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1.- Debat de l'informe de la comissió tècnica assessora
sobre la liquidació del Pressuposts Generals de la CAIB per al
1992, i presentació de propostes de resolució.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, bon dia. Comença la sessió de
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per debatre l'informe de la
Comissió Tècnica Assessora sobre la liquidació dels
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per l'any 1992. Substitucions?

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Joana Vidal a Joan Verger.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Andrés Charneco a Carlos Cañellas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Vull assenyalar que la tramitació de l'informe es
farà segons allò que estableixen els articles 170 i 171 del
Reglament de la Cambra. Els grups parlamentaris disposaran
d'un temps de 10 minuts. Començarem de menor a major, en
torn de rèplica i contrarèplica per un temps de cinc minuts. 

Sr. Sampol, del Grup Parlamentari PSM, té la paraula

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. És la tercera vegada que analitzam el
Compte General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
de l'any 1992. En el passat període de sessions vàrem tenir
ocasió d'estudiar l'informe del Tribunal de Comptes. La passada
setmana hi va haver una moció, conseqüència d'una
interpel•lació que es va produir en el passat període de sessions
i, avui, arriba l'informe de la Comissió Tècnica Assessora, és a
dir, que n'hem parlat, no tres, aquesta serà la quarta vegada en
el període de mig any, pràcticament. Per tant, jo em remetria,
quasi, al Diari de Sessions, perquè l'informe del Tribunal de
Comptes era un poquet més dur que l'informe de la Comissió
Tècnica Assessora i, aleshores, jo em remetria al Diari de
Sessions de la comissió i del plenari allà on hi ha la posició del
nostre grup.

Així mateix, perquè no es digués, hem procurat llegir el
tom que fa referència a les recomanacions, diríem, les
conclusions, i hi ha una dada que m'agradaria destacar, no
en el capítol d'irregularitats, perquè en el capítol
d'irregularitats ens remetrem a les recomanacions i als
resultats que ja va elaborar el Tribunal de Comptes, però sí
que m'agradaria fer una referència a la liquidació de l'estat
d'ingressos, perquè l'any 1992 ja es comença a apuntar una
tendència, que és l'increment de la recaptació,
principalment, del capítol 1 -imposts directes i, més
concretament, els imposts sobre el capital- amb un augment
del 101% sobre l'any anterior. I en el capítol 2 -imposts
indirectes corrents- amb un augment del 47%; és a dir, que
aquí ja es comença a observar una tendència important, que
s'ha confirmat, especialment, l'any 1995, que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears comença a elevar, d'una
manera important, els seus ingressos per tributs transferits.
No només això, sinó que, també, l'any 1992 observam un
augment del 77% del capítol 4, més concretament, les
transferències corrents de l'Administració de l'Estat. És a
dir, que l'any 1992 ja s'apunten uns resultats d'ingressos
bastant superiors a la previsió inicial.

Bé, faig constar aquesta referència -insistesc en el fet de
que el 1993 i el 1994 hi va haver un poc de crisi econòmica,
però el 1995 ja es torna accentuar aquesta tendència i les
previsions és que continuïn pel 1996- perquè això pot
significar un sanejament per les arques del Govern balear.
De fet, enguany ja han fet uns pressuposts, l'any 1996, sense
previsió d'endeutament; és el primer exercici, en bastants
d'anys, que no ha estat necessari recórrer a l'endeutament,
perquè continuarà aquesta tònica d'augment d'ingressos. 

I la pregunta que faig, després d'aquesta llarga reflexió,
és que aquest augment d'ingressos, fruit dels tributs
transferits i, el 1992, també, fruit de l'augment de les
transferències corrents de l'Estat, no té una repercussió
sobre les altres administracions de la Comunitat Autònoma.
Les corporacions locals estan en una situació difícil,
dificilíssima; els ajuntaments tenen gravíssims problemes,
especialment molts de municipis costaners que es varen
veure involucrats en un pla d'embelliment de les zones
turístiques i que varen haver de recórrer a un endeutament
important; s'han hagut de fer obres d'infraestructura, també,
obres de sanejament, i aquest augment d'ingressos del
Govern balear no ha tengut una traducció en programes
específics cap als ajuntaments que ajudassin al seu
finançament. I el mateix respecte d'altres corporacions
locals, que són els consells insulars. Els consells insulars
tampoc no han vist augmentar els seus ingressos en la
mateixa mesura i faria especial referència a aquell que
conec més, que és el Consell Insular de Mallorca, que pateix
uns gravíssims problemes, fruit d'unes transferències de
competències mal dotades econòmicament. 

Per tant, d'aquí aquesta reflexió. Veurem si això es pot
traduir en un tipus d'iniciativa parlamentària i, pel que fa a
allò que seria -admet que aquesta intervenció és un poc
atípica, com a mínim per les que hem fet els darrers anys-
pel que fa a allò que seria el control de la gestió
pressupostària, ens remetem a les paraules que ja hem dit en
les tres intervencions anteriors, en què hem analitzat el
compte general de l'any 1992, i ens remetem a les
recomanacions que fa la Comissió Tècnica Assessora.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Jo crec recordar que va ser una decisió
d'aquesta comissió, d'Hisenda i Pressuposts, sol•licitar aquest
informe de la Comissió Tècnica Assessora. Gràcies. 

Grups que volen intervenir en torn de rèplica? El diputat Sr.
Mesquida té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sr. President, jo crec que la primera referència genèrica que
s'ha de fer a l'informe de la Comissió Tècnica és, precisament,
que l'hagi fet la Comissió Tècnica i no qui, pròpiament, hauria
de fer un tipus d'informe com aquest, com és la Sindicatura de
Comptes, que ja fa nou anys que es va crear, llei de l'any 1987,
i que s'ha de dir que som l'única comunitat autònoma que té
legislada aquesta institució i encara no s'ha posat en marxa. 

Jo crec que es fa necessari, i m'agradaria, fer un comentari:
sembla ser que es té, ara, la voluntat política de posar en marxa
aquesta institució; es fa necessari dur-la a terme, no només
perquè serveix pel control i la fiscalització dels comptes
públics, sinó per una cosa que jo crec quasi més important que
l'existència d'aquesta institució, com és la necessitat que pugui
ajudar a actuar com a un organisme de millora amb els
procediments comptables, de recomanacions, de millora, en
definitiva, de la gestió dels fons públics que, en definitiva, és
allò que importa. Jo crec que s'ha de rompre la imatge que
tenen, en general, totes les administracions públiques i totes les
institucions, d'una ineficàcia en el maneig de fons públics. 

També crec que allò que s'ha de posar de manifest,
genèricament, en aquest informe, és que analitzam aquí, ni més
ni manco, l'informe de l'any, dels comptes, de la liquidació del
pressupost de l'any 1992. Evidentment, han passat ja quatre
anys, pràcticament, i ens trobam que es perd bastant allò que es
diu, en llenguatge auditor, el control d'immediatesa i un cert
rigor a l'hora de fer una feina que, bàsicament, necessita
celeritat, perquè si ara ens plantejam l'existència d'una sèrie de
recomanacions, idò, difícilment, els actuals gestors, quatre anys
després, les poden dur a terme.

També veim que és un informe que és posterior a l'informe
emès pel Tribunal de Comptes. Jo he vist els dos informes i em
sembla que són bastant harmònics, en les recomanacions que
fan i en allò que el Tribunal de Comptes, jo crec que amb un
llenguatge excessiu, considera com a irregularitats; i per darrera
cosa, també genèrica, de l'informe, vull manifestar que és allò
que es diu, i ahir vàrem assistir a un debat sobre el concepte
d'auditoria, un debat una mica estrany, però bé, l'informe està
qualificat com a una auditoria d'eficàcia que, evidentment, és
molt més limitada que una auditoria amb expressió d'opinió, i
té el defecte, jo crec, de no ser una auditoria d'eficiència, que és
aquella que posa de manifest una bona o una mala gestió, una
racional o irracional gestió dels recursos públics. Jo crec que
l'auditoria d'eficiència és la que ens permet veure si la gestió
financera és la correcta, si està tot ben comptabilitzat, si els
controls interns funcionen bé, si els saldos deutors i creditors
estan ben gestionats, en definitiva, si hi ha un endeutament
correcte, excessiu o no, i també ens ha de permetre veure si hi
ha una selecció i retribució de personal, també, en correcció a
una eficient gestió.

Nosaltres realitzarem, jo crec, una crítica constructiva i
fonamentada, bàsicament, en allò que presentarem després,
a les propostes de resolució, basades també, bàsicament, en
les propostes de resolució i recomanacions que vénen
reflectides en l'informe de la comissió.

Un dels aspectes, jo crec, importants, i que el Tribunal
de Comptes ha reiterat i que, en certa manera, crec que seria
necessari que es plantejàs d'una vegada, seria que el sistema
comptable de la Comunitat Autònoma, que és de naturalesa
administrativa, sigui adaptat al sistema comptable de partida
doble. Jo crec que, si no es fa així, no es permet tenir una
visió de conjunt dels estats financers i dificulta enormement
la pràctica d'allò que són procediments d'auditoria financera
i provoca, o pot provocar, que, després de dur a terme una
auditoria financera, la conclusió sigui que els estats
financers no reflecteixen la imatge fidel de l'entitat.

Entrant en una sèrie de detalls que estan continguts en
l'informe, es posa de manifest que s'han fet modificacions
de crèdit per valor de 7.693 milions de pessetes. És una
quantitat relativament important, dins una quantitat global
pressupostada, inicialment, en 46.000 milions; això suposa
un 17% del total pressupostat. Sempre les modificacions
pressupostàries poden donar una imatge, a vegades, d'una
falta de planificació, o una certa improvisació a l'hora de
gestionar un pressupost.

No ajuda massa a la imatge de rigor pressupostari el fet
que el grau mig d'execució del pressupost sigui del 86%.
Crec que seria interessant arribar a nivells superiors. En
matèria d'inversions, el grau mig d'execució ha estat del
87%, i, una cosa que jo em pensava que el Sr. Sampol faria
referència, quan ha començat a parlar d'ingressos, és el
tema, crec que preocupant, d'una certa deficiència en la
gestió recaptatòria, pel que fa referència al pressupost
d'ingressos. Per il•lustrar aquesta afirmació s'ha de dir que,
per exemple, allò que fa referència als capítols 1 i 5 del
pressupost d'ingressos, el percentatge de cobrança, és a dir,
el cobrament sobre previsió definitiva, va ser del 70%, i si
analitzam el capítol 1, només, observam que aquest
percentatge va ser del 52%. El percentatge total de
cobrament sobre previsió definitiva va ser el 64,92%. Són
percentatges, dins allò que hauria de ser una eficient o
eficaç gestió del pressupost d'ingressos, baixos.
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Si anam al tema de la gestió recaptatòria, ens trobam que
allò que són exercicis tancats, és a dir, els deutes o les
quantitats pendents de cobrament d'exercicis anteriors al 1992,
es va cobrar, de 8.000 milions que es devien, en general, es
varen cobrar 4.000 milions. Això representa el 55% del total.
Crec que és preocupant observar que els pendents de cobrament
a 31 de desembre del 1992 és, ni més ni manco, de 8.000
milions de pessetes i, si feim la comparació del que es devia a
31/12/91 i el que es devia a 31/12/92, ens trobam que hi ha un
saldo deficitari de 711 milions de pessetes. El total de deute,
8.800 milions de pessetes, suposa, ni més ni manco, el 19% del
pressupost inicial del 1992.

Un altre aspecte que posa de manifest la Comissió i que ha
reiterat en informes d'anys anteriors, és que no s'hagi
confeccionat un inventari de béns on es reflecteixin, de forma
comprensiva, tots els béns de titularitat de la Comunitat
Autònoma, inventari, òbviament, descriptiu, i que s'ha de
presentar valorat. Tot això, ni més ni manco, per donar
compliment a l'article 93 de la Llei de Finances, on es
contempla que el Conseller d'Economia, textualment diu:
"organitzarà la comptabilitat pública al servei, entre altres, a
reflectir la situació del patrimoni de la Comunitat Autònoma,
entitats autònomes, empreses públiques i empreses vinculades
de la Comunitat Autònoma, reflectint la composició i les seves
variacions". Crec que es fa necessari; és cert, un inventari és
una cosa costosa econòmicament i que du el seu temps, però
crec que es fa necessari que la Comunitat Autònoma disposi
d'un inventari detallat i rigorós del seu patrimoni.

També posa de manifest, l'informe de la Comissió, un tema
que crec que també és de sentit comú ressaltar aquí, que és que
no existeix un seguiment dels avals concedits perquè no
existeix un desenvolupament reglamentari dels articles 75 i 79
de la Llei de Finances; això significa que el sistema, allò que es
coneix com el Sicode, no té previst un mòdul de seguiment
d'avals concedits, és a dir, que no ens podem fer una idea, amb
l'informe a la mà, de a quin import puja el volum d'avals
directes, indirectes o, millor dit, els avals que comprometen
doblers públics; sense conèixer aquest fet, jo crec que es dóna
difícil compliment, també, a la Llei de Finances quan es diu que
s'informarà immediatament el Parlament sobre aquests avals
que, per fallida de l'empresa avalada, hagi de respondre la
Comunitat Autònoma, les seves entitats, institucions o
empreses. Així mateix, s'informarà el Parlament quan una
empresa avalada entri en situació jurídica d'insolvència,
suspensió de pagaments o fallida.

L'informe de la Comissió, com deia abans, està bastant
harmonitzat amb l'informe que va emetre el Tribunal de
Comptes. Ens trobam, també, amb un paràgraf en matèria de
pràctica comptable d'endeutament, que és el fet de
comptabilitzar, o diríem que la pràctica comptable correcta
seria..., exigeix que el drets reconeguts per endeutament siguin
comptabilitzats quan es disposen i no quan s'autoritzen; si no es
fa així, no es dóna una imatge comptable correcta. 

Pel que fa referència als expedients de contractació i
expedients de subvenció, es posa de manifest, a l'informe de
la Comissió, que s'han realitzat, pel que fa referència als
expedients de contractació, es varen tramitar 826
expedients, dels quals el 75% varen ser informats
favorablement i el 20% ho varen ser amb objeccions, i el
5% no varen ser informats. Crec que ens hem de fixar en el
20% que varen ser informats amb objeccions; ressalta, a
l'informe de la Comissió, que un 76% varen ser esmenats i
un 24% no li consta, a la Comissió, què va passar després.
Jo crec que els gestors de doblers públics i, en aquest cas,
els gestors d'expedients de contractació, no han de tenir, han
d'aconseguir no oferir dades com aquestes d'expedients de
contractació amb objeccions. Crec que sempre és millor
negociar, prèviament a la intervenció, la necessitat que no
hi hagi expedient de contractació amb objeccions. Jo duc
cinc anys fent feina en temes com aquests i, en cinc anys, no
he passat mai un expedient de contractació amb objeccions,
perquè sempre, quan la intervenció planteja un tema, idò
intentam resoldre quina és la forma millor per dur endavant
l'expedient sense que es faci cap incompliment de la
legalitat.

Fa referència també, l'informe, als expedients de
subvenció, i també es posa de manifest que hi va haver el
18% que varen ser informats amb objeccions, dels quals el
81% varen ser esmenats i el 19% no ho varen ser, la qual
cosa també ens plantejam, o voldríem saber, en aquest cas,
què va passar amb aquests expedients, si varen anar
endavant o no; jo supòs que no anaren endavant.

Un altre aspecte que ressalta l'informe de la Comissió és
que no s'ha elaborat una plantilla orgànica que manava,
també, la Llei 5/86 de Pressuposts Generals, i, pel que fa
referència a allò que són empreses públiques, sí que
m'agradaria fer, ràpidament, uns comentaris d'una sèrie de
coses que es veuen als informes d'auditoria, i crec que seria
necessari deixar constància perquè es puguin corregir. En el
tema d'Ibasan es posa de manifest la importància de
l'endeutament que té; ni més ni manco, els préstecs que
tenia a 31/12/92 pujaven a 10.912 milions de pessetes; la
majoria estan avalats per la Comunitat Autònoma i això vol
dir que haurà de tornar, en deu anys, entre amortització de
capital i interessos, la quantitat de 18.000 milions de
pessetes. Preocupant, també, és el fet de les pèrdues en què
va incórrer la Societat Foment Industrial; si juntam les
pèrdues amb el resultat de l'exercici, ens trobam que
aquestes pugen a 170 milions de pessetes, amb un capital
social de 310; això, la gent que coneix el text refós de la
Llei de Societats Anònimes sap que, ni més ni manco,
aquesta societat ha incorregut en un motiu de dissolució.

 



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 22 / 20 de març del 1996 485

Pel que fa referència a l'Institut Balear de Servei de la
Joventut, diu l'auditor, també, en un paràgraf d'èmfasi, que
l'Institut no pot fer front a les obligacions a curt termini si no
rep suport financer addicional de la Comunitat Autònoma.
L'Ibatur, i ja acab amb l'anàlisi,  també hi ha un paràgraf, jo
crec, preocupant; es parla, en el balanç de 31 de desembre del
1992, que es recull un dèficit de capital circulant i uns recursos
propis negatius per import de 55 milions de pessetes; això vol
dir que fa perillar allò que es coneix com a principi de gestió
continuada; principi de gestió continuada, dins el llenguatge
auditor, és, ni més ni manco, la viabilitat de l'empresa, i més
preocupant és l'existència d'una excepció dins Ibatur, que fa
referència a les contractacions administratives: es diu que falta
documentació d'ofertes obtingudes i l'auditor diu que no és
possible determinar si la gestió de recursos financers de
l'Institut ha estat l'adequada. 

Jo no voldria dir res més. Crec que l'informe fa referència a
dotze recomanacions; ens adherim a elles. La veritat és que les
primeres recomanacions són, bàsicament, de presentació
comptable i facilitar el treball de control i fiscalització, i
voldríem posar de manifest que, dins l'informe de la Comissió,
es reitera, i jo crec que amb això sí que s'hauria d'intentar
corregir, que moltes d'aquestes recomanacions han estat
reiterades anualment, i n'hi ha, concretament, una que diu:
"aquesta recomanació s'ha reiterat en els informes de l'any 86,
87, 88, 89, 90 i 91". Jo crec que seria hora que, en nom d'una
bona gestió financera, es fes cas d'aquestes recomanacions.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Jo crec entendre, de la seva
intervenció, que vostè ha fet ús del torn ordinari d'intervenció
del Grup Parlamentari Socialista i que no ha fet el torn de
rèplica (...). Rectific: ha intervingut en torn ordinari per part del
Grup Parlamentari Socialista. 

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat Sr.
Juaneda. Vostè fa torn de rèplica?, o fa intervenció ordinària?

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Intervenció ordinària, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, pot fer ús de la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Com ja s'ha dit aquí, realment
estam davant un informe que fa referència a un afer que ha estat
recentment debatut dins aquest parlament, tant en aquesta
mateixa comissió, quan es va debatre l'informe del Tribunal de
Comptes, com, posteriorment, en el Ple del Parlament, on es va
tractar, també, aquest afer, com a conseqüència d'una moció
que va presentar Esquerra Unida. Per tant, són temes bastant
debatuts; però, no obstant açò, nosaltres entrarem a fer algunes
valoracions.

En primer lloc, vull destacar que l'informe de la Comissió
Tècnica Assessora fa una consideració, per part dels seus
membres, en la mateixa acta resumptiva de les sessions que
han duit a terme, on es diu, textualment, que "la Comissió
entén que l'informe s'hauria de posar a disposició del
Govern de la Comunitat autònoma perquè pugui emetre les
al•legacions que consideri oportunes", de la mateixa manera
que, quan el Tribunal de Comptes també informa sobre la
liquidació d'aquesta comunitat, la comunitat també té ocasió
de fer al•legacions i observacions que consideri convenients
per matisar i per aclarir alguns aspectes que posen de
manifest l'informe. En el cas que ens ocupa, també, la
mateixa Comissió entén que l'informe s'hauria de posar a
disposició del Govern de la Comunitat Autònoma perquè
faci, també, en aquest sentit, les al•legacions que consideri
oportunes. 

I aquesta consideració és la que marca, un poc, la nostra
postura com a grup dins aquest debat, perquè nosaltres
presentarem una proposta de resolució en aquest sentit,
perquè entenem que, en aquests moments, no tenim tots els
elements de judici, no tenim els elements suficients per fer
un pronunciament definitiu sobre les recomanacions que es
fan a l'informe. No obstant açò, sí que volem fer una breu
valoració de caràcter general, no exhaustiva, sobre el que es
diu en aquest document.

La primera part de l'informe fa referència a unes
consideracions que fan els membres de la Comissió, de
caràcter objectiu, sense possibilitat de valoració política
perquè es refereixen a antecedents, abast i contingut de
l'informe, a la normativa que resulta aplicable en aquest cas,
als documents que ha pogut examinar la Comissió, als
principis i criteris i pràctiques i sistema comptable que s'ha
utilitzat per part de la Comunitat Autònoma, i aquí sí, que
se'n deriva una recomanació, en el sentit que es posi en
pràctica o s'iniciïn les feines tendents a implantar, dins la
Comunitat Autònoma, un sistema d'informació comptable
per partida doble. En aquest aspecte nosaltres creim que,
com saben tots els membres d'aquesta comissió, aquest
aspecte no és obligatori, és una qüestió que, en aquests
moments, ha de ser una decisió de la Comunitat Autònoma
i, en aquest cas, entenem que si no s'ha posat en marxa és
perquè el sistema d'informació comptable que està
actualment en pràctica i en aplicació, és suficient i és
suficientment exhaustiu per conèixer la situació
pressupostària, financera i patrimonial de la Comunitat i, en
tot cas, seria una qüestió que hauria de decidir el Govern en
termes de benefici i rendiment que es podria treure a la
implantació d'un sistema per partida doble.
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Un segon bloc de l'informe fa referència a allò que és, ja
concretament, l'execució i gestió pressupostària i, en aquesta
part, es fa un examen exhaustiu de les diferents dades que es
desprenen de la liquidació del pressuposts. Apareixen una sèrie
d'anàlisis objectius i estadístics sobre quin ha estat el grau
d'execució pressupostària, quina ha estat l'evolució de la
liquidació pressupostària durant l'exercici 92. Fa referència al
volum de modificacions de crèdit, als romanents de crèdit que
han resultat de la liquidació del 91 i que han estat incorporats
a l'exercici 92. Per l'aspecte del pressupost de despeses, fa una
anàlisi per seccions, per capítols i per programes sobre quina ha
estat l'execució pressupostària, quina ha estat l'evolució i
l'aplicació de les despeses en finançament afectat. Per la part
d'ingressos també s'analitza el compliment de la gestió
pressupostària i el grau d'execució, també, del pressupost. Es fa
una anàlisi molt detallada de tots aquests aspectes, tant de
resultats econòmics i financers, de l'anàlisi patrimonial sobre la
tresoreria, l'immobilitzat, l'inventari de la Comunitat, del deute
que té pendent. 

Es fa referència, també, al control, als sistemes de control
financer i d'eficàcia; aspectes, també, relacionats amb la
plantilla, però, en qualsevol cas, nosaltres creim que es tracta
d'una anàlisi que posa de manifest una sèrie de dades objectives
que, per la nostra part, mereixen una bona valoració i, per tant,
no incidirem més en aquest aspecte, tret d'allò que fa referència
al tema de les modificacions de crèdit, perquè, a vegades, s'han
sentit, dins aquest parlament, algunes actituds un tant
alarmistes, quant a que el pressupost resulta molt modificat
respecte del que és la pressupostació a principi d'any; nosaltres
entenem que un pressupost no ha de ser rígid, ha de ser
dinàmic, i que el fet que es produeixin modificacions
pressupostàries està perfectament contemplat en la legislació
corresponent i, dins el marc d'aquesta legalitat, creim que el
pressupost ha de ser, com he dit, dinàmic, i s'ha d'anar adaptant
a les necessitats que sorgeixin i a les diferents situacions que es
produeixen durant la gestió pressupostària. Per tant, açò no és
objecte de valoració negativa, per la nostra part.

Finalment, també, l'informe, i és la part més substantiva
d'aquest, fa una sèrie de recomanacions que nosaltres entenem
que no posen de manifest, com està reconegut per tots els
membres d'aquesta comissió, cap irregularitat, sinó que fan
referència a aspectes de caràcter formal que nosaltres, en
principi, a resultes de les al•legacions que pugui efectuar el
Govern, valoram d'una forma positiva; moltes d'elles entenem
que són recomanacions sobre com es presenten determinades
dades de la liquidació, que, com es desprèn del mateix informe,
aquest aspecte no ha estat obstacle perquè la Comissió Tècnica
hagi pogut examinar tota la informació, tota vegada que, com
es diu en el mateix informe, els membres de la Comissió han
estat assistits per una coordinadora de la Conselleria
d'Economia i Hisenda que ha facilitat, als membres de la
Comissió, tota la documentació que li ha estat requerida.

Per tant, i per acabar, nosaltres creim que estam davant
un bon informe, que posa de manifest una gestió
pressupostària rigorosa, respectuosa amb la legalitat i, per
tant, compta amb la nostra aprovació, amb les reserves que
ja hem manifestat pel que fa referència a les recomanacions
de tipus formal, que, evidentment, sempre es pot millorar la
forma de presentació dels comptes i la documentació que
se'n deriva, per a la seva anàlisi exhaustiva; però entenem,
com he dit al principi, que sobre aquests aspectes i sobre les
recomanacions que fa la Comissió Tècnica Assessora, el
Govern s'ha de pronunciar i, per tant, nosaltres proposarem
que, en tràmit d'al•legacions, el Govern faci les que
consideri oportunes. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. No sé si hi ha torns de rèplica; no?

Arribats a aquest punt, els vull dir que aixecarem la
sessió durant un temps de 60 minuts, perquè puguin fer
propostes de resolució.

Aquesta presidència està oberta a qualsevol de les
propostes que, amb l'acord de tots els diputats...

Idò suspendrem la sessió durant 15 minuts, perquè
puguin fer les propostes de resolució que considerin
pertinents, propostes de resolució que hauran d'aportar al
registre de la cambra. Recomençarà la sessió a les 11,15.
Moltes gràcies.

La Mesa ha trobat congruents totes les propostes de
resolució. Tan sols ha corregit la proposta de resolució del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, perquè hi havia un
error material: que anava dirigida a la Mesa del Parlament,
quan havia d'anar dirigida a la Mesa de la Comissió
d'Hisenda, i la Mesa, si el portaveu no hi té cap
inconvenient, ha decidit corregir aquest error material. Sr.
Portaveu del PSM, està d'acord? Gràcies.

L'ordre de presentació ha estat: primer, el Grup
Parlamentari Socialista; en segon lloc, el Grup Parlamentari
Popular; i, en tercer lloc, el Grup Parlamentari PSM.
Aleshores, té la paraula el Sr. Mesquida per defensar les
seves propostes de resolució.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. En principi, les propostes de
resolució, lògicament, estan relacionades amb la intervenció
inicial que s'ha fet, si bé comentarem una mica, per damunt,
el contingut de la majoria d'elles. Pensam que la Comissió
d'Hisenda faci seu el contingut de l'informe de la Comissió
Tècnica, que es recomani al Govern de la Comunitat
Autònoma que se reparin les deficiències, jo crec que, fins
i tot, es podria donar, també, trasllat a les empreses
públiques de les recomanacions que puguin fer referència
als seus estats comptables; també demanam i incloem, dins
les propostes de resolució, la necessitat immediata de
formar l'elecció del Síndic de Comptes i començar a muntar
la seva estructura administrativa.
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Demanam, també, el compliment, en matèria legal i en
matèria comptable i financera, de totes les recomanacions que
es posen de manifest sobre l'informe, com per exemple, ja s'han
esmentat abans, elaboració de la plantilla orgànica, recollida a
la Llei 5/86 de Pressuposts Generals, en matèria de legalitat de
l'article 93 de la Llei de Finances en allò que fa referència a
l'inventari, en els temes de la LOFCA, en allò que fa referència
a la pràctica comptable de l'endeutament, comptabilitzant els
drets reconeguts quan es disposen i no quan s'autoritzen i, per
exemple, també, en matèria del que pugui ser la Llei de
Societats Anònimes, a allò que fa referència a l'aspecte, jo crec
que seriós, del que suposa estar incorregut en un suposat de
dissolució de la Societat Foment Industrial.

També demanam que es faci un registre dels avals i un
seguiment d'avals per tenir un millor control, no només en
matèria d'endeutament, sinó en totes les obligacions que es
deriven d'aquests avals.

Demanam, també, una millor gestió en allò que fa referència
als pressuposts d'inversions reals. Jo crec que sempre és una
bona cosa que un pressupost públic s'executi al màxim, si pot
ser al 100%, en allò que fa referència a inversions reals. També
feim una referència a allò que és la millora en la gestió
recaptatòria. Jo crec que, des del meu punt de vista, és un dels
punts més preocupants; evidentment, els altres punts tenen
importància, però jo crec que és preocupant el baix nivell
recaptatori i, a més, contrastat amb el fet que el saldo deutor a
31 de desembre del 1991, en relació al saldo deutor a 31 de
desembre del 1992, ha augmentat, la qual cosa vol dir que ha
empitjorat la gestió recaptatòria d'ingressos. 

Hi ha, també, una referència a allò que són els romanents
líquids de tresoreria; demanam que els romanents de cada
capítol, declarats com a incorporables, s'incorporin, si així
s'acorda, als mateixos capítols que els generen. I, en darrer lloc,
també proposam que es faci un inventari de béns de la titularitat
de la Comunitat Autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir?
Rèplica?, fixar la posició? Sí, Sr. Juaneda, té la paraula pel
Grup Parlamentari Popular.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar el nostre vot en contra
d'aquestes propostes del Grup Socialista per diversos motius,
que ja han sortit en el debat previ que hem tengut sobre
l'infome, i per considerar i per tenir nosaltres una valoració no
tan negativa com la que fa el Grup Socialista en diversos
aspectes. 

Sobre el tema de la Sindicatura de Comptes crec que s'ha
manifestat ja, públicament, la ferma voluntat que durant aquest
període de sessions, fins i tot, es procedeixi a la posada en
marxa d'aquesta figura prevista a la nostra legislació. Quant a
mancances que el Grup Socialista posa de manifest sobre el
coneixement i la transparència dels comptes, crec que del
mateix informe es desprèn que els membres de la Comissió
Tècnica Assessora han tengut suficients elements de judici, ja
directament dels elements del compte general, com amb
informació complementària de què disposa el Govern i que no
té cap intenció d'amagar. Per tant, creim improcedent fer una
manifestació de falta de transparència i de mancança sobre el
coneixement de la situació de la Comunitat Autònoma, que
nosaltres creim que és correcte.

I pel que fa a la gestió de la despesa i els ingressos i
diferents aspectes de la gestió pressupostària, ja he dit que
nosaltres entenem que és una gestió rigorosa i que està dins
els marges absolutament acceptables, com a gestió
pressupostària, que fa aquesta comunitat. Per tant, reiter que
nosaltres votarem en contra d'aquestes propostes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Vol replicar?

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Bé, jo la veritat és que no tenc massa pràctica
parlamentària, però que votin que no, per exemple, a la
primera proposta de resolució, quan deim: "feim nostre
l'informe de la Comissió", idò no ho entenc. No entenc que
es pugui votar que no al fet que es dugui endavant la
Sindicatura de Comptes, i més quan diu que, efectivament,
dins els pròxims dies o les pròximes setmanes, es puguin
dur a terme els contactes per l'elecció del Síndic de
Comptes. Evidentment, bé, hi pot haver qualque expressió,
aquí, que pugui provocar un sentiment de rebuig a qualque
proposta de resolució; el que és cert és que, la majoria
d'elles, són, pràcticament, no còpia literal, però sí estan molt
en sintonia amb el que és l'informe de la Comissió. Però bé,
supòs que això és una pràctica parlamentària i, bé, no hi ha
res més a dir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Pel Grup Parlamentari Popular,
per defensar la seva resolució, té la paraula el diputat Sr.
Juaneda. Té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres presentam una proposta
amb dos punts, i el primer fa referència a assumir el
contingut de l'informe elaborat per la Comissió Tècnica
Assessora i considerar que el Govern, en la mesura del
possible, ha de tenir en compte les recomanacions que s'hi
contenen; i, per altra banda, també recollint una
consideració que fa la Comissió, la Comissió Tècnica,
proposar que l'informe es posi a disposició del Govern
perquè es puguin emetre les al•legacions que consideri
oportunes, i crec que, en aquests termes, queda defensada.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Algun parlamentari vol intervenir? 

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sí, en principi, bé...

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el
diputat Sr. Mesquida. És que, si no, als enregistraments llavors
no s'aclareixen.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies. Bé, a la primera proposta nosaltres, en principi,
consideram més ajustada la que feim nosaltres: instam el
Govern de la Comunitat Autònoma a corregir aquestes
deficiències; i pel que fa referència a la segona, pensam que...,
jo crec que té una certa contradicció amb les pròpies
recomanacions de l'informe, és a dir, si són recomanacions que
s'han anat reiterant anualment, des de l'any 1988 o 1989, dir que
es presenti l'informe al Govern perquè emeti les al•legacions,
vol dir que, lògicament, no té massa sentit; pensam que les
al•legacions ja es donen per contestades quan no s'apliquen les
recomanacions que, any rera any, ha fet la Comissió Tècnica.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. I passarem, no havent-hi més
intervencions, a la proposició del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, amb la correcció que hem anunciat abans,
que digui "a la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears". Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Li agraesc la correcció. Bé, la
proposta de resolució, única proposta de resolució, que
presentam, quasi podria ser una proposta elaborada pel grup
majoritari de la cambra, perquè, en definitiva, l'única cosa que
fa és assumir l'informe de la Comissió Tècnica Assessora, fer
un cert record de l'informe que va elaborar, en el seu dia, el
Tribunal de Comptes, i l'única diferència que hi ha entre la
proposta de resolució número u del Grup Popular, és que és una
qüestió que sembla semàntica, però que, al final, veim que té un
calat molt més de fons. Nosaltres proposam corregir les
deficiències detectades, mentre que el Grup Popular diu que
aquestes deficiències s'han de tenir en compte; no sabem
exactament què és, tenir en compte unes deficiències. Per tant,
crec que aquesta proposta ja es defensa en els seus termes i, si
m'ho permet el president, fixaré la posició respecte de les dels
altres grups.

Ens abstendrem a la proposta de resolució, les dues
propostes de resolució, del Grup Popular, més que res
perquè hi veim una intenció de no enmendalla, és a dir, de
persistència en les deficiències que, any rera any,
s'observen. I votarem afirmativament les del Grup
Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Juaneda, pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Només vull dir que, encara que hi
hagi diferències de matís, crec que hi ha un sentiment comú,
que si prospera la nostra proposta de resolució quedarà
acordat que s'assumeix el contingut de l'informe i que s'insta
el Govern a tenir-lo en compte, pel que fa a les
recomanacions; potser hi ha diferències en el to de les
paraules que s'empren, si es consideren deficiències i que
s'han de corregir, o si, per nosaltres, es consideren,
simplement, recomanacions, com diu el mateix informe.

Quant a la proposta del PSM, en l'aspecte que fa
referència al Tribunal de Comptes nosaltres creim que ja, en
el seu moment, es van prendre les resolucions sobre aquest
afer i ara no és procedent, quan examinam, únicament,
l'informe de la Comissió Tècnica Assessora. Per tant, també
votarem en contra d'aquesta proposta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. No havent-hi més intervencions,
passarem a la votació de les propostes de resolució. No sé
si els diputats volen que es llegeixin. No? Gràcies. Idò
passarem a votació de les propostes de resolució -totes
conjuntament?, podem?- del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

En qualsevol cas, seria possible demanar la inclusió en
el Diari de Sessions, encara que ometem la seva lectura?
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Que s'incloguin totes en el Diari de Sessions de la
comissió.

*Propostes de resolució del Grup Parlamentari
Socialista.

"1.- La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament
de les Illes Balears fa seu el contingut de l'Informe de la
Comissió Tècnica Assessora de la liquidació dels
Pressuposts Generals de la CAIB per al 1992 i insta el
Govern de la Comunitat Autònoma que corregeixi les
deficiències que queden exposades a l'Informe i
especialment al capítol de recomanacions.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 22 / 20 de març del 1996 489

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el President del
Parlament a reunir-se amb els portaveus dels grups
parlamentaris per tal que abans de finalitzar l'actual període de
sessions es produeixi l'elecció dels síndics de comptes de la
Comunitat Autònoma.

3.- El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de la
Comunitat Autònoma el total i complet compliment legal en
matèria comptable i financera.

4.- El Parlament de les Illes Balears constata que
l'Administració econòmica de la Comunitat Autònoma pateix
d'un conjunt de mancances que fan impossible un coneixement
clar de la situació patrimonial de la Comunitat i mostren una
falta de transparència molt important en la situació del deute de
la Comunitat en els avals concedits, en el coneixement de la
situació, variacions i composició del patrimoni.

5.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació perquè la pitjor gestió de la despesa de l'exercici
correspongui a les inversions reals i les transferències de capital
que, encara que milloren la seva eficàcia de gestió respecte
d'anys anteriors, suposen un factor negatiu sobre les
infraestructures i, en general, sobre la formació bruta de capital
fix de les Illes Balears.

6.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per la gestió dels ingressos de la Comunitat
Autònoma atenent a què de 54.567 milions pressupostats només
van ser 40.553 reconeguts; 31.751 recaptats, el 58,4% dels
ingressos pressupostats, fet que ha anat en detriment de les
necessàries inversions en infraestructures de la nostra
comunitat.

7.- El Govern de la Comunitat autònoma instrumentarà els
procediments comptables adients per poder controlar i
informar, d'una forma més clara i completa, sobre les
operacions relatives a:

-Valors mobiliaris i d'altre tipus dels quals sigui titular la
CAIB.

-L'endeutament per emissió de deute públic o concertació de
préstecs.

-La concessió d'avals i la seva situació i composició.

8.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que la incorporació dels romanents de
crèdit de l'exercici anterior es faci atenent a la naturalesa
econòmica de la despesa a efectuar i, en conseqüència,que els
romanents cada capítol declarats com a incorporables
s'incorporin, si així s'acorda, als mateixos capítols que els
generaren.

9.- El Parlament de les Illes Balears rebutja que
l'Administració de la CAIB durant l'any 1992 no realitzàs
inventari de béns, tal com prescriu l'article 93 de la Llei de
finances".

* Proposta de resolució del Grup Parlamentari Popular.

"El Parlament de les Illes Balears:

1.- Assumeix el contingut de l'informe elaborat per la
Comissió Tècnica Assessora sobre la liquidació dels
Pressuposts Generals de la CAIB per al 1992, i considera
que el Govern ha de tenir en compte les recomanacions que
es contenen a l'informe.

2.- Proposa que l'Informe es posi a disposició del Govern
de la CAIB perquè pugui emetre les al•legacions que
consideri oportunes".

*Proposta de resolució del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM.

"El Parlament de les Illes Balears fa seves les
recomanacions de la Comissió Tècnica Assessora de la
liquidació dels Pressuposts Generals de la CAIB per al
1992, així com les que en el seu dia va elaborar el Tribunal
de Comptes, i les trasllada al Govern de les Illes Balears per
tal que en corregeixi les deficiències detectades".

Les propostes de resolució del Grup Parlamentari
Socialista, que van del número 1 al número 9. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8; abstencions, no n'hi
ha.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades les propostes de resolució
del Grup Parlamentari Socialista. 

Passarem a votació de la proposta de resolució del Grup
Parlamentari Popular. Es poden votar conjuntament els dos
punts?

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?
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Senyores i senyors que s'abstenen?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 3; abstencions, 2. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda aprovada la proposta de resolució del Grup
Parlamentari Popular.

I passarem a la votació de la proposta de resolució del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; vots en contra, 8. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada la proposta de resolució
presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Esgotat l'ordre del dia, vull dar-los les gràcies per la seva
cooperació. S'aixeca la sessió.
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