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EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts.
En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Pere Palau.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Joan Flaquer substitueix Jaume Font.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Compareixença RGE núm.4427/00, sol·licitada pel Govern
de les Illes Balears, de l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'informar sobre les aditories
contractades durant el primer any d'aquest govern.

L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en la
compareixença a petició del Govern, petició núm. 4427/00, en la
qual sol·liciten la compareixença del Conseller d’Hisenda i
Pressuposts, per tal d’informar les auditories contractades
durant el primer any d’aquest govern. El Sr. Conseller ve
acompanyat dels següents alts càrrecs: Sr. Viçent Ligüerre,
interventor general i Sr. Bartomeu Matas, interventor delegat
d’auditories.

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Hisenda, Pressuposts,
Energia i Innovació Tecnològica, Sr. Joan Mesquida i Ferrando,
per fer l’exposició. 

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

 Gràcies, Sr. President. Hi ha un ordre del president que
retalla les meves competències, només soc conseller d’Hisenda
i Pressuposts. 

EL SR. PRESIDENT:

 Haurem de demanar als serveis tècnics que rectifiquin.
Moltes gràcies. Té la paraula Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com
tots  vostès recordaran l’acord de governabilitat per aquesta
legislatura, establia el compromís d’efectuar les comprovacions
necessàries per conèixer exactament l’estat dels comptes
públics i prendre les mesures adients per garantir la
transparència i el compliment de les finalitats d’interès general
a l’àmbit del sector públic i autonòmic. En aquest sentit cal
assenyalar que els controls financers a què són objectes els
comptes públics per part del Parlament i el Tribunal de Comptes
i la Intervenció General de la comunitat autònoma, permeten

conèixer en profunditat la situació general, excepte en el cas del
sector públic. 

Per això es va plantejar la necessitat de dur a terme una
auditoria operativa i de gestió del sector públic, explicant els
problemes existents als darrers anys, fos el punt de partida per
planificar les mesures adequades per corregir deficiències i
aconseguir una necessària bona imatge de gestió. Amb aquest
objectiu es varen realitzar unes auditories operatives d’aquelles
empreses públiques, les auditories financeres anuals, a les
quals  s’hi havien detectat disfuncions i deficiències
susceptibles  de ser analitzades per trobar la manera d’eliminar-
les. Això és el motiu d’haver sol·licitat la meva compareixença
voluntària, ara fa prop de quatre  mesos, en concret dia 23
d’octubre de l’any 2000.

 Quedaren així excloses aquelles entitats amb problemes ja
identificats i que ja presentaven incerteses respecte les seves
deficiències i ens vàrem centrar en aquells ens, els quals les
auditories anuals permetien entreveure possibles problemes a
la  gestió, ateses particularment dues característiques. En primer
lloc un volum d’activitat important i diversificat, o poc
estandaritzada. I en segona instància unes implicacions
especials  per ser activitats cofinançades amb fons europeus
com és el cas d’alguns consorcis. Els  auditors varen presentar
els  esborranys d’informe de l’avaluació de la gestió de les
empreses públiques, perquè se’n fes una revisió i després es va
produir el lliurament dels informes definitius corresponents a
Ibasan, Ibavi, Serveis Ferroviaris de Mallorca, Gesma, Foment
Industrial i l’Idi, per una part i de l’Ibabsa, Ibatur, el Parc Bit, el
Consorci d’Aigües de la Badia de Palma, el Codefoc i el Ceder
per una altra.

Finalitzades les auditories la intervenció general va reunir-se
en tots els ens auditats, per analitzar-les conjuntament i
comentar les mesures adequades que calia incloure en els
corresponents  plans d’actuació per corregir-ne les deficiències
manifestades en aplicació de l’acord del consell de Govern de
25 de febrer de l’any 2000. Els resultats d’aquest treball, en els
seus aspectes més significatius permeten agrupar les
conclusions i recomanacions de les auditories en dos grans
blocs, per una banda deficiències estructurals i per una altra
deficiències de gestió pròpiament dites. Les deficiències
estructurals  fan referència a aquells temes en els quals la
iniciativa per a la seva solució ha de partir del propi Govern,
amb mesures de caràcter global. 

En concret les auditories assenyalen en el cas de l’Ibatur,
Ibabsa i Idi, que la seva figura jurídica no s’adequa a la
naturalesa de les seves activitats i de forma més general la
situació d’insuficiència pressupostària i particularment en els
casos d’Ibavi, Ibasan, Serveis Ferroviaris i Gesma. Per concretar
les mesures adients i per solucionar aquests dos temes, el
Govern té en estudi la definició d’un conjunt de criteris que
condueixen a la racionalització del sector públic i autonòmic, la
qual cosa contemplaria, tant les reestructuracions que es
manifestessin necessàries, com a la generalització en els ens
públics de l’existència de contractes programa.
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Les conclusions i recomanacions més significatives quant
a la gestió pròpiament dita, així com les mesures aplicades o
proposades  són les següents: en el cas de l’Ibavi l’auditoria
assenyala la manca d’estratègia i l’absència d’un pla d’empresa
definit, que entre altres coses millori el baix nivell d’execució en
inversions, només el 46% dels recursos disponibles en el
període 95-99. I també reclama un major control de les fiances,
en concret al que fa referència a la inversió en habitatges, es
posa de manifest que l’exercici de 1996 es va pressupostar 1618
milions de pessetes i se’n varen executar 1.009, el percentatge
d’execució un 62%. L’any 1997 es va pressupostar una inversió
en habitatges de 2.951 milions de pessetes i es va executar 1250,
en concret un 42%. I l’any 1998 es va pressupostar 4.317
milions de pessetes i se’n varen executar realment 1.424 amb un
percentatge d’execució del 33%. L’objectiu d’execució en
inversió d’habitatges durant el període 95-98 d’un pressupost
total de 10.408 milions de pessetes, només se’n varen executar
un 46%, és a dir, 4.780. Quan es parla d’execució
pressupostària, els auditors manifesten que el grau d’execució
dels  exercicis auditats és molt baix, i destaquen que durant
l’any 1998 només es va executar el 38% del pressupost aprovat.
També manifesten els auditors que el baix nivell d’activitat
enregistrat durant el període 1995-98, ha repercutit directament
sobre els resultats de l’entitat, concretament les vendes varen
ser inferiors en 5.063 milions de pessetes a les inicialment
pressupostades i les pèrdues acumulades varen arribar fins els
503 milions de pessetes.

 L’auditor ha manifestat que l’Institut ha donat mostres
d’un desconeixement real de la demanda d’habitatges de
protecció oficial, en el període objecte d’anàlisi 1995, fins el 30
de juny de 1999. El marge de vendes obtingut durant l’exercici
96-99, ha estat negatiu oscil·lant entre l’1,37% i el 15,78%
enregistrats durant aquests exercicis 96 i 97, el que ha posat de
manifest una manca d’adequació dels costos directes de les
promocions als preus de venda. En aquest sentit la direcció de
l’Ibavi va iniciar durant l’any 2000, l’elaboració dels plans
corresponents i actuacions per millorar el nivell d’execució
d’inversions i el control de les fiances, com tots vostès saben.
Igualment s’ha iniciat un estudi de la demanda real d’habitatge,
inexistents fins ara, com posa de manifest l’auditor, el qual
també assenyala la necessitat de millorar la rendibilitat de les
promocions i per això l’Institut ha pres tres mesures: canvis en
el règim de protecció oficial d’algunes promocions, sol·licitud
de l’estat d’augment del mòdul del preu de venda i acords amb
els ajuntaments per a la cessió de terrenys.

Pel que fa referència a l’Ibasan, ressaltar que els auditors
posen de manifest en el període analitzat, una extremada
dependència de l’endeutament que ha representat el 46% dels
recursos totals  acumulats, l’any 1996 aquesta proporció entre
obtenció de recursos i endeutament va arribar al 60%.
L’estructura financera que es va dissenyar per a l’Institut ha
estat amplament deficitari. L’auditoria ha posat de manifest la
manca d’un pla d’empresa, fita que ha fixat el Govern i que està
abordant des de la consideració de la conveniència de fer un
projecte integral de l’aigua, que comportaria la fusió de l’Ibaen
i l’Ibasan. Llavors a partir d’aquest projecte global, es definirà
un pla d’empresa i un nou sistema de finançament, l’absència
del qual ha detectat l’auditoria. A més i també en referència a

l’Ibasan, cal dir que s’han reestructurat i reforçat els
departaments jurídics i tècnics i de planificació, s’han implantat
mecanismes de control en la gestió, particularment en el
seguiment de les actuacions, com a mesures per corregir les
deficiències detectades pels auditors.

En el cas del Parc Bit, destacar determinades qüestions que
l’auditor detalla a les seves conclusions, retard en l’execució de
les inversions i així es manifesta que el programa operatiu de les
Illes Balears, objectiu 2, en el que es desenvolupen les accions
que s’executaran per ser finançades parcialment amb els fons
Feder, preveu que les obres d’infraestructures i equipament del
Parc, incloses les obres d’urbanització i edificació, entre d’altres
fossin executades entre els anys 1998 i 1999. L’execució
d’aquestes  obres presenta un notable retard, en relació a
aquestes  previsions, trobant-se a la fi del període indicat en
fase inicial d’execució. La societat, comenten també a les
conclusions els auditors, va efectuar l’any 1998 una inversió de
49.000.000 de pessetes a finançament de la producció d’una
sèrie d’animació elaborada per la productora ArtBit. Un any
després, 31 de desembre de 1999, Parc Bit Desenvolupament
S.A., va provisionar com a una pèrdua l’import total d’aquesta
participació, en resultà fallida l’aportació, donat que la societat
productora havia abandonat les instal·lacions que ocupava i va
cessar l’activitat. Cal indicar, manifesten els auditors que
atenent els estatuts vigents, l’activitat que ha dut a terme el
Parc Bit mitjançant aquesta aportació no es troba dins el seu
objecte social.

Segueixen manifestant els auditors a les seves conclusions,
que prèviament a l’execució de les obres d’urbanització del Parc
Bit, fou efectuada un accés provisional a les instal·lacions del
mateix, amb un cost superior als 130 milions de pessetes.
Aquest accés ha quedat inservible, en la seva major, part un
any després d’haver-se finalitzat, com a conseqüència de les
obres d’urbanització que s’estaven executant, atès que aquest
accés tot i el seu cost no fou dissenyat per integrar-se a les
esmentades obres d’urbanització. De la revisió efectuada als
expedients de contractació d’obres de serveis de proveïment,
de consultoria i assistència tècnica, se’n desprèn que amb
excepcions, no s’ha donat compliment als principis de
publicitat i concurrència que han de regir l’adjudicació de
contractes per part de l’entitat auditada i així s’observa, en
concret, de 60 contractes revisats, pràcticament tots els que
s’ha dut a terme, 41 d’ells es varen fer sense procediment de
contractació, els 19 restants, 6 contenen deficiències
significatives i 2 d’ells han estat convenis amb entitats
públiques. Del 31 contractes de consultoria i assistència
tècnica, 17 han estat fraccionats per al·ludir els requisits d’un
procediment o forma d’adjudicació.

També posen de manifest els auditors, m’atur en aquest cas,
perquè han estat prolífics en la redacció de les conclusions, es
posa dic de manifest que el febrer de 1999 es va contractar, amb
un contracte indefinit, avaluat en 6 milions de pessetes a un
arquitecte, el qual li podien fer encàrrecs professionals,
retribuïts per la diferència entre el pressupost del projecte i la
retribució del contracte, en concret es signa aquest contracte
el febrer de l’any 1999, i a partir de la signatura l’hi encarreguen
a aquest arquitecte projectes, amb honoraris en un cas de
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17.980.000 i l’1 de juny un altre contracte amb uns honoraris de
29.000.000 de pessetes. Els auditors manifesten que aquestes
contractacions, en no donar-se procediments de licitació, no
garanteixen els principis de publicitat i concurrència que ha de
regir la contractació administrativa, si bé el contracte establia
que el seu lloc de treball fos a les dependències de l’empresa,
no els hi consta els auditors que aquesta es complís, ja que es
va manifestar als auditors que la feina es feina al seu despatx
professional.

 Del 15 d’octubre de 1998 al 14 de juliol de 1999 ha estat
contracta per la societat auditada, amb contracte d’altra
direcció, una persona per desenvolupar el càrrec d’assessor a
la presidència, amb  una retribució de 7,5 milions de pessetes.
No consta que aquesta persona desenvolupés les seves
tasques  a les instal·lacions de la societat, desconeixent-se
quina ha estat la labor que ha efectuat en el període de vigència
de la relació contractual i la ubicació física on ha prestat els
seus serveis. L’esmentada persona va causar baixa de la
societat el 14 de juliol de 1999. No consta per cap de les
contractacions efectuades des de la constitució de la societat,
que s’hagin seguit procediments objectius de selecció que
permetin evidenciar que s’hagin respectat els principis
d’igualtat, mèrit, capacitat i convocatòria pública. Per redreçar
aquestes  situacions, es va aprovar per part del Consell
d’administració del Parc Bit, en concret el juny de l’any 2000
una normativa interna de contractació d’acord amb el principis
de la normativa de contractació pública.

Pel que fa referència als Serveis Ferroviaris de Mallorca, en
el cas d’aquesta entitat els elements positius destacats a
l’auditoria són la utilització del concurs públic en la licitació de
les obres i la millora dels elements mòbils. En el període auditat
també s’assenyalen mancances, com la majoria d’altres ens, no
havia elaborat un pla d’empresa, com ja és conegut, ara sí que
els  Serveis Ferroviaris disposen d’un pla estratègic que defineix
els  objectius i actuacions anuals, el seu finançament i també
mesures d’organització interna. També es posa de manifest que
les execucions pressupostàries són sempre inferiors a la
previsió destacant-se l’exercici de 1996, que només s’executà la
meitat del pressupost. Pel que fa referència a la inversió passa
el mateix, a l’any 1996 no es va executar una tercera part de la
inversió prevista i a l’exercici 1998, l’execució de les inversions
no va arribar al 50%. Hi ha altres deficiències que posa de
manifest l’auditor, una d’elles és la manca de seguiment de la
prestació del servei del seu cost, d’un sistema de control de les
inversions i una anàlisi comptable per costos. En aquest sentit
Serveis Ferroviaris  ha posat en marxa un sistema de control de
les obres i s’està fent un seguiment extracomptable del
projectes d’inversió i (...). Finalment l’auditoria recomana també
clarificar la titularitat dels  terrenys en noves construccions i a
Son Rullan, per això l’empresa ha encarregat durant l’any 2000
un estudi jurídic i es preveu paral·lelament a l’actuació de
l’inventari del Govern, la regularització del patrimoni a finals de
l’any 2001.

Pel que fa referència a Gesma, en aquest cas els auditors
han fet una labor descriptiva que pot ser de molt utilitat a l’hora
de negociar els traspassos de competències sanitàries. També
recomanava l’auditor implantar un sistema centralitzat de

magatzem i de compres. Les mesures preses per millorar la
gestió en aquest sentit, han estat elaborar un pla de treball per
la implantació dels sistemes d’emmagatzemament centralitzat,
anomenar un únic responsable de compra i establir un model
s’actuació per tipus de contractes.

En relació a Ibatur, com a altres empreses auditades, els
auditors manifesten la inexistència d’objectius concrets i un pla
d’empresa que ha impedit avaluar la necessitat i oportunitat o
l’impacte de les actuacions de promoció turística dutes a terme
durant el període auditat, que han ascendit a 6.900 milions de
pessetes. És per això que Ibatur, va realitzar l’any 2000 una
contractació per disposar d’un pla de màrqueting, a partir
d’abril d’enguany. Fets constatats pels auditors, com la manca
de l’aplicació del principis de l’administració pública per a la
contractació de personal, en concret posen de manifest que de
les tretze contractacions fetes, només consta un procediment
regular, anunci públic, recepció de documents, reunió de la
mesa avaluadora en dues i la resta sense procediment. Cal
esmentar que una de les dues persones contractades ja tenia
abans una relació mercantil amb l’entitat i així hi consta, amb
una facturació, quasi mensual aproximada d’unes 377.000
pessetes  per a conceptes de seguiment d’actes, control de
comandes. Els auditors posen de manifest que aquesta
contractació podria comportar una relació laboral encoberta. 

També destaquen que en dues contractacions es varen
realitzar anuncis, però no consten que les sol·licituds rebudes
fossin objecte d’avaluació, puntuació, tampoc no hi ha
constància de la constitució de la mesa avaluadora. Aquesta
situació fa afirmar als auditors, que conclouen que les dues
excepcions de contractació de personal al servei d’Ibatur, en el
període auditat no s’han seguit, ni respectat els principis
d’igualtat, mèrit, capacitat i convocatòria pública. També es
considera que no és guarda la proporció de l’increment de la
despesa de personal i les variacions dels principals indicadors
d’activitat, així la despesa de personal s’ha incrementat en el
període auditat 95- juny del 99, en un 93%, quan els ingressos
per subvencions varen augmentar un 22%, el nombre de fires
i congressos un 50% i el nombre de col·laboracions un 28%.

També posen de manifest la situació de tres membres del
personal, que segons consta a les conclusions dels auditors,
d’un d’elles no s’ha pogut conèixer el lloc de feina que
ocupava, mentre les dues restants desenvolupaven tasques
que no estaven vinculades directament en activitats de l’Ibatur.
Aquestes situacions varen ser corregides a partir del mes
d’agost de 1999. L’Ibatur ha efectuat activitats que cabria
considerar fora de l’àmbit de les competències de l’Institut, com
subvencions per a aportacions de recursos a una fundació
privada, subvencions per a construccions i obres, manteniment
de museus, festes populars. En els exercicis 95-99 s’han
destinat a subvencions, patrocinis, ajudes i activitats similars,
un total de 3.198.000 milions de pessetes, que s’han administrat
a criteri discrecional dels òrgans de govern de l’Ibatur, sense
disposar d’una regulació i procediments que permetin
demostrar que s’han respectat els principis d’objectivitat, lliure
concurrència, igualtat i convocatòria pública. La mesura
correctora posada en marxa per l’Ibatur, a partir de l’any 2001,
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ha estat l’aplicació de la normativa general de la comunitat
autònoma en subvencions i ajudes.

Pel que fa referència a Codefoc, l’auditoria ha posat de
manifest, que aquest consorci ha actuat pràcticament com a un
instrument de gestió directe de la Conselleria de Treball i
Formació. El Parlament ja té coneixement que s’ha iniciat la
correcció d’aquesta situació amb la creació del Servei
d’Ocupació a les Illes Balears, com a entitat autònoma. Des
d’un primer moment amb el canvi de la gerència, el consorci ha
aplicat els principis de l’Administració pública per l’accés del
personal i la contractació administrativa, cosa que no s’havia
fet pràcticament en els darrers quatre anys. Igualment s’està
regularitzant la situació del personal, mitjançant informes
jurídics i la negociació del conveni col·lectiu, que inclou el
catàleg de llocs de treball, inexistent fins ara i a més s’està
procedir a fer l’inventari de tot l’immobilitzat, també inexistent
durant el període auditat.

Pel que fa referència a Foment Industrial i Institut per al
Desenvolupament Industrial, els auditors a les seves
conclusions manifesten que falta, en concret a allò que suposa
suport financer a les empreses del sector del calçat, han posat
de manifest la mancança d’avaluació i planificació de les
possibles  actuacions a realitzar per donar suport al sector del
calçat. L’absència d’estudis sobre, quins sectors i quines
empreses eren les adequades per rebre ajudes, mancança
d’estudis  de viabilitat sobre els projectes a finançar, falta de
rendició de comptes periòdica per part d’algunes de les
empreses participades, desconeixement sobre els resultats reals
i concrets obtinguts, com a conseqüència de les ajudes
concedides a les empreses participades. A allò que fa referència
a promoció del sòl industrial, posen de manifest que les
actuacions realitzades estaven mancades d’un pressupost
econòmic detallat, que contemplés les distintes alternatives del
costos i ingressos. Les decisions adoptades no es suportaven,
amb els corresponents informes tècnics i econòmics,
l’estructura i organització de la societat i l’Institut no era
l’adequada per a la realització de l’activitat.

La fixació de preus i condicions de venda no es
determinaven de forma prèvia i objectiva, en els corresponent
pla de finançament. El procediment de contractació seguit no
asseguraven l’elecció de l’oferta òptima des del punt de vista
econòmic. S’han realitzat operacions, per part de Foment
Industrial, d’arrendament i venda d’edificis  i sòl per davall del
cost directe d’adquisició, la falta de control intern i la
segregació de funcions ha possibilitat el desviament de
cobraments derivats de la venda de terrenys fora de l’Institut.
També posen de manifest, pel que fa referència a factors
determinants d’economia i dins el marc del suport financer a les
empreses del sector del calçat, han mancat estudis de valoració
que suportin el preu a que s’han venudes les distintes
participacions a empreses del sector. La venda de les
participacions ha donat un resultat negatiu de pèrdues de 863
milions de pessetes, un 96% del cost d’adquisició de la
participació. No ens consta, afirmen els auditors la realització
d’estudis justificatius del nivell de risc assumit en cada
societat, així com les causes per les quals es va incrementar
aquest risc. La finançació concedida a les empreses

participades va ser superior per l’aprovada pel consell
d’administració. A partir d’agost de 1999, la nova direcció de
l’Idi està prenent mesures per corregir les deficiències
detectades pels auditors durant el període anterior, en
referència a les anàlisis d’alternatives costos i beneficis, control
de costos per a projectes, procediments de contractació i
control intern. S’ha implantat un inventari permanent de
parcel·les de sòl industrial, fixant el consell de direcció, el preu
mínim d’adjudicació, com també s’ha elaborat un inventari
software i hardware, afectant a l’activitat de disseny gràfic amb
dues coses no realitzades durant el període auditat, a més s’han
iniciat les actuacions per seguir les recomanacions dels
auditors de liquidar la societat Moda y Diseño.

Pel que fa referència a Ceder, consorci de desenvolupament
rural, les conclusions més significatives, exposades pels
auditors són en concret que no consta per cap de les persones
que han prestat els seus serveis en el període auditat, que
hagin estat contractes seguint procediments objectius de
selecció que permetin evidenciar que s’han respectat els
principis: igualtat, mèrit, capacitat i convocatòria pública. De la
revisió efectuada als expedients de contractació de serveis, de
proveïment, consultoria i assistència tècnica, es posen de
manifest incompliments significatius de la normativa reguladora
de la contractació administrativa, alhora es posa de manifest
que amb excepcions no s’ha donat compliment als principis de
publicitat i concurrència. S’han suportat despeses de treballs
de consultoria, serveis i assistència i proveïment, les quals tot
i ser d’imports significatius no han estat objecte de cap
procediment administratiu de contractació i a més de no ajustar-
se als preceptes continguts en la normativa vigent no han
garantit que els recursos públics administrats s’hagin gestionat
amb l’eficiència adequada. 

S’han revisat un total de 20 contractes administratius, que
representen el 61% dels contractes formalitzats celebrats pel
Ceder, durant el període auditat, el 73% dels imports
contractats, en cap dels supòsits s’ha donat una adjudicació
basada en un procediment de contractació, obert o restringit.
Han estat efectuats, formalitzats diferents contractes de forma
continuada en el temps, amb alguns contractistes que són
indicadors d’haver-se fraccionat l’objecte del contracte o
d’evitar el reconeixement de compromisos plurianuals de
despesa. El 30 de juny de 1999, el consorci tenia una plantilla de
6 persones, de les quals la meitat eren personal directiu, pel que
fa a la resta presentaven unes càrregues de treball que són
clarament optimitzables en poder assumir més funcions, o una
major activitat de la que desenvolupaven. Dins el programa de
promoció comercial, exterior, que s’ha executat al llarg dels anys
auditats, s’ha realitzat un viatge de treball, que ha inclòs
escales turístiques a càrrec del Ceder, que no es justifiquen
atenent a l’objecte de la missió comercial realitzada. Des del
primer moment, la nova direcció del Ceder ha corregit aquestes
deficiències i s’han aplicat els principis de la funció pública per
a l’accés de personal, s’han donat compliment als principis de
publicitat i concurrència de la contractació pública.

Pel que fa referència a l’Institut de Biologia Animal, de les
proves que manifesten els auditors a les seves conclusions,
que de les proves efectuades allà on ha estat comparada



738 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 32 / 20 de febrer del 2001

 

l’evolució de l’activitat de la societat amb l’evolució dels
recursos disponibles, s’observa durant els anys auditats una
millora en el grau d’eficiència de la societat. Efectuada aquesta
anàlisi per serveis, es posa de manifest que aquesta millora es
produeix en tots ells, llevat del servei de protecció i millora, si
bé l’activitat ha disminuït en el període revisat, els recursos
disponibles, especialment els humans han experimentat un
increment del 80%. Durant els anys 1997,98 i 99 l’Institut va
tramitar les subvencions corresponents al programa Proagro, si
bé al decret que regula les ajudes i a l’ordre que el
desenvolupa, les subvencions havien de ser a càrrec dels
pressupostos de la comunitat autònoma i han estat satisfets per
l’institut mitjançant préstecs formalitzats per import màxim de
1.400 milions de pessetes.

En relació a les subvencions descrites en el punt anterior,
a 30 de juny del 1999 s’havien disposat dels préstecs
formalitzats els  anys 97 i 98 quantitats per import superior a les
subvencions atorgades en 77 milions de pessetes. D’aquests
imports, en concret 51 milions s’havien destinat a satisfer
despeses que no estaven relacionades amb els ajuts tramitats.

Pel que fa referència al Consorci d’aigües de la badia de
Palma, l’auditoria ha destacat particularment com a incorrectes
tant el finançament de compra d’aigua amb préstecs a llarg
termini com el sistema de retornar el préstec, en forma creixent.
Es fa una descripció de l’operació vaixell en què es posa de
manifest que el cost total haurà estat de 7.366 milions de
pessetes, estimació perquè el tipus d’interès dels préstecs
contractats  són variables, dels quals aproximadament el 19%
haurà estat despesa financera, en concret 1.411 milions,
operació que finalitza amb el darrer viatge del vaixell l’1 de
desembre del 1997 i que es pagarà fins a l’any 2006. 

En definitiva podem concloure que les auditories han servit
per posar de manifest aquells aspectes de gestió que es van dur
a terme durant la passada legislatura i que varen ser deficients
o deficitaris. S’han detectat també altres deficiències com són
la manca de control de costos i d’obres, la manca de plans
d’empresa i d’estratègia, la manca de recursos humans i
materials adequats, l’incompliment dels principis de
subvencions, l’existència de pressupostos no realistes, el
desviament en l’execució de projectes, a més d’altres qüestions
com la realització d’activitats no pròpies. 

Per solucionar totes aquestes  qüestions i evitar i redreçar
aquesta situació, el Govern ha definit uns criteris de
racionalització del sector públic de la comunitat autònoma.
L’objectiu fonamental és que la gestió de les activitats
descentralitzades de les entitats que integren el sector públic es
desenvolupi segons els principis de qualitat, agilitat i bona
gestió financera. Amb aquestes finalitats s’estableix que els
serveis  públics, econòmics, reservats o de titularitat pública
podran ser prestats tant per les entitats públiques empresarials
com per societats mercantils. D’altra banda les activitats
econòmiques que no són servei públic però sí d’interès
general, seran realitzades per societats mercantils i l’actuació
d’aquestes  empreses s’haurà de dur a terme sobre el principi de
no discriminació respecte del sector privat. 

Respecte del personal directiu, s’ha de garantir una gerència
professional, amb contractes laborals d’alta direcció, amb la
fixació, per acord del Consell de Govern, de les clàusules
particulars que es considerin necessàries i que hauran
d’incorporar-se a aquests tipus de contractes. Tant els
organismes públics com les societats mercantils elaboraran, a
partir d’objectius definits, propostes de contractes programa
plurianuals  que inclogui la medició dels objectius que facin
possible l’avaluació de la gestió. En relació al personal no
directiu dels organismes autònoms, funcionari o laboral, ha
d’estar subjecte a la normativa pròpia que li resulti d’aplicació:
Llei de Funció Pública, normativa laboral. El personal de les
entitats públiques i empresarials s’ha de regir pel dret laboral
amb les excepcions relatives al personal funcionari. L’accés del
personal laboral s’ha de dur a terme d’acord amb els principis
d’igualtat, mèrit i capacitat. El personal funcionari s’ha de regir
per la legislació sobre funció pública que li resulti d’aplicació;
el personal de les societats mercantils s’ha de regir pel dret
laboral sense excepcions i s’han de fixar reglamentàriament les
funcions i categories generals del personal del sector públic així
com les retribucions mínimes corresponents.

La contractació s’ha de sotmetre a la normativa que
legalment sigui d’aplicació als organismes públics i a les
societats mercantils, els quals hauran de disposar dels mitjans
necessaris  per a una correcta gestió de la mateixa. Quant al
patrimoni, els ha de ser d’aplicació la Llei de patrimoni de la
comunitat autònoma.

Per a la reestructuració del sector públic i en la creació de
nous organismes públics o societats mercantils s’aplicarà la
delimitació del sector d’administracions públiques segons el
SEC 95. El Pla general de comptabilitat pública serà d’aplicació
als organismes autònoms i el mateix pla, adaptat al sector
públic, a les entitats públiques empresarials. Les societats
mercantils  de la comunitat autònoma aplicaran la normativa
específica que legalment els correspongui; el president de cada
ens formularà els comptes anuals, que seran aprovats pel
consell d’administració. 

Els organismes públics i les societats mercantils de la
comunitat autònoma trametran trimestralment a la Conselleria
d’Hisenda la informació dels comptes que reglamentàriament es
determini. Les entitats públiques empresarials aplicaran un
sistema pressupostari simplificat i la seva liquidació ha de ser
un producte automatitzat en origen en la comptabilitat
patrimonial. Es mantendrà l’actual regulació de l’endeutament
i del control de la gestió de tresoreria dels organismes públics
i de les societats mercantils de la comunitat autònoma; així
mateix s’haurà de trametre trimestralment a la Intervenció
General la informació sobre contractació d’obres, serveis,
subministraments, convenis, contractació de personal i
remuneracions que s’estableixin reglamentàriament.
S’implantaran sistemes de control financer permanent per
complementar amb les auditories anuals i les informacions
trimestrals ja esmentades.

Els organismes autònoms implantaran les aplicacions
informàtiques corporatives del Govern; les societats públiques
empresarials  i les societats mercantils implantaran programes



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 32 / 20 de febrer del 2001 739

 

informàtics comuns per a la gestió de nòmines, contractes,
comptabilitat i quadres de comandament vinculats a les
aplicacions corporatives del Govern.

Tot això, senyores i senyors diputats, és la voluntat de
racionalitzar l’estructura i les funcions del sector públic
autonòmic. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva intervenció. I arribats a
aquest moment, deman als diferents portaveus dels grups
parlamentaris  si volen un recés o si podem continuar la sessió.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Des del Grup Parlamentari Popular demanaríem un recés de
tres quarts d’hora.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, és el que preveu el Reglament. D’aquí a tres quarts
d’hora es reprendrà la sessió. 

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem, si volen, la sessió de la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts. Pertoca ara, per formular preguntes o
observacions, la intervenció dels grups parlamentaris de menor
a major i per un temps màxim de deu minuts. Per tant demanaria
als  grups parlamentaris que vulguin intervenir... Per tant, té la
paraula, idò, el Sr. Pons en nom del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
qualsevol ocasió en què es  mira enrere, sobretot l’actuació de
corporacions plurals com són les corporacions polítiques, si
aquesta observació està feta per persones independents
sempre sorgirà una situació de conflicte, una situació de
conflicte que no podíem caure dins el parany de convertir la
Cambra en una divisió entre bons i dolents, en principi, però sí
que serveix en aquesta ocasió per tenir una idea clara de la
situació de les societats  participades pel Govern, o consorcis,
o qualsevol altra figura jurídica que hagi adoptat l’actuació en
el passat.

Però també és cert que quan la direcció política, en aquest
cas de la comunitat autònoma, canvia de signe polític és lògic
que es vulgui tenir una visió global, una fotografia del moment
en què es pren el Govern, en què canvia la direcció, i sota
aquesta idea creim que les auditories donen, amb totes les
divergències que puguin manifestar els grups involucrats en
l’actuació durant aquests anys, amb totes aquestes diferències,
dic, sí que donen una fotografia de com funcionava o de com
feien funcionar amb línies no diré generals, sinó molt

particulars, perquè la situació segons les empreses és diferent,
però sí com feien funcionar aquestes societats.

No és una qüestió d’acusacions, però sí que és una situació
de punt i seguit. No crec jo que sigui una missió d’aquesta
comissió del Parlament mirar la quantitat de conflictivitat o de
delicte que puguem imputar a una sèrie d’actuacions que aquí
s’han manifestat, però sí crec jo que pot servir del que no s’ha
de fer; per exemple del que no s’ha de fer, què és el que podem
corregir, que serveixi a l’actual direcció política i administrativa
d’aquestes illes com a lliçó, com a paradigma que indiqui quin
ha de ser el canvi i cap a on s’ha de dirigir la voluntat de fer-ho
cada vegada millor. 

Està clar que té dues lectures que són diferents. Una que no
podem defugir és que som diputats i que escoltam i que tenim
certa memòria escoltant les intervencions que moltes vegades
es fan en els plenaris; aquestes intervencions que es fan moltes
vegades en els plenaris, si les comparam amb les notícies, amb
les asseveracions que s’han fet avui aquí, hem de relativitzar
molt aquesta divisió de qui són els bons i qui són els dolents,
i hem d’aprofitar sobretot, crec jo que és un moment d’aprofitar
una ocasió magnífica, una ocasió d’or, que es produeix a
vegades, que es produeix poques vegades, que consideram que
és de difícil..., moltes vegades són difícils de prendre les
mesures per modificar l’actuació de les persones, però (...) és
d’absoluta necessitat. 

Per tant, nosaltres creim més que ha de succeir d’avui al
futur el que ja s’ha començat, no tan sols dins la Conselleria
d’Hisenda, sinó també per part d’altres actuacions d’altres
conselleries del Govern, la feina que ja s’ha començat per
corregir les desviacions o les actuacions que almenys són
discutibles, no vull dir que siguin il·legals perquè no tenim prou
documentació per dir-ho, però sí que de tant en tant pugui
significar una major transparència i un major ajustament a una
legalitat que està establerta moltes vegades per decisions
d’aquest mateix parlament.

Per tant, no crec jo, seria un mal favor que faríem a
l’autonomia si ens aturàssim avui a contemplar només les
auditories o les inspeccions, crec jo que seria un mal favor i no
acaben en elles mateixes. Crec profundament que ha de marcar,
primer de tot, un canvi d’estil, i poder, amb la mateixa
transparència, d’aquí al temps que es vulgui, tenir coneixement
de quines són les mesures que s’han pres, les mesures que
s’han pres per corregir aquestes situacions, i quin és el
funcionament de les mateixes societats, perquè no hi ha ningú,
no hi ha cap grup que pugui manifestar bondat o maldat
enfront d’un altre, però sí que l’actuació de les persones que
tenen el suport dels partits polítics, dels grups polítics
d’aquesta cambra, sí que són responsables del funcionament
en el futur.

Per tant, amb  aquesta modificació de conductes que ja s’ha
manifestat, que ja s’ha posat en funcionament, i la voluntat que
s’haurà de manifestar en el futur de fer-ho millor, ens agradaria
que la pròxima auditoria que s’hagués de fer en aquestes
empreses fos una fotografia d’una situació millor i més
ajustada. Per tant ens agradaria saber també si per part de la
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Conselleria d’Hisenda, òbviament en la matèria que li pertoca,
té pensades actuacions o començades actuacions per modificar
la situació moltes vegades lamentable en què estan les
societats que han estat auditades durant l’any passat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Sr. Conseller d’Hisenda i
Pressupostos, pot contestar individualment o globalment als
grups intervinents. Per tant, donarem idò la paraula, en nom del
Grup Parlamentari Popular, a la diputada Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, en
primer lugar yo querría decir, si el Sr. Conseller de Hacienda, el
Gobierno, ha vomitado ya todo lo que tenía que vomitar
respecto al Partido Popular; esta es la primera pregunta, saber
si ya acabamos aquí, si ya se ha vomitado todo, porque es una
cuestión que nos interesaría conocer, y la verdad es que yo
creo que ha dado tanto asco este vomitado que hasta los
socios del pacto de progrés se han ido y no han querido aquí
intervenir en esta farsa.

Lo primero que hemos de decir también es que en diez
minutos no nos podemos defender de una intervención de tres
cuartos de hora, pero nos iremos defendiendo oportunamente,
y decir que usted hace meses que tiene estas auditorías en su
poder y que no ha tenido la caballerosidad de enviarlas al
Partido Popular. Esto es propio de una actitud cobarde a la que
ya nos tienen acostumbrados como gobierno y es desde luego
una porquería que a usted como conseller de Hacienda no le
honra lo más mínimo.

Por lo tanto ya le digo que contestaremos cuando usted nos
las proporcione, me gustaría si hoy mismo nos puede
proporcionar todas estas auditorías del pasado del Partido
Popular, e iremos contestando con ruedas de prensa, como
podamos, a todas y cada una de estas auditorías de las
empresas públicas.

Nos gustaría también conocer esta auditora Faura Casas,
que ustedes han contratado para que les hagan este trabajo tan
sucio, que nos diga qué ha costado, qué dinero público ha
empleado el Govern en hacer este tipo de auditorias, porque
hay que recordar que todas las empresas públicas están
auditadas anualmente por distintas auditorías (...), Ernst &
Young, Arthur Andersen, Forner Salas...; son auditorías, todas
las empresas estaban auditadas; ustedes cuando estaban en la
oposición tenían copias si así lo deseaban de todas las
auditorías de las empresas públicas, y allí constaba
precisamente si se habían ejecutado contablemente
correctamente la empresa pública en su funcionamiento, y de
todas ellas ustedes ya digo que tienen copia y por lo tanto no
se entiende por qué este encargo de unas auditorías que
además se contraponen a las auditorías anuales.

La única en la que nos vamos a centrar en esta intervención,
para defendernos, porque yo creo que la indefensión del
Partido Popular ha sido gravísima en una democracia, es una,
la de Ibatur, porque ustedes la han filtrado en los medios de
comunicación, la han filtrado aquí en los medios de
comunicación, y básicamente es en esta de Ibatur en la que nos
vamos a centrar. Ha salido esta mañana en un medio de
comunicación en portada; el Sr. Conseller de Turismo, supongo
que el pelota número uno del Sr. Presidente, pues les sirvió en
bandeja esta venganza que el presidente ya anunció el sábado
cuando el Partido Popular denunció un blindaje de 112 millones
de pesetas. El problema del conseller de Turismo y creo que del
propio presidente esta mañana es que no conocían que incluso
de esta farsa de auditoría de Faura Casas, el propio gobierno
balear la ha contestado; la propia actual gerente del Ibatur, la
Sra. Blackman, ha contestado, en fecha 21 de julio del 2000
contestó por escrito, en un informe de cinco folios,
contrarestando y diciendo que no era verdad lo que se reflejaba
en la auditoría de Faura Casas, pero no se preocupe, que ahora
vamos a entrar en toda esta documentación.

Primero le haría mención a las auditorías financieras del
Ibatur. Tengo aquí en concreto tres auditorías financieras, la del
año 98, 20 de abril del 98, 12 de mayo del 97 y 31 de diciembre
del 98, además realizadas por consultores diferentes; unas
están realizadas por Fornés Salas y otra por Ernst & Young, y
siendo auditores diferentes, ejercicios diferentes, todas ellas
coinciden que en nuestra opinión el Instituto Balear del
Promoción del Turismo cumple adecuadamente con la
legislación más importante que le es de aplicación relativa a la
administración y control de los fondos públicos. Incluso la del
año 97 hace referencia al esfuerzo que hizo el Ibatur para
adaptarse a la nueva ley de contratos del Estado del año 95 y
que se adaptó prácticamente en su totalidad. Por lo tanto, aquí
hay unas auditorías completas, bien explicadas, como hay en el
resto de empresas públicas, de la gestión financiera del Ibatur
y que ustedes tienen del Ibatur.

Decir que esta auditoría de Faura Casas respecto al Ibatur
dice cosas como que hay discrecionalidad presupuestaria,
cuando los presupuestos del Ibatur se elaboran en un consejo
de dirección que está formado por la Administración y por el
sector turístico, que elabora y aprueba los presupuestos y
elabora la distribución de los presupuestos. Dice Faura Casas
que se tendría que hacer un plan de márqueting trianual, y este
consultor, este señor no sabe que un plan de márqueting se
hace desde el año 80 y pico en el Ibatur; siempre se ha hecho
un plan de márqueting, por lo tanto lo que él propone ahora
pues la verdad es que conviene que se mire, ¿no?, porque
siempre ha existido. 

Dice que se hacen..., se subvencionan obras, se
subvencionan actos y se subvencionan fiestas chapuceras, y
a mi me hace gracia porque se siguen subvencionando
actualmente, y de hecho la última que se subvencionó fue Sant
Antoni de Sa Pobla, que creo que usted participaba
activamente en la fiesta y, por lo tanto, que sepa que la
subvencionaba el Ibatur, que esta auditoría que usted ahora ha
enseñado aquí pues dice que no se debería hacer; lo digo a
título de ejemplo, ¿no?; y también dice que viajes, se mete con
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los viajes, y yo creo que podemos recordar que el Sr. Celestino
Alomar ha estado en Las Vegas, ha estado en México, ha
estado en Cuba, ha estado en la República Dominicana..., y yo
creo que, bueno, que se sigue actuando y no cumplen las
recomendaciones que les hace este auditor.

Se mete también con el tema del personal. Es francamente
gracioso que ustedes, y precisamente en el Ibatur, se atrevan
a hablar del tema del personal. Yo no sé, Sr. Conseller, si usted
les informó, al Sr. Faura Casas le informó que había un caso de
enchufismo, con un acta notarial, precisamente yo fui al notario
para levantar acta y dar fe que había tres personas..., no, no, no
importa que se ponga nervioso, nosotros hemos aguantado
aquí toda esta farsa y ahora estoy diciendo si usted, ¿por qué
no encarga una auditoría a Faura Casas sobre qué opina de que
haya una acta notarial con tres personas enchufadas y
amañando un concurso público? Por lo tanto no importa que se
pongan tan nerviosos. Es que es alucinante.

Yo le haré comentarios sobre lo que dice la Sra. Tiffany
Blackman el 21 de julio del 2000 contrarestando el informe de
Faura Casas. La Sra. Tiffany Blackman, su gobierno en
definitiva, Sr. Conseller, dice: “No podemos compartir estos
criterios por las siguientes razones”; primero dedica todo un
apartado al tema precisamente de la entidad de derecho público
como tal. El Sr. Faura Casas no se entera de lo que es la
administración institucional de la comunidad autónoma, no
distingue entre un ente de derecho público sometido a derecho
privado, un organismo autónomo de carácter administrativo, un
organismo  de carácter financiero, lo que es una sociedad
anónima, es decir, todo lo que permite de administración
institucional la legislación estatal y la legislación de esta
comunidad autónoma, y la Sra. Blackman tiene que hacer un
recordatorio a ese señor explicándole que hay una legislación
específica, y que la naturaleza jurídica del Ibatur es correcta, y
de hecho ustedes no han cambiado la naturaleza jurídica del
Ibatur; gracias a Dios siguen con los criterios que estaban en
la época del Partido Popular, y la naturaleza jurídica hoy del
Ibatur es la misma que había. Dice, por tanto, que en suma la
legislación aplicable contempla la existencia de empresas
públicas que no realicen actividades industriales o mercantiles.

Dice también la Sra. Blackman que el instituto, de acuerdo
con lo anteriormente expuesto, ajusta su actividad contractual
a la Ley de contratos de las administraciones públicas. Dice
también que de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de finanzas
de la CAIB, artículo 65 y siguientes, el instituto ajusta su
actividad al Decreto 128/93 y al acuerdo del Consell de Govern
de 19 de diciembre del 95, de organización de la contabilidad y
de rendición de cuentas de las empresas públicas de la CAIB.
Sigue diciendo su gobierno contra este informe que de acuerdo
con el manual de presupuestos de la CAIB son inversiones de
carácter inmaterial los gastos no materializados en activo
susceptibles  de producir sus efectos en varios ejercicios
futuros: campañas de promoción turística, ferias, exposiciones,
estudios...; así se contempla en las correspondientes leyes de
presupuestos de la CAIB para los ejercicios 98 y 99, y el
instituto ha aplicado la tabla de equivalencias establecidas por
la Conselleria de Economía y Hacienda.

Sigue diciendo la Sra. Tiffany Blackman que para los
contratos administrativos de servicios y de suministro, y
privados de cuantía no superior a dos millones de pesetas, se
está a lo establecido en el artículo 57 de la Ley de contratos de
las administraciones públicas o al 56 del texto refundido. En
todos los demás casos se aplican los procedimientos regulados
en dicha ley.

Sigue diciendo también la Sra. Tiffany Blackman que el
personal laboral de la Administración de la CAIB, por su propia
naturaleza tiene un tratamiento específico diferenciado a nivel
retributivo del personal funcionario. El instituto debe contratar
a su personal en régimen de derecho laboral y en su día, con
informe de la Conselleria de Función Pública, equiparó las
retribuciones a las correspondientes al personal funcionario. 

Dice también que el instituto, de acuerdo con el artículo 1
del Decreto 67/89 tiene como objeto genérico la promoción
interior y exterior del turismo en el marco de la política turística
de la comunidad autónoma. Este objetivo no se concreta en lo
que la doctrina denomina actividad de fomento de la
administración; se concreta en la promoción de las Islas
Baleares en los distintos mercados emisores como un destino
turístico de calidad para todo el año mediante iniciativas
propias o mediante el apoyo o patrocinio de eventos o
acciones que tengan una repercusión en la consecución de los
fines que debe tutelar el instituto. Dice también que el artículo
7.1 del Decreto 67/89 contempla la participación del instituto en
construcciones, acondicionamientos, reconstrucciones,
restauraciones de edificios, objetos y muebles, tanto con
entidades públicas como privadas, precisamente algo que ponía
en cuestión la auditoría de Faura Casas. Dice así la Sra. Tiffany
Blackman, que “en los correspondientes presupuestos del
instituto aprobados por el Parlament balear se contempló
expresamente el acondicionamiento de zonas turísticas”, es
decir, los propios presupuestos de la comunidad prevén estas
obras que luego al Sr. Faura Casas no le parecen bien.

Dice que respecto a los justificantes de todos los
expedientes, dice la Sra. Tiffany Blackman y concluye que, por
lo que se refiere a los justificantes sobrantes en los expedientes
correspondientes a los convenios de colaboración, “debemos
destacar que no sólo se justifica el gasto realizado mediante
facturas, recibos, justificantes de pago y, en su caso,
certificaciones, sino que también se exige acreditación del
cumplimiento del objeto del convenio mediante un dossier
fotográfico o de prensa, una muestra del material promocional,
etc.”, y acaba (...) del Ayuntamiento de Escorca, que el Faura
Casas lo ve tan mal, y dice: “...y sin perjuicio de detectar otros
errores en el borrador, por ejemplo debemos destacar que el
Ayuntamiento de Escorca en el 97 aportó, no una relación
firmada por el alcalde, sino dos certificaciones expedidas por el
órgano competente de acuerdo con la legislación de régimen
local y con el visto bueno del alcalde, que suman un total de 7
millones de pesetas. Palma, 21 de julio del 2000". Firmado:
Tiffany Blackman, directora.

Ya le digo, Sr. Conseller, que sólo hemos tenido
oportunidad de defendernos de una de estas auditorías que
usted aquí ha presentado, de esta farsa. De las demás
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esperamos, ya digo, que hoy mismo  nos las remita para poder
nosotros contestarlas adecuadamente y podernos defender
como toca.

Del Ceder sólo comentaría que tenemos aquí hoy sentado
de su partido al presidente de la Mancomunidad del Raiguer,
que era el vicepresidente del Ceder, que también podría darnos
explicaciones de todo lo que usted ha dicho sobre el Ceder, y
en definitiva, Sr. Conseller, desde nuestro grupo consideramos
una vergüenza esta farsa que usted hoy ha montado aquí. 

No es algo propio de usted, la verdad, el papel que hoy ha
hecho aquí; usted precisamente pasa por ser uno de los
consellers más dignos que tiene este Govern, pero yo sí que
desde nuestro grupo le pediría que por qué no encarga usted,
si tan interesado está en esta actividad de investigación, una
auditoría sobre el blindaje del Sr. Felio Morey y los 112 millones
que ha dejado de ingresar en el erario público por una rescisión
de mutuo acuerdo, que aclare por qué le han dado 3 millones de
pesetas  por ocho meses trabajados... Esto tal vez una
auditoría..., tiene repercusión económica, esto, es dinero
público. Al igual que los 100 millones o más que se llevan
pagados por despidos improcedentes en empresas públicas, un
tema muy delicado porque se ha jugado con personas y se ha
hecho una persecución política, y la propia administración ha
hecho despidos que ha reconocido como improcedentes y ha
pagado, y ha contratado luego gente en su lugar. Por lo tanto,
también podría hacer una auditoría del porqué de estos
despidos improcedentes y este dinero público que se ha tirado
por la borda, dinero de los ciudadanos, sólo por su manía de
persecución política.

Una auditoría también en materia de personal sobre este
enchufismo  del Ibatur, del acta notarial, y a ver qué opina Faura
Casas de que haya un acta notarial con tres personas y el
principio de mérito y capacidad que usted tanto ha defendido,
pues no se qué es peor, ¿no?, si contratar a personas que se
podía, porque era legal, sin hacer concurso público, o hacer
concursos amañados. Yo no sé qué es más indigno, Sr.
Conseller, cuando le recuerdo que ustedes también siguen
contratando a dedo en las empresas públicas y lo puedo
demostrar. Por lo tanto, tampoco nos vengan aquí con el mérito
y la capacidad como si fueran el no va más.

Y también otra auditoría que también se podría estudiar es
el sobreprecio que el Govern balear pagó por las fincas de
Albarca y es Verger. Con ello yo creo que también
avanzaríamos en esta labor de investigación de cara al interés
público.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula el conseller d’Hisenda i
Pressupostos per contestar. 

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Cabrer, vostè diu que possiblement això no sigui el meu estil. Jo
sí que li diré que aquesta intervenció que vostè ha fet sí que és
el seu estil, és a dir, desqualificar. Vostè audita, vostè jutja,
vostè condemna.

Jo el que he fet avui aquí ha estat venir a presentar unes
auditories que tenc damunt la taula del meu despatx
aproximadament des del juny o el juliol, que possiblement amb
unes condicions polítiques hagués estat de més habilitat la
filtració d’aquestes conclusions, he estat estrictament
escrupolós, les he presentat aquí, vaig demanar la
compareixença voluntària, el Partit Popular em va demanar
informació d’aquestes auditories i vaig dir que vendria i
compareixeria aquí i presentaria... No he afegit res, no he valorat
res; en tot cas, de les conclusions he llevat determinats temes
que, bé, pensava que podien tenir un interès diferent, i si vol
que entrem en valoracions, hi podem entrar. Jo he fet feina dins
empreses d’auditories, i he dit als mitjans de comunicació que
el llenguatge auditor habitualment és dur, el llenguatge auditor
moltes vegades es pot treure de context i moltes vegades, quan
per a un auditor un expedient de contractació és irregular pot
ser perquè falta la fotocòpia del carnet d’identitat del
contractista; és a dir, amb aquestes excepcions, jo crec que la
meva actuació aquí és la correcta.

Miri, a mi el que m’interessa de les auditories són aquells
temes en els quals  puguem incidir per millorar la gestió. Li puc
assegurar que no m’interessen les altres coses, no m’interessa
entrar en el fet de si una contractació d’una persona, de si feia
feina o no feia feina; si vostè es troba còmoda amb aquest
debat jo no m’hi trob, però crec que la meva obligació és venir
aquí i exposar. 

Vostè ha desqualificat una empresa auditora no sé per quin
motiu, possiblement perquè la feina que han fet no li ha
agradat; això vol dir que quan li agrada són molt bons auditors,
quan no li agrada són molt mals auditors. Aquí es varen fer uns
plecs de condicions, que va dur endavant la contractació la
Intervenció de la comunitat autònoma, i ha fet el seguiment de
tota la realització dels treballs. Aquests treballs en concret
vostè demanava què havien costat; idò han costat, a Ernst &
Young, que crec que ha fet les auditories de la majoria
d’empreses de la comunitat autònoma i diu coses que
segurament no li agraden, és a dir, aquesta empresa
segurament..., no sé per què no ha citat res d’aquesta empresa,
segurament quan diu que s’han pres decisions que han afectat
i que han suposat un forat econòmic de 893 milions de
pessetes, en el cas de Foment Industrial, idò no li sembla
malament, o quan es diu que s’han desviat cobraments
particulars i estan a la fiscalia de persones o persona que ha
cobrat uns doblers fora, això no li pareix malament, i ho posa de
manifest l’auditor, i aquí l’auditor no és dolent, no és un
canalla, com quasi ha arribat a dir que és aquesta empresa
auditora, amb la qual no tenc cap tipus de relació ni conec de
res, i que va guanyar un concurs públic i que està inscrita
correctament en el registre d’auditors.
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Demanava la informació del que havien costat. Ernst &
Young que ha cobrat 9 milions de pessetes i Faura Casas
6.600.000 pessetes per a la realització de les auditories.

Vostè després utilitza les al·legacions de la Sra. Blackman.
Bé, idò, com a mínim veurà que hi ha hagut un tràmit
d’al·legacions. Pot fer una crítica, que és que s’ha fet una
auditoria d’uns anys i els gerents han canviat, i es podria donar
el cas -i no dic que s’hagi donat ni que no s’hagi donat- que
l’actual gerent no tenia interès en entrar en aquesta feina; es
podria haver donat el cas. Ho pos de manifest aquí com a una
limitació d’aquesta feina, però en el cas que un gerent d’una
empresa pública o d’un institut entra a discutir les al·legacions
s’aprofita..., i també li he de dir una cosa: no he entrat en les
al·legacions de..., com no he entrat en moltes qüestions que
citen les auditories; també l’auditor les ha analitzat, i l’auditor
diu que aquestes al·legacions que ha presentat l’entitat
considera que no alteren -i ho diu així- les conclusions de
l’informe d’auditoria operativa.

Vostè diu que s’auditen les empreses públiques. És cert,
s’auditen financerament. Una auditoria financera no té per què
posar de manifest si una contractació de 7,5 milions de pessetes
d’una persona per un contracte d’alta direcció, anava o no
anava a fer feina, no ho posaran de manifest. Què m’agradaria,
a mi? Idò possiblement m’agradaria que d’aquí a quan s’acabi
aquesta legislatura -expòs un desig- que es pugui fer una
auditoria operativa i de gestió dels darrers quatre anys i que
puguin respondre els gerents de les empreses públiques. 

En definitiva, quan es fa una auditoria financera del que es
tracta és d’analitzar si els estats comptables reflecteixen la
situació econòmica patrimonial, no es va a analitzar determinats
temes que sí es posen de manifest amb una auditoria operativa
i de gestió.

Li torn a repetir, Sra. Diputada, que entenc -i no entr en les
desqualificacions personals que vostè ha posat avui aquí-
entenc que l’actuació..., he intentat, com a mínim, ser
escrupolós. Aquestes auditories vostè diu..., jo estat el primer
molest que s’hagin filtrat, o que s’hagi filtrat aquesta en concret
de l’Ibatur, però també li he de dir una cosa: possiblement
qualque membre del Partit Popular tenia aquesta auditoria,
perquè es fan unes afirmacions damunt els mitjans de
comunicació que, si no es té, es difícil que es facin. En
definitiva, quan es van presentar aquestes auditories a les
empreses públiques, aquestes auditories varen ser discutides
en els consells d’administració, i crec recordar que en tot
aquest procés, des que es tenen fins a avui, només va sortir en
un mitjà de comunicació un tema relacionat amb el Consorci
d’aigües de la badia de Palma, i crec que va ser en concret un
membre del consell d’administració que va comentar les
conclusions a la premsa. 

Per tant, crec que l’actuació de venir, de demanar una
compareixença voluntària i d’exposar aquests temes, ja li ho dic,
si vol podem entrar en un debat, jo no he afegit res a allò que
han dit els auditors, i podria entrar a discutir determinats
aspectes  o determinades conclusions dels auditors amb els
quals no estic d’acord, però allò que m’interessa d’aquestes

auditories és que determinats temes relacionats amb el que
posen de manifest la majoria i que també sortia a les auditories
financeres és que les contractacions que es facin tant d’obres
de servei com contractacions de personal siguin el més justes,
equilibrades, transparents, que se subjectin als principis de
lliure concurrència, i intentar que les empreses públiques actuïn
amb criteris de racionalitat econòmica, i que aquests siguin els
únics criteris i les úniques actuacions per les quals haguem de
rendim comptes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, grups que vulguin
intervenir? Té la paraula el Sr. Pons per part del Grup Socialista.

EL SR. PONS I PONS:

Primer de tot hem de manifestar una sorpresa, i és la
utilització de la tècnica del ventilador quan no hi ha una
acusació al Partit Popular. Les auditories que s’han presentat
avui aquí no són contra el Partit Popular perquè els partits,
benauradament, encara no són culpables de delictes, segons la
llei que vigeix en aquest país. Les malifetes, les fan les
persones, i les persones poden correspondre a un partit o a un
altre. És una fotografia instantània, un poc llarga en el temps, si
volem, però és una fotografia d’un moment determinat feta per
empreses que no hi ha perquè discutir la seva honradesa quan
fan el treball.

Si es detecten en el sistema de contractacions de persones
o d’obres situacions irregulars, és lògic que aquestes empreses
ho reflecteixin, i amb aquesta darrera intervenció del conseller,
quan posa evident que han tengut oportunitat aquestes
empreses auditades de contestar, de participar en la mateixa
auditoria salvant aquelles coses que ells creien que no
s’ajustaven a raó, crec que ha estat una actuació transparent.

No val que només tenguin les auditories els interessats.
Estam en un parlament i és convenient que hi hagi
transparència i claredat. Per tant aquestes auditories -
òbviament si n’hi ha exemplars també ens agradaria poder-les
llegir en la seva totalitat- no serveixen per a res més que, potser
és la civilització judeocristiana que ens ho fa dir, de penediment
i modificació d’hàbits que almenys són dubtosos, no direm si
seran il·legals o no, però dubtosos quant a eficàcia, quant a
transparència, quant a justícia de les persones. Per açò no crec
jo que hi hagi un atac frontal al Partit Popular, i ens ha semblat
un poc exagerada aquesta reacció de: “I vostès més”. 

Quan es presenten les auditories no es presenten en contra
de ningú; són una anàlisi de com han funcionat aquestes
empreses, i si hi ha gent que no ho ha fet bé, si hi ha gent que
ha contravingut les lleis, si hi ha gent que ha tingut tractes de
favor per segons quines persones, idò és lògic que ho
sapiguem tots, perquè els diners efectivament són públics i tots
som responsables davant els ciutadans de demostrar la bona
cura que hem tingut en la seva despesa. Negar les evidències
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en aquestes situacions duu a situacions no diré patètiques però
gairebé.

Analitzem quines són aquestes auditories i vegem quins
són els mitjans que hi ha a disposició de l’Administració
perquè no es tornin a repetir, i pensem que en el futur -i açò ens
ha alegrat moltíssim, sentir-ho del propi conseller- fent
auditories exhaustives al cap de quatre anys no es trobin les
irregularitats, si és ver que ho són, suposam que sí, les
irregularitats que manifesten les auditories que avui han estat
presentades en aquesta comissió.

El llenguatge, encara que sigui dur, a vegades és excessiu,
i parlar de farsa, atac, vergonya o persecució política, supòs
que és més produït per l’exaltació de cor en defensa del propi
grup que no un exponent del pensament que té la portaveu del
Grup Popular quan analitza la qüestió (...) Per tant reiteram, Sr.
Conseller, que ens agradaria, òbviament si és possible, poder
consultar aquestes auditories però, sobretot, els mitjans que
pugui posar de la seva part i de tot el Govern, òbviament,
perquè no es tornin a produir situacions tan lamentables com
les que avui ha tingut, no direm l’honor, però sí la gallardia de
presentar davant aquesta comissió per a coneixement de
tothom.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Té la paraula en torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Cabrer per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.
Conseller, no es que me guste ni me deje de gustar entrar en
descalificaciones, pero usted póngase en la situación del
Partido Popular. El Partido Popular saca un tema de un
escandaloso contrato de 120 millones de pesetas; dimite una
consellera; el presidente de esta comunidad autónoma el
sábado le dice: “Sr. Ortea, le voy a sacar más papeles de los que
usted se puede imaginar; la Sra. Cabrer sabe mucho de estas
cosas”. Amenazas. Estamos amenazados; desde que hemos
empezado la legislatura el Partido Popular está amenazado.

Hoy sale una portada en un medio de comunicación:
“Graves irregularidades en el Ibatur”; filtración. Usted presenta
unas auditorías aquí. Usted, no sé si ha hecho valoraciones o
no, pero ahora usted nos ha puesto a caldo, a ver si me
entiende, usted aquí nos ha puesto a caldo, y simplemente
nosotros en turno de defensa contrarestamos una, que es de la
única que hemos podido tener información rápidamente y
corriendo durante todo el día porque no hemos tenido derecho
de defensa, que es la de Ibatur, y le decimos que a parte de
todas  las auditorías financieras del Ibatur que yo le he
enseñado, que las hemos tenido que ir a buscar, le decimos que
hay un informe de su propio gobierno, de la gerencia de Ibatur,
que no está de acuerdo con esto.

Usted luego, claro, viene aquí y se mete con nuestra actitud,
pero ¿qué actitud ha de tener el Partido Popular? Su obligación
no es hacer auditorías o..., me da igual si es su obligación o no
hacer auditorías del pasado, su obligación es que si usted
detecta una irregularidad que comentó el Partido Popular se
vaya a los Juzgados al día siguiente, esta es su obligación. Por
lo tanto usted, si ve alguna irregularidad, y como usted
cualquier conseller de su gobierno o cualquier director general,
si detectan alguna irregularidad del Partido Popular, coge, lo
denuncia ante los tribunales de justicia y se acabó, pero no
están aquí con informes filtrando, no filtrando, meses sin darlos
al Partido Popular; yo le pediría también quien filtró la del
Codefoc y los fondos de formación, que por cierto todavía
estamos esperando al Sr. Grosske que comparezca aquí a
explicarnos el rollo de los fondos de formación. ¿Quién la filtró,
Sr. Conseller? 

Lo digo porque no nos venga usted aquí, con carita de
buena persona y de santo, cuando esta no es la realidad que
está viviendo el Grupo Parlamentario Popular y mucha gente
que votó al Partido Popular cada día en los medios de
comunicación con esta política suya de ventilador y de decir,
además, las verdades a medias, porque esta es la situación que
estamos viviendo, y que todo lo que le pasa al pacto de
progrés es culpa del Partido Popular y que si hay un blindaje
de 120 millones de pesetas la venganza, la venganza del Sr.
Ortea, ya nos avisaban el sábado, la venganza, le mandaban
mensajes al móvil, ya nos amenazan. Ya nos reímos, si nosotros
mismos ya nos reímos de esta situación que estamos
padeciendo.

Ahora usted en la réplica me dice que si los auditores son
duros y que usted no lo comparte y lo ha dicho a los medios de
comunicación, porque a veces falta del DNI del contratista; nos
ha dicho todas estas..., pero esto lo ha dicho a los medios de
comunicación, a nosotros no. A nosotros, usted a venido aquí,
nos ha leído los informes y no nos ha dicho ni que le parecían
duros..., ha reconocido que no hemos tenido derecho de
defensa, porque efectivamente hay dos tipos de auditorías,
esto hay que dejarlo claro: las auditorías financieras, de
contabilidad, que se hacen anualmente, y luego hay auditorías
que se llaman auditorías de gestión. Pues bien, las auditorías
financieras las tenemos en todas las empresas públicas
anualmente y no hay ninguna irregularidad en ninguna de ellas;
son las auditorías importantes, de contabilidad. Luego uno si
quiere puede encargar de una empresa una auditoría de gestión,
que lo normal es para ver la eficacia y la eficiencia de la
empresa, no para ver irregularidades, sino en si la eficacia, si
funciona bien la empresa o no, y esas auditorías de gestión,
primero que se suelen hacer de cómo está funcionando la
empresa en el momento, lo anormal es pedir cómo funcionaba
hacer cuatro o cinco años, esto no es lo normal, pero bueno,
ustedes  ya la encargaban premeditamente hacia el pasado, pero
lo normal hubiera sido pedir, si ustedes de verdad querían
saber cómo funcionaban las empresas y qué podían cambiar
para mejorarlas, se encargan del momento.

Y una cosa muy importante en estas auditorías de gestión:
es prácticamente imprescindible que esté el gerente que en ese
momento realizó la actividad, porque es prácticamente
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imposible que se pueda hacer una auditoría de gestión si los
gerentes han cambiado, si los gerentes no pueden informar al
auditor y decir: “Pues mire, hicimos esta contratación de esta
forma y no de esta otra forma que usted nos sugiere por este
motivo, por éste, por éste y por éste”, y esta posibilidad de
defensa que usted ha reconocido, no la han podido tener los
gerentes actuales y ha sido una situación vergonzosa, y usted
mismo la ha reconocido.

Por lo tanto, ya le digo que usted ha dicho lo que han
costado las de Ernst & Young, 9 millones; no nos ha dicho las
que han costado Faura Casas, son 6.618.960 pesetas, en total.
Por lo tanto, más de 15 millones de pesetas en estas auditorías
de eficacia de los últimos años de la gestión, pero yo lo que sí,
y en serio y sin ninguna acritud, ya que están tan interesados
en el funcionamiento de las empresas públicas, lo que nosotros
percibimos es que ustedes en un año y medio lo que han hecho
en las empresas públicas supera con creces lo que hizo el
Partido Popular en quince años, ¿eh?, porque en un año y
medio, que si los enchufados del Ibatur, que si despidos
improcedentes a tope tirando dinero público, que si el blindaje
de los 120 millones de pesetas...; bueno, los endeudamientos
de las empresas públicas ¿para qué hablar?, lo debatimos hace
cuatro meses, 18.000 millones de nuevo endeudamiento, y me
habla usted del endeudamiento del Ibasan, y SFM el 90% de su
presupuesto va a ser endeudamiento.

Ya le digo que si de verdad le interesa -cosa que no creo- la
gestión y la eficacia de las empresas públicas y estas famosas
auditorías de gestión o auditorías operativas, céntrese en el
presente y céntrese en estas actuaciones que ustedes en tan
sólo un año y medio ya han cometido.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Per contrarèplica té la paraula el
conseller d’Hisenda i Pressupostos. 

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, mirin,
torn a repetir que la meva actuació en el tema de les auditories
ha estat absolutament escrupolosa. 

Aquestes auditories, les  tenien altres persones; en concret
parlam d’onze auditories. Jo tenc demanada aquesta
compareixença des del dia 23 d’octubre de l’any 2000, 23
d’octubre de l’any 2000. Hagués pogut venir la setmana
següent, la setmana següent. El dimarts de la setmana passada
el president de la Mesa, que crec que és militant del Partit
Popular, cosa que mai no es va fer en aquest parlament, em va
demanar, el dimarts, si m’anava bé una comissió d’Hisenda la
setmana que ve i vaig dir que sí. “N’hi ha dues demanades
voluntàriament; quina vols?”, i vaig dir que tenia millor la
compareixença de les auditories, i li record que la consellera va
dimitir el divendres, i la notícia de la dimissió de la consellera,
jo la vaig tenir a les 9 del matí de divendres, amb la qual cosa no

em vengui ara a dir que si tal, que si ventiladors ni res. Jo som
el primer que aquest tipus de coses no m’agraden, i m’hagués
agradat fer la compareixença de les auditories dia 25 d’octubre
de l’any 2000, i quan un diputat del Partit Popular em va
demanar si teníem les auditories i com estaven i tal, vaig que dir
que estaven en fase, algunes, d’elaboració dels treballs i que
tot d’una que els tengués demanaria la meva compareixença
voluntària. Per tant, no em digui aquí que hem fet o que hem
aprofitat, o que tal i tal. 

Jo he vengut aquí i no he fet cap valoració. He presentat les
auditories. Crec que li he dit a la meva contrarèplica
determinades opinions de valoració que jo feia, i ja li dic que
amb aquest tipus de debats jo  no em trob còmode; per ventura
vostè s’hi trobarà còmoda, jo no m’hi trob còmode. Tenc la
impressió molt personal que els nostres votants castiguen això
molt durament; tenc la impressió que a vegades a altres partits
això no es castiga tant durament; a posta aquesta estratègia
que vostè qualifica de ventilador, en som radicalment contrari,
i aquí no hi ha ni històries de bons al·lots, ni de dolents, ni res,
jo crec que aquí hi ha uns determinats temes que han posat de
manifest unes empreses d’auditoria absolutament respectables,
i no tenc cap motiu per pensar que no sigui així, i el que s’ha de
fer és intentar redreçar el tema.

Ja li dic, no presumesc de res mai, de res, no presumesc que
la nostra gestió sigui perfecta. Demà hi pot haver o ens podem
trobar determinats temes que no s’hagin fet bé. Ara, què
interessa?, interessa que totes les contractacions que es faci
s’intenti el sotmetiment a la legalitat, i s’intenta que hi hagi la
màxima transparència, i s’intenta que els criteris pels quals es
gestionen les empreses públiques siguin criteris de racionalitat
econòmica. El que s’ha de fer jo crec que són les actuacions
que duim a terme amb coordinació, lògicament, amb la
Conselleria de Presidència, la Intervenció i, de fet, ja fa molt de
mesos que s’han adoptat mesures per tal d’intentar que
l’actuació de les empreses públiques continuï aquests criteris.

Només afegir que crec que, bé, la informació està lògicament
a l’abast, les conclusions d’aquestes auditories estan a l’abast
de tots els grups parlamentaris i no tenc cap problema en
comprometre’m, si el Govern ho considera oportú, a sotmetre a
una auditoria operativa la gestió de les empreses públiques, i
això serveixi també per als gestors que hi pugui haver en el
futur. Jo he analitzat totes les contractacions de personal de les
empreses públiques de l’any 2000; crec que estam en el camí
correcte; s’estan utilitzant els sistemes de convocatòria pública,
d’anuncis  en premsa, de comissions paritàries amb representant
sindical, de valoració, de concursos oposicions..., és a dir, jo
crec que estam en el camí correcte i crec que és amb aquesta via
que hem d’insistir, i és aquesta la utilitat que jo don a les
auditories.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.
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Una vegada esgotat el debat de l’ordre del dia de la sessió
d’avui, aquesta presidència accidental agraeix la compareixença
de l’Hble. Conseller d’Hisenda i Pressupostos i dels alts càrrecs
que l’acompanyen, i de tots els membres d’aquesta comissió,
i aixecam la sessió.

Moltes gràcies.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 32 / 20 de febrer del 2001 747

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


