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EL SR. PRESIDENT:

Sres. i Srs. Diputats, bon dia. Comença la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. En primer lloc, deman si hi ha
substitucions.

Sí, digui.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Carme García i Querol substitueix Mercè Amer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Bartomeu Blanquer del Grup Popular per substitueix Antoni
Juaneda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I el Sr. Casasnovas i Coll substitueix el Sr. Manuel Jaén.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. No n'hi ha més? 

PUNT ÚNIC.- Escrit RGE núm. 2044/95, presentat pel
Tribunal de Comptes, mitjançant el qual es tramet l'Informe
relatiu al resultat de la fiscalització del Compte General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 1992. 

Començarem amb l'ordre del dia, que té un punt únic, que
és l'escrit RGE núm. 2044/95, presentat pel Tribunal de
Comptes, mitjançant el qual es tramet l'Informe relatiu al
resultat de la fiscalització del Compte General de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de l'any 1992.

Grups Parlamentaris que vulguin intervenir? Pel part del
Grup Mixt, no hi ha ningú?

Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, té la paraula el diputat Sr. Grosske, per un temps de du
minuts.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

No estaré els deu minuts. Simplement constatar el següent.
Una, que malgrat la documentació va ser donada en els terminis
prevists per part del Govern per a la fiscalització del Tribunal
de Comptes, efectivament ens trobam amb la fiscalització del
compte de fa tres anys, que amb l'acceleració dels
esdeveniments polítics d'aquesta comunitat, és quasi bé una
fiscalització en termes històrics més que no en termes polítics;
però, no obstant això, el que sí vol manifestar Esquerra Unida
en aquesta comissió és la seva desagradable sorpresa pel fet que
les conclusions i recomanacions que fa el Tribunal de Comptes
referides als comptes i a la documentació remesa de l'any 92
d'aquesta comunitat autònoma, realment indiquin un grau
important d'uncompliment de diverses formalitats referides a la
comptabilitat d'aquesta comunitat autònoma que casen, d'altra
banda, bastant poc amb la idea o amb l'expressió triomfalista de
la cura i de l'escrupolositat amb què es duen aquests comptes en
aquesta comunitat, que reiteradament ha manifestat tant en
aquesta institució com en els mitjans de comunicació el titular
de la Conselleria d'Economia i Hisenda d'aquesta comunitat.

Dins el munt d'irregularitats que estan aquí assenyalades,
n'hi ha una que em sembla particularment escandalosa, que
és la que fa referència al punt 11 de les conclusions, referida
als contractes de l'administració autonòmica. Es a dir, la
negligència que això revela és propera a la corrupció,
perquè és negligència absoluta el que aquí s'indica, que és
norma dins la contractació d'aquesta administració, almanco
en aquest exercici pressupostari examinat.

I si passam de les conclusions a l'anàlisi que fa el
Tribunal de Comptes d'aquest capítol de la contractació, no
només ja és el tema de les pròrrogues, dels retards en
l'execució de les obres que no són penalitzats degudament
per part de l'administració, per tant que no hi ha un vetllar
rigorós dels interessos públics per part de l'administració,
perquè en definitiva no es defensen per part de
l'administració els interessos públics, es defensen els
interessos de contractistes, cosa que em sona bastant, en
diversos casos molt sonats que han estat anunciats
reiteradament per Esquerra Unida, és que ja no és només
això, és tota la informalitat de la qual estan absolutament
prenyat tots els expedients administratius, és a dir, falten
papers, s'acumulen diversos tràmits en una mateixa jornada
de la comissió de govern. En definitiva, és una anàlisi -
insistesc- escandalosa per diversos conceptes i simplement
m'interessava deixar constància d'aquesta opinió en aquesta
comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr.
Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, el Tribunal de
Comptes quan analitza el compte general de l'any 1992, en
diversos apartats fa referència a l'incompliment de la
legislació vigent en alguns aspectes. Així i tot, hem de dir
que és molt millor que el de l'any 1991, el de l'any 1991 es
podria considerar explosiu, allò ja no era una estirada
d'orelles, ja era posar el Govern damunt la foguera i
prendre-li foc; enguany no, enguany ho podem qualificar
d'estirada d'orelles, i això indica ja al grau d'immunitat a què
hem arribat en aquesta comunitat autònoma, que un tribunal
de comptes en distintes pàgines faci referència que el
Govern balear incompleix la llei, i que un diputat de
l'oposició el qualifiqui simplement d'estirada d'orelles, vol
dir que ja estam pràcticament immunitzats.
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Però vaja, facem una petita repassada a l'Informe del
Tribunal. Observam com a la pàgina 9, la primera il•legalitat,
resulta que el Tribunal constata que els 12.000 milions de
pessetes de crèdit extraordinari que es fa firmar, autoritzar pel
Parlament per pal•liar els efectes de les inundacions varen ser
totalment excessius, és a dir, i això ja ho informava els anys 90
i 91, aquests crèdits superaren en molt al final les demandes per
cobrir els efectes de les inundacions. No només això, sinó que
s'anaren incorporant romanents de crèdit d'una manera il•legal,
ja que la Llei de finances, article 46.2, prescriu o només
autoritza la incorporació de romanents de l'exercici immediat
anterior, i aquí observarem que l'any 1992 s'incorporaren
crèdits de l'any 90 i 91, cosa totalment il•legal.

A la pàgina 17, observam que es produïren unes operacions
de tresoreria a curt termini, és a dir, per cobrir les necessitats de
caixa a moments puntuals, de l'exercici, que ocasionaren unes
despeses financeres de 320 milions de pessetes. És a dir,
necessitats de tresoreria obligaren a fer operacions a curt
termini amb unes despeses financeres de 320 milions de
pessetes. Aquí ja es podria fer una valoració política,
evidentment és legal, ara, políticament pagar 320 milions de
pessetes per necessitats de tresoreria, ens sembla una gestió
totalment ineficaç.

A la pàgina 23, per fer només referència als temes més
importants, el Tribunal insisteix en un altre tema, que és l'ús
d'autoritzacions legislatives, d'autoritzacions del Parlament per
endeutament, contràries a la llei, cit l'article 14 de la LOFCA i
els articles 29 i 46.2 de la Llei de finances de la Comunitat
Autònoma, es varen utilitzar autoritzacions legislatives
d'endeutament de l'exercici de l'any 1989, cosa que és totalment
incorrecta. L'endeutament s'havia de contreure dins el mateix
exercici.

A la pàgina 24 insisteix en l'incompliment de la LOFCA,
article 14.2 de la LOFCA. I a l'article 39, bé aquí sí que hi ha el
pes pesant de l'Informe, ja és una reiteració dels altres anys, no
ens sorprèn, però no per això hem de deixar de ressaltar-ho. Ens
referim a les adjudicacions d'obra. Primer, una vegada més
constata que les baixes obtingudes mitjançant subhasta són molt
superiors a les baixes per adjudicació directa. Novament el
Tribunal fa referència que hi ha una utilització excessiva del
contracte per adjudicació directa, que no està justificada en
molts de casos aquesta adjudicació directa, amb molts de casos
d'aquestes adjudicacions tan sols no figuren les ofertes
presentades per les empreses adjudicatàries, concretament als
contractes números 32 i 33, ja em diran quina il•legalitat és
aquesta, no coneixem l'oferta presentada i no obstant se li ha
adjudicat. Falten informes tècnics.

I a la pàgina 44, ja fa referència al tema dels retards en
les obres. Aquí veim que les empreses contractistes actuen
amb una total impunitat, no es compleixen els terminis
d'execució de les obres, sense la concessió de la preceptiva
pròrroga, i el que és més important i ho destaca el Tribunal,
per part del Govern no s'executen les penalitzacions que
figuren als contractes. És a dir, i amb paraules planeres, el
Govern perdona a les empreses contractistes unes
penalitzacions que vetllant pels interessos públics està
obligat a cobrar, no sabem qui és el Govern per perdonar
graciosament unes penalitzacions econòmiques a unes
empreses que no han complit els terminis contractuals ni
han justificat el perquè d'aquestes demores. Però no només
això, sinó que en la fiscalització dels contractes, ens trobam
amb les obres addicionals, i concretament ens trobam amb
alguna obra on les obres addicionals suposen un increment
del 170% del preu inicial. L'exemple seria tot el que ha
passat amb la contractació de les depuradores, moltes de les
depuradores, al final, han tengut un cost més del doble
superior al pressupost inicial. És a dir, que el sistema, el
procediment és el següent: s'adjudica una obra d'acord amb
la legalitat vigent, ja sigui per subhasta o per adjudicació
directa, demanant el concurs de tres empreses, s'adjudica a
una determinada empresa, però després, directament, es
contracten unes obres addicionals que en molts de casos
superen fins i tot el projecte inicial, pràctica totalment
viciada i que denuncia el Tribunal de Comptes. L'exemple
més gràfic que il•lustra això és el tram 3A de la via de
cintura, que fou adjudicat per un pressupost total l'any 1987
de 1.799 milions de pessetes, i s'adjudiquen 13 contractes
addicionals per un import de 496 milions de pessetes, un
increment del 28%, 496 milions de pessetes en obres
addicionals, adjudicades directament sense respectar la
legalitat; evidentment, això deixa un marge a la
discrecionalitat, al favoritisme que pot introduir moltes
sospites sobre la transparència que ha de tenir
l'administració pública.

I, efectivament, ja a les conclusions i recomanacions, el
Tribunal ja no fa més que reproduir aquests temes, insisteix
en les modificacions aprovades, que moltes d'elles no
compten amb la suficient cobertura financera ni més ni
manco que de 3.380 milions de pessetes aprovats en
modificacions, no comptaven amb la cobertura financera
necessària. Constata el Tribunal que al 50% dels contractes
d'obres s'han produït retards injustificats i el Tribunal diu
que no s'han imposat penalitats per demores als
contractistes.

Fa un esment, també, al resultat no financer de la
liquidació, un dèficit considerable 10.569 milions de
pessetes, el romanent de tresoreria és negatiu en 3.461
milions de pessetes. Per un govern conservador que
presumeix de contenir el dèficit, realment és important
aquest romanent de tresoreria negatiu.
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A les recomanacions, destacam la recomanació que s'ha
d'observar un major rigor en el compliment dels terminis, en
l'execució de les obres i, en cas contrari, s'han d'executar les
penalitats que prescriu l'ordenament vigent.

Aquests són un poc, molt breument, els principals retrets
que fa el Tribunal de Comptes, jo crec que molt importants, ara,
això sí, millora la gestió respecte de l'any 1991. No per això,
hem de continuar insistint, i a les propostes de resolució, ho
farem així, perquè el Govern, any rera any, vagi millorant la
gestió, i, sobretot, en el tema dels retards d'obres en les
adjudicacions, en això s'ha de respectar escrupolosament la
legalitat.

El tema dels casos de corrupció ens han de fer ser més
escrupolosos en aquest tema, i en aquest sentit instarem el
Govern.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Sampol acaba de dir que
aquest informe és millor que el de l'any 91, és cert, és
lleugerament millor, però, Déu n'hi do!, aquest informe no és
una estirada d'orelles, és una crítica severa, redactada en termes
suaus i en termes estrictes i seriosos, com correspon a un alt
tribunal, però comporta la denúncia d'irregularitats i àdhuc
d'il•legalitats que realment aquest parlament s'hauria de prendre
bastant seriosament.

Aquí ens trobam a la liquidació d'un pressupost que ha estat
autoritzada per aquest parlament, que ha assenyalat límits a
l'actuació del Govern de la Comunitat Autònoma, límits
quantitatius, límits qualitatius, li ha assenyalat un marc legal de
com ha d'actuar, i el Govern no ha actuat conforme al marc
legal que li ha marcat aquest parlament. Això és greu,
tremendament greu.

Jo crec que en aquest sentit, bastaria que el Parlament fes
seu, que féssim nostre l'Informe del Tribunal de Comptes en les
seves recomanacions, l'enviàssim al Govern, i si el Govern
complia, ja hauríem complit sobradament la nostra missió,
s'hauria acabat. De totes maneres, hem de deixar constància
d'alguns elements que criden especialment l'atenció, en relació
a l'Informe del Tribunal de Comptes.

El Sr. Sampol ja ha al•ludit al tema del famós tema del
crèdit extraordinari per a les inundacions, que es va donar en
aquest parlament, que ja es va dir en el moment de l'aprovació
de la Llei, era un autèntic xec en blanc que rompia la
sistemàtica, la lògica i els continguts de qualsevol autorització
que un parlament ha de fer a un govern per autoritzar una
despesa, va ser un crèdit extralimitat en relació a la seva
quantia, la prova és que han sobrat molt de doblers, va ser un
crèdit mal calculat quant a la seva aplicació, les anualitats
estaven absolutament distorsionades pel fet que s'han hagut de
produir incorporacions successives que no tenen justificació,
que el Tribunal de Comptes denuncia; en definitiva, hi va haver
un aprofitament de la sensibilitat que va despertar l'emergència
per violentar la legalitat. I aquesta és una lliçó que ara, amb una
certa calma, ja han passat uns quants anys d'aquella
experiència, ens hauria de servir com a reflexió perquè això no
tornàs a succeir mai més, perquè no es produïssin elements que,
pel seu caràcter sensible davant l'opinió pública, qualsevol tipus
de catàstrofes naturals, etc., signifiquin una sortida del camp de
legalitat normal que ha d'existir en tota la tramitació
pressupostària.

El Tribunal reitera una vegada més que la comptabilitat
pública d'aquesta comunitat autònoma no s'ajusta al Pla
general de comptabilitat pública, i això produeix una
distorsió sobre el fidel reflex de l'estat patrimonial de la
Comunitat Autònoma. A partir d'aquí, a partir d'aquesta
distorsió bàsica, l'anàlisi, l'anàlisi que fa el mateix tribunal
i l'anàlisi que puguem fer nosaltres amb eines, amb
instruments i amb mitjans personals i materials molt més
minsos que aquest tribunal, evidentment ja té un element de
distorsió bàsic, ja no tenim clar quina és la vertadera
situació patrimonial, i això, com veurem, és especialment
greu i especialment clar en el cas del deute públic.

El Tribunal denuncia les modificacions de crèdit. Les
modificacions de crèdit suposen una vertadera distorsió del
compliment del pressupost que aprova aquest parlament,
com que suposen una distorsió, una variació en relació a
l'autorització que conté la Llei de pressuposts de cada any,
les modificacions tenen una sèrie de cauteles de caràcter
excepcional, tenen una sèrie de requisits formals que
guarden, que conserven d'alguna manera l'esperit a la Llei
que les va aprovar, ja que no es pot conservar la lletra i la
quantia exacta aprovada. Aquesta distorsió és especialment
greu si tenim en compte el que quantitativament suposen les
modificacions, ni més ni manco que un 13% del total del
pressupost liquidat, i en relació a un defecte que tenen
aquestes modificacions, que les fa especialment greus, que
és la manca de cobertura financera. És a dir, un 45% de les
modificacions de crèdit que es varen fer als pressuposts del
1992, no tenen finançament, el finançament necessari, no
tenen la contrapartida que les justifica, que els dóna la seva
solvència. Aquest percentatge absolutament exagerat,
derivat de males pràctiques comptables, significa que a més
de la distorsió que les modificacions de crèdit suposen per
elles mateixes, suposen una desviació ja absolutament
intolerable sobre l'autorització que la Llei de pressuposts va
donar al Govern l'any 1992.

Després tenim el tema del deute, el tema del deute que
ja és un tema tremendament complex. El Tribunal denuncia
que s'han utilitzat autoritzacions de deute caducades, és a
dir, sense cobertura legal, per procedir a l'endeutament de la
Comunitat Autònoma. Això em sembla que té una extrema
gravetat, utilitzacions de deute caducades, utilització
d'autoritzacions de deute que no tenen base legal, dins
l'exercici pressupostari corresponent. Mala comptabilització
de la càrrega de deute cap a exercicis futurs, la qual cosa
distorsiona, de manera profunda, l'autorització dels límits
d'endeutament d'exercicis futurs que la Llei de pressuposts
de cada any contempla, que en aquesta comunitat ja són de
per si especialment amples, especialment laxes, que no
suposen cap limitació seriosa quant a la capacitat que té la
Comunitat Autònoma d'empenyorar els exercicis futurs,
sinó que a més no es comptabilitzen correctament les
obligacions derivades del deute, i especialment la càrrega
financera que el deute present suposa cap al futur.
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Mala comptabilització del deute, mala comptabilització del
deute, en el sentit que, ho denuncia així el Tribunal, el deute
queda comptabilitzat en el moment que s'efectua l'autorització
i no en el moment que s'efectua el reconeixement del dret. Això
significa una pràctica comptable, dolenta, el Tribunal ho
expressa de manera reiterada, però que suposa, a més, una
distorsió del pressupost molt important, perquè d'aquesta
manera pot presentar el Govern de la Comunitat Autònoma uns
comptes on hi manquen, ni més ni manco, 2.243 milions de
pessetes de deute, que haurien de ser imputables a l'exercici del
92, que per ús d'aquesta mala pràctica de comptabilitzar al
moment de l'autorització, és a dir, en el moment en què la
Comunitat Autònoma pren senzillament l'acord d'autoritzar el
deute, no en el moment de contractar el deute amb l'entitat
financera corresponent, suposa una unilateralitat del moment de
reconeixement que distorsiona la situació patrimonial, amb
quina quantia?, amb 2.243 milions de pessetes en el pressupost
del 92, una quantia francament significativa.

Tot això ens demostra que hi ha una clara voluntat que
reiteradament hem denunciat, d'ocultar, no solament la gestió,
sinó la quantia total del deute d'aquesta comunitat Autònoma.
És a dir, aquesta denúncia del Tribunal de Comptes ens dóna la
raó a les reiterades denúncies que hem fet, que el deute de la
Comunitat Autònoma, el deute reconegut oficialment, té poc a
veure amb la situació real d'endeutament d'aquesta comunitat
autònoma, el Tribunal de Comptes ens dóna la base per
demostrar que així és, si afegim a això la trama d'empreses
públiques amb deute públic avalat per la Comunitat Autònoma
que s'hauria de sumar al total per tenir un vertader reflex real de
la situació patrimonial de la Comunitat Autònoma, suposa una
vertadera voluntat d'ocultació del nivell d'endeutament de la
Comunitat.

Quant a l'execució dels contractes, és una denúncia reiterada
any rera any del Tribunal de Comptes, els contractes no
compleixen els seus terminis d'execució, i molt especialment
els contractes d'obres, i això significa un perjudici per al servei
públic i un perjudici també per les arques de la Comunitat
Autònoma, perquè la (...), ho deia el Sr. Sampol, de l'aplicació
de la llei, de l'exigència de penalitats als contractistes exigibles,
que no es poden renunciar de manera unilateral per pròrrogues
donades de manera injustificada o senzillament pròrrogues no
donades, i terminis d'execució molt més amples dels prevists,
suposen un perjudici, ja dic, al servei públic i a les arques de la
Comunitat Autònoma. Si la Comunitat Autònoma hagués
tengut més cura de procurar que els contractes d'obres i d'altres,
i les concessions administratives, etc., complissin els seus
terminis, probablement el cas del túnel de Sóller no hauria
arribat a tenir la dimensió que ha tengut, que té en aquesta
comunitat autònoma.

Vull cridar l'atenció sobre un altre punt, Foment
Industrial, SA, empresa que el Tribunal de Comptes diu que
està en il•legalitat, és una empresa que té pèrdues superiors
al 50% del seu capital, la qual cosa la col•loca en una
situació, segons la Llei de societats anònimes, de dissolució.
Aquesta empresa ha de reconduir immediatament la seva
política o s'ha de procedir a la seva dissolució, perquè en
aquests moments està en situació d'il•legalitat. És una
empresa, ho saben les senyores i els senyors diputats que
funciona al vell estil, com he dit altres vegades, de l'INI
franquista, és una empresa que s'associa amb altres tipus
d'empreses privades, i que assumeix les pèrdues de
l'empresa privada i d'aquesta manera l'empresa privada té
substanciosos beneficis, és la filosofia de l'INI, la
privatització dels beneficis, la socialització de les pèrdues.

Per últim, simplement un petit comentari. Voldríem
desitjar que aquesta vegada també fos la darrera que
comentam una liquidació, un exercici de fiscalització de
compte general de la Comunitat Autònoma, que ens vengui
del Tribunal de Comptes; expressam el nostre desig i la
nostra voluntat que els pròxims venguin ja de la Sindicatura
de Comptes de la Comunitat Autònoma.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Ens
trobam aquí davant l'Informe del Tribunal de Comptes de
l'any 92, jo crec que és un informe bastant complet, on hi ha
uns objectius que s'han marcat, hi ha un abast, hi ha una
sèrie de limitacions, i el més important jo crec que és la part
de l'anàlisi i de les posteriors conclusions i recomanacions.

Crec que l'anàlisi és bastant rigorosa i profunda, de tots
els comptes de la Comunitat Autònoma de l'any 92 i de les
seves empreses públiques, és un informe bastant extens, té
en concret 71 pàgines, a més a més de tots els annexos
corresponents, on s'analitzen al voltant dels 50.000 milions
de pressupost que tenia la Comunitat l'any 92. I la conclusió
que jo trec de la part més important d'aquest informe, llegint
les conclusions i les posteriors recomanacions, jo crec que
el podem qualificar, o el nostre grup el qualifica, de bastant
positiu, de bastant bo, jo crec que demostra que s'ha fet una
gestió correcta per part de la Comunitat Autònoma, per part
en concret de la Conselleria d'Economia i Hisenda que és la
que gestiona aquest pressupost, i que així, fins i tot, es
constata a les conclusions, on el Tribunal de Comptes ens
indica que els comptes de l'administració general i dels
organismes autònoms es formulen integrades, així com els
de les empreses públiques i altres ens públics de la
Comunitat Autònoma de l'any 92, i que presenten, segons
diu l'informe, una estructura i un contingut establerts a les
disposicions que són d'aplicació, i a més a més concorda
amb la documentació complementària que els serveix de
fonament.
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Així, de la mateixa manera, el Tribunal de Comptes també
ens diu que aquests comptes s'han rendit dins els terminis que
legalment ens mana la llei, i que presenten un adequat reflex de
la liquidació pressupostària i de la gestió i de la situació
econòmico-financera duta a terme en aquest exercici.

Jo crec que això ens demostra, per part del Tribunal de
Comptes, que el que ha fet la Comunitat amb els doblers
públics dins l'any 92 s'ajusta a la legalitat i s'ajusta  a les
normes establertes en aquests moments.

Quant a les conclusions, de tot aquest informe, que ja he dit
que és bastant extens, hi ha unes 13 recomanacions, i jo em
centraria en una d'elles o en concret en quatre, que són referents
a un distint criteri que segueix la Comunitat Autònoma i el
Tribunal de Comptes quant a l'autorització de l'endeutament.
Aquí hi ha un distint criteri, el Tribunal de Comptes diu que
s'ha de fer d'una manera, i nosaltres, la Comunitat deim que s'ha
de fer d'una altra, i, en tot cas, nosaltres ens emparam en una
sèrie d'articles d'unes lleis que per a això es feren en aquesta
comunitat. I, en concret, quant a l'autorització de l'endeutament,
la Comunitat emparant-se en l'article 25.1 del Decret 74/91, diu
que es contreuran als comptes a tenor dels compromisos de
despeses adquirides i aniran essent concertades en funció de les
necessitats de la tresoreria. I, posteriorment, l'article 26 de la
Llei 6/92, de pressuposts generals de la Comunitat per a
l'exercici de l'any 1993, així ho estableix.

Què aconseguim amb això, amb aquesta diferència de criteri
per part del Tribunal o per part de la Comunitat Autònoma?
Aconseguim diferir en el temps la disposició de l'endeutament
autoritzat, i això suposa diferir també en el temps les
consegüents despeses financeres, els consegüents interessos, i
nosaltres creim que així, d'aquesta manera, seguint aquest
distint criteri aconseguim un major grau d'eficàcia i d'economia
dels doblers públics. Jo crec que això és un fet important, el
Tribunal marca un criteri, nosaltres n'aplicam un altre,
emparant-nos en unes lleis que tenim aquí, i creim que
l'objectiu és positiu en tant que suposa pagar uns manco
interessos a les distintes entitats financeres per demanar aquest
préstec, i en la mesura que pagam manco interessos, vol dir que
tenim més doblers per poder utilitzar aquests recursos en
benefici dels ciutadans de la nostra comunitat. I jo crec que
això és bo, a pesar d'aquesta diferència de criteri.

Si comparam aquest informe de l'any 92 amb l'informe
de l'any 91, podem veure que és bastant millor, quan a la
rendició de comptes del Tribunal, se'ns indica que hi ha una
millor presentació de la documentació, i a més a més que no
es registra cap retard; si miram les liquidacions
pressupostàries trobam que es registra una millor
informació, l'any 92, que l'any 91; si miram les despeses per
funcions, trobam que també hi ha una millora de l'orientació
social de la despesa; si miram els temes d'endeutament
trobam que les finances de la nostra comunitat mantenen un
nivell d'austeritat acceptable; i també es comprova la
reducció dels recursos a l'endeutament. Nosaltres crèiem
que això eren una sèrie de millores que es van produint any
rera any, i que fins i tot, en concret, quant al tema de les
subvencions, podem destacar que es considera positiva la
valoració que fa el Tribunal especialment pel que fa a la
distribució global de les subvencions, que aporta la major
part de les quantitats a col•lectius socials necessitats. 

Jo crec que això és important, que aquest informe de
l'any 92 podem donar l'enhorabona a la Conselleria
d'Economia i Hisenda i que hi hauria moltes comunitats
autònomes que els agradaria poder tenir un informe tan
favorable com el que ha presentat el Tribunal en aquest any
en concret. Ressaltar que no es diu en cap moment en aquest
informe que hi hagi hagut malversació dels doblers públics,
no es diu a cap moment ...

(Rialles)

..., aquí s'ha indicat per part de qualque grup ...

EL SR. PRESIDENT:

Jo deman, Sres. i Srs. Diputats, per favor, que guardin
silenci.

LA SRA. SALOM I COLL:

Jo crec que es constata que els doblers públics s'han
utilitzat d'una manera correcta, i així consta, jo crec, al llarg
de tot aquest informe.

I si passam a la part més important, que són les
conclusions o el que ens recomana el Tribunal de Comptes
de cara a l'any que ve, ens recomana sis punts en concret i
podíem dir que la majoria la Conselleria d'Economia i
Hisenda, en els anys posteriors, els ha anat tenint en compte.
Si miram el primer punt de les recomanacions, el pressupost
de despeses per programes, ens trobam que la liquidació de
l'any 93 ja es fa així; si miram el que fa referència a la
liquidació pressupostària de les despeses que havia de tenir
un desenvolupament indicant el grau de vinculació dels
crèdits, també en anys posteriors això ja existeix; si miram
el tema del Pla general de comptabilitat pública, hem de dir
que quant a aquesta recomanació, per llei no estam obligats,
que la majoria de les comunitats autònomes no el tenen
implantat i que això és un projecte més de la Conselleria
d'Economia i Hisenda, que es fa un estudi i una vegada
realitzat aquest estudi, es mirarà, evidentment és un tema
complicat quant a la seva aplicació, i que la conselleria hi fa
feina en aquests moments.
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Una altra de les recomanacions fa referència a la
fiscalització de les nòmines, i hem de dir que també per part de
la Conselleria d'EConomia i Hisenda s'hi fa feina, s'intenta fer
un seguiment més estricte per aconseguir aquesta major
agilitació dels temes de les nòmines i que es fa feina per
intentar automatitzar el màxim possible la gestió del tema de
les nòmines.

El tema més important, jo crec, al qual tots els grups hi han
fet referència, és el tema de les demores quant a l'execució de
les obres. Crec que el Govern balear no ha aplicat una sèrie de
sancions o penalitzacions per aquests retards. Jo crec que
l'important és ressaltar que amb aquests retards que s'han
produït en una sèrie d'obres, en cap cas no s'ha produït un
perjudici a la hisenda pública en el sentit que s'hagin produït
revisions de preus. Crec que això és important, és a dir, si
allargar en el temps la realització de les obres hagués suposat
un perjudici o que s'haguessin augmentat els preus, hagués estat
perillós, perquè haguéssim perdut doblers públics, però en
aquest cas no s'ha produït, en cap cas, un perjudici a la hisenda
pública.

Entre d'altres coses també, per poder imputar una sèrie de
sancions a aquestes empreses contractistes, els retards haurien
de ser imputables a totes, i ens trobam que moltes de les obres
aquests retards no només són per culpa dels contractistes, sinó
que hi ha una sèrie de factors externs, en aquest cas com
podrien ser temes de transport marítim o fins i tot temes d'una
sèrie d'obres que s'han realitzat a les illes menors o fins i tot el
tema nostre, de la nostra illa, de l'estacionalitat, tot això són
factors no imputables als contractistes, sinó a factors externs,
fins i tot s'han produït informes per part de determinats
funcionaris, fins i tot de caps de serveis, en el sentit que, entre
el termini de l'aprovació del projecte i a l'hora de fer l'aprovació
dels actes de replanteig, que això no és responsabilitat del
contractista, entre aquesta aprovació de projecte i aquesta
aprovació d'actes de replanteig, han passat una sèrie de mesos,
i això no són motius imputables, creim nosaltres als
contractistes. I per això, per part de la conselleria pertinent no
s'han aplicat les sancions o les penalitzacions als contractistes.

I, per acabar, la darrera de les recomanacions que ens fa el
Tribunal, és que s'haurien de publicar al butlletí oficial. Això és
un tema que, una vegada que s'hagi vist per part de la Comissió
aquest informe, s'enviarà al butlletí, l'any passat ja es va
complir, i suposam que enguany també es complirà aquesta
recomanació.

Jo crec que la 'valoració global del nostre grup és bastant
bona, crec que aquest informe és bastant positiu, i també
desitjam que els futurs informes en lloc de venir per part del
Tribunal de Comptes es puguin fer per part del síndic de
comptes de la nostra comunitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Grups que desitgin fixar la seva
posició? Sí, Sr. Quetglas, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, per establir la
nostra posició definitiva davant algunes de les coses que
s'han dit.

Jo crec que el fet, Sra. Salom, que el Govern compleixi
la llei en determinats extrems, que no en tots, tampoc no és
com per felicitar-lo, és el que ha de fer, és el normal, i si el
Tribunal de Comptes, a una sèrie d'articles diu que aquí el
Govern ha complit, això forma part de la normalitat, no és
un tema a destacar, tampoc no és un tema a destacar que el
Tribunal de Comptes digui que no s'ha comès cap delicte; si
el Tribunal de Comptes digués que s'ha comès un delicte, no
ho discutiríem aquí, s'estaria debatent el tema davant els
tribunals. O sigui, tampoc no tenim per què felicitar-nos ni
felicitar el Govern perquè no s'hagin produït malversacions
de fons ni altres tipus de delictes, com deia el Sr. Grosske,
ni atracaments a mà armada ni res de tot això. Bé, és
normal, però no constitueix una qüestió que, al nostre judici,
hagi de merèixer una especial consideració per part d'aquest
parlament.

Si volia precisar-li un parell de coses en relació amb el
retard en l'execució dels contractes. Vostè ha dit que no hi
havia perjudici a la hisenda pública, sí que n'hi ha, i li
explicaré perquè. Miri, vostè sap perfectament que quan un
contracte surt a contractació, subhasta, qualsevol que sigui
el tipus de contractació, hi ha uns terminis d'execució
d'obres, aquests terminis influeixen de manera molt
important en relació amb el contracte, per exemple, des de
la determinació de les anualitats, que és una qüestió que pot
influir, per exemple, en la qualificació dels contractistes, fer
unes determinades anualitats ajustades a l'execució o no, pot
suposar que determinades empreses, per exemple empreses
mallorquines, empreses menorquines o eivissenques, puguin
anar a contractes o no perquè les anualitats excedeixin del
límit de la seva qualificació. Per tant, aquí s'entra en una
distorsió de la competència, en un perjudici a les empreses
locals que aquestes han denunciat reiteradament pel fet que
l'execució no s'ajusta a la previsió.
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Segon perjudici, miri, hi ha una altra qüestió, vostè diu que
no s'han donat sancions perquè l'execució dels contractes
d'obres pot venir retardat per raons alienes a l'empresa,
derivades de la insularitat i dels costos de transport o dels
problemes de transport, etc. La realitat, Sra. Salom, no és
exactament aquesta, la realitat, vostè ho sap, la realitat és que
els problemes de tresoreria de la Comunitat Autònoma fan
moltes vegades retardar l'execució de les obres en funció de la
conveniència o de la manca de pressupostació correcta i de
dotació correcta de tresoreria per part de la Conselleria
d'Economia i Hisenda que a l'hora de liquidar el pressupost no
pot liquidar, i una de les fórmules que té de dilatar els seus
pagaments és corregir les anualitats de l'obra. Com que això és
una imposició que ve obligada per qüestions de tresoreria,
efectivament al contractista no se li pot exigir la responsabilitat
perquè no és culpa seva, perquè li imposa la mala planificació
de la Conselleria d'Economia i Hisenda. I vostè, Sra. Salom,
estic absolutament convençut que ho sap perfectament.

Una altra cosa. Vostè ha parlat d'informes de funcionaris
que parlen de les diferències de temps entre l'aprovació del
projecte i els actes de replanteig. Vostè, Sra. Salom, també sap
perfectament que el temps que hi ha entre l'aprovació del
projecte i l'acte de comprovació del replanteig no compta a
efectes de terminis d'execució, perquè els terminis d'execució
comencen a comptar justament en el moment que es firma l'acte
de replanteig. Per tant, aquest període de temps, no és
imputable al contractista, però no compta en absolut, i el
Tribunal així ho té en compte, a l'execució.

Per tant, jo crec que aquest tema de l'execució, dels terminis
de l'execució és especialment important, estic convençut que
això en el futur es resoldrà, perquè la llei de contractes de les
administracions públiques, nova llei, aquesta llei tan denostada
i que ahir el conseller Matas deia que era iniciativa de
l'oposició al Congrés i al Senat, amb una manca d'informació
bastant profunda i bastant completa sobre la realitat de la
tramitació d'aquesta llei, però en fi, esper que aquesta llei a la
qual el Grup Parlamentari Popular al Parlament nacional s'hi va
oposar i va intentar en la mesura possible la posada en marxa
de la seva aplicació, vengui a corregir aquests defectes en què
incorre l'administració de la Comunitat Autònoma i d'altres
administracions.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas.

Ara s'obre un temps, que pot ser d'un màxim de 60 minuts,
per a la presentació de propostes de resolució per part dels
grups que ho creguin convenient. Vostès diran el temps que
desitgen.

(Remor de veus)

Diguin quants de minuts volen. Trenta minuts? Trenta
minuts, així seria a les dotze, com que llavors s'ha de reunir
la Mesa per qualificar les propostes de resolució, cal afegir-
hi deu minuts. Bé, recomençarem la sessió a les 12 i 10
minuts. Les propostes de resolució les han de dur al Registre
General de l'Oficialia Major d'aquest parlament.

Sí?

LA SRA. SALOM I COLL:

Sr. President. Al nostre grup li agradaria que una vegada
que s'hagi reunit la Mesa, abans de tornar a començar la
sessió hi hagués un temps d'un quart o vint minuts, perquè
els grups poguessin mirar les propostes de resolució dels
altres.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, el temps ..., com que no està previst, en comptes de
les 12 i 10 seran les 12 i 20.

(Remor de veus)

Aleshores, 15 minuts ...

(Remor de veus)

Ara em diu un quart d'hora. Aleshores, fins a les 12
manco 10 minuts per presentar les resolucions, i a les 12 i
5 recomençam la sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Sres. i Srs. Diputats. Recomença la sessió. Dir-los que
per part de la Mesa han estat considerades congruents totes
les propostes que s'han presentat, i començarem amb la
defensa dels grups parlamentaris, de menor a major. Per part
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Esquerra Unida presenta
dues propostes a aquesta comissió, una molt estricta en els
seus termes, proposa a la Comissió fer seu l'informe del
Tribunal de Comptes i instar el Govern, efectivament, a
corregir les irregularitats que es denuncien en aquest
informe, i molt especialment les analitzades en el capítol de
contractació administrativa, que és, com ja he explicat al
principi de la meva intervenció inicial, el que més ens ha
escandalitzat des del punt de vista polític.

I la segona proposta és de condemna política de la gestió
econòmica duta a terme per la Conselleria d'Economia i
Hisenda en funció lògicament d'aquestes irregularitats que
denuncia el Tribunal de Comptes, i molt especialment, una
altra vegada, condemna per les irregularitats denunciades
referides a la contractació administrativa. 
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Jo crec que són dues propostes que es justifiquen en els seus
termes, i no m'estendré en la seva defensa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, tal com hem manifestat al debat
anterior, feim incidència en la necessitat que el Parlament de
les Illes Balears valori negativament, molt negativament la
gestió del Govern balear respecte de l'exercici del 1992,
denunciada pel Tribunal de Comptes al seu informe anual. I, a
la vegada, presentam una proposta de resolució concreta per fer
èmfasi especialment en les demores en les execucions de les
obres, els incompliments dels terminis d'execució i la no
imposició de penalitzacions als contractistes que incompleixen
els contractes. Aquesta és una pràctica que mereix un
reconeixement especial perquè, per les dades que tenim
d'exercicis posteriors, no s'està corregint, sinó que augmenta dia
a dia aquesta pràctica.

No insistirem en els arguments exposats a la primera
intervenció, i també es defensen en els seus termes aquestes
dues propostes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el diputat, Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista
presenta una sèrie de propostes de resolució a les quals hi ha
una primera part de constatacions, que són congruents amb les
argumentacions que hem expressat en el debat, que fan
referència fonamentalment a l'existència de males pràctiques
comptables i d'irregularitats, fins i tot d'il•legalitats detectades
pel Tribunal de Comptes i que nosaltres proposam que el
Parlament faci seves.

En concret, en definitiva, es podrien resumir d'una manera,
que el pressupost que aprova aquest parlament per a la
Comunitat Autònoma és una pel•lícula, i el que fa després el
Govern de la Comunitat Autònoma amb aquest pressupost és
una altra pel•lícula que no té res a veure amb l'autorització que
aquí se li ha donat. Aquest és en definitiva l'esperit de la
constatació d'existència d'un excés de modificacions de crèdits
que desvirtuen el pressupost, de males pràctiques de
comptabilització, de l'endeutament, de l'incompliment de la
Llei orgànica de finançament de les Comunitats Autònomes; no
sabem -no tenim manera de saber- que l'endeutament es dediqui
a inversions, com és preceptiu per llei, la manca de bona
comptabilització de l'endeutament públic.

En conseqüència d'aquestes constatacions, entre les
quals hi ha els endarreriments injustificats en l'execució de
les obres, amb els perjudicis que això comporta a la
Comunitat Autònoma, una molt important és la constatació
que l'empresa Foment Industrial Societat Anònima, empresa
pública, es troba en una situació d'il•legalitat, es troba en
una situació en la qual, d'acord amb el que diu el codi
mercantil, hauria de ser dissolta i, per tant, instam,
lògicament, en coherència amb aquest plantejament de
constatacions, el Govern de la Comunitat Autònoma que
corregeixi totes aquestes anomalies, que canviï, en
profunditat, la política de l'empresa Foment Industrial o
procedeixi a la seva immediata dissolució, pràctiques que,
si s'incorporassin, millorarien sensiblement la gestió dels
pressuposts de la Comunitat Autònoma i millorarien
sensiblement, en cas que s'apliqués el Pla General
Comptable per a les administracions públiques, les
possibilitats del Tribunal de Comptes, de la futura
Sindicatura de Comptes i d'aquest Parlament de controlar
l'efectiva fiscalització, l'efectiva execució dels pressuposts
de la Comunitat Autònoma. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup vol constatar que
la gestió duita a terme per la Conselleria d'Economia i
Hisenda i, en general, per la Comunitat Autònoma, respecte
dels comptes de l'any 92, ha estat una gestió positiva, que
s'apliquen, a la nostra comunitat, unes pràctiques
comptables emparades en un marc legal, en unes lleis de
pressuposts i en unes lleis de finances; que, en certs
moments, hi ha criteris distints quant al Tribunal de
Comptes en temes d'aplicació de l'endeutament, però, en tot
cas, són uns criteris que nosaltres consideram que són més
positius per als interessos generals de la col•lectivitat de les
Illes Balears i, per això, el Govern continua aplicant-los en
aquests moments.

Vull dir que creim que la comptabilització de tots els
comptes, de totes les despeses i de tots els ingressos de l'any
92, és correcta i que s'ajusta a la legalitat. En aquest sentit
feim dues constatacions: una on deim que el Parlament de
les Illes  Balears es dóna per assabentat de les conclusions
de l'informe, el qual considera que el compte general s'ha
presentat dins els terminis establerts, i que reflecteixen
adequadament la gestió i la situació econòmica-financera
duita a terme l'any 92, destacant que el compte de
l'administració de la Comunitat i els seus organismes es
presenta integrat i que, juntament amb les empreses
públiques, presenta una estructura i uns continguts establerts
a les disposicions que són d'aplicació i que, a més a més,
són coherents amb la documentació en la qual es
fonamenten.
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Feim una segona constatació, on deim que el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern a atendre les recomanacions
formulades en el contingut de l'informe en la mesura de les
seves possibilitats. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Deman als grups que vulguin fixar
les seves posicions? No havent-hi més intervencions, passarem
a la votació. Abans de passar a la votació, que es farà per ordre
de presentació en el registre de la Cambra, els vull dir que la
Mesa ha detectat un defecte de forma en l'encapçalament de les
proposicions d'Esquerra Unida, però la Mesa ha decidit
corregir-lo d'ofici.

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, la correcció que es farà -perquè consti en el
Diari de Sessions- és l'encapçalament de les dues propostes de
resolució: A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, i
s'afegirà un paràgraf que dirà: "Proposta de resolució que
presenta el Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears en relació a l'informe del Tribunal de Comptes relatiu
al resultat de la fiscalització del compte general de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 1992".

EL SR. PRESIDENT:

Les primeres propostes de resolució que s'han presentat són
les del Grup Parlamentari Popular. Veig que n'hi ha dues. Vol
que les votem conjuntament o separadament? Conjuntament. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de les propostes de
resolució 1 i 2 presentades pel Grup Parlamentari Popular?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots a
favor 9, vots en contra 6, abstencions 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, aprovades les dues propostes de resolució
que hem votat.

Les següents són dues propostes de resolució del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Votació conjunta o separada?
Com vostè vulgui. Votació conjunta de les propostes de
resolució presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
resolucions 1 i 2.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor 6, vots en contra 9, abstencions 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades les dues propostes de
resolució que hem votat.

Després correspon la votació de les propostes de
resolució presentades pel Grup Parlamentari Socialista. N'hi
ha quatre. Vol que es votin...? Totes conjuntes? Algun grup
vol...? No. Doncs, votació conjunta de les quatre propostes
de resolució presentades pel Grup Parlamentari Socialista.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?

Gràcies. Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots
a favor 6, vots en contra 9, abstencions 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades les quatre propostes de
resolució presentades pel Grup Parlamentari Socialista.
Passam a la votació de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, que n'ha presentat dues. Ja he dit abans que es
faria la correcció de l'encapçalament de la proposta. Vol que
es votin conjuntes o separades? Separades.

Vol llegir la primera, Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. Proposta de resolució registrada amb el
número 2512. A la part dispositiva diu: "La Comissió
d'Economia i Hisenda fa seves les recomanacions i
conclusions incloses al capítol setè de l'informe del Tribunal
de Comptes relativa a la fiscalització del compte general de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 1992 i
insta el Govern a corregir les irregularitats denunciades,
molt especialment les analitzades al capítol quart, apartat
cinquè, de contractació administrativa".
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la proposta de
resolució presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida de
les Illes Balears, que acabam de llegir?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?

Gràcies. Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots a
favor 6, vots en contra 9, abstencions 1.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda, per tant, rebutjada la proposta de resolució
que hem votat. L'altra proposta de resolució és la número de
registre 2513. La vol llegir, Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. La proposta de resolució registrada amb el
número 2513, en la seva part dispositiva, diu: "La Comissió
d'Hisenda i Pressuposts condemna la gestió econòmica duita a
terme per la Conselleria d'Economia i Hisenda del Govern
Balear en funció de l'informe del Tribunal de Comptes relatiu
a la fiscalització del compte general de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears de l'any 1992, i molt especialment d'allò
analitzat al capítol quart, apartat cinquè, de contractació
administrativa".

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lletrat.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta proposta de
resolució?

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra?

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen?

Gràcies. Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President. El resultat de la votació ha estat: vots a
favor 6, vots en contra 9, abstencions 1.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada aquesta proposta de resolució que
acabam de votar.

Esgotat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies a
tots.
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