o que anàvem a fer. El mes de maig, el mateix. Si no hi ha
hagut més reunions és perquè no hi ha hagut més novetats, però
no per manca de feina del Govern balear. Jo això és el que vull
que quedi ben clar. No hi ha hagut més avanços perquè la
proposta que estàvem treballant, o sigui, el que havia de fer el
ministeri el mes de juny era tornar una devolució sobre la
documentació que se li havia presentat en la darrera reunió el
mes de desembre, se li va presentar l’estudi de 2014 que havia
fet la UIB, una sèrie de propostes, i encara esperam resposta.
Per tant no hi ha novetats en aquest sentit.

Sí que podríem haver-nos reunit per comentar les vostres
propostes, però té més sentit la reunió ara que tenim l’estudi de
la Universitat i que encara no els puc facilitar perquè estam
treballant-lo i contrastant-lo a l’àmbit del Govern, perquè afecta
moltes conselleries, és un estudi molt transversal, com es pot
imaginar, molt global, que afecta tots els àmbits a què pot
afectar el règim especial, i per tant, tan aviat com es pugui
presentar, esper que a principi de l’any que ve, puguem
reprendre les reunions amb els grups parlamentaris, amb els
agents econòmics i socials, i poder continuar fent aquesta feina
i fer una proposta el més aviat possible. El més important, però,
en aquest cas ara que ho tenim bastant avançat i que podem fer
feina aquí i que agraesc molt la seva disposició, és que també
Madrid ens escolti i Madrid estigui disposat a fer-hi feina, però
jo confii i don un vot de confiança que això serà així.

Però també vull anar una mica enrere. El REF que vostè
comenta del Sr. Bauzá va ser una mesura electoralista. Una
proposta que va al Consell de Ministres a principi de maig de
2015, quan falten dues setmanes o tres per a les eleccions, està
clar que no té interès a continuar, o sigui, era una proposta
totalment electoralista. Però a més, perdoni que li ho digui, va
ser una proposta molt insuficient, perquè només plantejava una
sèrie de mesures fiscals que beneficiaven una sèrie de
professionals i d’empreses, no a tot el sector econòmic i
empresarial, per tant discriminava molta gent amb el règim
fiscal que plantejava; no considerava les conclusions de l’estudi
que va fer la Universitat, que era molt més ample, de
compensació de costos, de subvencions al transport, de millora
del nivell de vida dels ciutadans..., no va contemplar res d’això.
I tampoc no estava consensuat, el que vostè reclama ara, aquest
consens i aquest diàleg, no hi estava. Aquesta proposta va
aparèixer de sobte perquè havien d’arreglar les eleccions
autonòmiques el maig de 2015. Per tant això és molt criticable
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i això és el que nosaltres no feim, Sr. Camps, nosaltres no
estam fent això.

Però a més li he de dir una altra cosa. Aquests quatre anys
de govern anterior hi ha un altre tema important que no es va
fer, i són les inversions estatutàries. Estàvem en període
transitori, encara, per aconseguir no només recuperar les
inversions que vostè diu que va haver de recuperar i va haver
de reprogramar, sinó també per firmar-ne de nous. O sigui,
podíem arribar a una inversió mitjana estatal de 400 milions
d’euros, i a sobre que teníem la inversió estatal més baixa de
totes les comunitats no teníem compensació amb inversions
estatutàries, i qui no les reclamava, no les negociava i no
lluitava, qui acalava el cap davant Madrid eren el Sr. Bauzá i
el govern d’aquella època, i podrà dir el que vulgui però això
és així, això és un fet pràcticament objectiu.

Però sí que, per exemple -li ho vull recordar-, que només
arribar el govern actual, el desembre de 2015, sí que ja va
firmar un acord en comissió mixta d’Hisenda, que ja es va
poder reunir o va aconseguir que es reunís després de cinc
anys, de 322 milions per a Balears: el conveni de carreteres,
recuperar inversions estatutàries i salvar uns reintegraments, i
en això s’està treballant, però tenim aquest protocol signat que
és un full de ruta que va bé a aquesta comunitat i que vostès no
poden dir el mateix d’aquell moment.

Per tant per a mi la conclusió és que el govern autonòmic
està fent la feina tècnica que ha de fer, que ja tenim una
proposta que ha fet la Universitat molt ampla i molt global que
servirà per fer una proposta, per formular una proposta de
règim especial per a Balears, on vostès, els grups parlamentaris,
continuaran essent convidats a participar i podran aportar i
podran contrastar aquesta proposta; també els agents econòmics
i socials, evidentment. La nostra idea és fer feina en una
proposta consensuada per elevar-la a Madrid, però sobretot
també ja estam fent des del primer dia que Madrid ens escolti,
ho fiqui dins la seva agenda, ho consideri un tema important, i
per tant això pugui anar avançant.

I evidentment estic molt agraïda que l’oposició en aquest
cas no faci d’oposició, sinó que treballem, que el REB sigui
una qüestió d’estat, que hi treballem tots conjuntament, perquè
al final el que interessa és aconseguir un règim especial per a
Balears que millori..., compensi els costos d’insularitat, millori
el nivell de vida dels nostres ciutadans, compensi amb
finançament també aquestes illes, que falta fa, simple
finançament que hem tengut i el REB és una via també per a
això, i millori també la competitivitat dels sectors econòmics i
productius d’aquestes illes. Per tant seguim fent feina. Esper
que aviat puguem tornar-nos a trobar i que puguem tenir una
proposta bona per a aquestes illes, però també li deman que en
els seus viatges a Madrid també posi el seu gra d’arena en el
seu partit que està governant a Madrid.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cladera. 

IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de
llei RGE núm. 2009/16, presentada per l'Ajuntament de
Palma, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca.

Passam al quart punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat i votació del dictamen de la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei
RGE núm. 2009/15, de modificació de la Llei 23/2006, de 20
de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca. 

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES RGE núm. 10187/16 té la
paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
el Grup Parlamentari El Pi ja va mostrar la seva posició
favorable al canvi de denominació de la capital de les Illes
Balears, és a dir, que passàs de Palma de Mallorca a dir-se
Palma. Aquest canvi entenem que està plenament justificat per
raons històriques, per raons estatutàries, per multitud de raons
que ja varen quedar, crec, prou dites en el debat de presa en
consideració que es va fer en aquesta cambra, i en aquestes
raons no hi insistiré perquè seria reiteratiu absolutament el
discurs.

Nosaltres feim una reflexió, i la reflexió és la següent:
durant els darrers deu anys, quantes hores, quants de minuts de
discursos i discussions, quants de rius de tinta hem abocat en
relació amb aquesta qüestió de la denominació de la capital?
Moltíssims, moltíssims. I per tant al llarg de la tramitació
d’aquesta proposició de llei hem assistit a la possibilitat que hi
hagués un acord i per tant acabàssim amb aquesta discussió una
mica absurda des del nostre punt de vista, perquè en ponència
el Partit Popular ja va oferir que si s’acceptava la nostra
esmena per part de la majoria d’esquerres el debat quedaria
tancat, i per tant crec que ens estalviaríem molts d’esforços i
podríem dedicar-nos a temes, diguem, allò que diuen que
afecten més la vida comuna dels ciutadans.

I la nostra esmena què és?, què diu la nostra esmena? La
nostra esmena, lògicament, no qüestiona el fons de la llei, al
contrari, respecte absolutament el fons de la proposició que és
el canvi de denominació oficial de la capital, el que diu la
nostra esmena és una cosa de sentit comú, que és que per
motius promocionals, per motius sobretot turístics, s’habiliti la
possibilitat de la utilització de la denominació Palma de
Mallorca. Pensam que això no hauria de crear cap problema a
ningú, seria un reconeixement d’una pràctica que tots sabem
que més o manco es produirà.

Veiem, però, amb tristor i amb gran decepció, que els grups
de la majoria no volen arribar a aquest consens, no volen
aconseguir l'objectiu que la denominació oficial sigui Palma i
obrir la porta perquè a determinades qüestions es pugui, sempre
que es consideri oportú, es pugui, per a motius promocionals o
turístics, utilitzar la denominació Palma de Mallorca. És que
pareix un debat de tant de sentit comú que és difícil allargar
molt la qüestió. 
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Nosaltres ho hem dit en ponència i en comissió, no estam
d’acord amb les esmenes de Ciutadans, perquè tenen un
component més d’obligació d’utilització de la denominació de
Palma de Mallorca i nosaltres només volem obrir la porta
perquè es pugui utilitzar, però no que sigui necessàriament
obligatòria la seva utilització. Per tant, entenem que si els grups
d’esquerres reflexionessin i volguessin aconseguir un acord,
acceptarien la nostra esmena, aconseguirien que la denominació
oficial fos Palma i que per motius promocionals i turístics es
pogués utilitzar la denominació Palma de Mallorca.

Se’ns diu que no s’impedirà, que encara no s’estimi aquesta
alAlegació, no s’estimi aquesta esmena, no s’incorpori aquesta
esmena al text, es podrà utilitzar Palma de Mallorca, com
s’utilitzen altres denominacions, això és el gran argument. Bé,
aquest gran argument serveix també per introduir-lo, si no els
molesta i reconeixen que es podrà fer, quin problema tenen que
s’introdueixi i que es clarifiqui la situació? Perquè clar, jo els
he dit en comissió, i ho vull reiterar aquí, que després de 10
anys de controvèrsia, amb una llei que només parli de Palma,
serà molt difícil que les institucions públiques, els tècnics de les
institucions públiques, els funcionaris de les institucions
públiques, s’atreveixin a utilitzar una altra denominació, perquè
tot d’una diran que és una denominació que no té el suport d’un
text legal. I per tant, a la promoció turística que faci el Govern,
on hi hagi Palma, la promoció que faci el propi ajuntament, la
que pugui fer el consell insular, en el seu cas, sempre hi haurà
la tendència a utilitzar Palma, per aquest risc a ser criticat de
què s’està fora de la legalitat. I això és un fet, jo crec que és un
fet que tothom entén. 

Per tant, pensam que és molt positiu que s’assoleixi un
acord de tots els grups, que aquest acord el tenim a tocar, que
només fa falta un petit signe de generositat i d’incorporar a la
llei el que diuen que és de sentit comú, el que diuen que
passarà, el que diuen que tanmateix no hi haurà cap problema
a fer. Idò si tot això és així, per què no donen suport a la nostra
esmena, tancam aquest tema i podem sortir d’aquí amb aquest
gran acord i amb aquest sentit comú de què la denominació
sigui Palma i que per motius turístics i promocionals es pugui
utilitzar Palma de Mallorca?

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, RGE núm. 10203,
10204, 10205 i 10206/16, té la paraula el Sr. Pericay, per un
temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia
a tothom. Dia 17 de maig de 2016 teníem aquí el debat de presa
en consideració de la proposta de modificació de la
denominació de Palma de Mallorca. Ha passat per tant, més de
mig any, i què hem fet durant més de mig any? La meva
sensació, perdre el temps. La ponència ha servit de qualque
cosa? La comissió ha servit de qualque cosa? En absolut, si de
cas han servit a un dels grups que dóna suport al Govern per
ficar amb calçador al text una esmena que no té res a veure amb

una Llei de capitalitat de Palma. Així estam idò, exactament
igual que fa mig any i havent de votar ara si volem o no volem
el canvi de denominació d’aquesta ciutat, que si Palma de
Mallorca o que si Palma a seques, en definitiva.

La situació és tan absurda que la posició dels grups que
donen suport al Govern, poc resumir-se en aquest enunciat, s’hi
ha referit ara amb unes altres paraules el diputat Melià, posem-
li Palma, que és el nom original, el nom genuí i després que
cadascú li digui com vulgui. I evidentment que cadascú li dirà
com vulgui, els balears li diran Palma, com han fet sempre i
molts d’habitants de la península i d’altres parts d’Europa i del
món, li diran Palma de Mallorca, o fins i tot li diran Mallorca,
com diuen de tant en tant. Però aquesta no és la qüestió, el
problema no és l’ús, sinó en tot cas els usos públics, oficials i
no oficials.

Ciutadans va presentar una sèrie d’esmenes, quatre en total,
n’hi havia de caire administratiu, per una banda, i de comercial
i turístic, per dir-ho així, de l’altra. Eren esmenes basades en el
sentit comú, consistien en promoure el nom de Palma per una
banda, com es coneix la ciutat a les Balears i també el de Palma
de Mallorca a bona part d’Espanya i del món. Tractava idò de
facilitar la doble denominació en comunicacions de caràcter
administratiu i en comunicacions també turístiques o
comercials. Comunicacions de tota casta, per eficàcia
evidentment, per sentit comú i per sentit pràctic, evidentment;
per millorar el propòsit comunicatiu, administratiu i comercial,
evidentment, i per no crear una situació en què la llei vagi per
una banda i la realitat per una altra, que és el que passarà si
avui s’aprova aquest canvi de denominació, tal com en aquest
moment és a la llei.

Al llarg de la tramitació, els grups de l’oposició, el Sr.
Melià també s’hi ha referit, hem fet tot el possible per arribar
a un acord amb els de la majoria, hem cedit. El Partit Popular
ja ni tan sols havia presentat esmenes. Nosaltres mateixos hem
ofert retirar les nostres, les quatre que encara tenim, si els
partits del pacte accepten l’esmena d’El Pi. Això ho hem ofert
en comissió, però res, no ha servit absolutament de res. I el
trist, insistesc, han estat els arguments. Per exemple, l’element
de la genuïnitat, la genuïnitat del nom ningú no la discuteix,
tothom admet que el nom genuí és Palma i no Palma de
Mallorca, n'hi ha prou a repassar, en fi, qualsevol document per
veure quin és el primer de tots. Però per aquest preu i tal com
els vaig dir fa mig any, hauríem d’eliminar per exemple la
denominació Lloret de Vistalegre i restituir el legítim i genuí
Llorito, o Lorito, ja que el nom prové de Nostra Senyora de
Loreto i, per tant, aquesta és l’evolució lògica d’aquest nom. I
encara abans si volen i perdonin un poc la filologia, Llorito era
Manresa i encara abans i ara ja canviï de llengua, Llorito era
Benigalip. Evidentment no anirem a Benigalip, entendrem que
aquest nom ha evolucionat, ha anat canviant i que fa
pràcticament un segle se’n diu així Lloret, afegit un de
Vistalegre, més aviat simpàtic, que no té res a veure tampoc
amb cap etimologia, però això ja és una qüestió que en tot cas
competeix als habitants que l’any 1925 van decidir aquest canvi
de nom.

Supòs que un procés d’aquest tipus i crec que s’entén, no
treu cap enlloc. És a dir, no treu cap enlloc ara posar en qüestió
una cosa que ha evolucionat. Els topònims evolucionen i
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s’adapten als temps també. I per això creiem que és bo que
Palma, en determinades circumstàncies i en determinats, usos
pugui ser designada com a Palma de Mallorca, de la mateixa
manera, per cert, que Ciutadella de Menorca és la majoria de
vegades Ciutadella a seques, i ningú no fa escarafalls, crec jo,
de genuïnitats o etimologies.

Per tant, senyores i senyors de la majoria, s’ho repensin, per
favor, que encara hi són a temps, acceptin l’esmena d’El Pi i
aquesta modificació de la Llei de capitalitat tendrà possibilitats
de sortir immaculada d’aquest Ple d’avui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay, torn en contra, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Álvaro Gijón, per un
temps de deu minuts.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sr. Presidente. Lamentablemente, como decía el
portavoz de Ciudadanos, no ha servido para nada que estemos
tantos meses con un debate encima de la mesa y no ha servido
de nada porque ustedes no han querido que sirva para nada,
esta vez no pueden echarle la culpa al Partido Popular, que es
lo que suelen hacer habitualmente, esta vez no ha sido culpa
nuestra el no querer sentarnos a dialogar. Ya lo han dicho los
portavoces tanto de El Pi como de Ciudadanos, nosotros
estábamos dispuestos a asumir la propuesta que había
presentada, ya ni tan sólo la de Ciudadanos, que tiene, desde
nuestro punto de vista, todo el sentido común, y, como ha dicho
él mismo, por temas de eficacia y por temas prácticos, sino,
previendo que tampoco les iba la de Ciudadanos dijimos,
bueno, pues vamos a sumarnos a la de El Pi, que es de un
sentido común aplastante, pero no les ha bastado. Y si no les ha
bastado, yo me imagino que no es porque el tema sea tan
baladí, yo creo que es más bien al contrario, yo creo que
estamos aquí, precisamente después de tanto tiempo, porque el
tema no pasa desapercibido, porque no es tan nimio el hecho de
Palma o Palma de Mallorca, que ya he llegado a la conclusión
que el tema, el nombre, ni siquiera es lo importante, lo
importante es que aquí estamos discutiendo dos maneras de
entender cómo nos relacionamos con el exterior.

Y para ustedes todo lo que suene a centralidad, todo lo que
suene a Estado español les escarrufa, se les ponen los pelos de
punta, y por eso estamos hoy discutiendo algo que no
tendríamos que haber discutido. Y como ustedes no han
querido llegar a un consenso, ya les anticipo que el Partido
Popular, que en algún momento, le pese a quién le pese, va a
volver a gobernar, volveremos a traer aquí la modificación. Y
así estaremos hasta que lleguemos a un consenso, que parece
que es lo lógico.

Lo que no puede ser es que ustedes hablen del consenso
sólo cuando están en la oposición y se olviden completamente
de él cuando están gobernando; lo que no es posible es que
ustedes sean el gobierno del diálogo, pero cuando llega la hora
de dialogar aquí nadie se sienta a dialogar con nadie, como ha
quedado manifiesto en este tema.

La verdad es que se hace difícil saber cuál es la fórmula
mágica para poder llegar de verdad a ese consenso y yo, desde
aquí, vuelvo otra vez a insistirles que se lo piensen, que asuman
la enmienda de El Pi, nosotros daremos por buena esa
enmienda, daremos por finalizado el tema de la Ley de
capitalidad y no tendremos que volver a traer el tema de nuevo.

Además, son incoherentes, también lo decía el portavoz de
Ciudadanos, ¿cómo es posible que no haya ningún
inconveniente en que Ciutadella sea Ciutadella de Menorca o
Ciutadella a secas y cómo es posible que incluso el
Ayuntamiento de Calvià hoy todas sus comunicaciones
oficiales las está haciendo con el membrete Calvià de Mallorca,
y nadie dice nada y ustedes están gobernando allí? ¿Por qué no
hacen lo mismo en todos los sitios dónde están gobernando?
Así sabríamos que de verdad el tema es ese, háganlo, háganlo,
pero no es ese, el problema no es ese, el problema es que por
hacer mal, fíjense, por hacer mal han hecho mal incluso el
inicio del borrador de la ley, que la llamaban Ley de capitalidad
de las Islas Baleares, cuando la ley se llama Ley de capitalidad
de Palma de Mallorca, ni siquiera en eso han sido capaces de
revisarlo, les han tenido que corregir el título, y ahora
tendremos que aprobar la modificación del título, porque ni
siquiera se habían leído lo que era. Les puede más en este caso
otros temas que nada tienen que ve con el nombre.

Y ¿saben una cosa?, les guste o no, al final, por tema de
practicidad y por tema de simplificación y por tema de eficacia
administrativa, los DNI que se expidan en esta ciudad seguirán
llevando el nombre de Palma de Mallorca, porque si todas las
ciudades que se llaman Palma en este país tomaran la misma
decisión que estamos tomando aquí, cuando se expida un DNI
en Palma del Río, en Palma del Condado, en La Palma,
tendríamos exactamente el mismo problema. Por tanto, estamos
tomando una decisión que está muy bien, que no va a resolver
el problema y que, al final, que, como digo, a ustedes les da
exactamente igual porque el problema es político, el problema
no es el nombre de Palma de Mallorca, se seguirá poniendo
DNI expedido en la ciudad de Palma de Mallorca. Y eso estoy
convencido de que dentro de diez años volveremos a verlo y
seguirá siendo Palma de Mallorca.

Y les guste o no les guste, el aeropuerto de Palma seguirá
siendo el aeropuerto de Palma de Mallorca y cuando vayan a
escoger un vuelo verán un letrero así de grande que ponga
aeropuerto de Palma de Mallorca, entre otras cosas, porque,
por ser prácticos, hay otro aeropuerto, que es el de Las Palmas,
que tiene exactamente la misma o una denominación bastante
parecida, y no la van a cambiar, por ser prácticos, por una
cuestión de sentido práctico. Pero esto a ustedes les trae sin
cuidado, ¿no han querido consenso? Pues no pasa nada, ustedes
están gobernando ahora y luego nos tocará a nosotros, cuando
nos toque a nosotros lo cambiaremos, y así estaremos, a ver si
alguien pone un poco de sentido común, ya que no han querido
aplicar ni el sentido común de El Pi ni el sentido común de
Ciudadanos, que ya no es, como digo, patrimonio del Partido
Popular, que es obvio que para ustedes el Partido Popular no
tiene sentido común nunca.

Y ahora vamos a entrar en otro tema que pasa
desapercibido, pero que es muy importante, aprovechando que
el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovechando una Ley de
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capitalidad de Palma de Mallorca, metemos una modificación
para resolver un problema que existe y que nosotros, desde el
Partido Popular, hemos dicho que estamos dispuestos a
hablarlo y a consensuarlo para que se arregle, pero lo hacen
metiendo una modificación, un artículo 88 bis, en el cual dicen
que “Los ciudadanos de Menorca, Ibiza y Formentera tendrán
los mismos derechos que los ciudadanos de Palma cuando se
tengan que desplazar en una seria de líneas dentro del
municipio de Palma”, porque así evitaremos la doble y triple
insularidad. Y nosotros decimos: oiga, si de verdad hay un
problema de insularidad, y es obvio que lo hay, de doble o de
triple, vamos a hacer una modificación específica de una ley,
bien sea la de financiación de los consells insulars o vamos a
poner una ley específica que clarifique cuáles son esos
inconvenientes que tienen los residentes de las otras islas
cuando se tienen que desplazar a la isla de Mallorca.

Pero no han querido hacer eso, han querido aprovechar,
supongo que para contentar a alguno de los grupos que forman
parte del Gobierno o que dan apoyo al Gobierno, que es obvio
que (...) así, pero esa injusticia la quieren resolver con otra
injusticia aún mayor: porque los ciudadanos de Mallorca, los
ciudadanos de la part forana no van a tener los mismos
derechos que los ciudadanos de Menorca, Ibiza y Formentera.
Y hoy precisamente le he querido hacer la pregunta al
conseller, que hoy no está, de Transportes, para que me dijera
en qué situación se encuentra la unificación tarifaria en
Mallorca, y dice que ha puesto 180.000 euros en el presupuesto
para resolver el problema de la unificación tarifaria en
Mallorca. Y ya le digo yo, que algo del tema de transportes
entiendo, que con 180.000 no resuelve ni un solo problema de
la unificación tarifaria.

Por tanto, hoy aprobaremos una ley que dará validez a los
ciudadanos de Mallorca, de Menorca, Ibiza y Formentera, que
tienen todo el derecho, con el perjuicio de que la part forana
no podrá hacerlo. Y lo que va a pasar es que, de rebote, el
perjuicio le va a venir al Ayuntamiento de Palma, porque el
Ayuntamiento de Palma, que, a día de hoy, tiene convenios con
más de cincuenta municipios de todas las islas para resolver ese
problema, yo sé lo que le va a pasar al Ayuntamiento de Calvià,
al de Marratxí, al de Santanyí o al de Muro, pues va a pasar lo
siguiente: cada mes el Ayuntamiento de Palma le liquida la
diferencia entre el precio que abona el usuario y la subvención
que recibe del ayuntamiento, y, como el lógico, el
Ayuntamiento de Santanyí, Muro, Calvià o Marratxí dirán,
oiga, si a los de Formentera, Menorca e Ibiza se los paga el
Govern, que me los pague a mí también, ¿por qué voy a pagar
yo cada mes al Ayuntamiento de Palma el coste de la
subvención?

Y ¿qué es lo que va a pasar? Que el Ayuntamiento de Palma
tendrá que asumir un coste que no le corresponde. ¿Cómo es
posible que en una ley, que íbamos a modificar única y
exclusivamente el nombre de la ciudad de Palma de Mallorca
por Palma, de repente le hayan puesto encima al Ayuntamiento
de Palma una carga de estas características?

Y decimos, porque luego parecerá que nosotros estamos en
contra, lo dije en la comisión y lo vuelo a decir aquí, lo voy a
repetir por dos veces, estamos completamente de acuerdo en
que el Govern tiene que asumir esos costes de insularidad,

doble, triple o como quieran llamarla, porque es cierto que eso
se está produciendo, pero no en la Ley de capitalidad de Palma,
no aquí, no es en esta ley donde se tiene que incorporar. Si aun
así ustedes quieren incorporarlo, yo les pediría que rectifiquen,
porque si no tendremos que votar en contra; si ustedes quieren
incorporar esa insularidad y esos perjuicios que están teniendo
los ciudadanos de Menorca, Ibiza y Formentera, al menos
incorporen los de la part forana, que tienen exactamente el
mismo derecho. Y díganle al conseller responsable del ramo o
a la consellera de Hacienda que ponga el dinero suficiente para
que el Ayuntamiento de Palma, a través de la EMT, que viene
sufragada íntegramente por los impuestos de los ciudadanos de
Palma, se haga cargo de todos esos viajes. Pero háganlo, no
intenten resolver una injusticia con otra injusticia aún mayor.

¿Con qué cara se le dice a un vecino de Sineu que no va a
poder coger el autobús para desplazarse a la Universidad o al
puerto o aeropuerto, mientras que al contrario sí se va hacer
para un residente de Menorca? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio?
Es que, además, es que debería ser ilegal, es que es un perjuicio
que no tiene ni pies ni cabeza, y me gustaría saber quien ha sido
el ideólogo del grupo que está apoyando al Gobierno para que
cometamos este atropello de esta manera tan evidente.

Por tanto, si ustedes no rectifican, nosotros,
lamentablemente, tendremos que votar en contra, y si rectifican,
y añaden “los vecinos de Mallorca”, votaremos a favor, aun
estando en contra de que se incorpore en esta ley, porque lo
lógico hubiera sido que se hubiera hecho en una ley distinta.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gijón. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Baltasar Picornell.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, president. Bé, Sr. Gijón, m’ho ha deixat a
huevo que diguéssim, el primer ‘zasca’ del dia, si vostès
teòricament estan tant per la unificació tarifària del transport
públic no sé per què no ho varen fer vostès, perquè realment no
ho varen fer.

Bé, jo no vaig participar a la ponència, però puj aquí per
defensar el nom de la ciutat de la meva illa, que és Palma. Sí
que és cert, i aniré un poquet als antecedents d’història una
altra vegada, com es va fer a la darrera intervenció, sí que és
cert que Palma hem de dir que és una de les ciutats que ha
canviat més de nom al llarg de la seva història i que avui, aquí,
retornarà a la ciutat el seu nom original.

Si fem un poc més d’història, els romans van fundar la
ciutat amb el nom de Palma, el 1223 abans de Crist, i encara
que es va creure durant molt temps que aquesta antiga ciutat
romana jeia a zones de Sa Garrotja o a S’Horta del Palmer a
l’illa de Mallorca, el més cert és que estigui enterrada sota el
casc antic de Palma de Mallorca, que avui tornarà a ser aquí
Palma.

 



3292 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 59 / 29 de novembre de 2016 

En el 903 els almohades ocupaven l’illa i passen a cridar-la
Madina Mayurqa, fins a l’any 1229 que torna a mans cristianes,
és llavors quan comença a ser coneguda com Ciutat de
Mallorca. I així fins al 1715, quan se signa el Decret de Nova
Planta del regne de Mallorca i la ciutat recupera el seu nom
romà de Palma. La història segueix per dos segles fins que (...)
habitual a mitjan de segle li (...) l’afegitó de Mallorca, amb un
intent de diferenciar aquesta Palma d’altres Palmells que
existeixen ja al territori espanyol, per exemple Palma del Riu,
La Palma de Gran Canària, etc.

També llegia a una premsa passada, en el seu moment, que
el batle Mateu Isern, del Partit Popular, defensà el canvi de
nom de Palma perquè a l’àmbit nacional i internacional sigui
millor i major la seva identificació, sobretot turísticament, tot
i que reconeix que la denominació més popular és Palma -sí,
gran incongruència-, i de fet emprà el nom de Palma a part del
discurs també en defensa de la necessitat que ciutat tengui totes
les competències urbanístiques que permetin als ciutadans viure
millor. Doncs, si és el seu moment, si ell ho tenia tan clar i va
reconèixer que la denominació més popular era Palma,
senyores i senyors del Partit Popular, i per què el canvi de
Palma a Palma de Mallorca? També haurem de demanar als
palmesans si realment se senten reconeguts essent Palma de
Mallorca i no simplement Palma.

Crec que ens faríem molt mal a la nostra identitat deixant-
nos portar, com ens diuen des de fora, sense plantejar-nos com
volem nosaltres ser reconeguts, no hem de deixar-nos portar
per una marca comercial turística, Palma és per a qui hi viu, i
això ha de començar-se a imposar-se, fins i tot el nom de la
nostra ciutat.

Crec que aquestes anades i vingudes mereixen una mica, i
la veritat és que avui es parla indistintament de Palma o de
Palma de Mallorca, fins i tot diria de Mallorca, i es confonen
els noms de l’illa i de la ciutat, i els puc posar moltes
anècdotes. També li diré l’anècdota al Sr. Pericay, que, per
exemple, jo ara començ a conèixer gent darrerament de la
península, no?, i et diuen: vaig anar a Palma de Mallorca; i tu
dius: ah, i et va agradar la ciutat, la vas trobar guapa? I em
diuen: sí, vaig ser a Palma de Mallorca, a un poble que es diu
Lloret de Vistalegre. I aquí és l’error que tenim molts de
nosaltres, que hem de diferencia Palma de l’illa de Mallorca, i
això ara mateix és el que ens succeeix.

Bé, Palma de Mallorca, o simplement Palma, com
l’anomenarem ara, nosaltres tenim clar que els de la part forana
no hem pujat mai a Palma de Mallorca, sinó simplement pujam
a Palma o baixam a Palma. I depèn de la població d’on sigui de
l’illa, jo, com a felanitxer de naixement (...) ho tenc ben clar,
puj a Palma, per tant, senzillament Palma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Picornell. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra. Busquets,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Gràcies, Sr. President. Bé, dia 17 de maig d’enguany, diuen:
han estat sis mesos perduts, ja férem el debat de presa en
consideració d’aquesta proposició de llei, amb RGE núm.
2009/16, relativa a la modificació de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, i ja vaig fer
l’exposició de motius semblant a la que faré avui per explicar
el nostre vot a favor d’aquesta llei i el posicionament en contra
de les esmenes.

Però abans, voldria aclarir el punt d’aquesta esmena de la
qual heu parlat, que aprofitant que el Pisuerga pasa por
Valladolid, com dieu vosaltres, que sembla que era una esmena
que no era important, però el Sr. Gijón li ha dedicat cinc minuts
de la seva intervenció, que és una esmena que vàrem presentar
Gent per Formentera, MÉS per Menorca i el PSIB-PSOE i que
també el Sr. Pericay diu: no ve a parlar de la llei; si vostè obr
la llei original, veurà que sí parla de recursos i dotació de
recursos. Per tant, el que fem aquí és que es doti de recursos la
ciutat de Palma perquè pugui fer front a aquesta insularitat de
la resta d’illes.

Entenem que Palma, per al seva capitalitat, disposa de tota
una sèrie de serveis públics centralitzats que donen resposta i
atenció als ciutadans i ciutadanes de la resta d’illes que han de
desplaçar-se a Palma per qüestions mèdiques, acadèmiques o
jurídiques, és just que el Govern de les Illes Balears doti de
recursos la ciutat per fer front a aquesta necessitat de transport
concretament.

Després, pel que fa a les esmenes d’El Pi i Ciutadans hi
votarem en contra pels motius que ara explicaré. I és graciós,
perquè, així com el mes de maig sí que hi va haver un debat
sobre etimologia, sobre filologia, sobre el nom de la ciutat, ara
sembla que... jo crec que sí que han canviat coses, que heu anat
descartant la nomenclatura històrica i científica, heu vist que
per aquí ja no s’hi podia anar i heu anat a mercantilitzar el nom
de la ciutat. I fa gràcia també el to de consens que diu fer servir
el Sr. Gijón, quan jo el que he percebut ha estat un to
d’amenaça, perquè ha dit: com que no ens heu fet cas, nosaltres
ho canviarem. Per tant, això no és consens, això és amenaça,
almanco amb el to, almanco amb el to.

Amb una clara mancança absoluta d’autoconeixement i
d’autocentrament, el ja superat Govern Bauzá feu un canvi en
el nom de capital de les Illes Balears, que és Palma. No hi va
haver raó aparentment, només la imposició de la majoria, i
quan dic raó em vull referir a l’ús de la nostra capacitat de
raonar, pensar i dirimir. Però no obviem que sí hi va haver una
raó, en el sentit d’un motiu, el provincianisme, el mateix
provincianisme que hi ha hagut avui aquí a segons quines
intervencions.

La concepció d’aquest país nostre com a un territori
menystingut per l’Estat, que bé ens reconeix i se’n recorda quan
es tracta de recaptar els nostres imposts, però té una preocupant
amnèsia tant per aprendre quin és el nom de la capital, Palma
sense afegitons, com per enviar-nos el finançament que ens
pertoca o les inversions tant i tant reclamades. I com que no
vull renunciar a explicar raons, vull explicar el per què del
nostre raonament: Palma ha de ser Palma perquè així ho diu
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l’Estatut en el seu article 7: la capital de les Illes Balears és la
ciutat de Palma.

Palma ha de ser Palma perquè així ho avalen els informes
del servei lingüístic de la UIB, de la Comissió de Toponímia,
del Cronista de la ciutat i dels serveis jurídics municipals.

Palma ha de ser Palma perquè així ho explica la història, els
romans, que fundaren la ciutat el segle II abans de Crist, en
digueren Palma i aquest va ser el seu nom al llarg de diverses
centúries.

A partir d’època musulmana, o pot ser abans, la ciutat
abandonà el nom de Palma i fou designada a Mallorca i a fora
de Mallorca en àrab i en totes les llengües amb el mateix nom
que tenia l’illa. És a dir, que els catalans, els que vivien al
Principat abans de 1229 i els que constituïen la població
mallorquina després d’aquella data, en digueren formalment
Mallorca fins ben entrat el segle XVIII. Ciutat i illa tingueren
aleshores el mateix nom, igual que succeeix a l’illa d’Eivissa.

El Decret de Nova Planta, en canvi, utilitzà el nom
arqueològic de Palma. El Reial Decret de 30 de novembre de
1833, que establia la divisió de províncies de l’Estat espanyol,
va instituir la província de les Illes Balears amb la seva capital
que era Palma. 

Palma ha de ser Palma perquè Palma de Mallorca ha estat
un topònim promogut d’antuvi des de l’Administració de
l’Estat, no des de les institucions pròpies. Ho digui el DNI o ho
digui l’aeroport. Exactament, l’Administració de l’Estat. Si
qualque dia gestionam l’aeroport també li canviarem el nom, no
passeu pena. Que seria ben interessant això de gestionar
l’aeroport.

Palma ha de ser Palma perquè no tenim necessitat de
diferenciar Palma de Las Palmas i de La Palma i de Palma del
Río i tota aquesta història. 

Palma ha de ser Palma perquè Palma de Mallorca és un
nom recent, forà i fruit de la pèrdua de l’autocentrament de la
nostra societat, no solament la mallorquina, és clar, Palma de
Mallorca és el nom que tots els mallorquins, sigui on sigui que
hagin nascut, associen a la burocràcia estatal. 

Palma ha de ser Palma perquè l’afegitó “de Mallorca” ens
converteix en un factor empetitidor, de desprestigi, de
menysteniment, “no ens coneixeran,  no sabran on som, no ens
podrem vendre bé...”. Sr. Gijón, també vaig llegir les seves
declaracions a Agencia Efe que deien que vostè quan posa
Palma al Google no li surt Palma. Jo he posat Palma en el
Google i m’ha sortit fotos de la seu, fotos del Castell de
Bellver... o sigui, Palma que coneixem, i m’ha sortit tot d’una
Palma, capital de les Illes Balears. No sé quin Google deu fer
servir, miri’l bé perquè Palma surt Palma.

Palma ha de ser Palma perquè no volem mercantilitzar el
nom de la nostra ciutat, no volem ser fenicis en el mal sentit de
la paraula. Si ens enorgulleix la ciutat, si la trobam digna de ser
visitada, si volem que sigui coneguda arreu, per què li hem de
canviar el nom en què es reconeix a si mateixa? Quin nom

diuen els ciutadans i ciutadanes quan parlen de la seva ciutat?
Palma. 

Palma ha de ser Palma perquè com totes les ciutats de certa
volada: Barcelona, Nova York, París o Roma, s’ha de
reivindicar per si mateixa, sense renunciar a ser mallorquina,
però per descomptat ha de cercar com fer una aportació pròpia. 

Palma és Palma per autoconeixement, per història, per
ciència, per cultura i per tradició. Palma és Palma amb orgull,
sense afegitons i sense complexos. 

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Font, del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Un cop acabada
la ponència i la comissió sobre la Llei de capitalitat ens pertoca
tornar a debatre en aquesta cambra el que anomenarem la
qüestió Palma, que versa tant sobre la seva identitat com sobre
els aspectes econòmics i la insularitat. 

Començaré pel principi d’identitat emulant l’aforisme de
Gertrude Stein, “Rosa és una rosa és una rosa”. I, per què
advoc aquest exemple? Perquè la frase expressa que tan sols
emprant un nom ja s’invoca l’imaginari i les emocions
associades amb aquest. 

Palma és Palma i no és ni de Mallorca, ni de Menorca, ni de
les Illes, ni de Balears. Això està més que clar i justificat a
partir dels estudis i les valoracions de caràcter històric i
lingüístic que han fet les entitats acadèmiques pertinents. Ens
ho explica el professor Bibiloni, a qui hem de recórrer per
aclarir què hi ha rere aquestes confusions al llarg de la història.
Instaurada l’autonomia es promulgà la Llei de normalització
lingüística, 1986, que l’article 14 estableix que correspon al
Govern de la comunitat autònoma, d’acord amb
l’assessorament de la Universitat de les Illes Balears,
determinar els noms oficials dels municipis, territoris, nuclis de
població, vies de comunicació interurbanes en general i
topònims de la comunitat autònoma. En virtut d’aquesta
facultat el Govern balear va promulgar el Decret 36/1998, de
14 d’abril, pel qual s’estableixen les formes oficials dels
topònims de les Illes Balears. 

En aquest decret es determina que el nom oficial de la
capitalitat -ui, de la capital, perdonau- de l’illa és Palma, sense
cap afegit. En l’assessorament esmentat hi havia intencionalitat
plena de rebutjar el Palma de Mallorca que implica
dependència exterior i subordinació mental evident. 

L’Ajuntament de Palma, basant-se en els criteris històrics
lingüístics avalats per la màxima institució consultiva en
aquesta matèria, la Universitat de les Illes Balears, i fent ús de
la seva capacitat d’iniciativa legislativa, ha impulsat una
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proposició de llei per recuperar Palma com a nom de la ciutat,
sense el provincià de Mallorca, perquè no la confonguin amb,
per exemple, Palma del Río. 

Com diu el professor, el nom de Palma és prou clar,
complet i suficient per identificar la capital de les Illes Balears
i la tercera ciutat dels Països Catalans, i punt. 

I ara l’aspecte econòmic lligat a la insularitat que, pel que
s’ha dit en aquesta cambra, convé explicar una mica. Palma és
la capital de les Illes Balears i com a tal l’Estatut d’Autonomia
a l’article 75.10 li atorga un règim especial de capitalitat.
Aquest règim s’ha traduït en la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, que, entre d’altres coses, compensa els costos de
capitalitat. Així, cada any, Palma rep una quantitat de milions
d’euros del pressupost de la CAIB per compensar i sostenir els
costos de serveis i infraestructures com a capital de la
comunitat autònoma i pel seu major pes poblacional. 

La Llei de capitalitat compensa els costos interns que la
capital genera a l’Ajuntament de Palma, però no els externs, els
costos que generen els que es desplaces des d’altres illes per
raó d’aquesta capitalitat. 

En cap lloc no es preveuen els costos per als residents de
Menorca, Eivissa i Formentera, derivats de la capitalitat de
Palma. M’explic. A Palma per a raons de lògica d’escala
s’ubiquen múltiples serveis que són tant dels mallorquins com
dels menorquins, eivissencs i formenterers, com ara l’Hospital
de Son Espases, la Universitat de les Illes Balears, el Parlament
i el Govern, així com pràcticament tots els organismes i tota
l’administració vinculada al Govern i al seu sector públic
instrumental, etc. I com que són de tots, tots hi hem de poder
accedir d’una forma més o menys equivalent, però
l’equivalència es trenca per la insularitat. La insularitat fa que
l’accés dels no mallorquins a Son Espases o a la UIB hagi de
ser compensada o tractada de forma diferenciada per tal
d’equiparar i garantir l’accessibilitat de tots aquests serveis
comuns. 

És simplement una qüestió d’equitat entre illes. És en aquest
sentit, i no en cap altre, que diem que Palma, la capital, és la
capital de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, és la ciutat
que acull Son Espases o la UIB, que són de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera i, per tant, un menorquí,
eivissenc o formenterer no pot ser tractat com un turista quan
agafa l’avió per anar a Palma, però tampoc quan agafa la línia
1 de l’aeroport per arribar a la ciutat. Un resident de Palma amb
la targeta ciutadana paga 1 euro per agafar el bus que du a la
ciutat, la resta hi ha els que venim de Menorca, Eivissa i
Formentera per anar a Son Espases o anar allà on sigui paguen
5 euros. És a dir, que som residents amb el descompte del 50%
quan agafam l’avió fins a l’aeroport de Palma, però som
turistes per arribar a la ciutat de Palma. 

És cert que els malalts d’Ib-salut poden accedir a la targeta
ciutadana i pagar 1 euro, però la trampa d’aquesta certesa és
que la diferència la paguen el Consell de Mallorca i els
ajuntaments, cosa que es contradiu totalment amb la idea que
els costos de la insularitat s’han de “comunicalitzar” perdonau,
per evitar la descohesió i que els costos de la insularitat es
gravin només sobre els que la pateixen. 

Tampoc no té sentit que un estudiant de la UIB menorquí,
eivissenc o formenterer, una altra vegada, no pugui accedir a la
targeta ciutadana i, per tant, a les bonificacions que preveu per
a qualsevol línia de transport públic. Un estudiant menorquí de
la UIB, tot i estar empadronat a Menorca, ha de ser tractat com
a resident de Palma, ni més ni menys. De fet, la gran
contradicció és que això és així, per exemple, a Badalona i no
ho era fins ara a Palma, i Palma és la capital de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera. 

Per tot això, i arran de la modificació de la Llei de
capitalitat per fer que Palma es torni a dir Palma, els grups
parlamentaris MÉS per Menorca, PSIB i Gent per Formentera
varen presentar una esmena perquè a través de la capitalitat i
dels pressuposts de la CAIB es puguin també compensar els
costos de la insularitat derivats d’aquesta capitalitat, i fer que
un estudiant no mallorquí de la UIB o qualsevol illenc, quan
agafa la línia 1 per arribar a Ciutat sigui tractat com el que és,
resident, i no com un turista. 

Palma és Palma i és la capital de totes les Illes. Gràcies.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Garau, del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt bon dia a tothom. Bé, jo crec
que, Sr. Melià, el Sr. Pericay i el Sr. Gijón, vostès diuen que
hem perdut el temps. Jo crec que no hem perdut el temps,
perquè si comparam el que va decidir el Parlament, que va
decidir... no ho sé, fa tres o quatre anys, canviar el nom de
Palma en aquest parlament, s’ha avançat molt, s’ha avançat
moltíssim, perquè de fet aquí avui estam tots d’acord que el
nom genuí de la ciutat on vivim ara en aquests moments, en
aquest parlament, és la ciutat de Palma. Això no es discutia
quan va entrar la modificació de llei; hi havia persones aquí, hi
havia grups, sobretot el Grup Popular, que pensava que el nom
de Palma de Mallorca era més adient que el nom de Palma, i
avui el Grup Popular ha fet un canvi, ha admès de qualque
manera que la denominació de Palma genuïna per a la ciutat de
Palma és Palma.

L’única diferència que ara ens separa, perquè sembla ser
que aquest és un consens entre tots, és la que vostès volen
afegir, que a més del nom oficial de Palma es pugui dir també
en determinades circumstàncies Palma de Mallorca. Val. Això,
que pareixeria, evidentment, una qüestió de sentit comú, hem
d’entendre i hem de veure... hem de posar una mica la lupa i
hem de veure si és tant de sentit comú. Per exemple, la primera
reflexió que em ve a mi és si hi ha, de les altres desset
comunitats autònomes, alguna comunitat autònoma que en una
llei de capitalitat o similar nomeni la seva capital de comunitat
de dues maneres diferents. Jo en la recerca que he fet, que
segurament no ha estat exhaustiva, no he trobat cap comunitat
autònoma que a la seva ciutat principal li digui de dues maneres
diferents, una, diguem-ne, per qüestions protocolAlàries, oficials
o burocràtiques, i una altra a efectes de tipus comercial o un
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altre tipus de valors. No n’he trobada; per tant no entenc per
què nosaltres en el text d’una llei hem de fer aquesta espècie de
cosa que ja no és tant de sentit comú sinó que és de poc sentit
comú, de dir-li un altre nom perquè ha estat utilitzat en ics
moments de la història de la ciutat i perquè té un valor
comercial, i aquí vull entrar-hi dos segons.

No crec que en aquests moments, d’un turisme totalment...,
vull dir un turisme de masses que arriba a tot el món, que vénen
persones de dotzenes de nacionalitats, amb dotzenes d’idiomes,
vénen per diferents tipus de mecanismes de comercialització,
a aquest client nostre que és multinacional, multilingüístic i que
és pertot arreu, li hem d’aclarir que nosaltres som Palma de
Mallorca perquè no es pugui perdre amb l’única rivalitat
possible que seria Palma de les Grans Canàries. No crec jo que
en aquests moments, l’any 2016, aquest sigui un problema. Per
tant si aquest no és un problema, si ningú no es pot confondre,
si no perdem capital de comercialització, per què hem de posar
dos noms a una ciutat que només en té un?

I després, una altra qüestió. Si aprofundim una mica més en
el tema aquest del valor comercial de Palma de Mallorca
veurem que cada vegada menys hi ha gent que utilitza -gent del
món del màrqueting- utilitza Palma de Mallorca en lloc de
Palma; al revés, avui totes les empreses de màrqueting utilitzen
molt més el nom de Palma que Palma de Mallorca. Palma de
Mallorca s’està arraconant dins el mercat de la publicitat de les
Illes, i de Mallorca i de la ciutat. Hi ha un exemple molt concret
que tots haureu vist i que tots haureu viscut, que és aquesta
famosa campanya de “Passion for Palma”, o “Passió per
Palma”. No, de Mallorca le pusisteis debajo..., un momento...,
le pusisteis debajo “de Mallorca” porque me imagino que
debisteis entrar en una contradicción de carácter filosófico,
però la campanya que coneix tothom i que veu tothom pel
carrer, per l’aeroport, és “Passion for Palma”, i era una
campanya que va fer l’Ajuntament de Palma l’any 2012 i que
el Sr. Gijón deia que Palma tiene imagen como marca turística
porque es una ciudad conocida en todo el mundo. 

Aquestes eren les seves declaracions, i que a més jo crec
totalment, i estic segur que si ens posam la mà al cor i entram
en el sentit comú veurem que Palma avui té molta més força
comercial que Palma de Mallorca. I Palma de Mallorca està
quedant un terme com a residual del que era un món
administratiu i polític de fa vint o trenta anys, on de qualque
manera és vera que el centralisme era molt més potent i és vera
que hi havia un costum de diferenciar Palma de Mallorca amb
Palma de Gran Canària. Hi ha una famosa anècdota, que Fraga
Iribarne va atendre tot un conjunt d’hotelers que varen anar a
veure’l i els va dir: “¿Qué tal?, ¿qué tal por las Canarias?”.
Vull dir que és ver que hi havia gent que confonia Palma de
Gran Canària amb Palma de Mallorca, però crec que aquest
moment no és aquest, crec que s’han canviat les coses i crec
que és de poc sentit comú en una llei denominar una ciutat amb
dos noms diferents. Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Josep Melià, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començam pel portaveu del
Partit Socialista. Li diré dues coses: primera, que si vostè posar
la lupa a les desset comunitats autònomes segurament no en
trobarà cap que s’hagi dedicat els darrers deu anys a anar i
tornar amb el seu nom; aquesta és la realitat, és una realitat
existent, i per tant la complexitat que tenim l’hem de resoldre,
també en això consisteix un poc l’autonomia, no tots hem de
ser iguals, perquè si volem l’autonomia per a tots iguals em
pareix que és un argument bastant pobre. Punt número u.

Punt número dos. Més al meu favor: si s’utilitza poc i no
s’ha d’utilitzar gens, i tanmateix està en desús i s’està
arraconant, quin problema té?! Introdueixin-ho, i com que
tanmateix el mercat i la realitat està evolucionant d’aquesta
manera que a vostè li pareix beníssim, i a mi em pot parèixer
també beníssim, idò, eh!, cap problema. Nosaltres només volem
dir que es podrà, no és obligatori que s’utilitzi; per tant si la
tendència és la que vostè diu s’ha acabat el tema, no li fa cap
mal, no li fa cap perjudici, la introducció d’aquesta esmena, al
contrari. S’imposarà el que vostè diu? Idò punt, s’ha acabat, no
hi ha cap problema.

Ens diuen..., jo, clar..., ens diuen que mercantilitzam el nom
de la ciutat, som uns pecadors!, perquè pensam en l’economia
i en les indústries i en el benestar de la gent, perquè la gent viu
mercantilitzada, perquè vol fer feina, i vol tenir un sou, i viu en
una economia capitalista... Ja sé que vostès això ho troben una
heretgia, però el món és així, el món és així, què hem de fer?,
és que és així. I sí, efectivament, la ciutat capital de les Illes
Balears, com infinitat, per no dir tots, dels municipis de les Illes
Balears, viuen del turisme, i en part viuen de la seva promoció
i del seu coneixement. Això és mercantilitzar? Em sap greu,
serà mercantilitzar, però és que vivim del turisme i feim
promoció turística, i vostès tenen un conseller de Turisme que
en teoria s’ha de dedicar a promocionar les Illes Balears -dic en
teoria perquè tenim dubtes que ho faci-, però ja que aquesta és
la realitat que vivim no estaria malament que sapiguéssim
utilitzar les imatges, les promocions més efectives en el mercat.
A vostès això els pot semblar fatal; a nosaltres ens sembla sentit
comú pur i dur.

Mirin, vostès ens acusen de provincianistes. Jo els acusaré
de tancats, perquè vostès han vengut aquí i ens han explicat les
bondats del nom oficial de Palma; hi estam d’acord, els ho he
dit de bon començament, el primer que els he dit és que estam
d’acord que el nom oficial sigui Palma, i que s’utilitzi de
manera preferent perquè és el nom oficial i que sigui dir ab
intra de les Illes Balears el nom que només s’utilitzarà, a
nosaltres això no ens crea cap problema, però és evident que hi
ha confusions. Al portaveu del Partit Socialista li pot sonar a
xinès que avui hi hagi confusió, però és que encara n’hi ha, me
sap greu, encara n’hi ha. Bé, de fet vostè deu haver trobat
milers de persones que no distingeixen entre Palma i la resta de
Mallorca, fan un totum revolutum i això no és Fraga, o no
només és Fraga que serà on ha de ser.

Per tant, nosaltres ni sublimació mental, ni res d’això,
simple visió que les coses són com són i moltíssima gent
necessita fora de les Illes Balears que li identifiquin Palma, la
seva identificació tradicional amb connotacions històriques
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rebutjables, tot allò que vostès vulguin, però tot això nosaltres
el que hem de fer és mirar cap el futur, no està ancorats en el
passat i el que va passar fa 40 anys, molt malament, molt
criticable, però al final hi ha unes realitats que han acabat
fructificant i que són colAloquialment assumides per tothom i si
això és així i moltíssima gent de fora necessita afegir “de
Mallorca” per situar-nos en el mapa i comercialment i
turísticament podem utilitzar aquesta denominació, la veritat és
que no li veim cap pecat, ni cap problema. Però bé, vostès
realment al final de consens i d’intentar trobar punts d’entesa,
zero, zero, zero Zapatero, que deia aquell.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, Sra. Presidenta, no intervindré, crec que està tot dit i és
una pèrdua de temps seguir aquest debat avui aquí. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Garau, no sé si podrá verlo
desde ahí, pero la campaña, que no la hizo el Ayuntamiento de
Palma, la hizo una agencia de comunicación, sin ningún tipo de
motivación, es “pasen por Palma de Mallorca” porque
renunciar al nombre de Mallorca, renunciar a la marca de
Mallorca turísticamente sólo se entiende si, como ustedes
piensan, sobran turistas, evidentemente. Renunciar al nombre
de Palma es una cosa habitual cuando lo que no quieres es que
vengan más turistas. 

Y mire, Sr. Garau, diciendo que actualmente son muchos
los que ya no utilizan el nombre de Mallorca para referirse
comercialmente al nombre de la ciudad, pues mire, he cogido
una página al azar, yo creo que el nombre le va bien, que es
Trivago, que cuando pones Palma es Palma de Mallorca, Las
Palmas, La Palma, Las Canteras en La Palma, El Palmar, Santa
Cruz de la Palma. Esta es la realidad de lo que hoy se encuentra
más del 60% de las personas que cogen un vuelo y un hotel por
su cuenta. Pero ustedes quieren renunciar a eso, muy bien, pues
ya está.

Sr. Picornell, ha venido y me ha dicho que me iba a dar un
'zasca', por lo de la unificación tarifaria. Mire, la definición de
'zasca' es la que hoy le da su compañera Brígida Mora a su
compañera-camarada la Sra. Camargo sobre lo que es la nueva
política y la vieja política. Esto sí es un 'zasca'. Lo que usted me
ha dicho sobre por qué no se hizo la unificación tarifaria con
nosotros, pues es muy sencillo: por el mismo motivo que no se
va a hacer con ustedes gobernando, por el mismo motivo,
porque hacer la unificación tarifaria hoy en día cuesta más de

15 millones de euros. Y por eso el Sr. Conseller pone 180.000
euros para cubrir el expediente, porque sabe que no va a
resolver el problema de la unificación tarifaria. Porque 45
millones de pasajeros los transporta la EMT y menos de 10 los
transporta SFM y el TIB. Y hoy en día al Ayuntamiento de
Palma le cuesta 27 millones de sus impuestos sufragar la EMT
y la diferencia la tiene que poner el Govern y no está dispuesto
a ponerla. Y ojalá, como ustedes que tanto creen en el
transporte público, ojalá lo veamos. Y si ustedes apoyan y
aprietan, como saben apretar cuando les interesa, seguro que lo
resolvemos.

(Remor de veus)

Desde aquí no le escucho, Sr. Borrás, además es que no le
entiendo muy bien.

(Continua la remor de veus)

Bueno, pues háganlo ustedes, si tanto creen en el transporte
público, háganlo. Ahora tienen la oportunidad, pongan esos 10
millones de euros encima de la mesa y se resolverá el
problema. Pero la realidad es que no es lo mismo predicar que
dar trigo y es lo que les pasa a ustedes cuando están
gobernando, que se olvidan absolutamente de todo lo que han
hecho.

Y mire, Sra. Busquets, al final ..., es que su intervención lo
resume todo, al final es una cuestión de si es el Estado español
o no es el Estado español y por eso estamos discutiendo aquí si
es Palma o si es Palma de Mallorca. Porque al final acaban
hablando de si estamos mal financiados, de si estamos en un
estado paternalista, si estamos en un provincianismo. A mí me
gustaría saber ese argumento que usted ha dado para Palma de
Mallorca, es Palma porque es Palma, no se le podrá aplicar a
Ciutadella por ejemplo, no sé por qué...

(Remor de veus)

Ah, claro, eso que lo decida Ciutadella. Muy bien, pues lo
que yo le he dicho no es una amenaza, lo hemos intentado
desde el primer momento, lo que pasa es que usted Sra.
Busquets no vino a todas las ponencias. Y desde el primer
momento nos hemos brindado a llegar a un acuerdo y no han
querido, no han querido, no han querido ustedes. Bueno, no me
diga que sólo estamos amenazando. Estamos diciendo, oiga, si
los que creemos en una cosa estamos dispuestos a llegar a un
acuerdo y cedemos en algo que para nosotros creemos que es
importante con el ánimo de ya no tener que tocarlo más y
ustedes dicen no, pues algo tendremos que hacer porque aquí
la verdad no está de ese lado, por mucho que la digan con más
fuerza. Ustedes tienen su verdad y como están gobernando la
aplican y nosotros la acatamos porque no puede ser de otra
manera. Y lo que le estamos diciendo es que cuando sea al
revés, que pasará, ya les anuncio que pasará, en algún momento
pasará y va a ser más rápido que tarde, pues tendremos que
cambiarlo, porque no hay manera de consensuar y,
efectivamente, de acuerdo con el resto de portavoces, de que al
final estamos perdiendo absolutamente el tiempo.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Baltasar Picornell del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

No faré ús de la paraula. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Bel Busquets del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Parlaré des d’aquí. Només un
parell de qüestions. El mateix debat tenim d’aquí allà que d’allà
a aquí, Sr. Gijón, i tal vegada jo em preocuparia més que
d’aquest canvi, de si arribarem o no arribarem i tal, què fa més
mal a la nostra ciutat aquest doble nom per a promoció turística
o per no promoció turística o aquests casos de corrupció que
esquitxen cada dos per tres i surt el nom de la ciutat emparentat
amb casos de corrupció, fins i tot de la policia? 

(Remor de veus)

Jo crec que això fa molt més mal a la nostra ciutat! Jo crec
que quan pitjam Palma, voldria saber quantes pàgines surten
sobre la corrupció i no tant com la promoció turística. No hi ha
cap problema, totes les fotos són de Palma, us ho assegur que
al final és el que mira la gent, no sé quins portals. I de vago res
i jo a la ponència vaig venir tots els dies. No digui falsos
testimonis aquí, perquè hi he estat i l’actitud tampoc no era de
consens! Era aquesta amenaçant.

I a més una altra cosa els diré, si vostès estan tan d’acord
amb el nom, quan tornin governar canviïn-ho només per a
promoció turística, però deixin l’oficial, a veure si serà ver.
Perquè aquí l’error va ser la primera llei, que ja li vàreu posar
Palma de Mallorca, perquè no sabeu ni on viviu!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Font del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Garau del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. GARAU I SALAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només un minut. Sr. Melià, vostè
sap perfectament..., perquè clar, un dels seus arguments forts és
dir que, bé, que nosaltres estam d’acord, que si s’ha d’utilitzar
Palma de Mallorca en un moment determinat per a usos
turístics o per allò que un vulgui es pugui fer, però en canvi no
estam d’acord en posar-ho dins la llei. Això és la nostra
argumentació, però ho feim d’una manera en el sentit de dir,
per què hem de posar dos noms dins la llei, si tanmateix sabem
perfectament que les entitats que vulguin, sobretot municipals,
que vulguin utilitzar Palma de Mallorca ningú no els posarà cap
problema. Ningú, cap funcionari no escriurà...

(Remor de veus)

Si s’ha estat utilitzant durant molts d’anys Palma de
Mallorca, quan el nom oficial era Palma i no hi ha hagut mai
cap tipus de problema en aquest sentit. O sigui, jo crec que
també vostè s’ha encaparrat en el fet que posàssim el nom dins
la llei quan sap perfectament que no hi haurà cap problema
perquè un utilitzi Palma de Mallorca quan millor cregui que li
convé, a la ciutat.

I una altra cosa, Sr. Gijón, argumentant a favor del que deia
la companya de MÉS, el Sr. Isern quan va venir aquí a proposar
un canvi de nom no va venir aquí a dir “nosaltres volem que es
digui Palma i per raons comercials, Palma de Mallorca”; vostès
varen venir aquí amb una mentalitat centralista de dir que
Palma de Mallorca és el nom que agrada a l’Estat, i per tant
nosaltres volem aquest nom; això va ser així. Per tant vostè
sempre argumenta en aquests termes de centralisme perquè
aquesta era la seva política. Nosaltres no argumentam per ser
autonomistes o independentistes, o ser ciutadans de primera
categoria, el que argumentam és que la ciutat de Palma des dels
seus orígens ha estat Palma, i que no té per què canviar-se, i
vostès ho varen canviar i nosaltres restituïm un nom,
simplement així, sense cap intenció ni sense cap doble
estratègia. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat el debat de les esmenes passam a
votacions.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Sra. Presidenta, he pedido antes para ver si se incorporaba
“ciudadanos de Mallorca”, no sólo Menorca, Ibiza y
Formentera, en la enmienda que ha presentado el Grupo MÉS
per Menorca y no nos han contestado, y me gustaría saber si se
incorpora “los ciudadanos de Mallorca” al artículo 88 bis.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Busquets.
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LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Aquesta esmena tenc..., sí, vostè hi era, Sr. Gijón; no sé si
recorda que la vàrem aprovar ja en comissió, no ha vengut a
plenari. Aquesta esmena del transport, etc., està aprovada ja,
està incorporada, no l’hem d’esmenar ni hi ha lloc a esmenes.
No sé si se’n recorda, si era a la ponència o no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Justamente lo habíamos hecho
aquí es una enmienda in voce para incorporar el tema de
Mallorca, de los ciudadanos de Mallorca. Si no lo admiten, ya
está. Es para saber si pedimos votación separada o no. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, una vegada esgotat el debat de les esmenes passam a les
votacions. Votació...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Perdó, presidenta. Demanam la votació separada de l’article
1, de l’article 1 bis i de l’article 1 ter.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació de les esmenes. Votació de l’esmena del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
RGE núm. 10187/16.

Iniciam la votació. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 32. Queda rebutjada
l’esmena.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, RGE
núm. 10203, 10204, 10205 i 10206. Votam.

Vots a favor, 19; vots en contra, 35. Queden rebutjades les
esmenes.

Votació de l’articulat. Votació de l’article 1. Votam.

Vots a favor, 32; vots en contra, 19; abstencions, 3.

Votació de l’article 1 bis. Votam.

Vots a favor, 35; abstencions, 19.

Votació de l’article 1 tercer. Votam.

Vots a favor, 35; abstencions, 19.

Votació de la denominació de la proposició de llei. Votam.

Vots a favor, 51; abstencions, 3.

Votació de la disposició derogatòria, la disposició final i
l’exposició de motius. Votam.

Vots a favor, 32; abstencions, 22.

Nota: es faculta als serveis jurídics de la cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei en qüestió tengui una redacció coherent. 

Una vegada esgotat el debat i les votacions aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de modificació de la Llei
23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de
Mallorca.

(Alguns aplaudiments)

Debat i votació de l'escrit RGE núm. 16034/16,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual sol·licita dictamen al Consell Consultiu de les Illes
Balears sobre el dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm.
5950/16, de creació de l'Oficina de lluita contra la
corrupció de les Illes Balears.

Passam al debat i votació de l’escrit RGE núm. 16034/16,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
solAlicita dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears
sobre el dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals del Projecte de llei RGE núm. 5950/16, de creació de
l’Oficina de Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears.

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente, del Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bien, desde el Grupo Popular, tal
como manifestamos en la comisión, consideramos que sería
prudente y razonable solicitar el dictamen del Consell
Consultivo previo a la aprobación definitiva del Proyecto de
ley de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la
Corrupción en las Illes Balears.

En primer lugar, porque el proyecto, como ustedes saben,
nace de la iniciativa del Govern y entra en el Parlamento sin el
dictamen previo del Consejo Consultivo aduciendo que el
mismo era facultativo y no era obligatorio, y es cierto en parte,
ya que no afectaba al cumplimiento de las previsiones
expresamente establecidas en el Estatuto de Autonomía,
artículo 18.2 de la Ley del Consejo Consultivo, y no afectaba
directa y sustancialmente a la organización, las competencias
y el funcionamiento de este órganos asesor, artículo 18.9.

La realidad es que la creación de la Oficina no está prevista
en el Estatuto, como sí está prevista la Sindicatura de Cuentas
o el Consell Consultivo, y la Oficina no se crea con
personalidad jurídica diferente al propio parlamento sino que
es parte del Parlamento. Por tanto es parte del poder legislativo
de esta comunidad, y a nadie se le puede escapar ni discutir la
complejidad jurídica del encaje de la Oficina dentro del
ordenamiento jurídico de la comunidad autónoma. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201616034
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605950
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605950
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También es evidente que la creación de esta oficina roza en
determinados casos las competencias de otras administraciones
e instituciones, tanto de la comunidad autónoma como de otras
instituciones públicas. Tiene funciones de investigación, y por
tanto puede producirse colisión con la propia Sindicatura de
Cuentas, con los interventores, con la Fiscalía, con las
investigaciones policiales, con los procesos judiciales. Por
tanto entendemos razonable que se deba contar con la máxima
seguridad jurídica, y al haberse creado... y crearse con toda la
tranquilidad y sosiego necesarios. De hecho en la tramitación...
como mínimo ha habido ciertas prisas en la tramitación, y creo
que eso no es bueno para el texto definitivo.

Y más razón hay cuando por vía de enmienda, por una
parte, además, sólo una parte, de los grupos políticos que dan
soporte al Govern, en el caso de MÉS per Mallorca, PSOE i
Podem, se presenta una enmienda de adición que crea todo un
título e incorpora todo el régimen sancionador, no previsto en
el texto inicial, y esta enmienda, que incluso por prisas no fue
debatida ni siquiera en ponencia sino que se pasó directamente
a su debate en comisión, entendemos que produce un cambio
sustancial del texto inicialmente presentado por el Govern. 

Cuando se establece ese régimen sancionador ese régimen
sancionador es aplicable a cualquier persona investigada, sea
autoridad o sea cualquier persona que intervenga en la
investigación de la Oficina. Incluso son sujetos de esta posible
sanción los miembros del Consell Consultivo. Por tanto,
entendemos que como mínimo sería defendible la posibilidad
de que fuese preceptivo el informe del Consell Consultivo en
base al artículo 18.11 que establece que es preceptivo cuando
afecta a dicho consejo consultivo y a sus competencias.

En todo caso, pero, aunque no fuese preceptivo, es una
facultad que establece la ley, la posibilidad de que una vez se
ha hecho el debate en comisión se pueda solicitar por acuerdo
del Parlamento el dictamen del Consell Consultivo. Y creo y
nos gustaría que ese dictamen fuese solicitado por unanimidad
de los grupos políticos de esta cámara porque seguro que será
beneficioso para todos, seguro que será beneficioso para la
mayor seguridad jurídica del texto. En todo caso, no existe
ningún tipo de inconveniente, sino todo lo contrario, para que
solicitemos ese dictamen. No podemos pensar que los grupos
políticos representados en esta cámara tengan tan poca fe en el
Consell Consultivo de estas islas para no solicitar este
dictamen. 

Como he dicho, la complejidad en cuanto a los márgenes de
competencias de la Oficina bien merece un análisis más
sosegado y técnico por parte del Consell Consultivo al
establecer ese régimen sancionador que afecta a todos los
cargos públicos, que podrán ser sancionados, como he
explicado anteriormente, entendemos que, por obstrucción, hay
un problema incluso de interpretación respecto al artículo 25 de
la Constitución Española que reserva la capacidad de
sancionar, cuando se produce una infracción administrativa la
capacidad de sanción la tiene el poder ejecutivo, el Gobierno,
y cuando existe una infracción penal la capacidad de sanción la
tiene el Poder Judicial, pero en ningún caso se establece la
capacidad de sancionar a terceros por parte del poder
legislativo y el poder legislativo, esta oficina, se crea dentro del
poder legislativo. Por tanto, ahí tenemos un problema

importante que creo que sería bueno contar con la ayuda del
Consell Consultivo para tener la máxima seguridad jurídica. 

También se solicita el dictamen del Consell Consultivo para
contar con su aval respecto al desarrollo reglamentario, quien
hace el reglamento de funcionamiento y régimen interior es la
comisión correspondiente del Parlamento. Es decir, que
tenemos una ley aprobada por el Parlamento y el reglamento lo
hace una comisión, pero si vemos la disposición final tercera,
en el punto segundo, también se reserva la potestad
reglamentaria al Govern, es decir, sacamos una ley que puede,
por un lado, desarrollar reglamentariamente el poder
legislativo, lo cual es como mínimo chocante, y, por otro lado,
esa misma ley también puede desarrollar, de acuerdo con la
disposición final tercera punto segundo, el propio gobierno,
entiendo que respecto a competencias que afectan al propio
govern, pero bueno, creo que es importante.

Es más, es tan evidente el problema respecto al desarrollo
reglamentario, la discusión o la duda jurídica que pueda existir
que los propios grupos que dan apoyo al Govern, en el caso de
Podem y MÉS per Mallorca, presentaron la enmienda 9538, en
la que solicitaban que el desarrollo reglamentario no fuese
hecho por la comisión correspondiente sino que fuese hecho
por el Pleno. 

También es importante para dotar de seguridad jurídica
saber la opinión del Consell Consultivo respecto al objeto de la
ley dentro de las competencias del Parlamento. No está prevista
la existencia de una oficina de estas características. Tampoco
está previsto en el Estatuto. Por tanto, tanto el artículo 40 del
Estatuto como el Reglamento del Parlamento establecen que la
función del Parlamento es la función legislativa y la función de
control al Gobierno, pero en ningún caso, ni en el artículo 40
del Estatuto ni en el Reglamento, se establece esa potestad. Por
tanto, tendríamos que tener la seguridad jurídica, creo que sería
bueno tener la opinión del Consell Consultivo respecto a la
incorporación de esta función en la Oficina.

Por otro lado, sería interesante conocer también la opinión
del Consultivo respecto a las funciones, en cuanto a la posible
duplicidad de funciones que se le otorgan en la ley a la Oficina
y que pueden colisionar con otras administraciones, con otras
instituciones tanto de la comunidad autónoma como del Estado.

En definitiva, consideramos que hay suficientes razones
para hacer las cosas mejor, para contar con el dictamen del
Consell Consultivo de una norma que consideramos positiva,
novedosa, pero a la vez por eso, por ser novedosa, compleja, y
que necesita tener la seguridad del encaje jurídico correcto
dentro del ordenamiento de la comunidad autónoma. 

Por eso, solicitamos el apoyo de todos los grupos políticos
para que den voto positivo a esa petición de dictamen, que
inconveniente no tiene ninguno y ventajas las tiene todas. 

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions a favor? Té la paraula el Sr. Josep Melià del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estam totalment d’acord amb
l’exposició que ha fet el portaveu del Partit Popular, pensam
que la feina ben feta no té fronteres i que, per tant, per raons de
seguretat jurídica és evident que és convenient el dictamen del
Consell Consultiu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, breument també. Nosaltres també, en fi, estam d’acord
amb tota l’exposició de l’escrit presentat pel Partit Popular
solAlicitant aquest dictamen, creim que efectivament és
incontestable l’exposició. 

I respecte de l’esmena que introdueix dos títols i dos
capítols jo simplement volia referir-me, perquè després si de
cas ja ho reprendré, però en aquest moment perquè correspon
al que estam aquí discutint, a aquest dictamen, la manera
mateixa d’introduir-ho, com se sol dir en el món del teatre, in
media res, és a dir, apareixen allà al mig d’una... diguem, en
plena comissió, però sense que s’hagués pogut analitzar
prèviament i, per tant, botant-se també el període d’alAlegacions
que podia tenir i posant-nos una mica en el destret, si bé vàrem
colAlaborar en qualque cosa a modificar, però en el destret
d’agafar tot allò com un tot, no?, tampoc no creim que fos la
millor manera de plantejar aquesta qüestió.

Finalment, el bessó d’aquest assumpte és, efectivament,
saber si aquest règim sancionador és lícit o no des del punt de
vista del procediment que s’ha seguit. Nosaltres creim que des
d’aquest punt de vista tota mesura, tota consulta que es prengui,
en aquest cas amb més motiu tractant-se del Consell Consultiu,
és, o serà o seria, això ja depèn el temps verbal i el mode depèn
de la majoria que hi ha en aquesta cambra, seria oportú i fins i
tot necessari i convenient.

En tot cas, en síntesi, crec que tot això ha vengut d’una
pressa, d’una pressa, que ens imaginam dels grups de
l’oposició, que deu obeir als acords i a les exigències que hi ha
internament en els partits que donen suport a aquest govern, és
a dir, pressa marcada per un calendari poder aprovar una cosa
realment l’any en què ens trobam, però bé, en tot cas tot això
són suposicions i com diu el refrany en castellà, la prisa es
mala consejera o bé si ho volen en català, molta pressa i poca
endreça. 

Per tant, facin el favor, no costa absolutament gens demanar
aquest dictamen i fer les coses bé, sobretot perquè és una llei

on la gran majoria, crec, i els que hem estat a la comissió ho
podem dir, estam d’acord en un percentatge altíssim dels seus
continguts i és una pena que ens trobem ara amb aquest escull.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Intervencions en contra. Té la paraula el Sr. Aitor Morrás
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. Es curioso que el partido más
corrupto de esta comunidad autónoma intente retrasar la
aplicación de esta ley en base al régimen justo sancionador que
seguramente será el que se pueda aplicar a muchos integrantes
de su partido, en función de todo lo que sale en prensa. Y un
verdadero 'zasca' para la democracia, Sr. Gijón, es que una
persona que está investigada por los jueces, siga pudiendo subir
aquí, al estrado, alegando querer a su ciudad y querer que
vengan más turistas, si eso es querer a su ciudad. 

Hagan un esfuerzo, señores del PP, porque ha sido una ley
que ha sido consensuada, yo no sé de dónde dicen ustedes que
vienen las prisas, tanta prisa. Hemos estado, creo recordar, en
tres o cuatro sesiones de ponencia, más una de comisión. O sea,
yo no le veo prisa, creo que hemos dedicado horas a debatir. Y
de hecho, sólo se mantienen vivas un 20% de las enmiendas, de
las 106 o 107 que eran, se mantienen vivas 19. Eso creo que no
es una ley que se ha hecho con prisa, es una ley que se ha hecho
con consenso, porque había muchas enmiendas presentadas y
muchas por parte del PP, y el resto de los grupos las hemos
asumido, la mayoría de los grupos hemos asumido esas
enmiendas. Por lo tanto, no vemos ahora este intento de
filibusterismo parlamentario para evitar que esto se ponga en
marcha.

Y miren, claro que el 25 de la Constitución habla de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas. Pero en
ningún momento en ningún sitio pone que tenga que ser el
poder judicial y el poder ejecutivo quien tenga esa capacidad
de sancionar, ya sean delitos o faltas o sanciones
administrativas. En ningún sitio del artículo 25 de la
Constitución lo pone. No sé por qué ustedes lo incluyen de una
forma virtual, digamos. Y creo que sé por qué lo incluyen de
una forma virtual, porqué claro, es como de lógica que un
delito o una falta sea del ámbito penal, pero no necesariamente
una infracción administrativa tenga que ser exclusivamente del
ámbito administrativo, sino que a lo mejor se puede entender
como..., o sea, no sólo que tenga que ser una falta
administrativa, sino que tenga que ser ejecutada o sancionada
e incoada por el ejecutivo. Puede ser cualquier otro ámbito de
la administración. Y es que, claro que hay ámbitos y entes que
dependiendo del legislativo, sancionan, por ejemplo el Tribunal
de Cuentas. El Tribunal de Cuentas depende del legislativo,
tiene una función fiscalizadora y por otro lado tiene una
función con jurisdicción propia, que no es penal, que es
administrativa. Y eso es un poder legislativo, depende del
legislativo y tiene personalidad jurídica. Y en ningún sitio de la
Ley 2/82, de 12 de mayo, pone que tenga o que no tenga
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personalidad jurídica el Tribunal de Cuentas y sin embargo la
tiene.

Claro que entendemos que la Oficina Anticorrupción
incoando expedientes por parte de su director podría sancionar,
puede sancionar porque dentro de su ámbito -y no entra dentro
de otros ámbitos de la administración- dentro de su ámbito está
en la recopilación de documentos, dentro de sus competencias
están la obstrucción o se sanciona la obstrucción a la
investigación y también se puede sancionar la no protección al
denunciante. Por lo tanto, entendemos que esa capacidad
sancionadora de la Oficina es totalmente legítima.

Bueno, mire, podríamos creernos esa intención de querer
hacer las cosas bien, pero resulta que cuando ustedes están
diciendo que el régimen sancionador y que la Oficina que toda
la ley se inmiscuye y hay un choque como de competencias
dentro de otros aspectos o dentro de otros ámbitos de la
comunidad autónoma, por ejemplo consellerias, mencionan en
su escrito la Conselleria de Cultura y Transparencia, que la Ley
de la Oficina se inmiscuye y choca en competencias con la
Conselleria de Transparencia y de bon govern. Claro, eso
pasaba antes de que se admitiesen algunas enmiendas y por lo
tanto nos hace pensar que este documento está realizado antes
de exponer ustedes en comisión la posibilidad de que fuese
consultado al Consultiu. Y eso quiere decir que sabían que iban
a presentar este escrito, a pesar de que nos reunimos cuatro
veces en ponencia y una vez en comisión. Y por lo tanto, nos
da la impresión de que esto no es más que un ejercicio de
filibusterismo parlamentario.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Sra. Presidenta, ¿podría hacer uso, en base al artículo 76, ya
que el Sr. Diputado Aitor Morrás, se ha dirigido a mí
amablemente?

(Remor de veus)

Precisamente lo de “amablemente” estaba puesto entre
comillas, si el Sr. Saura no lo entiende, ahora se lo explicaré...

LA SRA. PRESIDENTA:

¿En concepto de qué?

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Ha dicho que un diputado que está siendo investigado no
puede subir ahí, ha dicho que el Sr. Gjión no puede subir ahí a
defender los intereses que legítimamente considero. Me ha
nombrado y creo que tengo derecho a poder replicar.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene dos minutos, Sr. Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Mire, Sr. Morrás, cuando usted
quiera buscar investigados que estén en este parlamento, antes
de mirar hacía aquí, repase lo que hay por allí y verá que hay
investigados que están dando apoyo, junto con su grupo, a este
gobierno y gracias a eso, están saliendo muchas medidas.

Y, Sr. Morrás, que últimamente está usted de aprendiz de
juececillo o de fiscalillo. Ni usted, ni nadie de su grupo, me va
a privar a mí de mi derecho de venir aquí a defender lo que
considero, porque me están investigando, efectivamente, pero
no estoy condenado, mal que le pese. Y cuando llegue ese
momento, que no llegará, ya hablaremos.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

¿Sra. Presidenta? ¿Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Abril del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a tothom. Per part de MÉS per Mallorca no hi veim
cap intenció en la petició d’aquest dictamen, més enllà de la
intenció de voler retardar l’aprovació o bé l’entrada en vigor
d’aquesta llei. Primer perquè com s’ha dit fa un moment, fins
fa molts pocs dies, fins i tot en el que és aquest títol que
incorpora un règim sancionador en el projecte de llei, hi han
colAlaborat també d’alguna manera el Partit Popular i
Ciutadans. Per tant, són també pares i mares d’aquest títol de
qualque manera.

Segon, perquè com diu... -ara m’he perdut -, com diu
l’escrit, saben que el títol sancionador no és una cosa que
efectivament, s’ha incorporat fins el darrer moment, entre altres
coses perquè els grups de la majoria hem tengut la deferència
de ni tan sols aprovar-ho en ponència per tenir un marge per
poder negociar, però ve d’una esmena que fa més de sis mesos
que està presentada. Per tant, esperar el darrer dia, diguem, per
mirar de demanar el dictamen al Consultiu, ens pareix una mica
de mala fe, per molt legítim que sigui.

I tercera qüestió perquè també justament, qüestionar el
règim sancionador ens pareix justament qüestionar una de les
qüestions que li dóna, més enllà de l’efectisme, efectivitat i
credibilitat a la Llei de l’Oficina Anticorrupció, a part de
recordar que la petició d’aquest dictamen no és prescriptiva. 

En segon lloc perquè el mateix projecte de llei, i aquest títol
en concret, a l’article 26.4, en cas de conflicte, si és que n’hi
hagués, remet justament a la normativa tant estatal com de la
comunitat autònoma en matèria sancionadora.
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Tercera qüestió que argumenta el Partit Popular sobre la
manca d’una personalitat jurídica pròpia, ho ha comentat abans
el Sr. Morrás, vull dir que era un exemple molt clar, i n’hi ha
més, el Tribunal de Comptes, article 136.1 de la Constitució, és
un organisme que penja, diguem, directament de les Corts, per
tant del poder legislatiu, i no és la Constitució tampoc que li
dóna aquesta potestat sancionadora que té, fins i tot de
sancionar els partits polítics, com a actors de la democràcia,
sinó la Llei Orgànica de finançament dels partits polítics que,
simplement perquè estan recollits a la llei, ja li atorga aquesta
potestat sancionadora. Per tant, no veiem nosaltres conflicte ni
justificació en aquesta qüestió.

I no entrarem en altres arguments que nosaltres pensam que
no són en absolut jurídics, sinó polítics, que tenen a veure amb
les duplicitats i amb les funcions de l’oficina, perquè pensam
que formen part del debat que hem de tenir en el següent punt
de l’ordre del dia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Nel Martí, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Per al nostre grup la petició que avui fa el Partit
Popular ens sona a excuses, avui tot són excuses, avui tot són
dubtes, dubtes que, curiosament, no havien impregnat tot el
debat i la feina a ponència i a comissió, dubtes, jo diria, de qui
està poc convençut. Tal vegada el Partit Popular voldria que
aquesta Llei de l’Oficina Anticorrupció fos una llei de Black
Friday, de rebaixes als que no ajuden a combatre els infractors,
i nosaltres no ho volem així.

Dubtes, primer, llegint el Diari de Sessions de la comissió,
dient que el règim sancionador l’havia de determinar el poder
executiu, i jo veig que els termes ara ja no són exactament els
mateixos, però, bé, supòs que aquest dubte està resolt.

Dubtes, després, que l’òrgan dependent orgànicament del
Parlament, el legislatiu, tengui un règim sancionador, quan la
realitat és que..., i a més la ponència hi ha fet referència en
diferents ocasions, doncs tenim diverses experiències a l’Estat
espanyol, una de les quals, la darrera, la llei del país valencià
en què incorpora el règim sancionador, de fet la majoria de les
lleis, excepte la catalana, l’incorporen, i precisament, en aquest
sentit, el Partit Popular, quan es va posar com a exemple i es va
utilitzar com a referència, mai no hi va trobar cap problema.

Ara el company David Abril feia referència també al
Tribunal de Comptes, que té un règim sancionador, que depèn
orgànicament del Congrés dels Diputats i que exerceix aquesta
capacitat sancionadora quan la responsabilitat no és penal, sinó
administrativa.

Quant al dictamen del Consultiu, efectivament, l’Oficina, a
diferència de la Sindicatura de Greuges, per exemple, no és un
òrgan estatutari, per tant, com bé ha dit el Sr. Lafuente, no és

prescriptiu, no és obligatori, i ara ens demana al Parlament que
facem aquesta encomana al Consultiu. I jo em veig obligat a
recordar, doncs, que avui no serà possible, precisament perquè
el Partit Popular a la passada legislatura no ho va voler: els
Grups PSIB i MÉS van sol·licitar a aquest Parlament que els
grups parlamentaris poguessin demanar dictamen al Consultiu,
que ho poguessin fer no per la decisió majoritària del
Parlament, sinó que un o dos grups parlamentaris, en
determinades situacions, ho poguessin fer i el Partit Popular ens
va dir que no, que no era necessari.

Finalment, el Partit Popular es queixa que s’introdueix el
règim sancionador a través d’esmenes i esmenes que, a més, el
Consultiu no ha dictaminat, i a mi també em toca fer memòria:
Llei de símbols; tres texts va tramitar el Partit Popular: un
primer, al Consultiu, amb dictamen i el dictamen deia que la
censura prèvia era inconstitucional, anava contra la llibertat
d’expressió; un segon text, que és el que va tramitar en aquesta
cambra, on resolia aquesta inconstitucionalitat, i un tercer text
que era una esmena del Partit Popular que modificava tot el
contingut, tot, i tornava a introduir la censura prèvia, que el
Consultiu havia dit que era inconstitucional.

Doncs açò, açò que vostès avui ens demanen, haurien de
recordar com van actuar i la diferència és molt clara: la nostra
esmena no està dictaminada pel Consell Consultiu, el nostre
document no havia de ser dictaminat pel Consell Consultiu i la
nostra esmena sí que està avalada, no només per la seguretat
jurídica, sinó també per l’experiència d’altres organismes que
en la mateixa situació actuen i duen a terme aquest règim
sancionador.

Per tant, per al nostre grup hi ha les garanties més que
suficients jurídiques i per tant avui entenem que la posició del
Partit Popular és d’excuses i és de falta de convicció, cosa la
qual no compartirem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. María José Camps del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats bon dia.
Intervenc en aquest torn en contra per manifestar, òbviament,
en nom del Grup Parlamentari Socialista, la no necessitat de
sol·licitar informe al Consell Consultiu envers el projecte de
llei de creació de l’Oficina de prevenció i lluita contra la
corrupció.

Apel·lant a la seguretat jurídica com a principi
constitucional fonamental del nostre ordenament jurídic i sota
una aparent motivació jurídica, el Grup Parlamentari Popular
amaga les seves vertaderes intencions que, com no hem vist
fins ara clarament, no són altres que dificultar que aquesta
oficina sigui una realitat. I, Sr. Lafuente, no crec que sigui una
qüestió de fe, és una qüestió més aviat política, i no és un debat
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jurídic, no s’equivoquin, el que debatem ara és únicament una
qüestió de voluntat jurídica que aquesta oficina sigui ja una
realitat o no ho sigui.

Vull fer, primer, una breu contextualització del procés de
tramitació parlamentària d’aquest projecte de llei, perquè
parlam de pressa, el Sr. Pericay també ho ha anomenat, també
vostè, i clarament pens que tenim percepcions molt diferents.
El Govern, en compliment dels acords pel canvi, que açò també
ho vull remarcar, dóna entrada al Parlament de les Illes Balears
al Projecte de llei de l’Oficina Antifrau, amb data 8 d’abril del
2016, fa avui més de set mesos. Dins del termini ampliat, tots
els grups, sense excepció, presenten un total de 116 esmenes de
les quals el Grup Parlamentari Popular en presenta 16, 10
d’addició i 6 de modificació, una de les quals i tot a la
denominació de la mateixa llei, afegint la paraula “prevenció”,
passant a denominar-se Llei de creació de l’Oficina de
prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears.

Després de fer feina a quatre sessions de ponència, van
arribar vives a la comissió per al seu dictamen 23 esmenes, ara
en queden 19, amb la qual cosa podem afirmar que s’ha fet una
important feina de col·laboració, una feina detallada, dialogada
i consensuada entre tots els grups, i parl de consens, malgrat ja
em consta que el Sr. Melià no hi està d’acord, i així ho ha
manifestat moltes vegades, però jo crec que els fets són
objectius, de 116 esmenes que ara en quedin 19, i 4 sessions de
ponència posen de manifest que realment ha existit aquest
consens i aquest diàleg.

Una quantitat considerable de les esmenes han estat
igualment transaccionades, la qual cosa evidencia també aquest
consens i aquest treball conjunt entre tots els grups
parlamentaris.

He d’afegir que, essent conscients que el règim sancionador
s’ha introduït mitjançant una esmena conjunta, la 9537/16, era
una qüestió que havia de ser objecte d’un debat, si cal, una
mica més ampli, i en contra del que han entès la resta de grups,
per aquest motiu es va decidir no incorporar cap règim
sancionador directament a ponència, que s’hagués pogut fer,
sinó que el Grup Parlamentari Socialista es va abstenir per
mantenir viva aquesta esmena i poder-la dur la setmana següent
a la comissió. Açò va donar un marge de temps perquè els
grups, si així ho consideraven oportú, poguessin fer aquelles
aportacions, no ja esmenes, sinó aportacions que es van tractar
com a esmenes in voce per poder debatre amb més profunditat
aquest règim sancionador i que sortís amb el major consens
possible. I en aquest cas, el Grup Parlamentari Popular va
presentar 4 esmenes de millora, o 4 propostes de millora a
aquest règim sancionador, de les quals 3 van ser incorporades.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular ha mantingut una
activitat col·laboradora, participativa i constructiva durant tota
la tramitació parlamentària, excepte durant els cinc darrers
minuts de la darrera intervenció del torn de paraula de la
comissió, anunciant que tenim, paraules textuals del Sr.
Lafuente: “els nostres dubtes jurídics del règim sancionador,
vull dir que una oficina que no té personalitat jurídica diferent,
sinó que és una oficina del Parlament, per tant una oficina que
depèn del poder legislatiu, tengui un règim sancionador d’acord
amb l’article 25 de la Constitució Espanyola, que diu que la

potestat sancionadora la té quant a infraccions penals el Codi
Penal, quant a infraccions administratives el poder executiu, i
no el poder legislatiu.” I amb açò i apel·lant a la seguretat
jurídica justifica la sol·licitud d’informe al Consell Consultiu.

Per tant, puc afirmar ara mateix que el Grup Parlamentari
Popular es troba en modo “trampantojo”, és a dir, es troba en
mode trampa o il·lusió, amb la qual s’engana algú fent-li veure
el que no és, fent-li veure que hi ha qüestions jurídiques que
realment no hi són. Quant llegint amb detall l’escrit presentat
que ara debatem, veiem com s’han agafat dels tretze numerus
clausus de l’article 18 de la Llei del Consell Consultiu i han
intentat trobar alguna justificació per tal de sol·licitar aquest
informe posant de manifest unes set qüestions que consideren
que el Consell Consultiu sí hauria de pronunciar. Perquè el Sr.
Lafuente parla que podria ser preceptiu en alguns casos, però
en qualsevol cas seria convenient; és a dir, no tenim clar que
tengui el Grup Popular clar que sigui preceptiu aquest informe.

Primer ens parla que aquest règim sancionador pot
contravenir l’article 25 de la Constitució; que l’article 18.9 de
la Llei del Consell Consultiu entraria en joc, perquè entén que
aquesta llei afecta l’organització, funcions o competències del
mateix Consell Consultiu; ens parla d’un conflicte
d’atribucions, un conflicte funcional o un conflicte de duplicitat
orgànica. Fa referència també a la regulació mitjançant el seu
mateix reglament. Parla també de confusió amb la Llei de
transparència i bon govern. I igualment, en els mitjans de
comunicació, la Sra. Prohens va dir que si el reglament o règim
sancionador hagués estat introduït a l’origen, és a dir, si el
mateix projecte de llei hagués dut incorporat el règim
sancionador, hagués estat preceptiu anar al Consell Consultiu,
cosa que no és en absolut certa, perquè no està previst en
aquest article 18 de la Llei del Consell Consultiu.

Jurídicament, les seves argumentacions no se sostenen i
comencem per dos sil·logismes fal·laços: l’article 25 de la
Constitució parla de sancions administratives i penals partint
que l’ius puniendi és a la base, com a origen d’aquest, de
l’exercici de qualsevol activitat pública. En aquest cas, les
esmenes tendrien caràcter... les sancions, vull dir, tendrien
caràcter administratiu, igual que el té, com ja s’ha dit per qui
m’ha precedit en la paraula, el Tribunal de Cuentas i, per tant,
és possible que no només el Govern exerceixi aquesta capacitat
sancionadora quant a sancions administratives, no penals.

I m’agradaria recordar que el Sr. Lafuente, avui mateix, a
la pregunta que ha formulat a la consellera Mateu, ha dit que el
codi ètic del Govern flaqueja perquè no existeix la comissió
d’ètica pública, ara, analògicament, idò, també podríem dir que
el previst a la Llei de l’Oficina Anticorrupció també flaqueja
perquè no s’accepta el règim sancionador que la fa complir.

Que l’Oficina és poder legislatiu, açò també és un altre
sil·logisme fal·laç: l’article 40 de l’Estatut d’Autonomia ens ve
a dir, literalment, el punt 1: “El Parlament representa el poble
de les Illes Balears, exerceix la potestat legislativa, aprova els
pressuposts de la Comunitat Autònoma, controla l’acció de
govern i exerceix totes les competències que li atribueixen
aquest Estatut, les lleis de l’Estat i les del Parlament mateix.”
Amb la qual cosa, vostè hi ha fet referència, però només ha
parlat de dues funcions del Parlament, la legislativa i la de
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control del Govern, també tindrà totes aquelles que les lleis
d’aquest Parlament li atribueixen, i en aquest cas aquesta llei fa
que depengui orgànicament del Parlament aquesta oficina.

Com ho fa també, no ho oblidem, la Sindicatura de
Comptes, i en aquest sentit, el Grup Parlamentari Socialista va
presentar una esmena per tal que a l’article primer d’aquest
projecte de llei fos literal la mateixa redacció de dependència
orgànica del Parlament que té la Sindicatura de Comptes. I vull
recordar també que tant el Tribunal de Cuentas com la
Sindicatura de Comptes no tenen personalitat jurídica
expressament reconeguda, òbviament la tenen, açò ja ho ha dit
qui m’ha precedit en la paraula.

Quant que pugui afectar l’organització, funcions i
competències del Consell Consultiu. Entenc que els subjectes
passius de la Llei de l’Oficina serien els membres, però en
qualsevol cas no seria el mateix Consell Consultiu, per tant,
aquest intent de forçar que sigui preceptiu l’informe del
Consultiu tampoc no es pot acceptar.

Irreal també és el conflicte de competències, funcions o
duplicitat orgànica. El seu propi reglament, aprovat pel
Parlament, ve a ser el mateix que la Sindicatura de Comptes,
que el seu reglament va ser aprovat per la Comissió d’Hisenda
i Pressuposts. La confusió i la transparència va ser corregida
amb les esmenes incorporades.

I, com a conclusió, simplement vull dir que l’esmena 9473
del Grup Socialista, a l’article primer, va ser acceptada per
unanimitat, que vull recordar copia literalment l’article primer
també de la Sindicatura de Comptes. A la disposició final
tercera, les esmenes 9506 i 9509, totes van ser aprovades a
favor d’aquest reglament aprovat pel reglament, excepte
Podemos, és a dir, el Grup Popular la va votar a favor. I
l’esmena 9537, del règim sancionador, finalment a comissió va
obtenir 7 vots a favor, 5 abstencions i 1 en contra.

Per tant, Sr. Lafuente, no ens vengui aquí a donar raons
jurídiques irreal i confusions intencionades, perquè realment
l’únic que volen és obstaculitzar aquesta llei.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Rèplica del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Mire, después de escuchar
sus intervenciones, la verdad es que poca fe tienen ustedes en
el Consell Consultivo, si solicitar un informe al máximo órgano
de asesoramiento de esta comunidad es obstaculizar una ley
creo que poca fe tienen en ese órgano consultivo. Vamos a ver,
nosotros hemos participado activamente y de forma positiva en
toda la tramitación de esta ley, existen casos, como, por
ejemplo, se ha citado también el caso catalán, en que no se
incluye el régimen sancionador, y entendemos que no se

incluye porque, en su momento, los servicios jurídicos o
alguien debió advertir de los posibles conflictos.

Existen otros casos, ustedes han citado el caso valenciano,
existe otro caso, por ejemplo, como el caso de Murcia, en que
una iniciativa propuesta por Podem en esa comunidad
autónoma, fue retirada precisamente por informe contrario de
los servicios jurídicos de esa cámara.

Los casos que me comentan de otros organismos
dependientes del Parlamento, como el Tribunal de Cuentas o la
Sindicatura, son órganos previstos o bien en la Constitución o
bien en el Estatuto y, por tanto, son órganos previstos. Aquí
estamos creando una oficina que es similar a la oficina de
prensa del Parlamento o similar a cualquiera de las oficinas
existentes en el Parlamento, porque no existe previsión
estatutaria para su creación, y que le damos un poder
sancionador. Nosotros solicitamos, simplemente, que se solicite
el dictamen al Consell Consultivo. ¿Qué el Consell Consultivo
nos dice que está perfecto, que no nos hace ninguna sugerencia
de mejora o de cambio de redactado? Perfecto, encantados.
¿Qué nos dice que hay que cambiar o adaptar una cuestión?
Pues la adaptamos, pero lo que no entiendo es la negativa total
y absoluta a este informe.

Me preocupa más lo que ha manifestado el señor de
Podemos, que ha dicho: bueno, ustedes en contra porque, como
esta oficina lo que va a hacer es perseguirles a ustedes, vamos,
esto me parece ya increíble que se pueda subir aquí y se pueda
quedar uno tan tranquilo diciendo esto; esta oficina está para
perseguir las prácticas incorrectas, no para perseguir al Partido
Popular, como ha dicho usted, y eso me parece totalmente fuera
de lugar, y creo que no tiene usted ningún tipo de razón para
subir aquí y decir eso; está para perseguir cualquier acción
incorrecta, no la de perseguir a un partido u otro, y me
parece..., vamos, me parece que precisamente lo que desvela es
su subconsciente, en este caso.

Por tanto, nada de excusas por parte del Partido Popular;
nada de intención de dilatar las cosas sino ganas de hacer las
cosas como toca, ganas de hacerlas correctamente, ganas de
que tengamos la seguridad jurídica correspondiente, y como
dicen en menorquín, qui més frissa més tropissa, y por ir
demasiado rápido creo que sacaremos desgraciadamente una
ley que en un momento determinado alguien la podrá recurrir
y tendremos un problema importante. Y, si no, ojalá tengamos
el informe del Consell Consultivo y nos diga que el resultado
es perfecto, es que no entiendo el porqué, pero al final la
conclusión es que ustedes prefieren un buen titular a una buena
ley, y nosotros preferimos una buena ley a un buen titular.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià, del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només vull dir que si l’esquerra
està tan segura dels seus arguments no sé per què no accepten
el dictamen del Consell Consultiu, que els donarà la raó i
podran dir què bé que fan les coses vostès.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay, del Grup Parlamentari
Mixt Ciudadanos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, presidenta. Sr. Morrás, respecto a las prisas,
bueno, es verdad que hemos tardado mucho en el proceso de
tramitación, tanto en ponencia como luego en comisión, pero,
bueno, hemos tardado mucho porque había mucho trabajo,
por supuesto. No hemos tardado mucho con una ley de dos
folios. Y por otra parte, yo que estaba sentado al lado del
coordinador, el Sr. David Abril, le puedo asegurar que yo creo
que él, si no ha adelgazado, lo ha pasado mal intentando que
aquello funcionara lo más rápidamente posible. Alguna razón
tiene que haber detrás de esto. O sea que, desde este punto de
vista, prisa, la ha habido; ustedes sabrán por qué, pero en
todo caso le repito lo que le he dicho antes: es mala consejera,
la prisa, es mala consejera porque las cosas no salen bien,
generalmente.

Han hablado luego..., el Sr. Martí i el Sr. Abril, han alAludit
a excuses, a intencions que hi podia haver darrere per part del
Partit Popular, en aquest cas, per dilatar..., han alAludit al
passat, cosa ja habitual en aquesta cambra. Bé, és que,
francament, què els és a vostès les intencions, el passat, les
presses? És a dir, al final si s’han de fer les coses bé acceptin,
acceptin aquest dictamen d’un organisme com el Consell
Consultiu i ja està. Ara, si vostès no l’accepten vostès estaran
actuant com han actuat exactament fa un moment en la Llei de
capitalitat, és a dir, quan se’ls demana un esforç per a un
consens important vostès es fan enrere i no el fan, i, per tant,
francament és de lamentar l’actitud que tenen des de la majoria
en aquest parlament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Pericay, estoy de acuerdo con
usted: tardar tanto en una ley de dos folios es curioso, cuanto
menos. Ahora, entiendo que sea difícil concretar si se debe
llamar Palma o Palma de Mallorca cuando lo que se intenta es
enfrentar, o se intenta ofrecer resistencias hacia lo que es la
historia de una ciudad, la historia de una población frente a lo
que es el turismo y el negoci.

Señores del PP, pues tienen razón. Indudablemente, si ha
dado la impresión de que he dicho que la Oficina sólo estará
para investigarles a ustedes, pues no era mi intención. La
Oficina estará para investigar cualquier actitud irregular o
acciones irregulares que se den. Lo que ocurre es que a base de
empirismo la mayoría de las veces les toca a ustedes, qué le voy
a hacer, o qué le vamos a hacer. Y yo no soy ni juececillo ni
fiscalillo, pero los 'zascas' hay que asumirlos, igual que se dan
se toman.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Abril, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Com que crec que ha quedat prou clar que votarem en
contra que això se sotmeti a dictamen, m’estalvio la
intervenció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Nel Martí, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. No intervindré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. María José Camps, del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, presidenta. Sincerament, Sr. Lafuente, crec
que l’Oficina anticorrupció no es pot assimilar a l’oficina de
premsa d’aquest parlament, i vostè ho sap; no estam parlant del
mateix. El que passa és que, clar, amb aquest intent de vincular
l’Oficina amb el poder legislatiu, que precisament la vinculació
al Parlament la fa més independent i la fa independent del
Govern, que és el que se cerca per a aquesta oficina, doncs
intenta amb açò dilatar la seva aprovació.

Li he reconegut que durant tot el procés, durant tota la
tramitació parlamentària el seu tarannà, el del seu grup, ha estat
colAlaborador, ha estat positiu i ha estat conciliador, però al
final hem vist les orelles al llop, a aquest llop d’Esopo o, com
diu Mateu a la Bíblia: “guardaos de falsos profetas que vienen
a vosotros vestidos de ovejas pero por dentro son lobos
rapaces”. 

Res més, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Conclòs el debat procedim a la votació. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 32.

Passam al punt cinquè de l’ordre del dia... Digui, Sr. Martí.

VI. Elecció d'un membre del Consell Assessor de
Continguts i de Programació de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sra. Presidenta, demanaria la paraula per proposar una
alteració de l’ordre del dia, donat que el diputat Josep Castells
per imprevists impossibles que no pot ajornar ni resoldre, no
podrà assistir. Demanaria la retirada o la modificació de l’ordre
del dia. Perdó, del darrer punt de l’ordre del dia.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, donarem fixació de posicions. Començaria el Partit
Popular, si volen fixar la posició.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo això ja no sé si ens ho hem
d’agafar com a acudit, pareix la historia interminable, això del
Consell Assessor d’IB3. Evidentment nosaltres estam en contra
d’alterar l’ordre del dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Fixació de posicions del Grup Podem Illes Balears.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, des de Podem estam d’acord a modificar l’ordre del dia.
Ajornar-lo a la propera sessió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Fixació de posicions del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

D’acord a modificar l’ordre del dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Fixació de posicions del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies. Jo aprofitaré la fixació per fixar-ho ben fixat. 

(Algunes rialles)

Nosaltres no estarem en contra que s’alteri l’ordre del dia;
el que passa és que El Pi vol recordar, ja que vostè, presidenta,
ens dóna l’oportunitat i parlam d’aquest tema, un poc el que
dèiem a la presidenta del Govern la setmana passada. Això s’ha
demorat tant, tant, tant, que nosaltres creim que el model...
entre els professionals que hi ha a IB3 i el Govern hem de
passar a fer el model, perquè si no duim massa temps que
hauria d’estar fet això. Ja no sé... maldament avui no ho
aprovem, si ho aprovam d’aquí a una setmana, d’aquí a quinze
dies, s’ha perdut el tren, i en canvi les persones que crèiem que
era possible un altre model d’IB3 Televisió i Ràdio, aquest
consell de Radiotelevisió que hem de nomenar no l’arribam a
nomenar, ratificam, El Pi, que ens oblidem d’aquest tema -és
una proposta d’El Pi, aquesta, eh?, és una proposta d’El Pi- i
passem a l’acció des de l’acció de govern. 

És que nosaltres demanaríem per tenir un nou model, o una
proposta per debatre després aquí els set grups parlamentaris
que conformam els 59 diputades i diputats. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Fixació de posició del Grup Parlamentari Mixt Gent per
Formentera.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. No tenc inconvenient que es posposi
aquest punt dins l’ordre del dia, si la majoria hi està d’acord.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

El Grup Parlamentari Socialista?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Cap problema en posposar el punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, com que no hi ha unanimitat passarem a la votació de
la modificació... de l’alteració de l’ordre del dia per posposar
el darrer punt a una propera sessió. Votam.

Vots a favor, 35; vots en contra, 20.

Queda posposada per a un proper ordre del dia l’elecció
d’un membre del Consell Assessor de Continguts i
Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears. 

V. Si pertoca, debat i votació del dictamen de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte
de llei RGE núm. 5950/16, de creació de l'Oficina de lluita
contra la corrupció de les Illes Balears.

Finalment, passam al cinquè punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en el debat i la votació del Dictamen de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de
llei RGE núm. 5950/16, de creació de l’Oficina de Lluita contra
la Corrupció de les Illes Balears.
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El Govern vol presentar el projecte? Té la paraula la Sra.
Ruth Mateu. 

LA SRA. CONSELLERA DE TRANSPARÈNCIA,
CULTURA I ESPORTS (Ruth Mateu i Vinent):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats. Avui
som aquí en defensa, com a Govern de les Illes Balears, de la
Llei de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de
les nostres illes després que el passat dia 1 d’abril s’aprovàs al
Consell de Govern el projecte de llei d’Oficina de Lluita contra
la Corrupció, elaborat conjuntament amb la Conselleria de
Presidència, a qui vull agrair des d’aquí la seva tasca i
colAlaboració i per la Direcció General de Participació i
Transparència, a la qual també vull agrair l’esforç per dur
endavant projectes tan importants per a la nostra comunitat com
aquest.

El proper divendres, dia 9 de desembre, és el Dia
Internacional contra la Corrupció i quina manera més
significativa de commemorar aquest dia que aprovant la creació
de l’Oficina amb l’única raó de ser que la de prevenir i lluitar
contra la corrupció, tan estesa lamentablement a la nostra
comunitat. 

Amb l’aprovació de la creació d’aquesta oficina serem un
dels pocs territoris de l’Estat, a part de Catalunya i ara també
del País Valencià, que compleixen amb els mandats de la
Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció, tot i ser
ratificat per l’Estat espanyol el 2006.

L’objecte d’aquesta oficina és el de, per una banda,
fomentar els valors i els principis de l’ètica pública i la
integritat, a més d’estudiar, promoure i impulsar l’aplicació de
les bones pràctiques en la gestió pública i la prevenció i la lluita
contra la corrupció; i, per l’altra, la de dur a terme el seguiment
de les obligacions que estableix la legalitat vigent, així com de
prevenir i investigar activitats que en resulten contràries. 

Aquesta és una oficina independent d’aplicació a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i dels ens del sector públic instrumental així com als municipis
i resta d’ens de l’Administració Local de les nostres illes, entre
d’altres organismes. La seva funció, en aquest aspecte, és tant
de conscienciació i formació en matèria d’ètica pública com
d’investigació o inspecció de possibles casos d’ús o destinació
irregular de fons públics. 

Amb aquesta llei es demostra que tenim molt clar que la
corrupció s’ha de combatre des de diferents fronts i mitjançant
diferents mecanismes; per una banda, la repressió, eficaç, però
no sempre eficient perquè només hi ha una sanció quan l’acte
corrupte ja s’ha perfeccionat. Tot i així, s’ha cregut convenient
preveure un títol a la llei sobre el règim sancionador per
possibles infraccions. Per altra banda, qualsevol solució a
posteriori difícilment aconseguirà la completa restitució d’allò
defraudat, que és la confiança dels ciutadans, el més complicat
de restituir, d’aquí la importància de l’adopció de mesures
preventives que dificultin possibles actuacions corruptes. 

En aquesta funció preventiva cal destacar la formació, la
conscienciació, l’assessorament amb els possibles riscos de

corrupció en la tasca de la gestió pública. Restaurar i generar,
com deia, confiança entre els ciutadans i ciutadanes en les
seves institucions ha de ser un dels objectius fonamentals
d’aquesta llei. 

A més, d’acord amb què estableix l’article 8.4 de la
Convenció de Nacions Unides de Lluita contra la Corrupció,
s’ha de considerar la possibilitat d’establir mesures i sistemes
per facilitar que els funcionaris públics denunciïn qualsevol
acte de corrupció a les autoritats competents quan en tenguin
coneixement en l’exercici de les seves funcions, i és que els
estudis empírics sobre denúncies internes relatives a la
vulneració de la bona administració i la integritat revelen com
incrementen les possibilitats de control i poden ser mecanismes
de detecció de la mala administració i la corrupció. 

Aquest projecte de llei preveu que qualsevol persona es pot
dirigir a l’Oficina i entre aquests també s’inclouen, per
descomptat, els empleats públics, els quals també tenen el
deure de comunicar immediatament a l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció els fets que detectin i puguin ser
considerats constitutius de corrupció o de conductes
fraudulentes o ilAlegals contràries als interessos generals. 

En el cas de l’administració cal recordar que el seu sentit
últim i el dels seus empleats és servir per l’interès general de
tots. Si un empleat té constància de bona fe de fets que
indueixin raonablement a pensar que s’ha comès una mala
administració, una violació de la integritat en comissió d’una
ilAlegalitat o fins i tot potser d’un delicte té el deure de
denunciar-ho i la seva denúncia cal entendre-la com una mostra
d’integritat i d’ètica, entenent així la denúncia de bona fe com
un servei als interessos generals de l’empleat públic. Amb tot,
és raonable desenvolupar un sistema de protecció del
denunciant de bona fe, tal com aconsella la Convenció de
Nacions Unides al seu article 33.

És clar que el denunciant també ha de complir amb alguns
deures a l’hora de denunciar, com és, per exemple, el principi
de proporcionalitat. És veritat que en la nostra tradició social
i administrativa el denunciant no està, en principi, ben vist,
però també és cert que sense oblidar possibles externalitats
negatives de les denúncies cal protegir els efectes positius
incentivant les de bona fe i desincentivant les falses denúncies,
les quals no hem d’oblidar són constitutives de delictes
tipificats pels articles 456 i 457 del nostre codi penal. 

Hem de treballar en aquest sentit i eliminar les connotacions
negatives que avui en dia conté el fet de denunciar, però no vull
acabar sense fer una crida a la responsabilitat i al seny. Aquesta
eina de la qual es dota la nostra comunitat ens farà fer una
passa de gegant en matèria de lluita contra la corrupció, però no
pot convertir-se, de cap de les maneres, en un instrument per
fer-ne un mal ús partidista. 

Per això, esper i desig l’aprovació d’aquesta llei amb el
màxim consens possible dels membres d’aquesta cambra per
fer palès que, independentment de les ideologies polítiques, ha
arribat el moment de fer un pas ferm per combatre la corrupció,
tot pel bé de la nostra comunitat. 

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 9394,
9395, 9396, 9397, 9398, 9399, 9400 i 9402/16, té la paraula el
Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats.
Si nosaltres demà presentàssim en aquest parlament una
modificació del règim electoral de les Illes Balears i posàssim
que en cas de no obtenir la majoria qualificada que marca la
normativa de tres cinquenes parts es podrà fer en una segona
votació transcorreguts tres dies amb majoria absoluta, vull
pensar que els senyors de l’esquerra votarien a favor d’aquesta
modificació, perquè clar, com que és el que fan amb la seva
oficina en aquest projecte de llei, supòs que estan d’acord que
això sigui aplicable a tots els casos, la qual cosa em serveix per
recordar com els va agradar la legislatura passada poder vetar,
vetar, perquè no hi havia acord, una modificació del règim
electoral que proposava el Partit Popular governant. Per què?,
perquè no hi havia consens. 

Nosaltres que pensam que va ser molt positiu que es vetàs
i que hi hagués una majoria qualificada que permetés que en
cas que no hi hagi consens en una matèria substancialment
important, aleshores no entenem de cap manera la incoherència
en la qual cau l’esquerra majoritària en aquesta cambra en
relació amb les principals esmenes que mantenim a aquest
projecte de llei.

Perquè clar, nosaltres mantenim dues esmenes que, per cert,
coincideixen amb una que ha presentat el Partit Socialista, que,
com ja vaig explicar en comissió, coincideix, però després el
Partit Socialista, diguem, va fer un plantejament, diguem-ho
així, a la baixa, nosaltres mantenim dues esmenes, com dic, que
el que plantegen és que per aprovar, per nomenar el director
d’aquesta oficina, que és el bessó i al voltant del qual gira
sobretot la tasca de l’Oficina, i per tant no és un tema menor, és
un tema nuclear de la llei, entenem que fa falta, s’ha d’exigir
sempre, sempre, una majoria qualificada de tres cinquenes
parts. Perquè, és clar, si al cap de tres dies, cinc dies, un termini
breu, n’hi ha prou amb la majoria absoluta, hi ha un risc
evident, que vaig posar de manifest en comissió parlamentària,
d’utilització partidista d’aquesta oficina de lluita anticorrupció.

I, com deia el Sr. Lafuente abans, quan escoltam segons
quins portaveus aquí es confirmen les sospites, no?, que això
efectivament, fàcilment, es convertirà en un instrument de lluita
partidista de desgast al rival polític i no de defensa dels
interessos generals. Això és així. I per tant, si vostès volen
donar bona mostra que no serà així, tenen una oportunitat, han
de votar les nostres esmenes, perquè la garantia que l’Oficina
funcionarà amb objectivitat, amb imparcialitat, d’acord amb els
interessos generals, és que hi hagi un consens, és que hi hagi
una entesa, és que hi hagi una majoria qualificada, aquesta és
la garantia, aquesta és la vertadera garantia.

La resta són paraules, perquè les paraules que deia la
consellera: oficina independent. No, no serà una oficina
independent si no garantim aquest consens. I per garantir el

consens només hi ha un instrument, que és la majoria
qualificada sempre, però vostès això no ho volen. En el règim
electoral segur que sí que ho volen, però no, aquí no, i després
em diran: és que hem consensuat moltes esmenes; és clar,
esmenes absolutament de detall, ja li vaig dir al Partit Popular
que no presentassin esmenes a l’exposició de motius perquè
després les comptabilitzen, com a dir: hem fet un gran esforç de
consens. Clar, a l’exposició de motius, que no molesta res,
canviar una frase o canviar una coma, és clar, hem fet un esforç
impressionant de consens. De consens en els elements nuclears,
com és aquest, zero, i aquesta és la qüestió.

Nosaltres volem reivindicar molt clarament que fa falta la
majoria qualificada i és per a nosaltres les dues esmenes
fonamentals que mantenim.

Després, tenim altres esmenes, en relació amb el cessament
del director adjunt, quan prengui possessió el nou director, això
és un tema més aviat tècnic, sense més importància. I en relació
amb el cessament del director, en una segona votació amb
majoria simple; aquí també volem reivindicar que hi hagi un
consens i per tant tampoc no rebaixin, a l’hora de cessar aquest
director, les majories exigibles.

A l’article 25, mantenim tres esmenes que són esmenes de
funcionalitat, perquè és clar, la voluntat d’exigir papers i papers
i papers i declaracions farà pràcticament inviable que els alts
càrrecs completin de manera satisfactòria totes les declaracions
de patrimoni que han de fer, perquè, és clar, han de declarar
activitats professionals de persones que han pogut fer feina amb
ells quan no tendran coneixement de les subvencions o els
contractes públics que puguin haver obtingut aquestes persones,
perquè simplement no hi hauran participat, en això vostès no hi
volen entrar, però és evident que aquí hi haurà un problema
d’ordre pràctic, de funció, que pensam que s’hauria de millorar.

I vull acabar, llegint una esmena, una cosa que a mi no
m’agrada molt que és això de llegir, però la vull llegir, perquè,
és clar, vostès en contra de la nostra esmena 9402, és clar, i jo
sent la consellera que s’omple la boca de grans paraules, però,
en realitat, vostès voten en contra d’aquesta esmena, i aquesta
esmena què diu? Aquesta esmena diu que “La consellera de
Participació, Transparència i Cultura ha de publicar i
actualitzar la pàgina web corporativa amb la següent
informació:

a) Organigrama de cada conselleria, amb distribució
detallada de la secretaria general, direccions generals, dels seus
titulars, personal eventual i tot el personal que ocupi una plaça
de lliure designació, acompanyant un breu currículum del
personal esmentat, salaris complets, tenint en compte dietes i
complements. Publicació del pressupost global assignat a cada
conselleria i de la quantitat que es destina d’aquest pressupost
a les retribucions del personal, tant en quantitat líquida com en
percentatge.

b) Nom i competències de cada un dels organismes
autònoms, entitats públiques empresarials i empreses amb
capital social públic, situades tant a la comunitat autònoma com
a Europa, i dependents de la comunitat autònoma. Indicació
dels seus titulars, personal eventual i de tot el personal que
ocupi una plaça de lliure designació, acompanyant un breu

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609394
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609395
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609396
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609397
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609398
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609399
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609400
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609402
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currículum, salaris complets, publicació del pressupost global
assignat.

c) Publicació de les entitats privades i públiques que reben
subvencions públiques, la quantitat abonada i breu explicació
de l’objecte d’aquesta subvenció, actualització de les dades a
mesura que es vagin aprovant les esmentades subvencions.

d) Publicació quadrimestral de totes les despeses detallades
de les conselleries i les empreses públiques.”

Els reis de la transparència i de la participació voten en
contra d’aquesta esmena. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià.  Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, RGE núm. 9445,
9447 i 9448/16, té la paraula la Sra. Tur, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bé, gràcies, president, en primer lloc, felicitar-lo pel seu
nomenament i desitjar-li que tengui una experiència profitosa
i que ens sigui de profit a tots, gràcies.

Bé, dit això, aniré prou per feina, en aquest sentit, dir,
evidentment estam d’acord amb la creació de l’Oficina de
Lluita contra la Corrupció. Donam també aquí l’enhorabona a
la consellera de Transparència per la gran feina que ha fet la
seva conselleria i perquè, evidentment, es tracta d’una feina que
la fem per primera vegada, no tenim precedent i des del
moment que no tenim precedent, assumim tots, segurament, o
esper, el fet que, segurament, és esmenable, que hi haurà
qüestions a millorar i que, a més, s’haurà de fer una feina de
seguiment i avaluació continuada per veure fins a quin punt
funciona, una vegada que es trobi en marxa, adequadament.

Per tant, a partir d’aquí no tenc molt més a dir, subscric la
majoria dels continguts i simplement defensaré les esmenes que
vàrem presentar des de Formentera. Una d’aquestes
concretament ja està aprovada en comissió, la 9446, per tant no
hi ha res a dir.

Després dues d’aquestes les retiraré, perquè entenc també
que en el tràmit en comissió ja varen ser d’alguna manera
transaccionades i l’essència del que volíem defensar es manté,
concretament la 9445 i la 9448, les quals queden retirades i ho
manifest en aquest moment.

I després ens queda l’esmena 9447, que fa referència que la
llei d’alguna manera reculli la singularitat del Consell Insular
de Formentera com a ajuntament i consell insular
simultàniament.

I seguint les recomanacions i indicacions reflectides a
l’informe d’al·legacions que va fer en el seu dia el Consell
Insular de Formentera, jo aquí, evidentment, defensaré, una
vegada més, la conveniència, des del nostre parer, des del
nostre punt de vista, que es mantengui aquesta esmena perquè
ve a dir que... es demana d’alguna forma que es tengui en
compte la naturalesa jurídica i plural, com a ajuntament i
consell, en aquest cas del Consell Insular de Formentera i, així
mateix, a les exigències dobles a què s’hauran de sotmetre els
seus corporatius pel que fa al règim d’incompatibilitats, que,
com vostès saben, és un quan parlam d’ajuntaments,
d’administracions locals, i un altre, quan ja ens referim a la llei
que tenim voluntat d’aprovar en el dia d’avui.

Res més a dir, jo, francament, el meu desig seria un, el meu
desig és que aquesta oficina anticorrupció tengui poca feina,
perquè si en té molta, mal senyal. I de fet jo reivindicaré, una
vegada més, que el fet que aquesta comunitat o cap altra
comunitat hagi de crear una oficina anticorrupció en realitat és
un mal símptoma, perquè vol dir que es fa com a conseqüència
d’un historial que arrossegam de casos de corrupció que és
escandalós, que és avergonyidor i que és francament
lamentable. Per tant, jo gairebé dir-los que no és que n’estigui
especialment contenta que l’haguem de crear, però bé, ja que
hem decidit que ens articularem així i que és un millor
instrument de relació democràtica de la ciutadania pel que fa al
control de la feina que fan les administracions, vist des d’aquest
caire, evidentment, sí que ens podem felicitar i, per tant, els
desig molt bon inici.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, RGE núm. 9455, 9456, 9467,
9468, 9469 i 9470/16, té la paraula el Sr. Pericay, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President, i enhorabona per l’estrena. Senyores
i senyors diputats, segurament no hi ha res pitjor per a una
societat que la corrupció, la corrupció ho espenya tot, la cosa
pública, el sistema productiu, les relacions humanes, els valors
generalment acceptats en una societat, la convivència, l’equitat,
la justícia, el mèrit, la corrupció, a més, ho colonitza tot, el
poder executiu, el legislatiu, el judicial, fins i tot el quart poder,
la premsa, no deixa res immaculat.

Ciutadans, com a partit, va néixer quan aquesta calamitat ja
estava prou estesa, però no tant ni de molt com ara a moltes
parts d’Espanya, encara que el nostre primer camp de proves va
ser Catalunya, on allà sí ja hi havia hagut prou evidències
d’aquesta corrupció, i Ciutadans va néixer, clar, entre d’altres
raons, per plantar-li cara i contribuir a la seva eradicació, és per
això que el nostre programa té tantes mesures per combatre la
corrupció. I és per això també que quan ens vàrem plantejar
d’arribar a un acord a Madrid amb el Partit Popular, perquè
l’actual legislatura pogués arrancar, vàrem fixar sis condicions

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=20169445
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201609447
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relacionades justament amb la corrupció, i és per això també
que una de les 150 mesures que hem firmat amb el Partit
Popular preveu l’elaboració d’un pacte d’Estat per la
regeneració i la qualitat de la democràcia que ha d’estendre,
justament, aquests compromisos contra la corrupció a la resta
de forces polítiques.

Les Illes Balears són, sens dubte, una de les comunitats
autònomes on la corrupció ha fet més mal. Aquí tenim l’honor,
a més d’haver tengut un partit, ja desaparegut, que va fer de la
corrupció la seva raó de ser, i que va governar, per cert, pactant
amb tots els partits llavors existents d’una bancada i de l’altra.
Tot això fa que sigui necessari dotar l’administració de
mecanismes eficients per combatre el frau i la corrupció i entre
aquests mecanismes hi ha la creació d’oficines com aquesta,
oficines on els ciutadans i els empleats públics puguin
denunciar, anònimament, les irregularitats de què tenguin
coneixement, vinculades d’una forma o altra amb el sector
públic, i on aquestes denúncies puguin després seguir el seu
curs per mitjà d’una investigació especialitzada i independent.

Com ja s’ha dit abans, la tramitació d’aquesta llei ha estat
llarga, per la llargària mateixa del text i pel nombre d’esmenes
que s’hi han presentat; moltes d’aquestes han quedat integrades
a l’articulat i entre aquestes unes quantes de les que Ciutadans
va presentar, ja sigui amb el text original, ja sigui mitjançant
qualque transacció. Per tant, no fa falta dir-ho, n’estam
contents, però encara ens en queden sis de vives que passaré
ràpidament a defensar.

La primera, la 9467, té per objecte ampliar el camp
d’investigació de la llei i incorporar una nova funció a les que
ja figuren en el tercer apartat de l’article 5, el corresponent a la
prevenció, investigació i lluita contra la corrupció. Consisteix
aquesta nova funció a incloure la investigació de la conculcació
dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat en la provisió dels
llocs de feina o, dit d’una altra manera, la investigació de
possibles incompliments de la normativa vigent en matèria
d’ocupació pública.

Les tres següents, 9468, 9469 i 9470, tenen a veure amb la
protecció del denunciant, les persones que col·laborin amb
l’Oficina han de ser protegides de forma efectiva i d’aquí que
presentem dues esmenes d’addició a l’article 11, la segona
relativa al principi d’anonimat, i una de modificació de l’article
14.3, referida a la constància de l’inici del procediment.

Les dues darreres esmenes, la 9455 i la 9456, tracten, per
una part, de l’anàlisi de veracitat dels fets o conductes
denunciats, imprescindible al nostre entendre, i per l’altra, del
supòsit de no tramitació, o sigui, de l’arxiu del cas.

Això pel que fa a les esmenes que voldríem que fossin
incorporades al text, però aquests no són, diguem, els únics
motius de desacord, encara que, insistesc, pesa molt més tot
allò amb què estam d’acord en aquest projecte de llei. N’hi ha
d’altres de motius de desacord, el més important, ens hi hem
referit abans, la presència d’un règim sancionador que ha
incorporat aquesta esmena, de la qual hem parlat de manera
subreptícia, si em permeten dir-ho així, no són maneres de
procedir i, tenint en compte, a més, que hi ha hagut fa un

moment una proposta d’apel·lació al Consell Consultiu, amb
més motiu insistesc en això.

Però a part del reglament, hi ha encara dos articles en
concret que mereixen, crec, un comentari i són els articles 19
i 20 i, en concret, són els que tracten del nomenament i el
cessament del director, s’hi acaba de referir el diputat Melià, i
com que s’hi postula que aquestes decisions s’han de prendre
per una majoria de tres cinquenes parts de la cambra i, en cas
de no arribar-hi, amb una majoria, en una nova votació on ja
n’hi haurà prou amb una majoria absoluta dels diputats,
nosaltres tampoc amb això no podem estar-hi d’acord: de què
serveix -és una qüestió purament de lògica-, de què serveix
haver d’aspirar a les tres cinquenes parts si sabem que amb una
simple majoria absoluta ja enllestirem la feina al cap d’una
estona, al cap d’un parell de dies, al cap de quinze, al cap d’un
mes, quan sigui.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pericay, ha d’anar acabant per favor.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

De seguida acab, Sra. Presidenta. Però també aquí els
partits de la majoria, un cop més, han estat implacables, hi ha
pressa, com he dit fa un moment, i de vegades, per desgràcia,
hi ha pressa a fer malament aquelles coses que més bé s’haurien
de fer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular,
RGE núm. 9550 i 9553/16, té la paraula el Sr. Juan Manuel
Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, la corrupción política es una
de las principales preocupaciones de los ciudadanos, si
analizamos cualquiera de las encuestas de las preocupaciones
de los ciudadanos publicadas, y es entendida como que los
responsables políticos utilizan los medios públicos en beneficio
propio. Y esta percepción supone que los ciudadanos sienten
mayor desafección por el sistema democrático, se incrementa,
sin duda, la crispación política y, a la larga, lo que supone es la
proliferación de posiciones bien más populistas o más
radicales. Por tanto, la corrupción nos perjudica al sistema
democrático.

Y la corrupción debe ser combatida siempre desde más
libertad, más democracia, normas más justas y más claras, con
una administración más moderna y eficaz, con controles
internos, con justicia, administración de justicia moderna y ágil,
con unas fuerzas de seguridad profesionales y con medios y,
por tanto, también, con una información veraz a los
ciudadanos. La corrupción no se combatirá nunca desde el
desprecio al estado de derecho, saltándose la ley, saltándose la
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Constitución, vulnerando los derechos fundamentales como la
presunción de inocencia, manipulando o haciendo demagogia
sobre estas cuestiones. Y los países más corruptos son los
menos democráticos y los menos libres.

Y el Govern mandó, remitió, en este caso, al Parlamento
este proyecto de ley, de creación de la Oficina Anticorrupción,
y desde el Grupo Popular, si bien pensamos que el Govern en
este momento tiene muchísimas cosas en que mejorar, y un
ejemplo claro podría ser el invertir más en los controles
internos, en la intervención o en los medios de contratación.
Vemos por ejemplo que en el último Consell de Govern del
viernes pasado se aprobaba el reconocimiento de obligaciones
por 15 millones de euros de facturas de gasto sanitario;
seguramente le faltan medios para la contratación, y debería
invertir el Govern en mejorar la contratación en el gasto
sanitario, pero al final gobernar es priorizar y se considera más
prioritario seguramente invertir en otras cuestiones.

Desde el Grupo Popular hemos intentado hacer el trabajo lo
mejor posible, con voluntad de colaborar en el texto definitivo
y que el texto que saliese fuese lo mejor posible. Como hemos
visto los que hemos estado en ponencia, yo creo que ha habido
unas evidentes prisas por parte de los grupos políticos que dan
soporte al Gobierno, y yo creo que prisas poco justificadas. 

Desde el Grupo Popular hemos presentado dieciséis
enmiendas, de las cuales hemos retirado una, trece se han
aprobado y dos permanecen vivas para el pleno. Las que se han
aprobado iban en la línea de dar a la Oficina mayor contenido,
mayor contenido sobre todo en materia de prevención; incluso
añadiendo el cambio de nombre de la ley por parte del Grupo
Popular entendemos que la prevención era fundamental en la
creación de esta oficina, y por eso entendimos que estas
enmiendas eran básicas para darle mayor énfasis y objetivo en
esa materia, sobre todo porque en materia de investigación y
después de sanción, sobre todo en los hechos más graves ya
existen los medios legales para la sanción, que son los medios
judiciales, cuando son graves de infracción del Código Penal,
y entendemos que en muchos casos la Oficina, una vez iniciada
una investigación, si se demuestran infracciones del Código
Penal o infracciones de procedimientos administrativos, quien
debe sancionar no es la Oficina sino que son los órganos
competentes para esto, y que se deberá abstener.

Por tanto la labora de prevención, de control, de
asesoramiento a las administraciones públicas para hacerlas
menos vulnerable a la corrupción creo que es una cuestión
fundamental, un objetivo básico de esta ley, y por eso hemos
insistido en esta cuestión.

También hemos insistido en incluir algunas
administraciones que estaban fuera del ámbito de la ley, como
eran los consorcios y las mancomunidades. También hemos
insistido en nuestras enmiendas que sí han sido aceptadas que
las denuncias que carezcan de todo tipo de base puedan ser
archivadas cuanto antes para no dar trabajo a la Oficina en
cuestiones que, una vez hecha la investigación, se demuestre
que no tienen futuro. La coordinación con el resto de las
administraciones creíamos que era otra cuestión fundamental;
también hemos presentado enmiendas en este sentido que
también han tenido soporte y, por tanto, quiero manifestar que

el ambiente en ponencia ha sido positivo, que hemos
colaborado de forma positiva, y quiero agradecer expresamente
a los miembros de la ponencia esta predisposición y que conste
en el Diario de Sesiones de este plenario.

Mantenemos vivas dos enmiendas, la enmienda 9550 del
artículo 5.a), que precisamente va en el sentido de que la
Oficina sea un instrumento válido y positivo para las otras
administraciones, y que además de asesorar, formular
propuestas y recomendaciones pues pueda realizar informes, no
solamente informes a petición de una comisión de investigación
del Parlamento, sino informes a petición de alguna de las
administraciones que incluimos dentro del ámbito de
aplicación, y por tanto creemos que se mejora la parte de
prevención y colaboración entre las administraciones.

Y por otro lado mantenemos otra enmienda, la enmienda
9553, al artículo 14.1, que van en la línea precisamente que el
inicio de los expedientes de investigación, la ley prevé que
puedan iniciarse por acuerdo del Parlamento, por decisión del
director, al que se le da un poder total, la ley da un poder total
al director, y por tanto tiene que tener esa autonomía y esa
independencia que creemos que no se contempla, como ha
explicado, y me adhiero totalmente a las argumentaciones del
Sr. Melià en este sentido, y nosotros proponemos en nuestra
enmienda que también puedan las administraciones que son
objeto de la ley, en este caso consells insulares, ayuntamientos,
solicitar el inicio de los expedientes, no solamente dejarlo en
manos del Parlamento y del director, más cuando por cualquier
denuncia de cualquier ciudadano se podría iniciar, a criterio del
director, pues que los consejos, los ayuntamientos, que son
parte o pueden ser investigadas sus actuaciones, pues también
puedan iniciar los expedientes.

En esas dos se nos ha votado en contra.

Quiero insistir en la cuestión fundamental, que yo creo que
ahí se pierde una oportunidad básica, una oportunidad que
tenían ustedes de mostrar de verdad la convicción de crear una
oficina de prevención y lucha contra la corrupción
independiente y autónoma, y de verdad de crear un instrumento
que sea útil para ello, que es el nombramiento del director. El
establecer una posible segunda vuelta con mayoría absoluta
creo que es un error, o creemos desde el Grupo Popular que es
un error fundamental, un pecado original de esta ley que
difícilmente podrá subsanarse. Y desgraciadamente corre el
peligro de que sea utilizado por esa mayoría que salga de este
parlamento para hacer un uso indebido, desgraciadamente. Por
eso anuncio que votaremos a favor de las propuestas de El Pi
en este sentido, que son totalmente razonables, y
desgraciadamente se pierde una oportunidad en este sentido.

Respecto al resto de enmiendas que permanecen vivas de
los otros grupos, o nos abstendremos, creemos que es una
lástima; en las que nos abstenemos, nos abstenemos porque,
por ejemplo, en las enmiendas de El Pi en materia de
documentación, de documentación a aportar por los cargos
públicos, es una lástima no haber podido debatir en ponencia
con más tranquilidad la documentación que los cargos públicos
deberán aportar a la Oficina; es una lástima no haber podido
analizar con el sosiego necesario esa documentación porque la
lista es tan inmensa y los casos que no (...) la Oficina, como ha
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dicho el Sr. Melià, se va encontrar casos en los que será
prácticamente imposible poder aportar toda esa gran
documentación, y nos vamos a encontrar casos en que
desgraciadamente la gente no se va a acercar a la actividad
política cuando vea la cantidad de documentación que se le va
a exigir de forma obligatoria, y que si se olvida de alguna tiene
que ir con cuidado porque igual le abren un expediente y le
ponen una buena sanción por olvidarse de alguna de esas
cuestiones.

En el régimen sancionador, como he manifestado,
votaremos en contra. Lamentamos que no se haya optado por
tener la seguridad jurídica que se debía; solicitando el dictamen
del Consell Consultivo habríamos tenido muchísima más
seguridad, habríamos tenido un texto mejor, habríamos tenido
un texto que de verdad combatiese la corrupción, y no se ha
querido por parte de los grupos mayoritarios.

En definitiva, consideramos que en materia de lucha contra
la corrupción se han tomado muchísimas medidas, que hay
muchas más cosas que mejorar, que desde el Grupo Popular
seguiremos trabajando para que éstas se puedan mejorar, y que
desgraciadamente con esta ley se pierde una gran oportunidad,
una gran oportunidad que tenía este parlamento, que tenía esta
legislatura, que era conseguir de verdad una oficina totalmente
independiente, con un director que sí que se garantizase que
fuese elegido por una mayoría cualificada y no por una mayoría
absoluta, como se podrá hacer, y que tuviésemos una oficina
dotada de seguridad jurídica que de verdad sea un instrumento
para combatir la corrupción, y sobre todo para prevenir la
corrupción y que no existan casos de corrupción como
desgraciadamente ha habido.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. Palma Arena, Can Domenge, caso
Andratx, caso Vitel, caso Vitel 2, caso Bonsai, caso Bon
Sossec, caso Funeraria, caso Ibatur, caso Over Marketing, caso
Palma Arena, caso Pla territorial, caso Rasputín, caso Scala o
Cola-Cao, caso Turisme Jove, caso Túnel de Sóller, caso Areal,
caso Son Espases i caso Nóos. Les suena, lo sé, lo tengo claro.
Lo hemos nombrado varias veces ya en esta cámara. Ahora, dos
nuevos: PP de Palma o Policía Local, y el caso de la ORA. 

La verdad, Sr. Lafuente, usted dice que tengo como cierta
obsesión, pero es que esto es un sin parar. No hacen más que
salir casos. Con la creación de la Oficina de Prevención y
Lucha contra la Corrupción y la aprobación de la ley que la
regula, venimos a no otra cosa que a recuperar derechos. Lo
cierto es que la corrupción tiene como contrapartida a la fiesta
que se pegan corruptos y corruptores, unas consecuencias
directas y nefastas para la ciudadanía. Hay mucho dinero en
esta comunidad que se ha perdido por las alcantarillas de la

corrupción, dinero que padecemos hoy en forma de deuda, de
la que pagamos sólo de intereses 17 millones de euros
mensuales, es decir 566.000 euros diarios. Poca broma con
esto, es mucho dinero.

Todo este capitalismo de amiguetes que tenemos en esta
comunidad autónoma es lo que produce, determinados políticos
conniventes con los corruptores, favorecen que insaciables
personajes amasen gran cantidad de bienes y poder en pocas
manos. Esa acumulación la consiguen por desposesión, una
desposesión que puede ser política, mediante la obligatoriedad
del pago de la deuda, nos constriñe e impiden adoptar
decisiones políticas con libertad, cediendo la soberanía de los
gobiernos a intereses financieros. Existe también una
desposesión económica, nos impide disponer libremente de los
recursos económicos para hacer frente a las perentorias
necesidades de nuestra comunidad.

Pondré unos ejemplos de saqueo que nos ha dejado el
Partido Popular, sobre costes iniciales de 150 millones de euros
de las autopistas de Ibiza, más el canon de 25 millones, unos
500 en total que pagamos todos los años a las concesionarias,
a cuenta del peaje en la sombra. Sr. Lafuente, si quiere saber lo
que es prisa, pregúntele a la Sra. Mabel Cabrer cómo se hace
una concesión de una autopista en una semana...

(Algun aplaudiment)

Los sobrecostes de 450 millones de Hospital Son Espases,
los más de 62 millones de sobrecostes del Palma Arena y el
más de 1 millón de euros de sobrecoste del marcador ¡un señor
marcador! Y así podríamos ir contrato a contrato que ha
generado esta deuda, deuda que no es de la ciudadanía, que lo
único que es la ciudadanía es la víctima de esta estafa. El PP
gobierna en el Estado y gobierna en la comunidad autónoma
para unos pocos, legal o ilegalmente y esto genera una factura
que tenemos que pagar entre todos y todas; como consecuencia,
detrimentos que sufrimos en los derechos básicos como
educación, sanidad, o servicios sociales, que se merecen tanto
reacciones ejecutivas como legislativas en la linea de la
creación de la Oficina de prevención y lucha contra la
corrupción. 

No obstante, de la necesidad virtud, es cierto, con la
aprobación de esta ley y la creación de la Oficina, ponemos una
base, ponemos la base que servirá para ayudar a la
recuperación de derechos por medio del conocimiento de la
verdad, verdad que muchas veces está muda en conservaciones
irrepetibles o enterrada entre miles y miles de folios de
expedientes de contratación, que ocultan los verdaderos
intereses de sus promotores, tanto políticos como
empresariales, de determinados proyectos realizados en esta
comunidad autónoma. Para poder prevenir que existan estas
conductas corruptas en la administración y para poder indagar
sobre cuáles han sido los mecanismos y quiénes son los
responsables de estos atropellos a los derechos de la ciudadanía
en forma de atraco a las arcas de la comunidad, se crea esta
oficina, oficina que dependiendo orgánicamente del
Parlamento, investigue y prevenga conductas corruptas.

El ámbito subjetivo de aplicación de esta oficina es a todo
el Govern, a la Administración de la comunidad autónoma, al
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sector instrumental, a los consells, también a los consorcios, a
propuesta del Partido Popular, y municipios de la comunidad,
a órganos estatutarios, a la Universidad de las Islas Baleares y
a cualquier ente que tenga en su personalidad jurídica capital
público. Es decir, a todas las personas y entidades jurídicas que
se relacionan con esta comunidad. Y todas ellas deben
colaborar y la Oficina tendrá potestad de investigación e
inspección no saliéndose de su marco de acción, porque todo
lo que lleve a partir de ahí, le corresponderá a los juzgados.
Tiene posibilidad de entrevistar a personas y de acceder a la
información.

Claro que pivota la oficina sobre una persona, que es el
director, que es independiente. Y además, sí que pensamos que
puede ser la elección en una segunda votación por mayoría.
Después se lo explico, Sr. Melià. Y pensamos que puede ser
una duración de un mandato de cinco más cinco años, cinco
años de mandato de la oficina, más cinco años de prórroga a
medida de que el Parlamento lo requiera así. 

Y claro que para que sea efectiva la Oficina debe tener un
régimen sancionador. Pero el régimen sancionador y las
sanciones no se efectúan por el hecho en si de detectar una
conducta corrupta, sino que se sanciona el hecho de no
colaboración con la Oficina anticorrupción y eso es muy
distinto a lo que se está transmitiendo en esta tribuna por parte
de algún partido político. Se sanciona impedir o dificultar el
ejercicio de las funciones de la oficina, no dar información
clave, la transmisión incompleta de esa información, falsedad
u ocultación de información, cualquier coacción al personal de
la oficina, la falta de la colaboración de protección a los
denunciantes o filtración de información en el transcurso de
una información; también aportar dolosamente información
falsa. Nos parece que es importante que ese régimen exista,
porque es lo que le va a dar también más efectividad a la
Oficina.

Bien, yendo a las enmiendas. La 39395, mire, Sr. Melià, lo
que es sustancialmente importante es que se ponga en marcha
la oficina y nos puede pasar como con el síndic de Greuges,
que a lo mejor no interesa a algunos partidos políticos que se
acabe nombrando, y esta oficina es imprescindible que se
ponga en marcha. Y ante un posible bloqueo partidista, que es
lo que puede haber, que es lo que está pasando con algunas
instituciones, queremos evitarlo y por eso pensamos que hay
que hacer esa segunda votación. Nadie garantiza, Sr. Melià,
que no se bloquee y sí que será independiente, a medida que se
le deje serlo porque lo es y así lo dice la ley...

(Algunes rialles)

Sí. Y por eso ..., y dice usted que no ha habido colaboración
y que no ha habido consenso. Y me parece importante porque
usted ha dicho que al Partido Popular sólo se le había dejado
incluir cosas en la exposición de motivos. No es poca cosa
introducir la palabra “prevención”, es muy importante
introducir la palabra “prevención”, parece que no, pero sí que
tiene otro cariz mucho más amplio esa oficina y parece que eso
se le olvida. 

El cese pensamos que tiene que ser de la misma forma. Y
claro que tiene que haber papeles que presentar si se quiere

acceder a un cargo público. Mire, no vamos a apoyar la
enmienda 4902, en cuanto que la modificación de la Ley 4/11,
de buena administración y de bon govern, casi es mejor que
presenten una modificación de ley, porque incluso estando de
acuerdo con el contenido, no es lo suyo meterlo en medio de
otra ley. Preséntenlo como una proposición de ley y le
apoyaremos.

Apoyaremos también la enmienda de Gent por Formentera,
porque entendemos que hay que atender a la especificidad de
la duplicación de la administración en Formentera. 

Y respecto a las enmiendas de Ciudadanos, bueno,
entendemos que algunas enmiendas es obvio que ya está
recogido en el espíritu de la ley. Y respecto a la 9469,
entendemos que todo lo que respecta al anonimato, o todo lo
que se refiere al anonimato ya está recogido.

Ah! Con la enmienda 9470, la denuncia no puede tener
tantos requisitos, no puede ser tan exhaustiva el contenido de
la denuncia, porque entonces sería impracticable y poco
práctica que las personas presentasen esa denuncia. Por lo
tanto, no vamos a darle apoyo tampoco.

Sr. Lafuente, enhorabuena por haber también propuesto que
haya prevención dentro de la Oficina, que se prevenga esa
corrupción porque creo que nos hace falta a todos y a todas;
que esa prevención de la corrupción evite que haya esta deuda
en la comunidad autónoma, evite que se minore esa deuda. No
es percepción de la realidad que hay corrupción, no es
percepción que la ciudadanía tiene de que hay corrupción, de
que es algo que se percibe, pero que no existe, es una cosa bien
real y es bien real que provoca perjuicio a los ciudadanos.

Mientras que usted dice que eso es una percepción están
rompiendo el Pacto anticorrupción con sus amigos de
Ciudadanos en el Gobierno central...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Morrás, ha d’acabar, per favor.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí. Bien, para terminar, a la 9553 tampoco le daremos
apoyo porque ahí sí que entendemos que sí se pueden utilizar
las administraciones para instar a la Oficina mediante una
utilización política a iniciar un expediente a través de los
distintos plenos o resoluciones que se puedan dar en sus
distintos órganos.

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Abril del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca. 
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bones a tothom. Segon el CIS o malgrat el CIS, després de
l’atur la principal preocupació de la ciutadania és la corrupció.
Probablement a casa nostra anirien pràcticament les dues de la
mà, atès l’allau de casos de corrupció que han fet part de la
nostra història, perquè darrere el túnel de Sóller, del Cas Gilet
o de Brokerval, a mitjans dels anys noranta, han vengut desenes
més de casos de corrupció que en els darrers vint-i-cinc anys
han alimentat el desencís cap a la política a la vegada que
buidaven les nostres arques públiques, fins al punt que sense
entrar en els detalls de tota la relació que ha esmentat el meu
company Morrás, que segurament se n’ha deixat casos, fins i
tot la Viquipèdia té tota una categoria dedicada als casos de
corrupció de les Illes Balears, cosa que no totes les comunitats
ni territoris de l’Estat espanyol tenen la sort o l’honor o el
deshonor de tenir. 

La corrupció és fruit alhora de la impunitat, del poder i de
l’acció des del poder i dels conflictes d’interessos entre la
dedicació pública i el lucre privat. Basta veure com els va de bé
als mateixos que voldrien que els representants de la sobirania
popular, com la gent que estam en aquesta sala, no cobràssim
un sou, cosa que es va defensar activament la passada
legislatura, que a la vegada ho són i guanyen en un any 3,5
milions d’euros a part del sou que tenen de representats de la
sobirania popular, com el Sr. Martínez Pujalte, sous de dubtosa
procedència. Segurament tampoc no faria falta sortir d’aquesta
cambra per trobar més d’un exemple de dubtosa compatibilitat
d’interessos entre la dedicació pública i l’activitat econòmica
privada. 

És cert que ja hi ha mecanismes de control i organismes de
control, però no és menys cert que no són infalAlibles, igual que
nosaltres, tots i cada un de nosaltres, no ho som infalAlibles, i
com ho demostra que tots els controls varen fallar durant la
legislatura del saqueig, i amb la Comissió d’Investigació de les
Autopistes d’Eivissa arribarem a fer un bon llibre negre de
males pràctiques de tot allò que ha fallat, per exemple, en la
gestió dels grans contractes d’obra pública que han estat un
element recurrent de la majoria de casos de corrupció aquí i a
altres bandes.

Per això, per tot això i perquè així ho assenyala també la
Convenció Marc de les Nacions Unides contra la Corrupció
d’octubre de 2003, la corrupció és una plaga contra la qual s’ha
de lluitar activament, s’han de restituir els actius que han estat
defraudats com a principi i aquesta lluita contra la corrupció
s’ha de concretar amb accions i amb instruments concrets, com
és aquesta oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les
Illes Balears que duim avui a debat i a aprovació; una eina
necessària que a partir d’avui començarà a ser una realitat i que
des del nostre grup tenim en especial estima, especialment
d’ençà que esbossàrem la proposta a principis de 2015, abans
de començar aquesta legislatura, de la mà del Sr. Raul Burillo,
l’exdelegat especial de l’Agència Tributària a Balears i la gent
del Partit ics, gairebé de manera simultània que en aquesta
cambra es celebrava la Comissió d’Investigació de Son
Espases. 

Primer, si volen, els miraré de dir al parer de MÉS per
Mallorca algunes de les coses bones d’aquesta oficina i després

entraré a debatre les línies de crítica que tots hem pogut
escoltar avui aquí i aquests dies en els mitjans de comunicació. 

Primera qüestió, no feim tard, no feim tard com sí hem fet...
o no feim tan tard com sí hem fet amb altres temes
històricament amb relació a altres comunitats. Després de
Catalunya, Aragó i el País Valencià fa uns dies i Navarra també
té la seva a punt, serem de les primeres comunitats autònomes
a comprometre’ns a lluitar activament contra la corrupció. Bé
està que en aquest tema no facem tard, o no facem tan tard.
Crec que és un missatge molt important de cara a la societat.

Segon, ha estat una llei, malgrat el guió que a cadascú avui
li toca interpretar en aquest teatre, amb un nivell alt de consens,
encara que sigui per allò que és molt difícil dir que un està en
contra de lluitar contra la corrupció. Hi havia més d’un
centenar d’esmenes i n’han quedat una dotzena, una dotzena,
dels grups de l’oposició. I aquí vull aprofitar per agrair a tots
els companys i companyes de ponència la predisposició en el
diàleg i en la voluntat de colAlaborar i arribar a acords on hem
pogut fer-ho. 

Tercer, és una llei que implica la ciutadania en la lluita
activa contra la corrupció amb garanties per a les persones
denunciants, compensant de qualque manera l’absència de
control ciutadà que hi ha hagut durant tants d’anys i que també
ha estat un factor determinant o, si més no, facilitador de la
corrupció. 

Quart, l’abast de la llei és molt més extens que el de la resta
de lleis de l’Estat, de la resta de lleis d’altres comunitats, de tal
manera que l’Oficina pot iniciar qualsevol tipus d’actuació
sobre qualsevol agent públic o privat que gestioni un sol euro
públic en l’àmbit, evidentment, de la nostra comunitat. 

Cinquè, entre les seves funcions té justament un caràcter
investigador molt més explícit que el de la resta de les lleis, de
fet, fins i tot es poden investigar les variacions patrimonials
significatives dels càrrecs públics, sempre que aquestes no
hagin estat degudament justificades. 

Sisè, augmenten els controls per als càrrecs públics, per a
la gent que ens dedicam o que s’hagi de dedicar a la cosa
pública perquè està vist que amb els codis ètics dels partits
polítics no ha estat suficient, sobretot si del que es tracta és de
prevenir, com hem afegit -i ben afegit està- en el sentit i no
només en el títol d’aquesta llei. Les declaracions patrimonials
i d’activitats hauran de retrotreure’s almanco dos anys anteriors
a la dedicació política per tal d’evitar aquests conflictes
d’interessos que esmentava. I una altra cosa bona en aquest
sentit és la unificació dels registres de declaracions entre les
diferents institucions. 

Sobre les crítiques també miraré de resoldre-les o
respondre-les en positiu. El règim sancionador, n’hem parlat fa
un moment, tot i que s’han incorporat propostes tant del Partit
Popular com de Ciutadans és un règim sancionador pensat per
castigar qui es boti el deure de colAlaboració que estableix la
llei en la lluita contra la corrupció, qui dificulti les
investigacions o qui vulneri la protecció del denunciant, amb
infraccions que van de lleus a molt greus; però també és un
règim sancionador que permet, i això és nou amb relació a

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 59 / 29 de novembre de 2016 3315

altres règims sancionadors d’altres lleis, recuperar els doblers
manllevats a la ciutadania per la corrupció, i d’aquí la
proporcionalitat que s’estableix amb les quanties, allò que
tornin els doblers tan reclamats des de la ciutadania.
Sincerament, és, com els he dit abans, una eina clau perquè
l’Oficina sigui efectiva.

L’elecció del director en segona volta per majoria simple,
no és el escenari desitjable?, no, efectivament, hi ha lleis que ja
directament entren en aquesta idea, la proposta de Navarra és
directament anar a majoria simple. Però no podem fer res en
absència de majories qualificades. Quants anys duim, com s’ha
dit, sense síndic de Greuges? Ara, si pensen que allò que farem
serà imposar una persona política al capdavant de l’Oficina, fer
un ús polític d’això, qui pensi o ens acusi d’això és perquè
segurament és el que ells farien. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí. El que no ens podem permetre és l’excusa de la majoria
qualificada per no lluitar activament contra la corrupció.

Les duplicitats no existeixen, la delimitació de funcions és
clara a l’article 6, sobretot si es mescla, quan es mesclen les
coses o es puguin mesclar amb qüestions judicials on l’Oficina
automàticament ha de deixar d’instruir la investigació i en tot
cas facilitar la tasca de la fiscalia o de la justícia. D’aquí també
que no s’hagin acceptat propostes, com la que ha esmentat el
Sr. Melià, sobre transparència, perquè no són de l’àmbit
competencial de l’Oficina i sí d’altres instàncies com pugui ser
la mateixa conselleria de Transparència. 

De fet, si la duplicitat apunta o vol apuntar que es gastaran
més doblers dels que pertoquen, no es preocupin, pensin en els
centenars de milions d’euros defraudats, bé per corrupció, bé
per gestió negligent, al llarg dels anys a la nostra comunitat. La
memòria de l’Oficina també parlarà d’aquestes quantitats,
d’allò que l’Oficina amb la seva actuació haurà permès
estalviar a les butxaques de la gent. No passin pena, l’Oficina
ens sortirà barata.

I finalment hi ha el tema de les presses. Jo els diria a veure
si troben que són presses: pràcticament fa un any que va sortir
el primer esborrany de la llei, que es va sotmetre a exposició
pública, es varen recollir i incorporar alAlegacions; el mes de
març va entrar al Parlament, tots els grups parlamentaris varen
presentar esmenes; hem fet quatre reunions de ponència de més
de dues hores cada una; hi ha hagut predisposició de tothom a
colAlaborar. Pràcticament un any de tràmit d’una llei sobre un
tema que consideram prioritari, que formava part dels acords
pel canvi. Comparin-me això amb el que dúiem en aquestes
alçades de la passada legislatura, que eren setze o desset
decrets llei, si no vaig equivocat, per aquestes mateixes dates.
Presses?, jo no les veig.

I finalment -vaig acabant- s’han fet servir arguments
francament infantils per desacreditar l’Oficina. Un, que si
miram massa pelAlícules, que si som uns “pelAliculers”, vaja.
Volen que parlem de pelAlícules? Rasputín, màfia russa,
extorsió policial a la Platja de Palma, xarxes de prostitució,
doblers enterrats en capses de Cola-Cao als jardins d’alts
càrrecs..., punts suspensius. Malauradament res d’això no és

cap pelAlícula, companyes i companys diputats, així que
entenguin d’una vegada per totes que aquí la realitat supera en
molt la ficció, així que el ens pertoca aquí, amb la
responsabilitat que tenim, és actuar. 

Dos, de voler treure rèdit polític d’aquesta qüestió.
Sincerament ja m’agradaria a mi que almanco els partits que
han participat activament de la corrupció tenguessin un càstig
polític; com que jo no el veig, aquest càstig polític, m’inclín a
percebre o a entendre que en tot cas podríem tenir un càstig per
promoure la creació de l’Oficina anticorrupció. Per tant,
companys del Partit Popular que han utilitzat l’argument aquest
del rèdit polític, no passin pena, en tot cas això potser ens fa
perdre vots.

I, finalment, s’ha tret a colAlació, Sra. Prohens, el gran Perry
Mason, per allò que a alguns pareix que ens agrada fer de
detectius, d’advocats o de jutges. Jo els dic que la ciutadania
d’aquesta terra agrairia de bon de veres que en la lluita contra
la corrupció tenguéssim una actitud una mica més de Perry
Mason i una mica menys de Fernández Díaz, per allò de la seva
frase memorable: “Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una
gestión”, una d’aquestes frases memorables d’aquestes
converses també memorables.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Nel Martí, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, és evident que la corrupció és cara, és molt cara. Deia
un informe de juristes publicat dins el 2016 que en aquestes
illes tenim més de 300 imputats, o hem tingut més de 300
imputats en casos de corrupció relacionats amb l’activitat
política, i que entre el 2011 i el 2014 s’havien documentat 569
sentències, dictades tant pel Tribunal Suprem, Audiència
Nacional, audiències provincials i tribunals superiors, que
afectaven les Illes Balears.

Com deia la corrupció és cara; és cara econòmicament, molt
cara econòmicament per a la hisenda pública, però també ho és
democràticament, i així ho recull l’exposició de motius del
Projecte de llei per a la creació de l’Oficina de Lluita contra la
Corrupció, quan diu que hi ha consens en el fet de considerar
que el frau i la corrupció són un problema que frena el
desenvolupament social i econòmic de la societat i en la
necessitat de posar-hi remei, i en aquest objectiu estam avui i
el volem resoldre d’una manera satisfactòria.

Les xifres en aquest sentit són demolidores. La corrupció de
les Illes Balears, segons una auditoria feta per la Universitat de
Las Palmas, costa als ciutadans de les Illes 1.200 milions cada
any, 1.200 milions que tenen a veure amb els doblers robats,
amb el cost de perseguir els corruptes i amb els efectes negatius
de l’economia. D’aquests milers i milers de milions robats a
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l’erari públic, al final, després de llargs i complicats processos
judicials i administratius, se’n recuperen alguns, però la veritat
és que du molta feina per recuperar finalment pocs recursos.
Per exemple, del cas Scala, una trama de corrupció a través del
CDEIB durant la legislatura 2007-2011 que va suposar un
saqueig d’11,5 milions d’euros, la comunitat autònoma n’ha
pogut recuperar ara per ara 6 milions d’euros, almenys en
sentències fermes, quan a hores d’ara, ingressats, n’hi ha
793.000. 

Però també hi ha altres formes de corrupció que no són
objecte del debat que sense cap dubte també toquen formar part
del nostre discurs, quan parlam de frau fiscal, parlam
d’economia submergida, que també formen part de l’obsessió
i del compromís d’aquest govern, i jo crec que d’aquest govern
es podrà dir el que es vulgui, però fa feina en aquesta direcció,
creant una àrea específica a l’Advocacia de la comunitat
autònoma per recuperar els recursos, posant en marxa un pla
antifrau de l’Agència Tributària de les Illes Balears, aprovant
i desenvolupant un codi ètic que afecta els càrrecs públics,
desenvolupant la Llei de bon govern, i avui posant en marxa,
aprovant la llei que posarà en marxa l’Oficina anticorrupció.

En definitiva, la corrupció és sempre una corrupció de la
democràtica, i per combatre-la és fonamental que els principals
instruments de la nostra democràcia representativa, o sigui, els
partits, siguin exemplars. Si no és així no hi ha res a fer. Quin
sentit té demanar als ciutadans que no paguin en B, és a dir, que
no apostin per l’economia submergida, si els partits ho fan? I
és que és molt evident, la corrupció no la poden combatre els
corruptes; vat aquí l’autoexigència imprescindible que avui
també els partits que hem participat i donarem suport a aquesta
tasca tenim per endavant, i els que fins ara han governat en
aquest sentit també l’haurien d’assumir. 

Aspectes que volem destacar de la llei. L’objectiu de
l’Oficina, com ja s’ha dit, és la lluita contra la corrupció, no
jutjar i castigar penalment la corrupció; l’objectiu és investigar,
prevenir activitats que resultin contràries a les bones pràctiques,
al bon ús de l’administració. Ara bé, en aquest àmbit de la
persecució i de la prevenció també és important que hi hagi un
règim sancionador, així ho defensam almanco des del nostre
grup, perquè les sancions administratives també poden o han
d’actuar com a preventius, com a correctors, o si es vol com a
càstig, quan es posen traves a la feina contra el frau i la
corrupció, i duguin a terme, com deia, males pràctiques, mal ús
dels recursos de l’administració.

També volem destacar i posar en valor que amb la
tramitació s’ha reforçat el caràcter preventiu de l’Oficina,
aspecte que fins i tot s’ha explicitat i recollit en el nom de
l’Oficina, i també en els articles que fan referència a les
funcions, i en aquest aspecte valoram positivament que s’hi
hagi inclòs a l’Oficina el fet que es puguin proposar també
canvis legislatius i normatius per millorar la tasca, l’eficiència
per aconseguir els objectius per als quals es posarà en marxa
l’Oficina. També hem de destacar la independència i
l’autonomia, que avui l’hem predicada almanco diverses
vegades. És un òrgan dependent del Parlament, però que ha
d’exercir les seves funcions amb plena independència, amb
independència, amb neutralitat, amb imparcialitat, amb
confidencialitat, sota els principis inspiradors que recull la llei,

i per açò en aquest sentit creim que és bo doncs que açò s’hagi
reflectit també en aspectes que podrien ser anecdòtics però per
a nosaltres prou importants, amb una esmena que vam recollir
i que es va incorporar referida a la ubicació, o, per suposat,
amb l’elecció del director de l’Oficina, elecció que es du a
terme per majoria qualificada de les tres cinquenes parts i,
efectivament, en segona votació per majoria absoluta, com
passa a IB3 o a la totalitat dels òrgans que es recullen a
l’Estatut: Sindicatura de Comptes, Sindicatura de Greuges,
Consell Consultiu..., és a dir, com fa també la llei valenciana a
l’Agència contra la corrupció o la llei catalana de l’Oficina
antifrau.

I açò és així no perquè ens agradi, estarem totalment
d’acord que la independència i l’autonomia estaran més
garantides, seran millor si -i en aquest sentit el compromís de
tots els partits ha de ser en aquesta direcció- si s’aconsegueixen
els acords per majoria qualificada, però també hem d’estar
d’acord que la legislació no pot deixar de preveure mecanismes
per evitar que les institucions quedin bloquejades. Nosaltres
apostam perquè l’Oficina funcioni, aleshores sí que podria ser
una mala estratègia doncs que algú, a través d’aquesta via,
volgués bloquejar, fer que l’Oficina no es posés en marxa.

En l’àmbit territorial i d’actuació, valoram i creim que ha
estat un encert que s’incorporin el sector públic de la comunitat
autònoma, els consells insulars, els ens locals i la resta d’òrgans
estatutaris i ens públics. I en aquest sentit volem posar en valor
també una esmena de MÉS per Menorca, a la qual es recull que
s’haurà de garantir a tots els ciutadans de les Illes Balears,
independentment de la seva illa de residència, que puguin
participar, presentar denúncies, colAlaborar amb l’Oficina, de
manera que aquesta oficina sigui per tant, una oficina
d’actuació de tot l’abast de la comunitat autònoma.

Sobre la declaració patrimonial dels càrrecs públics, també
ja s’ha explicat extensament i jo crec que aquí hi ha un espai de
debat i de reflexió molt important. La redacció d’aquesta llei jo
crec que és conseqüència del moment que vivim i davant les
preguntes que algú feia d’accés burocràtic, crec que
efectivament el temps ens durà a fer replantejaments i
actualitzar el redactat, però avui creim que és el redactat
adequat al moment que vivim.

Queden algunes esmenes, la 9553 del Partit Popular, que
demana que les administracions, consells i ajuntaments també
puguin comunicar o denunciar presumptes actes de corrupció.
I nosaltres hi estam d’acord i creim que així ho poden fer i així
es recull a l’article 14, quan diu que les autoritats o entitats que
compleixin les funcions públiques podran dur-ho a terme, en tot
cas no estarem d’acord amb el redactat. 

Una cosa també semblant passa amb l’esmena 9550 del
Partit Popular, quan es demana que l’oficina hagi d’emetre
informes, a petició de les administracions. I nosaltres deim que
ho ha de poder fer i també així es recull a l’article 9, en l’àmbit
de la cooperació institucional, el que passa és que pensam que
el redactat millor és el que ja venia amb el projecte de llei i
creim que aquestes garanties estan assegurades. 

També voldria fer referència a l’esmena que també queda
encara viva d’El Pi, referida a la disposició addicional, en la
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qual a mi em sembla que El Pi doncs té l’actitud de què qui no
comparteix allò que jo dic, doncs està en contra meva, no, no
és aquesta la realitat. La realitat d’allò que proposa El Pi, la
disposició addicional de modificació de la Llei de bon govern,
per introduir elements de transparència, doncs jo crec que s’ha
de posar tranquil perquè gran part d’allò que aquí es diu ja es
fa, el 95% del que aquí es diu ja es fa, podem estar d’acord en
què sigui obligatori gran part del que es proposa i en aquest
sentit jo crec que El Pi ha de tenir confiança que el Govern que
té una visió més àmplia de la situació de diferents iniciatives i
normatives en aquest àmbit, pugui encaixar d’una forma
coherent, clara i fàcil, totes aquestes propostes que es recullen
en aquesta disposició. Per tant, crec que el tranquilAlitzaria en
el sentit de què coincidim, però coincidim també en la
necessitat que el text sigui coherent i pensam que modificar la
Llei de bon govern amb una disposició addicional, en un
moment com aquest en què hi ha diferents iniciatives en aquest
sentit, doncs ha de confiar amb el Govern que doni coherència
al text i a la proposta.

Creim que avui ha de ser un dia important, a pesar de les
discrepàncies que hi pugui haver, però es posa en marxa una
oficina que ha de fer canviar la història d’aquesta comunitat
autònoma. Fins ara era una història massa lligada als casos de
corrupció, avui hauria de ser una història nova, on ens
caracteritzam per ser contundents contra la corrupció. I esper
que avui aquesta unanimitat almanco es pugui posar palesa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tots i a totes. Gràcies, Sra. Presidenta. La
iniciativa de crear una organització específicament dirigida a
preservar el bon govern i la integritat de les administracions i
del personal al servei del sector públic, amb el nom d’Oficina
de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears,
neix amb una intenció, que sigui una de les eines per reforçar
les bones pràctiques de l’administració pública i del sector
públic que s’hi relaciona.

La corrupció és un dels problemes que més preocupen els
ciutadans i les ciutadanes de la nostra terra. La corrupció
deteriora l’estat de dret i impedeix el seu normal funcionament.
La corrupció s’empara en l’opacitat, desvirtua l’essència de la
democràcia i perverteix el sistema democràtic. I a la nostra
comunitat les pràctiques corruptes s’han estès i han afectat
institucions i partits polítics. I així han augmentat les
condemnes a persones que han desenvolupat càrrecs de
responsabilitat pública per qualque delicte relacionat amb la
corrupció, comès durant el seu exercici: dos presidents de
comunitat autònoma, una presidenta de Parlament, consellers,
directors generals, s’han vist afectats, la majoria, membres del
Partit Popular. I aquesta és la realitat.

La corrupció ataca la democràcia, romp la confiança que els
ciutadans dipositen en els seus càrrecs públics i institucions. I
afecta, per tant, els nostres valors ètics, institucionals, vulnera
principis d’equitat, responsabilitat i igualtat i, com ja s’ha
comentat, també produeix un perjudici a la hisenda pública i a
la credibilitat institucional. Ens trobam que els òrgans de
control intern i extern han demostrat les seves limitacions i així
aquesta oficina neix amb l’objectiu de prevenir i investigar
possibles casos d’ús o destinació fraudulenta de fons públics o
qualsevol aprofitament ilAlícit derivat de conductes que
comportin conflicte d’interessos o un ús particular
d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal
i càrrecs al servei del sector públic.

Els organismes de control que ja existeixen són necessaris,
però s’han demostrat també insuficients. Sembla idò oportuna
i necessària la creació d’aquest organisme que necessàriament
s’ha d’adequar i coordinar amb altres ens de control existents
en àmbit de l’administració o parlamentari. Ha d’establir
patrons d’actuació conjunta per intercanviar informació i
compartir experiències. 

L’Oficina depèn orgànicament del Parlament, la qual cosa
legitima i en garanteix la independència, per tal de complir amb
equanimitat i eficàcia les funcions encomanades. Així
correspon al Parlament el control de l’actuació de l’Oficina per
mitjà d’una comissió parlamentària corresponent i també
l’elaboració de dictàmens solAlicitats per comissions
d’investigació. Exactament igual que el mandat que té la
Sindicatura de Comptes. 

També li correspon el nomenament i el cessament del
director o directora de l’oficina, tal com disposa en aquesta llei.
Així en una primera votació requerirà majoria qualificada de
tres cinquenes parts, amb la finalitat de no afavorir un bloqueig
parlamentari a una segona votació, després de quinze dies serà
suficient una majoria absoluta. Vertaderament trist en què no hi
hagi un Síndic de Greuges. Hem de mencionar que el director
de l’oficina elaborarà l’avantprojecte de pressupost, que
trametrà al Govern, a efecte que l’incorpori com secció
independent en el projecte de pressuposts de la comunitat
autònoma. I aquest director també tendrà capacitat de gestió de
despesa, pocs directors d’institucions de la comunitat autònoma
tenen aquesta capacitat. 

I dins la seva autonomia tendrà funcions preventives, de
formació específica, podrà instar procediments o processos
administratius i actuar davant eventuals irregularitats i
desviacions de poder. I dins la part preventiva, crec que és molt
important impulsar iniciatives que fomentin consciència i
participació ciutadana, a favor d’un bon govern i d’una bona
ètica en l’actuació pública.

L’àmbit d’actuació de l’Oficina, com ja s’ha dit, és molt
ampli: Govern, Administració de la comunitat autònoma, sector
públic instrumental, consells, ens locals, consorcis,
mancomunitats i també Parlament, Universitat, òrgans
estatutaris i aquelles persones físiques o jurídiques, públiques
o privades que independentment de la seva forma jurídica
siguin perceptores de subvencions públiques; i , evidentment,
tots aquells càrrecs públics i personal que formen part
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d’aquestes institucions i organismes també estan dins l’àmbit
d’aplicació.

L’Oficina, dins la seva independència, està subjecta al
principi de colAlaboració i cooperació en l’exercici de les seves
funcions. Per tant, el que ha de fer és complementar el treball
i la feina d’altres òrgans que ja existeixen. Ho dic aquí, altres
funcions corresponen en exclusiva a l’autoritat judicial o al
Ministeri Fiscal.

S’han establert també uns principis que informen el
procediment d’actuació i, com no podia ser d’una altra manera,
ha de respectar els drets dels ciutadans i d’acord al principi de
proporcionalitat garantir confidencialitat i mantenir el deure de
secret. També un punt important és la creació del registre i
custòdia de declaracions patrimonials. També ha de vetllar pel
compliment de les incompatibilitats dels càrrecs públics i
després d’un informe motivat podrà comprovar i investigar la
justificació de variacions en forma d’increment dels patrimonis
dels càrrecs públics.

També hem decidit que per garantir l’autonomia de
l’organisme és recomanable mantenir mandats d’eleccions que
no coincideixin amb un període de legislatura. En el cas del
director o la directora només estaran permesos dos màxims
mandats. Evidentment haurà de reunir uns requisits i estarà
sotmès a la incompatibilitat d’alts càrrecs.

L’element que la ubicació física de l’Oficina estigui fora de
l’àmbit del Parlament també contribuirà als principis de
neutralitat i confidencialitat. 

És a dir, l’Oficina es crea com un instrument de prevenció,
investigació i lluita contra el frau i la corrupció i si és útil els
ciutadans, la democràcia i l’estat de dret i bon govern en
sortiran guanyant. 

Queden poquíssimes esmenes, poquíssimes, un 10% de les
presentades i evidentment nosaltres no les donarem suport. Hi
ha dues esmenes que fan referència, d’El Pi, al nomenament i
al cessament del director, ja li he dit, votació qualificada,
desitjable; votació en el mateix ple, no, d’aquí quinze dies, és
el desitjable?, no, però la llei no prohibeix que no es pugui
nomenar per tres cinquenes parts. Aquí hi ha l’esforç de tots a
trobar una persona. Sí, Sr. Melià, el trist és que encara no hi
hagi un síndic de greuges, això és el veritablement trist.

L’esmena 94102, de disposició de bon govern, si jo no vaig
sentir malament li vàrem dir que no estàvem en contra del fons,
el que li vàrem dir que no era el seu lloc a través d’una
disposició perquè hi ha un projecte que està elaborant el
Govern on segurament tot el que vostè demana es veurà
reflectit. 

No voler cedir que el mandat del director ha de ser sis anys
i no cinc i dos períodes, idò, cada un que ho valori. 

Les seves esmenes sobre les declaracions... és que, Sr.
Melià, són esmenes de supressió, de supressió. Home, com a
mínim ens hauríem de posar d’acord que qualque cosa hauran
de declarar els... home!, no, no...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... perdoni, les esmenes són de supressió. No s’ha fet cap esforç
de modificació i, per tant, si no hi ha hagut més consens, un
consens més important, pot ser per manca d’argumentació o per
manca de voluntat de les dues bandes, efectivament. 

Les esmenes de Ciudadanos bàsicament parlen de temes de
procediment en un sentit ample, no han tengut molt de consens.
Sr. Pericay, a comissió totes les seves esmenes només les va
votar a favor el seu grup, vostè mateix. Per tant, consens,
consens, és un poc difícil. 

Evidentment nosaltres sí que estam contents, per exemple,
el Partit Popular va presentar esmenes i el títol, per exemple, es
canvia i s’incorpora la paraula prevenció, que ens va semblar
a tots molt acceptable. 

Jo sí consider que hi ha hagut un esforç de consens, hi ha un
parell de punts on no estam d’acord?, idò, sí, hi ha un parell de
punts on no hi estam, però en el conjunt del projecte de llei
crec que tots estam a favor, que amb matisos no estam d’acord
en determinats punts, però crec que és una llei que tots trobam
que és necessària, que està ben desenvolupada i, el que li dic,
si al final no hi ha consens, un poc és culpa de tots.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica. Té la paraula el Sr. Josep Melià del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. A veure, jo és que clar sent els
seus portaveus i em diuen, és que l’esmena de la transparència
no és el seu lloc, això a una llei sí, però és que vostès a aquesta
llei que votaran, a la disposició final segona modifiquen la Llei
4/2011, vostès mateixos modifiquen la Llei 4/2011, de bona
administració i de bon govern. Resulta que per a la seva
modificació d’aquesta llei sí que és un bon lloc aquest projecte
de llei, però per a la modificació nostra d’aquesta mateixa llei
ja no és un bon lloc. Home! Això és bastant impresentable com
argument, bastant impresentable.

Ho estan fent? Idò, si ho estan fent ho posin per escrit i que
sigui una obligació.

Em diuen, és que el síndic de greuges no s’ha pogut elegir,
bé, és el seu problema que governen, punt número 1. Punt
número 2, no em diuen això del síndic de comptes que sí s’ha
pogut elegir amb consens, no em diuen això del Consell
Consultiu que sí s’ha pogut elegir amb consens. Bé, idò anem
a... hem d’aprendre del que funciona i del que va bé, no del que
va malament.

Hi ha un risc de bloqueig partidista? Sí, també hi ha un risc
d’utilització partidista. M’estim molt més que hi hagi una
obligació d’esforç, de consens i de trobar entesa perquè una
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institució surti sòlida, forta i amb empenta que caiguem en el
partidisme de la majoria absoluta d’un moment determinat
d’una legislatura. Però vostès no són d’aquest parer, no són
d’aquest parer per allò que els convé perquè ja els he dit que
amb el règim electoral, del qual ningú no ha parlat, en aquest
sí que són d’aquest parer. Clar, depèn de com ens vagi el tema.

Em diuen que hi ha un excés burocràtic, Sr. Thomàs, per
favor, m’ha fet un argument que m’ha deixat... que no han de
presentar cap document. Nosaltres no hem dit que no hagin...
nosaltres no hem presentat una esmena de supressió de tot
l’article 25, hem presentat esmenes de supressió d’algunes
lletres d’alguns apartats de l’article 25. Clar que sí!, clar que
sí!, d’algunes... home! I tant, i tant que això és així. Per tant, no
em faci aquesta demagògia tan barata que jo l’he respectat
perquè resulta que vostè votarà una esmena exactament igual
de com vostè la va presentar, exactament igual, ara la votarà en
contra. Jo... bé, jo entenc que vostès han de fer equilibris, ja li
ho vaig dir en comissió, vostès han de fer equilibres perquè
tenen els socis que tenen i, bé, han d’arribar als acords que han
d’arribar. Però escolti, nosaltres hem fet una esmena que sigui
funcional la presentació de documentació, no que no s’hagi de
presentar la documentació, se n’ha de presentar i molta. El que
passa és que algunes lletres ens semblen absolutament
excessives.

El Sr. Nel Martí em deia, és que segurament hi ha un excés
de burocràcia, ja reescriurem la llei. Idò si ja detectam que hi
ha un excés de burocràcia, ja ho reconeixem aquí, per què no
intentam fer les coses bé? Perquè, aquí s’ha dit al llarg del
debat, perquè frissam molt, frissam molt, de què?, i també ho
han dit i hi estic bastant d’acord, frissam molt del titular.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xavier Pericay del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No en faré ús, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente del Grup
Parlamentari Popular. 

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, muy rápido, porque a estas
horas y después del debate que hemos tenido sobre esta
cuestión, yo creo que casi todo ha quedado dicho. Yo creo que,
por un lado, me llama la atención y me preocupan las
expectativas que crea esta nueva ley, yo creo que es un paso
más en la lucha contra la corrupción, pero no es la panacea, ni
tampoco es el primer paso, y basta coger la exposición de
motivos y citan tres leyes en la exposición de motivos, dos de
ellas del Partido Popular, como antecedentes de la lucha contra
la corrupción, y bien, yo creo que todos hemos defendido que
lo que hay que hacer es luchar y seguir luchando para la

eliminación de la corrupción, no para reducirla, sino para la
eliminación total.

Creo que los partidos que tenemos muchos años pues,
evidentemente, hemos cometido los correspondientes errores,
y creo que lo que hay que hacer es trabajar para que no vuelvan
a suceder, pero que los que vienen ahora nuevos, que
evidentemente no han tenido la responsabilidad de gobierno y
no han tenido responsables, nos vengan a decir que todo lo que
hemos hecho nosotros es malo y todo es corrupto, pues yo creo
que no es cierto, creo que se comete una injusticia sobre
muchísimos políticos de todos los partidos que, siendo alcaldes
y concejales, han dedicado su vida a trabajar para el conjunto
de la población, y que se les meta en el mismo saco me parece
una injusticia total y absoluta. Quienes llegan nuevos,
evidentemente dicen: nosotros no tenemos nada malo, somos
fantásticos y unos santos; pero cuando empiezan a tener
responsabilidades, enseguida, enseguida aparecen algunos
casos al menos de duda. Por tanto, yo creo que hay algunas
cuestiones que, vamos, no creo que la política sea una
competición de descalificaciones y del tú más, yo no voy a
hacer aquí un listado de casos de corrupción que afecten a otras
formaciones políticas, yo creo que esa técnica parlamentaria no
la voy a utilizar porque creo que no hay mejor desprecio que no
hacer aprecio y, en este caso, no pienso entrar en eso.

Manifestar que votaremos a favor de los temas, de los
artículos en que hay consenso, que creo que son una parte
importante. Y creo, insisto otra vez, parte de un pecado original
esta ley, que es que el gran poder que se le da al director de la
Oficina y la posibilidad de que ese director sea elegido por una
mayoría absoluta, creo que ahí discrepamos total y
absolutamente del texto, coincido totalmente con lo
manifestado por el Sr. Melià.

Y nada más, esperar que, efectivamente, sea útil para el
conjunto de los ciudadanos, pero decirles que,
desgraciadamente, las cosas se podrían haber hecho mucho
mejor.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Sr. Lafuente, no generalizo
hacia los cientos y miles de personas que se dedican a la vida
política en muchos municipios y en muchos gobiernos
autonómicos, incluso estatales, que no serían objeto, en ningún
caso, de investigación por parte de esta oficina anticorrupción,
no entienda eso como una generalización cuando lo que he
relatado han sido unos casos muy concretos.

No tengo nada más que decir.

Gracias, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Abril, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, el Sr. Melià ha parlat que a la llei no es tocaven temes de
transparència, jo abans he dit per què, justament per evitar les
duplicitats, que era un dels focus de crítica, perquè ja hi ha
altres organismes, en aquest cas tenim una conselleria, però
també n’hi ha més, que justament aquesta és la seva funció.

Diu que es modifica amb una disposició la Llei de bon
govern, efectivament, es modifica en allò que fa referència a les
declaracions, que formen part d’un dels eixos també que és el
de la integritat d’aquest major nivell de control als càrrecs
públics que conté la llei.

Insisteix en el tema de les majories i parla com si, a més,
d’entrada el Govern, com a proposant d’aquesta llei, o els grups
de la majoria, defensem des del minut u anar a la majoria
simple; l’opció primera de la llei és anar a una majoria
qualificada, la voluntat dels que han plantejat aquesta llei és
anar a una majoria qualificada. Perquè, a més, el que ens
agradaria, i també hi ha en el pacte, igual que hi ha aquesta
oficina anticorrupció, és que fins i tot el síndic de greuges a
veure si són capaços de bloquejar-lo en aquesta legislatura.

De tot això ens agradaria que hi hagués tarannà per dur-ho
endavant.

El que sí m’estranya sincerament, Sr. Melià, és, venint del
partit que vostè ve, i no parl d’El Pi, que hagi tengut aquesta
actitud tan desacomplexadament combativa contra la llei de
l’Oficina anticorrupció, perquè vostè ha estat el diputat més
combatiu contra aquesta llei en tota la seva tramitació, perdoni
que li ho digui.

Sr. Lafuente, l’Oficina no és per als partits nous per anar
contra els partits vells, perquè uns donin lliçons als altres,
perquè ara els partits que governen castiguin els partits que són
a l’oposició, i així quan tornem canviar de legislatura i de
poders polítics ens tirem els trastos uns als altres, hi és per
lluitar contra la corrupció. Hi ha el principi de cooperació
institucional que també és clau per a aquesta llei.

I la funció de l’Oficina també és prevenir i lluitar contra la
corrupció i abans he parlat més del vessant de la investigació,
però també hi ha un altre vessant, que és igualment necessari i
positiu al nostre parer, que és aquesta possibilitat de detectar
males pràctiques i fer propostes, o elevar, instar, no sé al final
com vàrem deixar el tema de la terminologia, fer propostes de
normes, de canvis en el funcionament de l’administració en tot
allò que sabem que falla, que no sempre són els polítics, hi ha
corruptes, però també hi ha corruptors i hi ha mecanismes de
control que fallen.

I tot això és el que, si aquesta oficina funciona, i les
comissions d’investigació, quan es posen en marxa, si tothom
se les prengués tan seriosament com se les hauria de prendre,
per a tot això és per al que hauria de servir aquesta oficina, per

acabar per desterrar aquesta plaga, com diu la Convenció de les
Nacions Unides contra la Corrupció, que supòs que tots estam
d’acord que s’ha de lluitar contra ella, independentment del
paper que partit o cadascú hagi tengut en el passat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Nel Martí, del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, presidenta. No intervindré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Només un comentari, Sr. Melià, fer declaracions els càrrecs
públics o hagin de registrar activitats privades o si han tengut
un contracte o no amb l’administració pública, crec que cosa...
si volem fer una oficina per a la prevenció i la lluita contra la
corrupció, crec que la transmissió d’informació de la vida
política, però també professional i privada, quan un fa de càrrec
públic, no sobra, com a mínim, com a mesura preventiva; si ho
haguéssim fa anys, ens haguéssim estalviat molts problemes.

És una opinió, li torn a dir, vostè va presentar esmenes de
supressió i no va fer cap esforç de transacció. Per tant, no ens
deixa altre camí, no ens deixa altre camí.

I quant al nomenament i cessament del director, no és
desitjable el que sortirà, però el que puc dir és que és millor
que el text del projecte de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat el debat de les esmenes, passam a les
votacions. Votació de les esmenes.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, RGE núm. 9395,
9396 i 9402/16. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 31.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, RGE núm. 9394,
9398, 9399 i 9400. Votam.

Vots a favor, 3; vots en contra, 33; abstencions, 18.
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Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, RGE núm. 9397/16.
Votam.

Vots a favor, 3; vots en contra, 31; abstencions, 19.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera, RGE núm. 9447/16. Votam.

Vots a favor, 15; vots en contra, 21; abstencions, 18.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, no, han
estat retirades, les esmenes RGE núm. 9448 i 9445/16 han estat
retirades.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 9467 i 9468/16. Votam.

Vots a favor, 2; vots en contra, 34; abstencions, 18.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 9470/16. Votam.

Vots a favor, 2; vots en contra, 52:

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, RGE núm. 9455, 9456 i 9469/16. Votam.

Vots a favor, 2; vots en contra, 31; abstencions, 21.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 9550 i 9553/16. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 31.

Votació dels articles i disposicions als quals es mantenen
esmenes.

Votació de l’article 5 i dels apartats 1 i 3 de l’article 14.
Votam.

Vots a favor, 31; vots en contra, 19; abstencions, 4.

Votació de la resta d’apartats de l’article 14. Votam.

Vots a favor, 51; abstencions, 3.

Votació de l’article 15. Votam.

Vots a favor, 31; vots en contra, 2; abstencions, 21.

Votació de l’article 17. Votam.

Vots a favor, 33; vots en contra, 3; abstencions 18.

Votació dels articles 19, 20 i 25. Votam.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó, perdó, Sra. Presidenta, és que he demanat votació
separada del 25 abans. O sigui, 19 i 20, per una banda, i 25, per
separat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació separada de l’article 25. Votam.

Vots a favor, 31; vots en contra, 21; abstencions, 2.

Votació dels articles 19 i 20. Votam.

Vots a favor, 31; vots en contra, 22; abstencions, 1.

Votació dels articles, disposicions, denominacions i
l’exposició de motius als quals no es mantenen esmenes.

Votació separada dels articles 10 i 16. Votam.

Vots a favor, 32; abstencions, 21.

Votació separada de l’article 11. Votam.

Vots a favor, 31; vots en contra, 5; abstencions, 18.

Votació de la disposició final tercera. Votam.

Vots a favor, 33; abstencions, 21.

Votació de la denominació del títol 2 bis, article 26 bis,
denominació del capítol 1, article 26 ter, article 26 quater,
article 26 quinquies, article 26 sexies, article 26 septies, article
26 octies, denominació del capítol 2, article 26 novies, article
26 decies i article 26 undecies. Votam.

Vots a favor, 31; vots en contra, 21; abstencions, 2.

Votació conjunta de la denominació del projecte de llei,
denominació del títol preliminar, article 1, article 2, article 3,
denominació del títol 1, denominació del capítol 1, article 4,
article 6, denominació del capítol 2, denominació de la secció
primera, article 7, article 8, article 9, denominació de la secció
segona, article 12, article 13, denominació de la secció tercera,
denominació del capítol 3, article 18, article 21, article 22,
denominació del títol 2, article 23, article 24, article 26,
disposició addicional única, disposició addicional primera bis,
disposició addicional primera ter, disposició transitòria única,
disposició derogatòria única, disposició final primera,
disposició final segona, disposició final quarta i exposició de
motius. Votam.

Vots a favor, 54.

Es faculten els serveis jurídics de la cambra per fer les
correccions i les modificacions tècniques necessàries per tal
que la llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de creació de l’Oficina
de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.

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

(Aplaudiments)
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