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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, bon dia. Començam la sessió de
la Comissió d'Hisenda i Pressupostos.

En primer lloc, deman si hi ha substitucions.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Pilar Ferrer substitueix Carles Cañellas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. AMER I RIERA:

Mercè Amer substitueix Vicent Tur.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Carme Garcia substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.- Debat del conveni del Projecte Bulevard de Peguera,
RGE núm. 2949/97.

Passarem a debatre el conveni de projecte del bulevard de
Peguera, que, d'acord amb l'article 92.b) de la Llei 7/1990, de
crèdit extraordinari per al finançament del Pla extraordinari
d'inversions i millores d'infraestructures de les zones
turístiques, correspon a aquests comissió la seva aprovació.

Jo entenc que aquí hi ha membres del Govern que ham
d'intervenir en aquest punt.

Té vostè la paraula, Sr. Conseller, el Sr. José Maria
González i Ortea.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Buenos días. Muy brevemente. Yo había pedido intervenir
en la presidencia de esta comisión para darles una brevísima
explicación de por qué se trae esto aquí, puesto que es una
cosa poco infrecuente, y sobre todo ya a estas alturas de
desarrollo del plan de inversiones del año 90. La razón es la
siguiente:

En el Plan de inversiones del año 90, aprobado por ley
del Parlamento 7/90, se incluía la obra del bulevar de
Peguera, concretamente su nombre era Acondicionamiento de
la ronda urbana y semipetonización de la carretera C-719, de
Peguera, y viales de servicio. Esta obra, incluida, como digo,
en el año 90, con un presupuesto de 153.853.112 pesetas, no
se desarrolla entonces de acuerdo con la ley, sino que en el
año 96, concretamente en julio del 96, se remite a la
Conselleria de Turismo por parte del Ayuntamiento de
Calvià un nuevo proyecto, cuya última finalidad era la
misma, el acondicionamiento del bulevar de Peguera, pero
por un importe de 496.212.801. Se presenta esto al fondo de
remanentes, que, como saben, es un fondo que prevé la ley
para hacer nuevos proyectos no incluidos en principio en la
ley del 90 pero que puedan posteriormente presentarse, que
tengan las mismas características básicamente y que,
además, puedan ser financiados bien con aquellos proyectos
que no se llevan a cabo, de los contenidos en la ley, o con
las bajas de contratación de los que, efectivamente, se
hubieran efectuado.

Claro, como digo, la presentación de esto es a finales de
julio del año pasado, y s cuando el Gobierno de la
Comunidad había decidido ya dar por terminado el fondo de
remanentes y el propio desarrollo de la Ley 7/90, del plan
de embellecimiento, y llevar o poner en marcha el Plan
Mirall, que ustedes conocen y que se aprueba un par de
meses después, creo que concretamente a primeros de
octubre del 96.

En estas condiciones, el problema que plantea el bulevar
de Peguera es que consta de una parte de obras que son
infraestructurales y que, por consiguiente, no tienen cabida
en el Plan Mirall, pero sí que tiene cabida en el Plan Mirall
una parte sustancial de la obra y también tiene cabida en el
Plan Mirall el hecho de poder segregar dentro del propio
proyecto aquella parte de obras que no pueden ser hechas de
acuerdo con el decreto de Plan Mirall y que pueden ser,
lógicamente, objeto de otro plan, y segregarlas, como digo,
de aquéllas que sí caben.
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En estas condiciones, se acuerda con el Ayuntamiento de
Calvià que se segregue este proyecto en dos partes, una primera
parte que viene a corresponder a lo que se contenía en la ley,
por un importe total, como decía, de algo más de ciento
cincuenta millones de pesetas, que es de aprobación inmediata
por el Consell de Govern i que, efectivamente, se aprueba, ya
está aprobado y convenido con el ayuntamiento, y esta otra
segunda parte, por importe de 342 millones (importe total:
342.359.690 pesetas), que pueda ser objeto de cabida dentro del
Plan Mirall. Ahora bien, es objeto dentro del Plan Mirall, de
cabida, en virtud de una disposición transitoria segunda, que lo
remite a la legislación del año 90, y en esa legislación se
contempla que aquellos proyectos que afecten a un solo
municipio y sean de más de cien millones de pesetas, no los
aprueba el Consell de Govern,  sino que el Consell de Govern
debe remitirlos a esta comisión de presupuestos para que sea
esta comisión quien los apruebe.

Ésta es la razón, por consiguiente, por la que hoy se presenta
esta segunda aparte del proyecto del bulevar de Peguera, que se
está llevando a cabo, como ustedes saben, con el objeto de que
esta comisión, en su caso, autorice al Gobierno, y en concreto
a la Conselleria de Turismo, a participar en la subvención
correspondiente de estos 342 millones. De manera que ésta es
la razón, básicamente, por la que esto se trae hoy aquí a su
discusión y, en su caso, a su aprobación. Nada más, muchas
gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. La intervenció del conseller, entén
aquesta presidència, ha obert un torn accidental, i jo deman si
hi ha grups parlamentaris que vulguin intervenir en relació amb
el que ha dit el conseller. No. Moltes gràcies.

Aleshores, jo deman grups parlamentaris que vulguin
intervenir en contra de la proposició? No n'hi ha.

I a favor? Pel Grup Mixt, té la paraula la Sra. Maria Antònia
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

He de dir simplement que, per part del Grup Mixt, es donarà
suport a la proposta, perquè creim que és positiu que els
diferents ajuntaments presentin propostes d'aquests tipus al
pla..., concretament, al Pla Mirall. Per tant, tindrà el nostre
suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, molt breument també, Sr. President. Simplement he
d'explicitar la posició favorable del nostre grup a aquest
conveni i al fet que es faci aquest projecte de bulevard de
Peguera. És una zona que jo crec que ha estat mancada
d'infraestructures, tradicionalment, i és una zona que s'inclou
dins una aposta clara de l'Ajuntament de Calvià quant a
millorar la qualitat de l'oferta turística, de millorar les
infraestructures, d'apostar per un turisme de qualitat i per un
entorn de qualitat, i en aquest sentit pensam que és un projecte
que mereix el suport institucional, no només de l'ajuntament,
sinó també del propi Govern de la Comunitat Autònoma.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Nosaltres també manifestam que donarem suport a
aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats. He d'anunciar, com és natural, el vot favorable del
nostre grup a autoritzar que es facin aquestes inversions en
el terme de Calvià, perquè consideram que d'aquesta
manera..., es un conveni, és un compromís que hi ha signat
entre l'Ajuntament i el Govern, i aquesta comissió ha
d'autoritzar aquest acord polític a què s'ha arribat entre uns
i altres per al bulevard de Peguera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Aquesta presidència, vistes les intervencions que hi ha
hagut, creu que l'expedient RGE número 2949/97, de
conveni del projecte del bulevard de Peguera, dins el
municipi de Calvià, ha set aprovat per unanimitat. És així?
Gràcies, senyors diputats.

Sr. Conseller, moltes gràcies per la seva intervenció.

II.- Debat de l'informe relatiu als resultats de la
fiscalització del Compte general de la CAIB del 1993, RGE
número 2285/97.

A continuació passarem al segon punt de l'ordre del dia,
consistent en el debat de l'informe relatiu als resultats de la
fiscalització del Compte general de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears de 1993, RGE número 2285/97.

Grups que hi vulguin intervenir? pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la paraula el diputat
Sr. Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, el Tribunal de
comptes ha presentat l'informe sobre els comptes de 1993, i ho
ha fet marcant problemes, deficiències, que ja havien estat
objecte del seu informe en anys anteriors, i probablement no
sigui el menor d'aquests problemes i d'aquestes deficiències el
fet que assenyala, el propi Tribunal, no poder complir, tal com
se li presenta l'informe, amb un, ni més ni manco, dels tres
objectius que precisament diu que persegueix aquest informe,
és a dir, determinar la racionalitat en l'execució de la despesa
pública, basada en criteris d'eficiència i economia, perquè no
existeix un pla general de comptabilitat pública a la nostra
comunitat; un dels tres objectius, per tant, del propi Tribunal,
se'ns ha de fer observar, una vegada més, que no es pot complir,
precisament per la manera com s'instrumenta la comptabilitat
de la nostra comunitat autònoma.

Després hi ha tot tipus de problemes o tot tipus
d'irregularitats, si es vol. Jo crec que totes han de merèixer
l'atenció d'aquest parlament i l'atenció del Govern, en la seva
gestió pressupostària; cap d'elles es pot considerar, per tant,
menor, sense més, totes han de ser objecte d'atenció i de
millora, però realment seria, jo crec, absolutament abusiu i no
es correspondria amb  la realitat no fer una gradació i una
valoració ponderada de les diferents qüestions que aquí es
plantegen.

Efectivament, hi pot haver problemes que facin referència
a la manera com es comptabilitzen determinades operacions
que jo crec que estan descarregades -valgui la redundància- de
càrrega política, i són qüestions que simplement s'han de
millorar per obtenir una òptima, o tan òptima com sigui com
possible, gestió comptable a la nostra comunitat. Però després
ja hi ha problemes que afecten políticament aquest parlament
i jo crec que afecten políticament el conjunt dels ciutadans de
la Comunitat Autònoma. Així, quan se'ns planteja el fet que
s'han realitzat modificacions de crèdit que signifiquen
increments o decrements, per exemple de Serbasa, en un 50%,
de Treball i Transports, en un 60%, o en el capítol 9, un
increment de més del 70%, ens adonam que el mandat fet per
aquest parlament al Govern, o el marc que, amb l'aprovació del
pressupost, aquest parlament li va donar, al Govern, per
l'execució de l'Administració dels doblers públics, és un marc
que, de fet, no ha estat respectat, és un marc que, de fet, ha
estat, diguéssim, desvirtuat per l'acció pressupostària del propi
Govern.

Hi ha també qüestions que ens preocupen particularment,
que fan referència a la manera com s'arbitren les modificacions
de crèdits, hi ha qüestions més de gestió, com és la qüestió, per
exemple, a què es fa referència a la pàgina 42 de les nòmines,
però la veritat és que a nosaltres ens interessa fer èmfasi en
aquest moment al capítol de la contractació, perquè el capítol
de la contractació sí que és, des del nostre punt de vista, un
capítol on entra de ple una càrrega política molt important, que
és la capacitat de l'Administració per dur endavant una gestió
transparent, una gestió on es tracti de manera equitativa tots els
ciutadans, tots els administrats, incloent-hi els propis
contractistes, i on la transparència ha de ser la divisa absoluta,
impol•luta, de l'administració pressupostària de la Comunitat o
de l'Estat, o d'un municipi.

El capítol de la contractació és un capítol
extraordinàriament polític, i a nosaltres, com a grup
parlamentari, ens preocupen enormement els retrets que es
fan en aquest informe del Tribunal de Comptes a la política
de contractació de la Comunitat  Autònoma, retrets que no
ens vénen de nou, hi insistesc, perquè ja varen ser també
objecte de l'atenció del Tribunal en l'informe sobre els
comptes de 1992.

Així, quan a la novena de les conclusions del Tribunal de
Comptes es diu que el 46% de l'import total dels contractes
examinats s'adjudicà mitjançant el sistema de concurs, sense
garantir-se adequadament la selecció objectiva del
contractistes més idonis per als interessos públics, en no
haver-se expressat amb precisió, etc. una sèrie de qüestions,
jo crec que estam tocant un punt extraordinàriament delicat.
Això vol dir que els interessos públics, això és el que diu el
Tribunal de Comptes, no és una valoració política d'un grup
parlamentari, és el que diu el Tribunal de Comptes, els
interessos públics no han estat garantits, no han estat
defensats de manera adequada en la política de contractació,
i tenguem en compte que el Tribunal basa les seves
conclusions en una mostra de 30 contractes, per tant, tot el
que aquí es planteja ho hem de magnificar, ho hem de posar
a l'escala del que realment és l'activitat de la Comunitat en
matèria de contractació, així ens adonarem que és
extraordinàriament preocupant; és a dir, que al 46% dels
contractes adjudicats mitjançant el concurs, no s'hi ha
garantit la selecció objectiva dels contractistes més idonis
per als interessos públics.

Després, un altre tema recurrent, un altre tema que ja és
clàssic en aquesta comunitat autònoma, és el tema dels
retards en l'execució dels contractes, que no estan emparats
en la concessió de les necessàries pròrrogues o suspensions,
la durada dels quals, d'aquests retards, ha excedit en
determinats contractes els terminis totals d'execució
inicialment previstos, sense que s'hagin justificat les causes
ni imposat als contractistes les penalitats per demora
establertes a la normativa. És a dir, aquí s'incompleixen els
terminis d'execució dels contractes ni s'incorpora a
l'expedient una tramitació d'una pròrroga d'aquell contracte,
ni es justifica aquest no compliment del termini, ni es
penalitza els contractistes, és a dir, hi ha un deixament
absolut de la responsabilitat de l'Administració. Entre
d'altres coses, hi ha, evidentment, un tracte discriminatori,
perquè, lògicament, a uns contractistes, probablement, sí
que se'ls penalitza, a d'altres, no, sense que, evidentment, en
aquestes circumstàncies, amb aquest panorama, es pugui
saber amb quins criteris es fa d'una manera en uns casos i
amb quins criteris es fa en uns altres; és una qüestió que a
nosaltres ens ha preocupat enormement juntament,
naturalment, amb el tema de la subvenció relativa  a accions
de foment d'empreses privades.
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També de l'informe del Tribunal de Comptes es desprèn que
hi ha una activitat de foment, que, en definitiva, és una activitat
legítima, una activitat de suport a empreses de les quals en un
moment determinat es pensa que compleixin una funció
particularment important per a la Comunitat, però és una funció
de foment que no es fa amb les degudes garanties, sense
conèixer realment la situació de les empreses i que, lògicament,
després té la conseqüència de la seva expressió en situacions
desagradables i en situacions de les quals demanen explicacions
i responsabilitats els ciutadans, de pèrdua de doblers públics, de
pèrdua de centenars de milions de doblers públics en
operacions d'aquestes característiques.

Jo crec que això no té res a veure amb la comptabilitat, no
és un problema de tècnica comptable, no és un problema ni tan
sols d'eficàcia en la gestió pressupostària, és un problema
extraordinàriament polític, es tracta de saber si els doblers
d'aquesta comunitat autònoma s'administren amb la garantia
que estan al servei dels interessos públics o si estan al servei
d'interessos privats, o si es gestionen amb una frivolitat indigna,
crec jo, d'una administració honesta, transparent i, en tot cas,
racional i eficaç. Des d'aquest punt de vista, nosaltres no podem
compartir la visió minimitzada d'aquesta qüestió que s'ha fet per
part de la Conselleria d'Hisenda d'aquesta comunitat autònoma,
qui, un cop conegut l'informe, es va curar en salut fent una roda
de premsa per explicar que, en realitat, tot això que deia
l'informe no tenia cap tipus d'importància, es varen fer fins i tot
articles a la premsa on es parlava de comptes nets i millorables.
Són comptes realment preocupants, comptes que no garanteixen
la defensa dels interessos col•lectius d'aquesta comunitat i
comptes que mereixen una reprovació política molt forta per
part d'aquest parlament i, en tot cas, per part d'aquest grup
parlamentari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, de l'anàlisi de l'estudi que ha
realitzat el Tribunal de Comptes sobre el Compte general de
1993, en podem treure dos blocs de conclusions, un de caire de
gestió econòmica i l'altre, pel que faria referència a
irregularitats o anomalies en aquesta gestió.

Per començar, de la lectura d'aquest informe deduïm que
l'any 1993 va ser un mal any des del punt de vista de gestió
econòmica, des del punt de vista polític, i els donaré tres dades,
millor dit, les dóna el Tribunal de Comptes, únicament jo les
constataré.

Per una part, l'agument dels préstecs a llarg termini, que
augmenten un 18%, és a dir, situen els préstecs a llarg
termini en més de 33.000 milions de pessetes, que
suposaren un pagament de més de 4.000 milions
d'interessos, aquest any, com també l'augment d'avals, que
els avals a empreses públiques passaren de 12.289 a 17.508
milions de pessetes, per tant, un any d'endeutament, tant pel
que feia a l'Administració com pel que feia a les empreses
públiques.

En segon lloc, és un any que, apart de l'endeutament, s'hi
produeix un dèficit en la gestió important. Concretament, el
Tribunal calcula un dèficit total, al tancament de l'exercici,
de 5.821 milions de pessetes, a més a més, amb un
romanent de tresoreria negatiu de 4.369 milions de pessetes.
Per tant, un any en què segurament no ens haguéssim ajustat
les directrius de Maastricht, ni molt manco.

I en tercer lloc, hi ha el tema de la gestió de les empreses
públiques, que també presenten uns resultats bastant
negatius. Concretament, continua l'endeutament de les
empreses públiques, es calcula que en els 15 anys
d'endeutament s'haurà d'amortitzar capital i pagar interessos
per valor de 27.000 milions de pessetes, i a més a més,
observa el Tribunal que hi ha unes pèrdues no justificades
a algunes d'aquestes empreses, Agama, Ibasan, el tema de
Semilla, el tema de Foment Industrial, amb les inversions
especialment a una empresa, la famosa empresa Tracalsa, i
amb un advertiment de la incertesa que poden córrer els
avals, un de 250 milions, prestats a Semilla, i un altre de
100 milions, de Foment Industrial a l'empresa Tracalsa.

En segon lloc, hi ha el tema de les anomalies, algunes de
les quals ja s'han esmentades. El Tribunal detecta que no
estan correctament justificades les operacions de crèdit, que,
com saben..., perdó, les despeses finançades amb operacions
de crèdit que s'han d'aplicar a inversions no estan
justificades, aquestes inversions que donarien peu a
aquestes despeses finançades amb operacions de crèdit.

Apart del que ja s'ha dit, que les contractacions d'obres
i de serveis, amb paraules del Tribunal, s'han fet  sense
garanties de defensa de l'interès públic, jo destacaria una
altra qüestió de caràcter polític. Dels contractes que ha
supervisat el Tribunal, veim que a les adjudicacions
mitjançant el sistema de subhasta hi ha hagut una baixa del
48% del total del pressupost; en les adjudicacions per
sistema de concurs, la baixa ha estat del 43%, i en la
contractació directa, escoltin-ho bé, la baixa ha estat de
l'1%; naturalment, en molts casos està justificada
l'adjudicació directa, però el problema és que el Tribunal
adverteix que, en la majoria de casos, dels casos que ha
analitzat el Tribunal, no s'ha justificat correctament
l'adjudicació directa, per tant, aquí ens podem imaginar que
s'han deixat d'obtenir unes baixes molt importants,
aproximadament del 50% del total de les obres per haver
adjudicat directament i no per sistema de subhasta o de
concurs.
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Apart d'això, s'han detectat distintes anomalies en projectes
que es varen adjudicar quan el projecte estava incomplet, i
sobretot hi ha hagut un incompliment de terminis sense
justificar, concretament, pens que és a la pàgina 54 on s'hi fa
referència, i en molts casos s'han realitzar retards que han
excedit en més del cent per cent dels terminis d'execució, i el
Tribunal adverteix que en cap cas s'han exigit les fiances o
s'han posat les penalitzacions que la normativa estableix.

Apart d'això, també s'ha detectat a algunes obres, obres
addicionals, per exemple, era l'any de l'autovia central, i hi va
haver vuit contractes addicionals que suposaren un increment
del 18% del pressupost i que provocaren una desviació del
compliment de terminis de més del cent per cent, també sense
estar justificats. Aquí una altra vegada, una mala gestió.

Ja no entrarem en el tema de les conclusions i les
recomanacions, perquè segurament hauríem de reproduir un
debat més endavant, però fem nostres totes les conclusions i
recomanacions del Tribunal, en plasmarem les més importants,
algunes, en les propostes de resolució que presentarem a
continuació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
primer que s'ha de dir davant aquest informe jo crec que és
precisament que estam analitzant un informe, ni més ni manco,
de l'any 93, jo crec que una de les virtualitats importants que té
el control financer és la immediatesa en el temps. Si s'analitza
ara, el maig del 97, un informe de l 'any 93, aquesta oportunitat,
l'oportunitat de les conclusions i de les recomanacions, perdin
pràcticament tota la seva importància.

En tot cas, el que es pot destacar és que novament el
Tribunal de Comptes incideix a posar de manifest les mateixes
situacions anòmales que en anys anterior i fa pràcticament les
mateixes recomanacions, és a dir, això no és notícia, sinó que
en principi el que sí seria notícia és el nul cas que fa el Govern
d'aquestes recomanacions. També crec que s'hauria de posar de
manifest que així com l'any passat una de les propostes de
resolució aprovades va ser la que va dur endavant el Grup
Parlamentari Popular, que deia que el Parlament de les Illes
Balears instava el Govern a atendre les recomanacions
formulades en el contingut de l'informe del Tribunal de
Comptes; és cert que també hi afegia una coletilla que deia "en
la mesura que això fos possible". Pensam que, evidentment,
totes aquestes recomanacions que es varen fer l'any passat i que
es tornen a reiterar enguany són perfectament possibles de dur
a terme. Jo crec que és important que el Grup Parlamentari
Popular, que es el que sustenta el Govern, fa unes
recomanacions al Govern, i el Govern no les hi atén.

L'informe del Tribunal de Comptes fa pràcticament les
mateixes crítiques i observacions. Jo diria que hem de ser
pessimistes, perquè aquesta situació de millora d'aquestes
irregularitats que posa de manifest o de l'observança
d'aquestes recomanacions es dugui a terme perquè una de
les institucions encarnada en una persona que havia de
vetllar perquè aquestes recomanacions es duguessin
endavant i perquè de determinades coses que el Tribunal de
Comptes deia que eren males pràctiques comptables i que
no es duguessin a terme..., i l'interventor de la Comunitat
Autònoma..., i l'interventor avui en dia és el conseller
d'Economia, a posta jo som pessimista que això es pugui
arreglar qualque dia.

Però sí que tenim interès a posar de manifest
determinades qüestions que ha ressaltat el Tribunal. No
entraré a valorar el creixement important de l'endeutament.
Jo crec que l'endutament no s'ha d'analitzar com a tal xifra,
sinó a què es destina. Sí que crec que és important el tema
del resultat pressupostari perquè acaba en dèficit. Jo crec
que és sorprenent que un govern que es declara modern i
amb un agilitat de gestió presenti pràcticament any rera any
un resultat negatiu de l'execució pressupostària, i això és ni
més ni menys que una mala gestió pressupostària. És cert
que s'ha millorat perquè el romanent de tresoreria negatiu de
l'any 92 era de 3.821 milions i l'any 93, de 2.395, però sí
que crec que és una cosa que no és presentable, és a dir, jo
crec que tenir un resultat pressupostari mai no ha de ser amb
dèficit, sempre amb superàvit.

Pel que fa referència a la immobilitzat material, el
Tribunal posa de manifest una vegada més que la major part
de l'immobilitzat no té valoració econòmica. Crec que és un
tema interessant.

El Tribunal expressa la seva sorpresa pel fet que la
intervenció dels pagaments, de determinats pagaments, es
realitzi amb posterioritat. Totes les persones que som aquí
segurament coneixem el principi bàsic de fiscalització
prèvia, que abans de fer una despesa, s'ha de fiscalitzar, i en
aquest cas, el Tribunal posa de manifest que a determinats
pagaments, concretament a nòmines, això no es fa. Jo supòs
que això ja s'ha corregit l'any 97 perquè, en les al•legacions
que fa el Govern sobre per què no fa això bé, el culpable hi
diu que son limitacions d'equipaments i programes
informàtics; supòs que amb l'esforç informàtic i telemàtic,
tot això s'ha resolt.

El Tribunal afirma o posa de manifest el poc rigor pel
que fa referència al tractament de les justificacions de les
subvencions concedides. No s'aplica el termini de tres
mesos per justificar les despeses provinents de subvencions.
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Vull fer incidència, com han fet també altres portaveus, en
el tema que jo pens que és el més important i el més greu de tot
el contingut de l'informe del Tribunal, i és el que fa referència
a la contractació administrativa.

Estam parlant d'un tema que fa referència directament o que
està lligat directament a l'actuació de transparència de les
administracions públiques. El Tribunal ha detectat que s'inicien
procediments de contractació sense l'existència necessària i
legalment imprescindible de certificació de crèdit pressupostari.
Qualsevol persona que faci feina amb aquestes coses sap que un
dels requisits prioritaris quan s'inicia un expedient de
contractació, apart d'haver-hi un projecte, és una reserva de
crèdit o un certificat de disponibilitat de crèdit. Lògicament, la
Intervenció mai no deixa passar un expedient de contractació o
mai no hauria de deixar passar un expedient de contractació que
no tengués aquests requisits. Idò, en aquest cas el Tribunal ha
detectat que existeixen expedients de contractació que s'han
iniciat sense que existís aquesta certificació de crèdits
pressupostaris. El Govern, en període d'al•legacions, no acab
molt bé d'entendre per què, va remetre al Tribunal de Comptes
documents que suportaven aquestes retencions de crèdit, però
eren retencions que el mateix Tribunal ha desqualificat perquè
ha dit que no tenien ni signatura ni data d'autorització.

El Tribunal ha manifestat que en contractes examinats que
s'han adjudicat a través de concurs, i ho diu textualment, no s'ha
garantit adequadament la selecció objectiva dels contractistes
més idonis per als interessos públics, i continua dient el
Tribunal que les adjudicacions s'han fonamentat en informes
tècnics incomplets. Crec que és un tema molt important aquest,
perquè fa referència al principi bàsic de la transparència en la
contractació administrativa, que és garantir la concurrència per,
lògicament, garantir, en definitiva, que la selecció sigui dels
contractistes més idonis, d'aquells que poden oferir millor preu,
d'aquells que poden millorar l'obra, d'aquells que poden
millorar el projecte amb terminis, amb molèsties, idò, en aquest
cas, diu el Tribunal que en determinats contractes no s'ha
garantit aquesta selecció objectiva.

Posa de manifest el Tribunal que en l'execucuió dels
contractes s'han produït demores que a vegades superen el
termini en un 150%, demores, com s'ha vist i hem debatut en
casos concrets en el Ple del Parlament, que no han estat
emparades en les necessàries pròrrogues o suspensions, és a dir,
que no han estat justificades, aquestes demores, i una altra cosa
que jo crec també que crec que és greu, que no s'ha imposat al
contractista responsable d'aquests demores cap tipus de
penalitat, com contempla la legislació vigent.

El Tribunal també ha posat de manifest una cosa que jo
també consider sorprenent, que en determinats contractes
administratius no s'ha exigit el percentatge legal de fiança
definitiva del 4% per garantir possibles incompliments de
l'adjudicatari, tal com marcava la Llei de contractes de l'Estat.

Continua dient el Tribunal en matèria de contractes
administratius que s'adjudiquen contractes d'obra sense
l'existència d'un projecte, com preceptua l'article 71 del
Reglament general de contractació. S'aproven projectes
d'obres incomplets, incomplint així també la Llei de
contractes de l'Estat. Fa referència a obres addicionals, és a
dir, obres que són continuació d'un projecte inicialment
aprovat, sense que s'acrediti l'existència de necessitats
noves, és a dir, quan es fa un projecte, si hi sorgeixen
necessitats noves o no previstes, en el projecte inicial, hi ha,
dins uns percentatges, la possibilitat que es facin unes obres
addicionals, idò, en aquest cas, diu que s'han produït obres
addicionals però no s'ha acreditat ni que existissin
necessitats noves ni causes tècniques que no fossin
previsibles en la redacció del projecte inicial; això vol dir,
ni més ni menys, que en un  moment determinat s'ha optat
per una cosa que legalment és incorrecta, com és el
fraccionament de contractes.

Capítol apart mereixen les empreses públiques, ja estam
acostumats que tots els informes, tant de la Comissió
Tècnica com del Tribunal, ens donin la mateixa visió, jo
diria patètica que també donen les auditories fetes per
empreses independents. En definitiva, que les empreses
públiques perden molts doblers, que les empreses públiques
estan molt endeutades, que han avalat operacions de les
quals, en definitiva, respon la Comunitat Autònoma i sobre
les quals hi ha tremenda incertesa que es puguin recuperar.
No fa gaire, crec que fa dues o tres setmanes, vàrem discutir
en el ple, a través d'una pregunta parlamentària, una
denúncia que ha posat el propi conseller d'Indústria per
intentar recuperar unes quantitats a una empresa que no surt
en aquest informe perquè encara no estava creada,
segurament hi sortirà l'any que ve, que era Moda i Disseny
Balear. Devora Moda i Disseny Balear, hi sortia Tracalsa,
que aquesta sí que s'havia creada, i el Tribunal també posa
de manifest que té dubtes que de determinades operacions
d'aval a aquesta empresa es recuperin els doblers públics
que s'hi han posat.

Dins el capítol d'empresese públiques, s'hi parla de
sobrevaloració d'actius, de la participació..., incorrectes
valoracions de participació d'empreses públiques dins
empreses.

Per acabar, després ens ha sorprès la folklòrica la
participació d'Agama amb un milió de pessetes dins Antena
3 Televisió, no acabam d'entendre què fa Agama, amb tots
els seus problemes, participant amb un milió de pessetes
dins l'accionariat d'Antena 3.

El Tribunal de Comptes reitera una vegada més que
Foment Industrial estava sotmesa a causa de dissolució
obligatòria.
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En definitiva, les recomanacions que fa el Tribunal són
pràcticament les mateixes de l'any anterior. Nosaltres
reproduirem més o menys les mateixes propostes de resolució
i després, en el torn d'exposició, ja les defensarem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Antoni Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Ens trobam una vegada més davant
el debat de la gestió econòmica i pressupostària que ha fet el
Govern balear, materialitzat en el Compte general, en aquest
cas de l'exercici 1993, i del corresponent informe del Tribunal
de Comptes. Crec que estam davant un debat un tant reiteratiu,
tant per què les recomanacions, les conclusions i l'anàlisi que
fa el Tribunal de Comptes de l'exercici 1993 és bàsicament
molt similar al que va fer de l'any 1992 com també perquè
recentment, com saben tots els diputats, s'ha debatut en aquesta
comissió l'informe de la Comissió tècnica assessora sobre el
mateix exercici, sobre l'exercici 1993.

Sent un debat reiteratiu, on es manifesten unes
consideracions, unes conclusions molt semblants a d'altres
exercicis o a d'alters debats, nosaltres, com no pot ser d'una
altra manera, també en aquesta ocasió i a la vista de les dades
reflectides en l'informe, fem, en general, una valoració positiva,
una valoració en sentit positiu de la gestió econòmica i
pressupostària que ha fet la Comunitat Autònoma, el Govern
balear, en aquest cas, i la fem tant perquè les dades objectives
que consten a l'informe, tota l'anàlisi que es fa de la gestió
d'ingressos, de la gestió pressupostària de les despeses i, en
definitiva, totes les dades objectives de gestió pressupostària
que consten a l'informe reflecteixen una millora dels
paràmetres, una millora dels estats comparatius, respecte
d'exercicis anteriors, creim que açò dóna peu que considerem
que s'ha fet una bona gestió per part del Govern.

Per altra banda, consideram també positiu, per l'efecte
fiscalitzador que té aquest informe del Tribunal, que creim
nosaltres que queda clar que no posa de manifest irregularitats
ni posa de manifest qüestions ni problemes importants, quant
que tots els procediments, tota la formulació dels comptes
pràcticament s'ha ajustat bàsicament a la legalitat vigent.

Jo no entraré punt per punt a totes les conclusions i
recomanacions, sinó que en faré una valoració general, com
ja he dit, primerament perquè han estat objecte de debats
recents o debats que s'han produït respecte d'altres exercicis,
i pràcticament es podrien reproduir els mateixos arguments
com també perquè crec que seria interessant veure quines
són les al•legacions que presenta el Govern, quines
justificacions es donen a les recomanacions que fa el
Tribunal de Comptes i quina és la resposta del propi
Tribunal davant aquestes al•legacions per part del Govern,
que, en molts casos, estic segur que complimenten i donen
satisfacció al que hagi pogut posar de manifest el Tribunal
en el seu informe, perquè bàsicament s'ha de dir que les
conclusions a què arriba el Tribunal i les recomanacions que
fa obeeixen principalment a diferències de criteri, com
queda de manifest en moltes ocasions i ha quedat de
manifest en altres exercicis, diferències de criteri entre el
Tribunal i la Conselleria d'Economia i Hisenda, on el
Govern balear, en definitiva, quant a aplicació de
determinats procediments comptables, quant a la forma de
presentació de la informació.

Crec que aquestes diferències de criteris no són prou
substancioses perquè puguin generar cap tipus de crítica ni
de valoració negativa, sinó que s'han de considerar pel que
són, i com dic, són diferències de criteri entre una
administració i el Tribunal.

Per altra banda, també en molts casos ens trobam que tal
vegada hi pot haver hagut una certa manca d'informació,
una certa manca de documentació, que produeix o duu al
Tribunal a arribar a una sèrie de conclusions o a una sèrie de
recomanacions que després, amb l'aportació de la
corresponent documentació, estam segurs que queden
perfectament solucionades.

També s'ha de dir que en molts casos el Tribunal fa una
aplicació estricta, com no pot ser d'una altra manera, de la
normativa vigent en cada cas, però tampoc no hem d'obviar
que en molts casos és difícil ajustar-se taxativament a la
normativa i en moltes ocasions, com és el cas, per exemple,
de les obres, poden sorgir eventualitats i problemes que fan
que en alguns casos els procediments no siguin plenament
ajustats al que marca la llei i al que posa de manifest el
Tribunal, però que, en qualsevol cas, es poden considerar
dins el marc de la legalitat. Dic que el cas de les obres és
especialment significat perquè el Tribunal incideix bastant
en aquest aspecte, però, com acab de dir, no podem obviar
que pràcticament totes les obres no estan exemptes de
dificultats, d'eventualitats, de causes de força major que
normalment generen que s'hagin de fer procediments de
contractació d'urgència, que s'hagi de recórrer a la
contractació directa o que es produeixin retards, que han de
ser resolts entre l'Administració i el contractista, o que fins
i tot es produeixin obres complementàries i extres per les
circumstàncies que van sorgint en cada moment durant
l'execució i realització de les obres.
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Però, en definitiva, com dic, i a mode de conclusió, crec que
hem de fer una valoració positiva un any més d'aquesta gestió
per part del Govern, perquè és clar que no s'hi posen de
manifest problemes importants, dins el Compte general de la
Comunitat Autònoma, i, en qualsevol cas, sí que hem d'isntar
una vegada més el govern balear que, en la mesura de les seves
possibilitats, atengui aquestes recomanacions, pel que pugui
suposar de millora del nivell d'informació, del nivell de (...) de
la informació i de la millora dels processos de gestió en el que
és la gestió econòmica i pressupostària d'aquesta comunitat,
però, en definitiva, repetesc que nosaltres fem una valoració
positiva d'aquest informe de la gestió de la Comunitat
Autònoma i, en aquest sentit seran les nostres propostes de
resolució. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Arribat aquest punt, quan s'ha acabat el debat, els comunic
que tenen un temps de 60 minuts per a presentació de propostes
de resolució, que es presentaran en el registre de l'Oficialia
Major del Parlament i adreçades a la Mesa de la Comissió
d'Hisenda i Pressupostos.

Se suspèn la sessió i a les quatre de la tarda, recomençarà.
Moltes gràcies per la seva col•laboració.

S'han presentat propostes de resolució del Grup
Parlamentari Socialista, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears i del Grup Parlamentari Popular. Aquest és l'ordre amb
què han entrat dins el registre i és l'ordre amb què procedirem
al debat... Perdó, serà la votació a què es procedirà amb aquest
ordre,  quant al debat, de menor a major.

Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Les nostres propostes de resolució
són en total sis.

La primera, és una genèrica, lamenta la no constitució de la
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma i, per tant,
el retard en la fiscalització dels comptes de la Comunitat
Autònoma, que seria pròpia d'aquesta institució de la
Sindicatura de Comptes.

La segona, pensam que és extraordinàriament greu i
mereixedor de la reprovació política sense pal•liatius de la
gestió del Govern en matèria de contractació, els fets recollits
en els punts 9 i 10 de l'apartat 6 (1 i 2), pel que fa referència a
la no garantia de selecció objectiva dels contractistes més
idonis per als interessos públics, en un 46%, dels contractes
adjudicats, pel sistema del concurs, examinats pel Tribunal, i
l'existència de retards injustificats, en un 37%, dels contractes
examinats, sense que estiguin emparades en la concessió de les
necessàries pròrrogues o suspensions i sense que s'hagin
imposat als contractistes les penalitats per demora, establertes
a la normativa.

La tercera proposta de resolució va en el sentit que el
Parlament considera igualment greu i reprovable la manca de
rigor que revela el Tribunal sobre els bonus i les garanties que
han d'acompanuar l'activitat de foment d'empreses privades
dutes a terme pel Govern de la Comunitat.

La quarta, el Parlament lamenta que, una vegada més, el
Tribunal de Comptes no hagi pogut complir amb un dels
seus objectius, que es tracta de conèixer i analitzar
objectivament el grau d'eficiència i economia en la gestió
dels serveis públics així com en a consecució dels objectius
programats.

La cinquena proposta de resolució va en el sentit que el
Parlament insta a implementar un pla general de
comptabilitat pública que permeti dur endavant uns sistema
integrat de comptabilitat patrimonial i pressupostària.

I finalment al sisena, el Parlament lamenta i insta a
corregir les deficiències exposades pel Tribunal de Comptes
referents als punts 2, 3. 4, 5, 6, 7 i 8 de l'apartat 6 (1.2).
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Grups parlamentaris que hi
vulguin intervenir, per fixar la seva posició? No n'hi ha.
Aleshores, pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, per
defensar les seves propostes, té la paraula el diputat Sr. Pere
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. En concordança amb el que ja
hem manifestat anteriorment, pràcticament l'únic que fem
és reiterar les recomanacions, les principals recomanacions,
no les enumerades totes, que el Tribunal de Comptes fa al
Govern balears respecte del Compte general de 1993.

Els cridam l'atenció només en els aspectes que ens
pareixen més greus, com per exemple que no estan
correctament justificades les despeses finançades amb
operacions de crèdit destinades a inversió.

Avui al matí, també me parlat dels contractes. Punt sobre
el qual podem treure més punta de caràcter polític, perquè
fa referència a la transparència en la gestió, n o només a la
transparència, sinó a la correcta gestió dels recursos públics.
D'aquesta manera hem vist que dels contractes fiscalitzats
pel Tribunal de Comptes, en un 43% el Tribunal ha observat
que no s'ha respectat les garanties en la selecció objectiva
dels contractistes, és a dir, per tant, i perquè quedi ben clar,
s'han fet parts i quarts. Això és el que diu el Tribunal de
Comptes.

A la vegada, també en un 37% dels contractes analitzats
pel Tribunal, ha detectat que s'ahvien produït retards en
l'entrega de les obres, sense que aquests retards s'hagin
justificat ni el Govern hagi imposat als contractistes les
penalitzacions establertes a la normativa, és a dir, el Govern
està obligat, per les normes, a imposar unes sancions, le
sancions que figuren en els contractes, quan hi ha un
incompliment, i sense que s'hagi justificat aquest
incompliment en aquest casos per retard de les obres, el
Govern, graciosament, gratuïtament, ha perdonat aquestes
penalitzacions als contractistes, és a dir, que ha regalat uns
recursos econòmics que són de tots.
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Apart d'això, també el Tribunal detecta una qüestió
important, que, en un nombre de subvencions analitzades, dels
expedients de concessió de subvencions analitzats, hi ha faltat
la justificació que aquesta subvenció s'ha destinada al fi per al
qual s'havia atorgada, és a dir, que els particulars que han rebut
aquestes subvencions no han justificat correctament que les
havien aplicat a allò pel qual havien rebut l'ajuda.

Finalment, també el Tribunal no ha tengut informació
suficient per analitzar les participacions de capital d'empreses
públiques en altres empreses. Aquí parlam bàsicament de les
actuacions de Foment en l'empresa Agama, en l'empresa
Tracalsa. Ja coneixem des de fa uns anys les actuacions que
s'han produït en aquest sentit.

La segona proposta de resolució, a pesar que aquesta
primera tenia diversos apartats, fa referència al que hem
considerat avui al matí una mala gestió econòmica del Govern.
El Tribunal ha fet comptes i li ha sortit que el Govern tancà
l'exercici de 1993 amb un dèficit total de 5.821 milions de
pessetes. Per tant, és una negativa gestió econòmica que mereix
la reprovació del Parlament de les Illes Balears. Això és tot.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula, per defensar les seves propostes de resolució, el diputat
Sr. Joan Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Ja que tots els grups hem entrat a
presentar les propostes de resolució, per ventura hauria estat
millor no contribuir a aquesta comèdia que fem avui, perquè
això no té altre qualificatiu que una certa comèdia. Cada any
repetim el mateix, i bé, basta mirar el Diari de Sessions de l'any
anterior per veure el que direm cadascú, i ningú no hi posa
remei, però bé.

Avui la matí, crec que per part del Grup Parlamentari
Socialista s'ha fet una exposició bastant detallada dels
comentaris que feia el Tribunal de Comptes en la fiscalització
del Compte general de la Comunitat Autònoma de l'any 93.
Presentar propostes de resolució a un informe de l'any 93, no
deixa de tenir un cert caràcter folklòric, però bé.

En principi, les propostes de resolució que presentam són
una vegada més, com ha reiterat el Tribunal de Comptes ja fa
un parell d'anys i com reitera també la Comissió Tècnica
Assessora, aplicar d'una vegada el Pla general de comptabilitat
pública, perquè no acabam d'entendre quina por comptable
tenen a l'aplicació d'aquest pla. És un sistema comptable que
permet tenir un coneixement molt més detallat de la realitat
econòmica patrimonial de la Comunitat Autònoma.

També hi demanam que s'executi una valoració
econòmica de l'immobilitzat material. Crec que és una cosa
de sentit comú que la Comunitat Autònoma no pot estar més
temps amb una correcta valoració econòmica del seu
patrimoni.

La comptabilització en el compte de tresoreria de tots els
comptes que siguin operatius o que disposin de fons és un
tema que possiblement sigui menor, però, dins el llenguatge
auditor, quan surten comptes, com és en aquest cas, comptes
restringits, com en diuen, que són comptes..., que només es
fan determinades operacions molt concretes, i no estan
comptabilitzades allà on toca, l'auditor pot tenir el dubte que
n'hi hagi una o que n'hi hagi mil una. El Tribunal de
Comptes ha detectat una sèrie de comptes de tresoreria que
tenen un saldo de quatre milions de pessetes, i el més
normal seria que estiguessin correctament comptabilitzades.

També hi deim que s'ha de garantir la cobertura
financera de les modificacions de crèdits inicials,
especialment les derivades de les incorporacions d'exercicis
anteriors. També és una recomanació que marca el Tribunal
de Comptes.

Comptabilitzar correctament els drets reconeguts per
endeutament en el moment en què se'n disposi, no quan
s'autoritzen. És una cosa que reiteradament ha dit el
Tribunal.

Garantir que l'endeutament és utilitzat exclusivament per
finançar projectes d'inversió. El Tribunal ha plantejat també
dubtes quant que l'endeutament no serveix exclusivament
per finançar projectes d'inversió.

Comptabilitzar correctament les despeses per interessos
del deute, com a compromisos de despeses d'exrciics futurs
i assegurar el compliment de límit d'endeutament d'exercicis
futurs autoritzats pel Parlament.

Garantir en tots els contractes administratius... Pensam
que el Tribunal, lògicament, per volum, no ha analitzat tots
els contractes administratius que va fer la Comunitat
Autònoma l'any 93, en va fer un mostreig, i a dins, va trobar
allò que qualifica d'iiregularitats. Nosaltres plantejam que
es garanteixi que tots els contractes administratius..., que la
selecció del contractista es realitzi, això hauria de ser una
obvietat, però bé, que es realitzi atenent la idoneïtat
d'aquests i que prevalgui per damunt de tot la defensa dels
interessos públics.
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També hi plantejam que hi hagi un especial esment en
l'estricte compliment dels terminis dels contractes d'obres.
Això, a vegades, no és possible, jo estic d'acord amb el
portaveu del Partit Popular que a vegades no és possible i que
es produeixen demores, però aquestes demores sempre han
d'estar justificades amb un informe tècnic, i quan sigui demores
imputables a negligència del contractista, s'han d'imposar les
penalitats, segons el que preveu la legislació vigent.

I una altra que ja s'ah repetit moltes vegades, que és
reconduir de manera urgent la política de l'empresa Foment
Industrial i procedir a la seva immediata dissolució. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, el
diputat Sr. Antoni Juaneda té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup presenta una
única proposta de resolució, en el sentit que el Parlament es
dona per assabentat del contingut de l'inforem del Tribunal de
Comptes, o sigui, en aquest sentit, que per part del Parlament
s'assumeix el seu contingut i, per tant,  s'assumeixen les
conclusions a què arriba el Tribuna de Comptes i les
recomanacions que fa al Govern, i  per açò també afegim a la
nostra proposta de resolució instar al Govern que, dins les seves
possibilitats i en funció també del seu criteri, que és el que
defensa davant el del Tribunal, i en altres qüestions, per altres
raons, assumeixi i atengui i doni compliment, com dic, en la
mesura de les seves possibilitats, les recomanacions que es
contenen a l'informe. Per tant, queda recollit i assumit tot el que
diu el Tribunal de Comptes al seu informe, però sempre amb el
benentès i en el sentit de la intervenció que hem fet, per part
nostra, al debat d'avui matí, entenent que les recomanacions
haurien de ser objecte, després, d'al•legacions per part del
Govern perquè nosaltres estam convençuts que en molts de
casos, les recomanacions i les conclusions que fa el tribunal,
quedarien resoltes amb les explicacions que pugui donar el
Govern o amb la documentació que pugui aportar, perquè
també és ver que de vegades s'han produït algunes
recomanacions motivades per falta de documentació, que amb
posterioritat es remet i queda resolta aquesta qüestió. En
definitiva, i reiterant la nostra intervenció d'avui matí, feim una
proposta de resolució que deixa per assumit el contingut de
l'informe i mantenim la nostra valoració positiva del que ha
estat aquest informe i del que ha estat la gestió del Govern
corresponent a l'exercici del 1993.

Per tant, nosaltres mantenim aquesta proposta i no donarem
suport a les presentades per la resta de grups, perquè entenem
que la nostra assumeix, així mateix, les recomanacions, que el
que fan els altres grups és reproduir les recomanacions que fa
l'informe i, en qualsevol cas qualifiquen aquestes
recomanacions, però nosaltres simplement les donam per
assumides i instam el Govern, com dic, que les atengui en la
mesura de les seves possibilitats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem, a continuació, a la
votació d'aquestes propostes de resolució que s'acaben de
debatre i ho farem per ordre de presentació. La primera són
les del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 3391/97,
les votam una per una, no? Totes juntes? Val.

Aleshores, votació de les propostes de resolució 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 del Grup Parlamentari Socialista.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Propostes de resolució del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, també totes juntes. Dues propostes de
resolució, 1 i 2.

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

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Propostes de resolució del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. També podem fer la
votació conjunta? Votam la 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

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

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Propostes de resolució del Grup Parlamentari Popular, 1.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, 5; abstencions, 2.

EL SR. PRESIDENT:

Els resultats de les votacions són els següents: a les
propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialista, vots a
favor, 7; en contra, 9; no hi ha abstencions, queden rebutjades,
per tant, aquestes propostes.

Del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM: vots a favor, 7;
en contra, 9; no hi ha abstencions. Queden rebutjades aquestes
propostes.

Del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears: vots a favor, 7; vots en contra, 9; no hi ha abstencions.
Queden rebutjades, per tant, aquestes propostes.

Del Grup Parlamentari Popular: vots a favor, 9; vots en
contra, 5; abstencions, 2. Queda, per tant, aprovada la proposta
de resolució del Grup Parlamentari Popular.

I aquí acabam aquest punt de l'ordre del dia.
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