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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

13 de setembre del 2012

Iniciativa presentada per

El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI PSM-IV-ENTESA I MES PER MENORCA,
Gabriel BARCELÓ I MILTA,

El/La diputat/da :

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI PSM-IV-ENTESA I MES PER MENORCA
Autor de la iniciativa : Antoni ALORDA I VILARRUBIAS
Càrrec de l'autor : 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 :
Activitats del President de les Illes Balears, Sr. José Ramón Bauzá

Contingut de la iniciativa :

El Sr. José Ramón Bauzà Díaz, President de les Illes Balears, consta al Registre
Mercantil com a administrador únic de la empresa BAUSER INTERNACIONAL 2001
dedicada a la compra i venda de productes cosmètics, perfumeria, i, en general,
productes mèdics sanitaris fins dia 9 de maig de 2012. Fins dia 3 de maig de 2012
era administrador mancomunat amb el Sr J.A. G.P. de l’empresa SLNE dedicada al
comerç a minoristes de vins i de begudes de tota mena. Així mateix és titular d’una
farmàcia ubicada al C/ Aubarca, del municipi de Marratxí.

La Llei 2/1996, de 19 de novembre, de 1996 d’incompatibilitats dels membres del
Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix
a l’article 12, de declaració d’activitats, que els titulars d’alts càrrecs i llocs de
treball inclosos a l’article 2 d’aquesta llei (que inclou el President del Govern) estan
obligats a declarar totes les activitats que exerceixen, per si, o mitjançant
substitució o apoderament, davant el Registre d’Interessos i activitats, registre que
té caràcter públic, d’acord amb l’article 8 de la llei.
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Sol·licitada nota sobre la declaració del President al Registre d’Interessos i
Activitats, la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i
Qualitat del Serveis informa que “la informació completa de les dades que consten
al Registre d’Interessos i Activitats en relació a la declaració realitzada per part del
Sr Ramón Bauza, en data de 22 de juliol de2011” l’única activitat pública declarada
pel President de Govern són les retribucions de dietes com a diputat del Parlament.
És, per tant, manifest que el Sr Bauzà, President de les Illes Balears, va ometre
activitats en la seva declaració al registre, la qual cosa és, ultra les conseqüències
que pugui suposar en matèria de compatibilitats, un fet que l’article 15 de la llei 2/96
tipifica com a infracció greu, i, per tant, punible.

L’article 4 de la llei 2/96 estableix que el President de les Illes Balears exercirà les
seves funcions en règim de dedicació absoluta i exclusiva i no les podrà
compatibilitzar amb l’exercici, per si o mitjançant substitució o apoderament, de
qualsevol altra activitat de caràcter privat, per compte propi o aliè, ni podrà
percebre cap altra remuneració que no sigui la corresponent al càrrec (dedicació
absoluta reiterada en termes semblants en l’article 35 de la llei de 4/2011, de 31 de
març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears). L’article 15
tipifica com a infracció l’incompliment de les normes d’incompatibilitat de l’article
4.

El Sr. Bauzà té obert expedient per la Comunitat Autònoma sobre aquests fets,
pendent de resolució per part del Consell de Govern.

Per altra banda, després d’un seguit de sol·licituds, la Mesa del Parlament no ha
autoritzat l’accés a la declaració d’activitats del Sr. Bauzà en tant que diputat, tot i
que, per les seves pròpies manifestacions, s’apunta que va fer idèntica declaració a
la del Registre d’Alts càrrecs i, en conseqüència, va amagar informació al Parlament
sobre les activitats que li podien reportar ingressos econòmics, la qual cosa seria
un incompliment greu de les seves obligacions com a diputat.

Per tot això, el grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca,
presenta a debat al PLE de la Cambra la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Primer.- El Parlament de les Illes Balears reprova al President de les Illes Balears
per haver presentat una declaració falaç sobre les seves activitats privades al
Registre d’Interessos i Activitats d’Alts càrrecs de la Comunitat Autònoma.

Segon.- El Parlament de les Illes Balears insta al Consell de Govern a incoar els
expedients disciplinaris escaients i a pronunciar-se sobre la incompatibilitat, tenint
present els precedents jurisprudencials en la matèria.

Tercer.- El Parlament de les Illes Balears insta al President de les Illes Balears a
lliurar còpia de la declaració de l’impost sobre la renda dels anys 2010 i 2011, per
comprovar quines han estat, veritablement, les activitats que li han reportat
ingressos econòmics.

Quart.- El Ple del Parlament, com a òrgan parlamentari, sol·licita a la Mesa que lliuri
a tots els grups parlamentaris les declaracions d’activitats del Sr. José Ramón
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Bauzá, en la present legislatura i en l’anterior, a fi de poder exercir la seva tasca de
control a l’acció de govern i de veracitat en les declaracions solemnes dels
diputats. En cas de comprovar-se que ha mentit en la seva declaració, s’adoptaran
les mesures disciplinàries a què hi hagi lloc.

Gabriel BARCELÓ I MILTA Antoni ALORDA I
VILARRUBIAS
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