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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. Comença la sessió d'Hisenda i Pressuposts
convocada per al dia d'avui. Abans d'entrar a l'ordre del dia,
deman si hi ha substitucions. Si?

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, Sr. President. Ramon Orfila substitueix Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Gràcies, Sr. President. Carlota Alberola substitueix Carles
Cañellas.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Gràcies.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 802/97, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a herència del Sr. Joan Comas Camps a favor del
col•legi públic "Inspector Doctor Joan Comas Camps",
d'Alaior.

El primer punt de l'ordre del dia és una proposició no de llei,
del Grup d'Esquerra Unida de els Illes Balears, relativa a
l'herència del Sr. Joan Comas Camps a favor del col•legi públic
Inspector Doctor Joan Comas Camps, d'Alaior. Per defensar-la,
té la paraula la Sra. Diputada Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Només per comunicar a aquesta
Comissió d'Hisenda que la proposició no de llei queda retirada
per part del grup proposant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

II.- Debat de l'informe emès per la Comissió Tècnica
Assessora sobre la liquidació dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1993.

Passarem, aleshores, al punt segon de l'ordre del dia, que és
el debat de l'informe de la Comissió Tècnica Assessora sobre
la liquidació dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1993. El debat es farà
segons els articles 170 i 171 del Reglament d'aquesta cambra,
i l'informe tracta sobre l'informe de la Comissió Tècnica
Assessora sobre la liquidació dels pressuposts de la CAIB del
1993. 

Grups parlamentaris que volen intervenir?

Té la paraula el diputat Pere Sampol, pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que hem intentat
canviar, com es diu col•loquialment, el xip, respecte d'anys
anteriors, per no ser reiteratius, per intentar ser un poquet
originals, i la veritat és que confés que particularment he
fracassat absolutament. Veim que els informes de la
Comissió Tècnica Assessora es reprodueixen, reprodueixen
els mateixos arguments, les mateixes crítiques a la gestió
econòmica del Govern i, en definitiva, ens podríem remetre
a les intervencions que férem els anys anteriors respecte
dels informes del 92, del 91, del 90, etc.

Així i tot, voldria destacar, com a temes més polítics,
perquè afecta el control de la legalitat, els dificultats amb
què es troba la Comissió Tècnica Assessora perquè fa un
mostreig de distints expedients, per exemple pel que fa
referència als expedients de contractació, fa un mostreig
dels expedients, detecta determinades irregularitats,
sol•licita la informació addicional al Govern i en un
percentatge elevat dels casos, el Govern no aporta aquesta
documentació sol•licitada per la Comissió Tècnica
Assessora. Concretament pel que fa referència als
expedients de contractació, en un 26% dels requeriments
que la Comissió ha fet al Govern, el Govern no ha contestat,
és a dir no ha esmenat les deficiències que la Comissió
havia trobat. Igualment respecte dels expedients de
subvencions, la Comissió fa un mostreig, requereix el
Govern perquè aporti la documentació que falta i en un 33%
dels casos detectats, el Govern no contesta, per tant ens
trobam amb un percentatge elevat d'expedients que no estan
degudament tramitats, que presenten anomalies, que la
Comissió els detecta, que requereix el Govern perquè
esmeni deficiències, i el Govern, no sabem per quin motiu
no corregeix les deficiències, i la Comissió Tècnica
Assessora fa constar que en aquest percentatge d'expedients
s'han trobat unes irregularitats no corregides pel Govern.

La segona qüestió política, de més envergadura, que hem
detectat de la lectura d'aquest informe fa referència als
estats financers de les empreses públiques, si els diputats
tenen l'informe podran comprovar com pràcticament totes
les empreses públiques han tengut pèrdues: Serveis
Forestals de Balears, SEFOBASA, 3.200.000 de pèrdues,
l'Institut Balear de la Vivenda, 85 milions, Foment
Industrial, 178 milions, Centre de Documentació Europea,
4 milions, etc., pràcticament només hi ha dues empreses que
no han tengut pèrdues, totes les altres han tancat l'exercici
amb pèrdues. Tampoc no és nou.
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I, en definitiva, anam ja a les recomanacions, al Compte
General de l'any 1993 que fa la Comissió Tècnica Assessora i
que, la veritat, si jo fos un membre del Govern m'empegueiria,
em posaria vermell, no sé, com que aquí no hi ha cap membre
del Govern no puc veure si la cara li canvia de color, m'imagin
que no, perquè any rera any, i ho diu la Comissió Tècnica
Assessora, fa les mateixes advertències i no s'han esmenades.
Per exemple, el sistema comptable, proposen canviar el sistema
per adequar-se al Pla general de comptabilitat pública, i la
Comissió diu el mateix que varen dir l'any 89, 90, 91 i 92;
respecte de les modificacions de crèdit, deim el mateix que
vàrem dir l'any 89, 90, 91 i 92; respecte del romanents de
crèdit, diuen el mateix des de l'any 85, 86, 87, ..., és a dir vuit
anys dient el mateix. I la pregunta que es fa aquest diputat és si
serveix de res l'informe anual de la Comissió Tècnica
Assessora, un informe correcte, amb gent molt preparada
tècnicament i que m'imagin que ja deuen estar una mica
decebuts de veure com el Govern els fa tan poc cas, com aquí
fan una feina molt exhaustiva, molt completa, que crec que els
hem de felicitar per haver mantingut la moral tan alta i no haver
tirat la tovallola i no haver presentat la dimissió, perquè, la
veritat és que el Govern no els fa el més mínim cas.

Ens esforçarem molt poc a fer propostes de resolució,
perquè nosaltres sí que ja n'estam cansats i ens remetrem a
l'informe de la Comissió Tècnica Assessora, fent constar al
Diari de Sessions la nostra protesta perquè el Govern balear no
compleix, fins i tot, amb la legalitat vigent en moltes de les
qüestions que ha detectat la Comissió Tècnica Assessora.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el diputat Sr. Joan Mesquida i Ferrando.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
primera referència que hem de fer quan analitzam aquest
informe de la Comissió és precisament que va referit a l'any 93,
jo crec que el fet que estiguem analitzant el pressupost del 97,
posa de manifest la dificultat que hi ha del control, de la
immediatesa que ha de tenir un control financer que perd,
pràcticament, que queda descafeïnat quan l'analitzam i quan
analitzam recomanacions que es varen produir fa ja ni més ni
manco que quatre anys.

Jo vull fer una altra referència, com ja vaig fer l'any passat,
que pens que aquests tipus d'informes els hauria de fer, no
la Comissió Tècnica Assessora, sinó que ja d'una vegada
hauríem de tenir una sindicatura de comptes que fos
l'encarregada, no només de fer aquest tipus d'informes de
control de legalitat, de control financer, sinó una sindicatura
de comptes que es preocupàs bàsicament del control
d'eficàcia.

L'informe, ja ho ha dit el portaveu del PSM, és una còpia
pràcticament literal del que es va emetre l'any 92, es fan les
mateixes crítiques, es plantegen les mateixes
recomanacions, i això vol dir que el cas que fa el Govern
d'aquestes recomanacions és nul, jo crec que davant això fa
una certa peresa, que compartesc, d'entrar a analitzar un
informe per manca de contingut, nou, i per manca de
possibilitat que les recomanacions es duguin a terme.

També vull fer una crítica al fet que, així com l'any
passat vàrem tenir al mateix temps el dictamen del Tribunal
de Comptes referit a l'any 93, en aquest moment no ha estat
posat a disposició dels grups parlamentaris, i em diuen que
l'informe és ja físicament al Parlament, crec que si això és
així, lògicament volem protestar per aquest fet.

L'informe fa una referència reiterada al canvi de l'actual
sistema comptable pel mètode de partida doble, aquesta
recomanació ha estat reiterada en tots els informes emesos
per la Comissió des de l'any 89, jo crec que hauríem de
demanar al Govern quina fixació té o per quin inconfessable
fet no introdueix aquest sistema modern que permet fer-se
una idea de conjunt de la situació econòmica de la
Comunitat Autònoma, econòmica i patrimonial.

Fent una mica d'anàlisi, jo no em vull negar a fer aquesta
feina, de la sistemàtica de l'informe, veim que pel que afecta
les modificacions pressupostàries, es varen gastar 4.500
milions de pessetes que no estaven prevists inicialment, i
5.400 milions de pessetes que estaven previst gastar-los, no
es varen gastar. Això pot donar una certa imatge de falta de
planificació o una certa improvisació a l'hora de gestionar
un pressupost.

Un tema important és el que fa referència al grau
d'execució del pressupost, es pot dir que globalment ha
millorat el grau d'execució respecte de l'any passat, que va
ser del 86%, ara bé, l'any 93 va ser del 90%, no ha millorat
en canvi el grau d'execució del pressupost en matèria
d'inversions, i crec que això és criticable i sobretot ha
empitjorat en relació a l'any anterior, és una llàstima que
precisament sigui el capítol d'inversions el perjudicat per la
manca d'execució pressupostària.



1012 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 38 / 16 d'abril del 1997

Pel que fa referència al tema de la gestió recaptatòria,
pràcticament passa el mateix, globalment s'ha produït una
millora, però quan analitzam els capítols veim que es mantenen
percentatges excessivament baixos, i així veim, per exemple, al
capítol 1 que el percentatge de recaptació líquida sobre el
contret líquid se situa al 66%, i al capítol 7 el percentatge se
situa al 70%, són índexs, jo diria que bastant baixos i que disten
del que hauria de ser una eficient gestió recaptatòria.

Ha empitjorat, i crec que s'ha de destacar, la gestió
recaptatòria a exercicis tancats, el que és d'exercicis anteriors
al 93. Crec que és altament preocupant el fet que l'augment del
pendent de cobrament a 31 de desembre del 93 en relació a
l'any anterior, sigui el que és, l'any 91 el pendent de cobrament
eren 7.200 milions, l'any 92 eren 8.000 milions, i l'any 93 ha
passat a 11.300 milions de pessetes.

La Comissió Tècnica posa de manifest també que la
inexistència d'una adaptació al sistema comptable de partida
doble du que no puguin opinar o que no es pugui tenir una visió
de conjunt dels estats financers on es recullen l'immobilitzat
material i financer. Seguim un any més sense una cosa que
també és un instrument importantíssim que és l'inventari de
béns propietat de la Comunitat Autònoma, no podem conèixer,
així, tampoc, les seves variacions, això vol dir que un any més
el Govern ha incomplert l'article 7 de la Llei de patrimoni de
l'any 90, en relació amb l'article 93 de la Llei de finances, per
dur a terme el corresponent inventari de béns.

Al punt 8.6.3 de l'informe de la Comissió també es reitera
que un any més no existeix un seguiment d'aval concedits com
a conseqüència de no haver desenvolupat reglamentàriament els
articles 75 i 79 de la Llei de finances. Crec que el tema dels
avals està tractat per part del Govern amb lleugeresa i amb falta
de rigor, per tant és necessari d'una vegada per totes que
s'estableixi una cosa que és de sentit comú, i qualsevol empresa
du, que és un seguiment dels avals on es pugui eliminar ja d'una
vegada la recomanació de la Comissió Tècnica, i que pugui
afirmar i no tenir reserves com sembla que té que cap aval no
ha estat objecte d'execució.

Pel que fa referència al control de legalitat, l'anterior
portaveu ha fet una mica de referència als expedients de
contractació i de subvencions, jo voldria dir una cosa, no és que
no s'hagin corregit una sèrie de deficiències que la Comissió
hagi vist a aquest mostreig, és que la Comissió s'ha dirigit a la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma i li ha dit que
li manifesti aquells expedients que han estat informats de
conformitat o de disconformitat, i el que ha fet la Intervenció és
posar de manifest un fet, és a dir, que d'expedients de
contractació, de 660 expedients, la Intervenció n'ha informat
favorablement el 74%, i amb objeccions, el 26%. D'aquests
26% han estat esmenats per part del gestor, un 81%, i d'un 19%
no consta més informació, això vol dir que un 19% dels
expedients informats desfavorablement han seguit el tràmit
habitual amb excuses que nosaltres aquí no podem qualificar,
però que segurament són excuses de legalitat.

En el tema de les subvencions passa el mateix, és a dir
un 67%, jo crec que és un percentatge molt baix, ha estat
informat favorablement per la Intervenció, i un 33%, és a
dir, pràcticament un de cada tres, ha estat informat amb
objeccions. D'aquest 33%, el 78% ha estat esmenat, i del
22% no consta més informació.

Un any més la Comissió posa de manifest que no li
consta que s'hagi elaborat la plantilla orgànica que afecta els
diferents òrgans de l'administració de la Comunitat
Autònoma tal com disposa l'article 12 de la Llei 5/86.

I una referència, també, per acabar, a la situació de les
empreses públiques que ve recollida a l'informe de la
Comissió, que és que tenim unes empreses públiques que
bé, jo crec que un dia hauríem d'entrar a fer-ne un debat en
profunditat, perquè cada vegada debatem situacions
d'empreses concretes, però la situació de les empreses
públiques pel que fa referència als resultats és una cosa
absolutament lamentable, i així veim que una pàgina i una
pàgina i mitja de l'informe de la Comissió diu, referit al
resultat, l'examen dels estats financers de les empreses
públiques és: Sefobasa, resultats, 3,2 milions de pèrdues;
Ibavi, 85 milions de pèrdues; Foment Industrial, 178 milions
de pèrdues; institut Balear de Disseny, 2'9 milions de
pèrdues; Centre de Documentació Europea, 4'2 milions de
pèrdues; Ibasan, 36 milions de pèrdues; Institut Balear de
Serveis a la Joventut, 26 milions de pèrdues; Ibatur, 97
milions de pèrdues; Institut de Biologia Animal, 15 milions
de pèrdues; Isba, 17 milions de pèrdues; Fires i Congressos
de Balears, 16 milions de pèrdues; Gesma, 25 milions de
pèrdues. N'hi ha duies que guanyen doblers que són
Seamasa, que ha guanyat 2 milions i mig, i Semilla que ha
guanyat 1'3 milions de pessetes.

Això pel que fa referència a les pèrdues de l'exercici, és
a dir sense tenir en compte tot el referent a saldos de difícil
cobrament de les empreses públiques, que també hi són, tots
els informes d'auditoria, empreses públiques que són en fase
de dissolució obligatòria o amb dubtes raonables sobre la
seva viabilitat futura.

Per acabar, dir que ens adherim un any més, a les dotze
recomanacions que fa la Comissió, dir que jo crec que d'una
forma testimonial, quasi, presentarem unes propostes de
resolució que pràcticament, pràcticament no, són les
mateixes que vàrem presentar l'any passat, sabent que per
part del Govern no en faran molt de cas, i supòs que el
Parlament o la majoria del Parlament, aquí, a aquesta
comissió, tirarà enrera. Però crec que ja seria hora que a un
moment donat, aquesta comissió, malgrat només sigui per
aixecar-los la moral, posàs en pràctica les recomanacions
que feim,  que són absolutament de sentit comú.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el diputat Juaneda i Cabrisas.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup, d'entrada, fa una
valoració molt positiva de l'informe perquè creim que posa de
manifest una gestió pressupostària per part del Govern,
respectuosa amb la legalitat, una gestió rigorosa, tal com es veu
després en les recomanacions que bàsicament són, creim
nosaltres, de caràcter formal. A part també consideram que
aquest informe és millor que el dels exercicis anteriors i per tant
açò és un signe positiu del qual volem deixar constància i que
volem destacar que l'informe, com dic, respecte de l'any 93, és
més positiu que en relació als anys anteriors.

I valorant aquest document en blocs o per parts, podríem dir
que la primera part de l'informe fa referència a unes
consideracions més de caràcter objectiu, sense que hi càpiga
una valoració política, perquè es refereixen bàsicament a
antecedents, abast i contingut de l'informe, la normativa que hi
resulta d'aplicació, als documents que ha pogut examinar la
Comissió i als principis, criteris i pràctiques comptables que ha
utilitzat la Comunitat Autònoma, per tant no poden ser objecte
per part nostra, perquè són qüestions, com dic, objectives, que
posa de manifest la Comissió Tècnica Assessora.

Un segon bloc de l'informe fa referència al que és l'execució
i gestió pressupostària, i és en aquesta part on es fa un examen
exhaustiu i detallat de les diferents dades que es desprenen dels
comptes de la Comunitat Autònoma de l'any 93, 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 dels pressuposts, de l'exercici 93, fan referència
també a modificacions de crèdit, als romanents de crèdits que
han estat incorporats, també és fa una anàlisi dels pressuposts
de despeses per seccions, per capítols i per programes, sobre
quina ha estat l'execució pressupostària, el seu nivell de
compliment i quina ha estat també l'evolució i l'aplicació de les
despeses amb finançament afectat. Per la part d'ingressos,
també s'anlitza el compliment de la gestió pressupostària
recaptatòria i es fa una anàlisi també detallat de tots aquests
aspectes, dels resultats econòmics i financers, fa una anàlisi
patrimonial sobre la situació de la Tresoreria, de l'immobilitzat,
en definitiva, fa una sèrie de consideracions objectives, posa de
manifest unes dades i unes xifres que, com deim, deixen
constància d'una bona gestió que millora respecte dels exercicis
anteriors.

Creim que és de destacar en aquest bloc una primera
referència amb caràcter general que fa l'informe, que és que
s'han seguit unes pràctiques comptables ajustades a la Llei de
finances, per altra banda també és destacable que quant als
procediments de contractació administrativa, diu textualment
l'informe que no existeixen defectes quant a la tramitació i
execució d'aquests expedients. També és convenient destacar
la millora en el grau d'execució del pressupost de despeses, i en
això sí que aporta unes dades concretes, i és que a l'exercici del
1992, el grau d'execució, el nivell de compliment del pressupost
de despeses va ser d'un 86'62% i a l'any 93 passa a un 90'62%,
una millora de quatre punts en aquest grau de compliment
d'execució del pressupost de despeses, crec que és un fet
destacable i important.

També, quant a la gestió d'ingressos es millora respecte
de l'any anterior, es passa d'un 74'59% a un 84'09%, millora
substancial també en la gestió dels ingressos i també, com
s'ha reconegut per altres grups, millora a la gestió de
recaptació. Crec que açò 'són fets que fan que nosaltres en
facem una valoració positiva en general del que ha estat la
gestió i l'execució d'aquest pressupost de la Comunitat
Autònoma per a l'any 93.

Entrant ja concretament a les recomanacions, com ja he
dit al principi bàsicament són de caràcter formal, quant a
contingut i forma de presentar determinades informacions,
dir en aquest sentit que en cap cas no s'incompleix la Llei de
finances, en el tema de la forma i el contingut de la
informació que es presenta, als comptes que es rendeixen i,
per tant, creim que no és rellevant aquest fet.

Per altra banda, també, les qüestions que posa de
manifest l'informe a l'apartat de recomanacions són
informacions i temes que els membres de la Comissió
Tècnica Assessora en tenen coneixement, perquè tenen la
col•laboració de personal de la Conselleria d'Economia i
Hisenda i els faciliten tota la informació que sol•liciten
perquè, si bé no formen part dels comptes que es rendeixen
formalment, sí que existeixen altres mecanismes de control
i altres suports que contenen tota la informació que la
Comissió Tècnica Assessora demana a les seves
recomanacions. Per tant, crec que el gruix de les
recomanacions que fan referència a aquest format i a la
forma de presentar la documentació no són substancials, tot
i que es pot millorar en aquest sentit, sempre que sigui
rendible des d'un punt de vista d'eficàcia, que costi més
atendre aquestes recomanacions que no el resultat que se'n
pugui treure, perquè, de fet, no existeixen impediments per
conèixer tota la informació que, com ja dic, es té amb altres
suports que no són explícitament aquests a què es refereixen
aquí.

Quant a l'adaptació del sistema de comptabilitat al
mètode de partida doble, també com en altres exercicis,
nosaltres hem de dir que és una qüestió bàsicament de
prioritats, que el sistema d'iformació comptable que té
implantat el Govern de la Comunitat Autònoma actualment
és suficient i serveix per a les finalitats que té un sistema
d'informació comptable, que és per al coneixement de la
situació financera i patrimonial de la Comunitat Autònoma
i per a la presa de decisions i, per tant, en el moment que es
cregui oportú i que es consideri que hagi de ser més eficaç,
es farà feina i s'implantarà aquest sistema per partida doble
que per altra banda, com saben tots vostès, no és obligatori
en aquests moments.
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També en relació amb l'inventari, que la recomanació 9 posa
de manifest o recomana la confecció de l'inventari general de
béns, dir que l'inventari existeix, si bé amb uns altres suports
que no són ben bé el que preveu la Llei 11/1990, però que el
control de l'immobilitzat i el control dels béns amb què compta
aquesta comunitat autònoma existeix i en aquest sentit, creim
nosaltres que no hi ha més inconvenient, però s'ha d'avançar en
aquest tema i s'ha de confeccionar en el seu moment l'inventari
general de béns i drets de la Comunitat Autònoma.

Finalment, una referència a les darreres tres recomanacions,
respecte a la informació que es rendeix en referència a les
empreses públiques, dir que els articles 62 i 68 de la Llei
1/1986, en successives lleis de pressuposts d'aquesta comunitat
han estat modificats en el sentit de racionalitzar més la
informació que hem de rendir a les empreses públiques i, per
tant, també creim que aquestes recomanacions són me's de
caràcter formal i que, en molts de casos, en posterioritat a
l'exercici del 1993, se li han anat donant compliment.

També fer referència a una qüestió que ja en l'informa del
1992 va posar de manifest la Comissió Tècnica i és que seria
convenient que se'n donàs trasllat al Govern perquè pugui fer
les al•legacions que consideri oportunes i pugui, com es fa en
el cas de la fiscalització per part del Tribunal de Comptes, fer
les seves observacions o consideracions sobre les
recomanacions que fa la Comissió Tècnica. En aquest sentit,
nosaltres farem la proposta de resolució, recollint un poc
aquesta valoració que he fet ara mateix, de veure açò, com dic,
positiu, i també en el sentit que el Govern pugui dir el que creu
sobre les recomanacions que fa la Comissió Tècnica Assessora.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Deman si hi ha algun grup polític que
vulgui replicar a les intervencions que han tengut els diferents
grups parlamentaris. No?

Aleshores, ara pertoca suspendre la sessió per un temps de
seixanta minuts, a no ser que tots els portaveus es posin d'acord
i vulguin reduir aquest temps per redactar les propostes de
resolució que seran presentades davant la Mesa d'aquesta
comissió.

Quinze minuts? D'acord. Quinze minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió. Per defensar les seves propostes de
resolució, té la paraula el Sr. Pere Sampol pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, davant la integritat d'aquest
debat, amb l'experiència dels anys anteriors, donam les
propostes de resolució per defensades, i feim constar que,
fins ara, el Govern no ha fet cap cas de les recomanacions
de la Comissió Tècnica Assessora. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sí, també com a acte de protesta pel poc cas que fa el
Govern de les recomanacions que cada any, reiteradament,
manifesta la Comissió Tècnica Assessora, donam les
propostes de resolució per defensades, i deman al president
que s'incorporin al Diari de Sessions.

" 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 sobre la liquidació dels pressuposts
generals de la CAIB per al 1993 i insta el Govern de la
Comunitat Autònoma que corregeixi les deficiències que
queden exposades a l'Informe i especialment al capítol de les
recomanacions.

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

3.- 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.

4.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació perquè la pitjor gestió de 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.

5.- El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
preocupació per al gestió dels ingressos de la Comunitat
Autònoma, fet que ha anat en detriment de les necessàries
inversions en infraestructures de la nostra comunitat.

6.- 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.
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7.- 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 la naturalesa econòmica de
la despesa a efectuar i, en conseqüència, que els romanents de
cada capítol declarats com a incorporables s'incorporin, si així
s'acorda, als mateixos capítols que els generaren.

8.- El Parlament de les Illes Balears rebutja que
l'administració de la CAIB durant l'any 1993 no realitzàs inventari
de béns, tal com prescriu l'article 93 de la Llei de finances."

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat Sr. Antoni Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també en el mateix sentit
i donat que feim una proposta semblant ...

(Remor de veus)

No, en el mateix sentit de donar per defensada la nostra
proposta, perquè ja a la primera intervenció hem fet una
valoració d'aquest informe i, per tant, no feim res més que dir
que s'assumeixi el seu contingut i que es doni trasllat al Govern,
com hem anunciat perquè faci les al•legacions que cregui
oportunes i prengui en consideració les recomanacions que es
contenen a l'informe. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Hi ha algun grup parlamentari que
vulgui intervenir? Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la
diputada Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Per sumar-nos a la protesta dels
grups de l'oposició i per agrair al representant del Partit Popular
que doni per defensat el tema.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari d'Eesquerra
Unida de les Illes Balears, té la paraula la Sra. Margalida
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Igualment per assumir les paraules
dels representants del Grup PSM i del Grup Socialista i, per
tant, donam el nostre suport a les seves propostes de resolució.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

No havent-hi més intervencions, passarem a la votació
de les diferents propostes de resolució, i vist com funciona
el debat, ja no sé si ...

(Rialles)

Per part del Grup Parlamentari Socialista, es poden votar
conjuntament amb les del Grup Parlamentari Nacionalista?

No, gràcies.

Passarem a votar les propostes de resolució de la 1 a la
8 del Grup Parlamentari Socialista, i 2 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, 1. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes propostes de
resolució.

A continuació, passam a votació la proposta de resolució
presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 7; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda aprovada aquesta proposta de resolució.

Esgotat l'ordre del dia, donar-los les gràcies per la seva
col•laboració. S'aixeca la sessió.
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