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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

11 de setembre del 2015

Iniciativa presentada per
El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
Jaume FONT I BARCELÓ,
El/La diputat/da :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Autor/a de la iniciativa : Josep MELIÀ I QUES
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
Establir obligació que les secretaries generals de les conselleries siguin ocupades per funcionaris
Contingut de la iniciativa :
És sabut per tothom que la política viu un important descrèdit entre la ciutadania. Aquest descrèdit
s’ha de cercar, entre d’altres explicacions, en els casos de corrupció i d’abusos dels responsables
polítics de diferents àrees de govern. Aquests casos de corrupció i d’abusos s’han produït sobretot
en relació a la contractació pública d’obres i serveis. Un dels objectius per recuperar prestigi i
superar o minvar la desafecció cap a l’activitat política és l’establiment de mecanismes que
assegurin més transparència, més imparcialitat i més objectivitat en l’actuació dels poders públics.
Els secretaris generals de cada conselleria són òrgans amb importants competències tant en la
gestió del pressupost de la conselleria com en la tramitació dels contractes públics. Per tant, són
un òrgan clau en la garantia de la transparència, la imparcialitat i l’objectivitat en l’actuació
administrativa.
En aquests moments i d’ençà del naixement de la Comunitat Autònoma l’any 1983 les secretaries
generals han estat ocupades per polítics nomenats pel corresponent Govern i lògicament en
sintonia al color polític responsable del poder executiu.
Fixar que aquestes secretaries generals siguin ocupades per funcionaris de carrera i que el seu
nomenament tengui una durada temporal que no estigui en funció dels canvis de color polític que
es puguin i es vagin produint seria una manera de poder introduir un plus de garanties de cara a
evitar situacions com les ocorregudes en el passat que són un insult per a la ciutadania i el bé
comú.
Per aquests motius el Grup Parlamentari el Pi-Proposta per les Illes Balears presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
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Instar al Govern Balear a preparar, tramitar i aprovar tots aquells canvis normatius i de
procediment a fi i efecte que les secretaries generals de cada conselleria hagin de ser
obligatòriament ocupades per funcionaris de carrera i que aquest nomenament tengui una duració
no inferior als 9 anys.

Jaume FONT I BARCELÓ

Josep MELIÀ I QUES
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