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El “Cas contractes”, actualment investigat per la Fiscalia Anticorrupció, ha destapat un escandalós
cas de possible corrupció en el si de Més per Mallorca i Més per Menorca, amb una suposada
trama de contractes menors, encarregats a dit, al que fou responsable de la campanya electoral
de Més per Mallorca a les darreres eleccions autonòmiques, Jaume Garau, amic personal del
màxim responsable de Més per Mallorca, Sr. Gabriel Barceló, i que ha convulsat els ciments del
propi Govern.

Sembla ser que les empreses d’assessorament de Jaume Garau haurien estat les grans
beneficiades d’una presumpta xarxa de corrupció, que podria derivar, fins i tot, en un possible
finançament irregular de Més per Mallorca.

En tot aquest cas de presumpte corrupció, hi ha moltes qüestions que resulten incoherents i
sorprenents. Una d’elles és que, segons va manifestar el vicepresident del Govern, Gabriel
Barceló, hi havia ordres directes de no contractar amb les empreses de Jaume Garau, ordres
directes que, ha quedat clar, no es van complir. Lo més sorprenent és que aquesta
desobediència, políticament tan devastadora, no hagi tingut conseqüències directes en aquells
alts càrrecs que van incomplir les esmentades ordres, fet que posa en dubte, fins i tot, l’existència
mateixa d’aquestes ordres.

També s’ha comentat que era el mateix Jaume Garau qui peregrinava de conselleria en
conselleria, de consell insular en consell insular i d’ajuntament en ajuntament, oferint els seus
serveis, cosa que també s’ha demostrat fals, quan es va fer públic un correu electrònic on des
d’una conselleria se li demanava a Jaume Garau, que presentés una proposta per fer un
determinat estudi.

Tot dóna entendre que, en contra de lo afirmat, hi havia, suposadament, la recomanació política
dins Més per Mallorca i Més per Menorca de donar feina a Jaume Garau, ja que s’havien d’agrair
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els serveis prestats durant la campanya electoral.

Per altra banda, el darrer informe elaborat per la Intervenció General de la Comunitat Autònoma
en relació a aquests contractes, ha posat de manifest algunes irregularitats i, en un d'ells, fins i
tot, s'ha verificat el fraccionament del mateix. També en altres ocasions s’haurien fet servir
pressuposts i propostes d’altres empreses, també vinculades per Jaume Garau, per simular una
falsa concurrència i, fins i tot, en un altre cas, s’hauria contractat de forma directe a Jaume Garau
per fer un informe, la conclusió del qual era contractar un nou estudi, el qual acaba sent redactat
per una empresa vinculada al propi Jaume Garau.

El “Cas contractes” és certament un escàndol que requereix una explicació amb major profunditat.
Les explicacions donades pel vicepresident Gabriel Barceló i pel conseller Vicenç Vidal, no han fet
més que aixecar nous dubtes i han posat més ombres a uns fets que, de per si, ja són gravíssims
i que no poden acabar només amb el cessament d’una consellera i la sortida per la porta petita de
Més per Menorca del Govern.

El Codi Ètic aprovat pel Consell de Govern el dia 13 de maig de 2016 estableix, entre d'altres, que
"els càrrecs públics són els miralls de la institució en el qual s'hi mira tant la ciutadania com les
persones que hi treballen, de manera que han d'evitar qualsevol acció o omisió que perjudiqui,
encara que sigui mínimament, el prestigi, la identitat o la imatge institucional de l'administració que
representen; així, han d'evitar minar la confiança que la ciutadania té en el seu sistema
institucional."

També estableix que les persones titulars de càrrecs públics han d'exercir les seves funcions i
competències sense incòrrer en conflictes d'interessos.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a confeccionar un informe
intern per determinar els motius pels quals el mandat del Vicepresident i Conseller d'Innovació,
Recerca i Turisme de no contractar amb les empreses del Sr. Jaume Garau, fou desobeït i
aclarir-ne les raons per les quals no es va complir aquest mandat.

2.- El Parlament de les Illes Balears constata que l'actuació del Vicepresident i Conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme pel que fa a la contractació de les empreses del Sr. Jaume Garau
per part dels diferents ens que depenen del Govern, contradiu el que estableix el codi ètic aprovat
el 13 de maig de 2016 pel Consell de Govern.

3.- El Parlament de les Illes Balears reprova el Vicepresident i Conseller d'Innovació, Recerca i
Turisme per la seva responsabilitat en la contractació de les empreses del Sr. Jaume Garau per
part de diferents ens depenents del Govern que estèticament i èticament no responen als valors i
principis que es desprenen del codi ètic del Govern de les Illes Balears.

Margarita PROHENS I RIGO
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