Parlament de les Illes Balears
EPI45108

RGE: 8276/2015 - 04/11/2015 09:07

A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

3 de novembre del 2015

Iniciativa presentada per
Els/Les diputats/des :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MENORCA
Autor/a de la iniciativa : Nel MARTÍ I LLUFRIU
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Autor/a de la iniciativa : David ABRIL I HERVÁS
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
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Títol de la iniciativa :
PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE EL FINANÇAMENT IL·LEGAL DE LA CAMPANYA
ELECTORAL DEL PP L’ANY 2007
Contingut de la iniciativa :
Segons la confessió de l’exgerent del PP, Fernando Areal, la campanya electoral del 2007 es
va finançar de forma il·legal. Concretament Areal ha explicat davant els tribunals de justícia que es
van pagar 72.000 euros en negre a l’empresa Nimbus Comunicación en concepte de publicitat
electoral (insercions a premsa, falques de ràdio o publireportatges).
Aquesta actuació suposaria, de confirmar-se, la confessió d’un delicte fiscal, però també d’un
possible delicte electoral. Efectivament, com es pot veure en l’Informe de la Sindicatura de
Comptes de les eleccions del 2007, el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio establert
legalment (art. 58 LOREG) és de 134.365’11 euros, i les despeses que s’han considerat a l’efecte
del límit en premsa i ràdio, és de 124.981’44 euros. És a dir que, segons l’Informe de fiscalització,
el PP no va superar el límit, amb 9.383’67 euros per davall de l’establert. En canvi, emperò, si la
confessió feta per Areal es confirma judicialment, amb despeses per valor de 72.000 euros en
negre en conceptes d’insercions a premsa, s’hagués superat el límit i per tant s’hagués incomplert
la Llei de règim electoral. Les conseqüències en aquest sentit són molt clares (Llei electoral):
Artículo 153
3. A las infracciones electorales consistentes en la superación por los partidos políticos de los
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límites de gastos electorales les será de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de
julio, sobre financiación de los partidos políticos.
I en la Llei de finançament de partits s’estableixen les infraccions i les sancions corresponents.

En qualsevol cas, tant si ha prescrit com si no, si és cert que s’ha incomplert la Llei electoral,
el PP ha de retornar la subvenció pública per valor de 1.107.256’63 euros.
En aquest sentit no es pot oblidar que el PP ja va ser condemnat, via sentència del Cas Scala, a
pagar 10.585 euros més interessos per rescabalar els recursos que va gastar el Consorci de
Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears en traslladar, de Mallorca a Eivissa, prospectes
electorals de partit amb doblers públics.
El PP va finançar il·legalment les eleccions autonòmiques del 2007, va utilitzar l’estructura i els
recursos de la CAIB, i va fer despeses en B que podrien vulnerar la llei electoral i la llei de partits.
Per tot l’exposat, els grups parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca fan les següents
propostes de resolució:
El Parlament de les Illes Balears insta la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears a revisar i
actualitzar en el menor temps possible, l’auditoria i l’informe de fiscalització externa relativa a la
comptabilitat electoral del PP de l’any 2007, en base als fets provats i condemnats, tant en la
sentència de l’Audiència Provincial de Palma sobre el cas Scala, com en altres sentències que es
puguin derivar de cassos que ens aquests moments es tramiten, com és el cas pel qual l’exgerent
del PP, Fernando Areal, ha confessat el pagament en negre de part de la campanya electoral del
PP.
El Parlament de les Illes Balears insta el Tribunal de Comptes a actuar per tal de garantir que s’ha
complert la legalitat en el procés electoral de l’any 2007, arran de la sentència de l’Audiència
Provincial de Palma sobre el cas Scala i d’altres sentències que es puguin derivar de cassos que
ens aquests moments es tramiten, i que posin en evidència que el comptes electorals del PP
d’aquest any van incomplir la legislació electoral.
El Parlament de les Illes Balears, en el cas de què l’Informe de la Sindicatura de Comptes o el
Tribunal de Comptes posin de manifest l’incompliment de la llei electoral en la comptabilitat
electoral del PP de l’any 2007, insta el Govern de les Illes Balears a sol·licitar un informe al
Consell Consultiu de les Illes Balears sobre la nul·litat del pagament de la subvenció electoral i el
corresponent retorn de la mateixa.

Nel MARTÍ I LLUFRIU

David ABRIL I HERVÁS
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