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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, demanaríem si es produeixen substitucions.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Pilar Costa.

Compareixença RGE núm. 536/07, solAlicitada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, de la Consellera
d'Immigració i Cooperació, per tal de donar explicacions
quant a les irregularitats detectades per la Sindicatura de
Comptes en el procediment d'adjudicacions de subvencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò així, passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en la compareixença RGE núm. 536/07, solAlicitada
pel Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
mitjançant la qual solAlicita la compareixença de la Consellera
d’Immigració i Cooperació, per tal de donar explicacions quant
a les irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes en
el procediment d’adjudicacions de subvencions.

Assisteix l’Hble. Sra. Consellera Encarnación Pastor i
l’acompanyen el Sr. Felio Bauzá Martorell, Juan Manuel
Gómez Gordiola i Maria Laura Giorgio.

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Immigració, sense
limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’IMMIGRACIÓ I
COOPERACIÓ (Encarnación Juana Pastor i Sánchez):

Buenas tardes, Sra. Presidenta, señoras diputadas, señores
diputados. El consell de Sindicatura de Cuentas de las Islas
Baleares, en fecha de 21 de diciembre de 2006, aprobó el
Informe de la Cuenta General de la comunidad autónoma de las
Islas Baleares correspondiente al ejercicio de 2005. Este
informe recoge una serie de subsanaciones, en su página 89,
relativas a la resolución de la Conselleria de Presidencia y
Esports, de 17 de febrero de 2005, por la cual se establece la
convocatoria de las ayudas destinadas a las comunidades
baleares asentadas fuera de las Islas Baleares y para las
personas consideradas baleares a los efectos de la Ley 3/1992
para el año 2005.

Las consideraciones generales del examen de los
expedientes que formula la Sindicatura de Cuentas se centran
en tres puntos: la insuficiente, los proyectos presentados en
diversas líneas que constituye incidencia generalizada en lo que
hace referencia a las actividades a subvencionar y al
desglosamiento de los gastos de acuerdo con su naturaleza.
Carencia que dificulta el control de la gestión y del
cumplimiento de las finalidades previstas.

B) En un número significativo de expedientes la actividad
subvencionada ya había empezado antes de conceder la
subvención y, teniendo en cuenta que ni en las bases ni en la
convocatoria se establece de manera expresa la posibilidad de
referirse a actividades realizadas con anterioridad, no se

deberían de haber considerado como actividades
subvencionables.

C) Por lo que hace referencia a la línea subvencionada, no
se ha llevado a cabo la publicidad de las subvenciones
concedidas ni importe superior a los 6.000 euros, según lo que
dispone el artículo 31 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de
subvenciones en la comunidad autónoma de las Islas Baleares.

En particular, y por lo que respecta al detalle de cada uno
de los expedientes, la Sindicatura de Cuentas formula las
siguientes subvenciones: Casa Balear Bahía Blanca, Casa
Balear Villa María y Casa Balear Mendoza. A todo lo anterior,
desde los servicios jurídicos de esta consejería se efectúan las
siguientes precisiones:

1. En efecto, en la resoluciones y concesión no se reflejan
las obligaciones de los beneficiarios, de acuerdo con el artículo
9 de la Ley 5/2002, entendiendo que una obligación por
imperio legis existe por su eficacia normativa, sin que se
enfatice por reproducirse en una resolución administrativa.

2. La justificación de los gastos a subvencionar, como la
memoria descriptiva o el certificado del secretario de la
comunidad balear, dadas las bases reguladoras y el
procedimiento de justificación que aparece en la convocatoria,
se realiza con posterioridad a la concesión.

3. Entendemos que las observaciones efectuadas por la
Sindicatura de Cuentas obedecen a cuestiones meramente
formales, o sea el importe únicamente en euros o también la
moneda del país.

Esto es lo que puedo decir del informe.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara procedeix la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, si és que ... No,
podem seguir? Idò així, per tal de formular preguntes o
observacions, tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris, de menor a major. Primer, perdó, sí? Digui
senyor ...

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

No és funció del grup que ha demanat la ...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Després del grup, sí, de menor a major després del grup, sí.

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la
paraula la Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Agrair la voluntat de la
consellera i del seu equip de venir aquí a donar explicacions
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perquè, com tots sabem, el Grup Parlamentari del PSM no té
suficients diputats com per exigir la presència, per tant agraïm
que així i tot hi hagi hagut la voluntat de voler venir, el que
passa que per venir a explicar una mínima part del que diu
l’informe de la Sindicatura realment no sé si era necessari.

Com vós sabeu, Sra. Consellera, nosaltres vàrem solAlicitar
en primer lloc, la compareixença de la Consellera de
Presidència i Esports, perquè, com bé ja heu dit vós, era la
resolució, la iniciativa de les subvencions partia de la
Conselleria de Presidència i Esports, per tant demanàrem la
consellera de Presidència i Esports; però des del propi Govern
se’ns va avisar que la Conselleria de Presidència, tot i que no
tenia inconvenient de venir, si hagués vengut només ens hagués
pogut dir que ella no ens podia donar les explicacions perquè
les deficiències que fa a l’objecte la Sindicatura de Comptes es
referien a la concessió de les subvencions i a la justificació i
aquest tràmit ja no s’havia fet des de Presidència, sinó
d’Immigració, i per això vàrem rectificar i vàrem demanar que
la presència aquí fos de la consellera d’Immigració.

Bé, les deficiències que posa de manifest l’informe de la
Sindicatura de Comptes fa referència exclusivament a dos
punts: el procediment de concessió de la subvenció i la forma
de justificació. I de l’anàlisi d’aquest informe es desprenen una
sèrie d’irregularitats que creim que necessiten una explicació
una mica més gran que la que ens heu donat a la primera
intervenció vostra.

En primer lloc, vós ho heu dit, que per ventura no és
obligació que la resolució de la conselleria que atorga les
subvencions digui quines són les obligacions dels beneficiaris;
nosaltres pensàvem que sí, però així i tot també és cert que els
ciutadans, no tots, se saben totes les lleis, però el
desconeixement de la llei de la eximeix del seu compliment.
Per això és norma, des de fa molts anys, dins les diferents
administracions, i especialment dins el Govern, que les
resolucions d’atorgament de subvencions venguin
acompanyades de les obligacions a les quals estan sotmesos els
beneficiaris dels doblers públics, perquè clar hem d’entendre
que els doblers públics s’han de destinar a les coses per les
quals es donen aquests doblers, per tant és lògic que se’ls digui:
te donam aquests doblers però tu has d’acomplir tots aquests
punts. Clar, això no s’ha fet des de la vostra conselleria; per
tant o vós o la persona que va signar el document de la
resolució, perquè nosaltres, de fet, no tenim els expedients
d’aquestes subvencions, només sabem el diu l’informe de la
Sindicatura de Comptes.

Per tant, voldríem saber per què no es varen posar, a la
resolució d’atorgament de subvencions, les obligacions dels
beneficiaris? Si va ser un simple oblit, cosa que pensam que no,
perquè un govern que s’autoanomena professional no pot fer un
oblit d’aquesta casta. I si realment la intenció ja era evitar el
compliment d’algunes d’aquestes obligacions per part dels
beneficiaris, compliment al qual sí obliguen a les entitats
radicades a les Illes Balears, per tant, incomplir des de la
pròpia conselleria l’obligació de reclamar una sèrie de
documents ens pareix bastant greu.

Per tant, per això creim que és necessari que ens expliqueu
per què s’han donat subvencions quan, per exemple, el

pressupost presentat per l’entitat no era suficient; el pressupost
presentat no és suficient perquè no especifica quines activitats
s’han de dur a terme. Per tant, si tenim un pressupost d’una
entitat que diu gastarem aquests doblers i no diu amb què,
l’administració no li pot donar doblers; o que el mateix
pressupost digui altres despeses, sense especificar a què
consisteixen les altres despeses quan la llei és clara en aquest
punt, que s’han d’especificar exactament a què es destinaran els
doblers per als quals es concedeix una ajuda.

També per què accepten o concedeixen subvencions a
entitats que no presenten una memòria descriptiva de les
activitats duites a terme? Que no sabem, per exemple, a què
destinen els doblers, donen subvencions quan no se sap a què
destinaran els doblers ni abans de donar els doblers, ni després,
pel que es veu; perquè també de la lectura de l’informe de la
Sindicatura de Comptes es desprèn que és així, que s’han donat
doblers però no hi ha documentació que justifica, per ventura
amb els seus viatges, els seus tècnics i això ho han pogut
comprovar, però realment l’administració necessita una
documentació. I en alguns casos hi ha una simple relació de
despeses, però no hi ha cap explicació d’aquestes despeses amb
què s’han gastat, ni cap factura o justificant de com s’han gastat
els doblers; ni tan sols hi ha un certificat de responsables de
l’associació que, en teoria, ha rebut els doblers, que acrediti
que els doblers rebuts s’han destinat a la finalitat per la qual es
va concedir la subvenció; cosa que ens pareix greu, ni un sol
escrit del secretari o del president de l’associació que digui que
el fons que ha rebut del Govern de les Illes Balears, doblers
dels ciutadans de les Illes Balears que s’hagin gastat en allò que
tocava.

Per tant, pensam que tot això necessita explicacions. També
necessita una explicació el fet que en algun cas, com diu, posa
de manifest la Sindicatura de Comptes, l’import concedit, els
doblers que diu el paper que es donen a una associació és
diferent a l’import que consta que s’ha pagat al beneficiari,
cosa que ens pareix estranyíssima, que es concedeixi una
subvenció i després la quantitat abonada sigui diferent, sense
cap explicació que consti a l’expedient, segons ens diu la
Sindicatura de Comptes. I pensam que ara teniu l’oportunitat
d’explicar-ho i de donar-nos les quantitats reals, les concedides,
en teoria, i les abonades i el perquè de les diferències aquestes
que existeixen.

I creim que també convé que expliqueu per què, per
exemple, a una subvenció que és per fer obres a un local es
destini després a la compra d’un ordinador? Quan la llei és
claríssima, la llei no permet modificar la finalitat de les
subvencions sense almanco autorització prèvia, amb un informe
justificatiu per part dels serveis jurídics que ho avalin, o sense
una modificació prèvia de les bases, cosa que pel que es veu no
ha passat perquè la Sindicatura de Comptes no ho posa de
manifest en cap moment, i és una entitat que amb els temes de
revisar els comptes públics és molt solvent i ens mereix tots els
respectes.

Nosaltres podem entendre que les persones, ja li he dit
abans, o les entitats no coneguin exactament la Llei de les
subvencions, li dic, el desconeixement no eximeix del seu
compliment, però sí que és una obligació de les
administracions, i molt especialment del Govern de les Illes
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Balears, acomplir i fer acomplir la legislació, i la legislació
referent a subvencions també. Pensam que no és de rebut, que
no és acceptable que el Govern de les Illes Balears, que moltes
vegades denega subvencions a ciutadans de les Illes Balears per
no complir tots els requisits que exigeixen tant la Llei de
subvencions com les bases de cadascuna de les subvencions, o
que de vegades se li diu: tot i acomplir tots els requisits, s’ha
acabat la partida pressupostària i no se’n poden donar més, que
ha passat, dins el 2005 ha passat a ciutadans que coneixem; no
és acceptable que mentre passi això el mateix Govern
subvencioni o doni subvencions sense saber a què es destinaran
els doblers i i sense exigir justificacions dels doblers pagats,
perquè li record que els doblers que es gasten tant a la seva
conselleria com al Govern de les Illes Balears són doblers que
els ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes aporten amb els seus
imports, i tenen dret a saber que es gasten bé, que no es
malgasten i que es destinen a la cosa a la qual s’havia dit en
principi.

I pensam que estaria molt bé que vós ens expliqueu totes
aquestes coses perquè, a part de perquè nosaltres som polítics
i tenim dret a controlar el Govern, també perquè els ciutadans
i ciutadanes estiguin tranquils que els seus doblers són ben
administrats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Com que contestarà després
en conjunt, té la paraula, del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds, el Sr. Diputat Miquel Rosselló, per un temps també
de deu minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, és una compareixença un poc complicada perquè si a la
primera intervenció s’expliquen generalitats, la intervenció del
grup que demana la compareixença fa les preguntes, les
mateixes que hagués fet jo i no sé la resposta, doncs
evidentment puc repetir les mateixes preguntes que acaba de fer
la Sra. Mascaró, però segur que no ho faria tan bé i tan precís
com ho ha fet ella. Per tant, i podria entrar dins una divagació
sobre quina interpretació don a què la Sindicatura de Comptes
doncs faci un informe desfavorable d’una conselleria. Però fer
això sense saber la resposta de la consellera a aquestes
preguntes, que tal vegada té explicació tot, seria una grosseria
per part meva. Per tant no tenc massa coses més a fer, sinó
esperar la rèplica, per a després opinar en funció del criteri que
em formi després d’escoltar la consellera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Realment té un torn de rèplica
en què després ens podrà dir el que li sembli.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Diputada, la Sra. Aina Rado i Ferrando.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

En primer lloc, també agrair la presència de la consellera i
de les persones que l’acompanyen, com no pot ser d’altra
manera, però també, una vegada més, almanco al nostre mode
de veure, constatam que no hi ha explicacions a les qüestions
que es presenten a la Conselleria d’Immigració i Cooperació.
Jo podria fer meves les paraules del portaveu d’Esquerra Unida
i Els Verds perquè la consellera, en aquesta compareixença, no
ha contestat les explicacions que, de qualque manera s’han
formulat, on hi havia l’interès que es contestassin, com havia
demanat la portaveu del PSM-

Només dir que ens ha cridat l’atenció que la consellera
pareix que justificava de qualque manera el tema de l’informe
de la Sindicatura de Comptes, dient que eren simplement
irregularitats administratives. Jo crec que això no és així o
almanco no ho valora així la Sindicatura de Comptes. Per tant,
convindria que la consellera intentàs almanco donar-nos unes
explicacions més convincents del que han estat les
justificacions i adjudicacions d’aquestes ajudes, ja que pareix
que és una tònica d’aquesta conselleria, com ha passat amb
altres peticions de documentació i justificacions i justificants,
en què els justificants senzillament no existeixen.

Per tant, agrairíem també que es fes amb una mica més de
profunditat aquestes explicacions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Realment la Sra. Consellera
té el dret de poder contestar tot junt o per separat, havia elegit
junt, no és que no vulgui contestar, segur que ara ho farà;
llavors té la paraula la Sra. Consellera, no per deu minuts, sinó
pel temps que li falta a fi que pugui explicar tot el que faci
falta.

Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’IMMIGRACIÓ I
COOPERACIÓ (Encarnación Juana Pastor i Sánchez):

Gracias, presidenta. Revisados los expedientes tramitados
durante el 2005 de ayudas concedidas a las comunidades
baleares en el exterior de Bahía Blanca, Mendoza y Villa
María, que presentaron solicitudes de ayudas incluídas en todos
los conceptos siguientes: actividades socioculturales y
formativas; arrendamientos; suministros y mantenimiento;
obras de mejora, rehabilitación, acondicionamiento de edificios
e instalaciones, y ayudas individuales. Y que fueron informados
por la Sindicatura de Cuentas, hay que señalar lo siguiente,

En los expedientes de Bahía Blanca, ayudas individuales,
están de la siguiente manera: los expedientes están completos,
con los comprobantes de los receptores. En las actividades
socioculturales y formativas, en los expedientes figuran las
copias de facturas y comprobantes correspondientes. En
arrendamiento, suministro y mantenimiento, en los expedientes
figuran las copias de facturas y comprobantes correspondientes.
Hay diferencias entre el importe otorgado y el importe
justificado; le fue otorgada una ayuda por un importe de 4.400
euros, distribuidos de la manera siguiente: 1.900 por alquiler,
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de los cuales se justificaron 1.825, 75 euros menos; 2.100 euros
por suministro, de los cuales se justifican 1.745 euros, 355
euros menos, y 400 euros por mantenimiento, de los cuales se
justifican 589 con 59 céntimos, que son 89 euros con 59
céntimos más.

Es necesario aclarar que se hace complicado determinar con
exactitud la cantidad que realmente tienen que justificar en
euros, atendidas las fluctuaciones de la cotización de la moneda
debemos tener en cuenta que la cotización varía en función del
momento y que no es la misma en el momento de la solicitud,
del otorgamiento, del pago, del cobro y de la justificación.
Además, tienen gastos añadidos y comisiones bancarias y de
cambio de moneda.

Obras de mejora y rehabilitación y acondicionamiento de
edificios e instalaciones: no persentó ninguna solicitud en
Bahía Blanca.

En los expedientes de Mendoza, ayudas individuales: en los
expedientes falta la recepción de un beneficiario, 175 euros,
que hemos recibido después por fax y que se incorpora en el
expediente. Además, una ayuda individual se destinó a la
adquisición de una silla de ruedas para los beneficiarios, de la
que figura la factura en el expediente.

Actividades socioculturales y formativas. En el expediente
figura un informe del presidente, informando de los gastos
realizados, 1.318 euros con 51 céntimos, que se corresponden
con el importe otorgado, si bien no figuran los justificantes que
se han extraviado y se han solicitado copias a la casa balear.

En el arrendamiento, suministro y mantenimiento se
concede ayuda para la banda ancha, de la cual informa que el
servicio se tuvo contratado durante todo el año, por el importe
del coste, que supera el importe de la cuantía otorgada, de 350
euros con 68 céntimos. Si bien únicamente figuran en el
expediente facturas de algunos meses, que són cuotas
mensuales fijas por el servicio de las facturas presentadas.

Obras de mejora, de rehabilitación y de acondicionamiento
de edificios e instalaciones: en los expedientes hay copia de
facturas y comprobantes, así como fotografías de las obras e
instalaciones realizadas.

En los expedientes de Villa María. Ayudas individuales: los
expedientes están completos con los comprobantes de los
receptores. En actividades socioculturales y formativas, en los
expedientes figuran las copias de facturas y comprobantes
correspondientes. En arrendamiento, suministro y
mantenimiento, en los expedientes figuran las copias de
facturas y comprobantes. Obras de mejora, rehabilitación,
acondicionamiento de edificios e instalaciones; este expediente
se corresponde con la adquisición de equipamiento informático,
por lo cual no se presenta con la solicitud un proyecto, sino un
presupuesto del coste de equipamiento, y en el expediente
figura la copia de la factura del equipamiento. Los equipos
informáticos se han pagado habitualmente, dentro del apartado
que se prevé en la convocatoria relativa a obras de mejora y
rehabilitación y acondicionamiento de edificios e instalaciones,
dado que lo que se estaba haciendo era instalación de las
infraestructuras necesarias para el acceso de las comunidades

baleares al ADSL y que se pagan del capítulo 7. Hay copias de
los justificantes de la adquisición de equipamiento informático.

Figura en el expediente una relació de los gastos imputados
a las diversas actividades y actuaciones subvencionadas, junto
con una memoria anual de las actuaciones y actividades
desarrolladas. Hace falta señalar que hay una aceptación
relativa a mantenimiento, el importe que figura es de 1.188
euros con 68 céntimos y es superior al que realmente se otorgó
por la resolución, que fue de 594 euros con 34 céntimos. Por
error se indicó el importe solicitado en lugar del que se otorgó,
que era inferior.

Y para agregar, queremos decir que las comunidades
baleares suelen presentar copia de las facturas y justificantes en
una sola entrega. Durante los últimos años se han producido
diferentes traslados en la ubicación de la dirección general que
coincidieron durante el período que las comunidades baleares
tenían por justificar del 2005. Como saben, la conselleria fue a
partir del 18 de octubre, por lo cual es posible que algún
documento pues se haya extraviado en el traslado, en las cajas
de los expedientes y que en el momento de la fiscalización de
la Sindicatura de Cuentas algún justificante no estuviera dentro
de la carpeta adecuada del expediente correspondiente, por lo
cual se ha solicitado a los beneficiarios que envíen nuevamente
copia de los documentos, por si alguno se ha extraviado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la
paraula, en primer lloc, la Sra. Diputada, Joana Lluïsa Mascaró,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Realment és preocupant
que atribueixi a una possible pèrdua de documents per un
trasllat de la direcció general, això és preocupant, però molt,
molt, molt. Jo entenc que pugui perdre, tal vegada, una carpeta
sencera, si és seva, però documents públics el Govern està
obligat a vetllar-los i a saber exactament, i no només a vetllar-
los, a tenir-los a disposició durant cinc anys. I ara diu que per
un possible trasllat s’han pogut perdre documents públics? Vol
dir que la Conselleria de Vicepresidència, la Sra. Estaràs, pot
haver perdut qualque document perquè se l’ha traslladada d’un
lloc a l’altre? Sra. Consellera, hi ha hagut molts trasllats
d’edificis, perquè aquest govern no té suficients edificis per a
les conselleries i només ens faltaria sospitar que es perden els
documents per trasllat. No ens posi aquest exemple.

El tema dels doblers, que deia que és complicat determinar
amb exactitud en euros la quantitat, per la fluctuació respecte
de la moneda d’altres països, això ho entendríem, és lògic, però
justament la Sindicatura de Comptes també ens recorda que era
obligació de qui demanava una subvenció posar damunt els
papers el preu en euros, el preu en la moneda del país i el preu
en dòlars, per preveure que passàs alguna cosa d’aquestes. I
això tampoc, perquè jo també en sé de llegir, Sra. Consellera,
i diu: expedients a beneficiari de casa balear a l’exterior,
instalAlacions ocupades, i això, estan presentats únicament en
euros, quan la convocatòria exigia presentar-los en la moneda
del país i en dòlars. Per tant, la primera cosa que havia de fer
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era exigir que, a més de la relació d’euros, es posàs la relació.
Per tant, des del primer moment hi ha hagut tota una sèrie de
negligències o d’oblits o de badades impresentables per part
d’un govern.

Després, diu que en los expedientes están las facturas; casa
balear a Bahía Blanca: manca la memòria descriptiva del
programa d’activitats; el beneficiari no justifica adequadament
l’ajuda concedida; no consten factures i/o justificants dels fons
lliurats, únicament una relació de despeses, en els dos
expedients que tenen ajudes a aquesta casa balear de Bahía
Blanca, en els dos expedients hi manca la presentació de la
memòria explicativa de les factures, manca el certificat del
secretari de la comunitat balear. Per tant, a la casa balear de
Bahía Blanca, que, pel que es veu, hi havia dues subvencions,
tot això que vostè ens ha dit, no és ver que hi sigui. I si hi és,
vostè ho havia d’haver enviat a la Sindicatura de Comptes, i
aquí no diu ni que s’ha presentat, perquè la Sindicatura de
Comptes fa un informe, l’envia al Govern, el Govern ho llegeix
i diu: ui, aquest paper sí que el tenc i l’envia i llavors hi posa un
numeret a baix i diu: en el temps de període d’alAlegacions això
s’ha rectificat, punt. I a la Conselleria d’Immigració no s’ha
rectificat, i això que només n’ha mirat dos dels expedients de
concessió que vostès han resolt i a tots dos els troba aquestes
deficiències.

Casa Balear Villa María, que vostè ens diu que los
expedientes están completos; el beneficiari no justifica
adequadament l’ajuda concedida. Segons resolució de
concessió d’ajudes per obres de millora, rehabilitació i
condicionament dels edificis i les instalAlacions de les
comunitats balears d’ajudes per (...) manquen en els dos
expedients la memòria explicativa de les factures, el certificat
del secretari, l’import concedit és diferent de l’import que
consta, l’expedient per obres de millora es destina a la compra
d’un ordinador. Encara en posa més de coses.

Expedients del beneficiari Casa Balear a Mendoza, manca
la presentació de la memòria explicativa de les actuacions
realitzades, el beneficiari no justifica adequadament les ajudes
concedides. Les factures i/o justificats dels fons lliurats en els
expedients manquen, no hi són i vostè ens diu que sí. Per tant,
jo crec que a partir d’aquí el que hem de fer ara és fer una
solAlicitud de documentació i realment que ens demostri que és
així. Però m’estranya molt que als diputats de l’oposició ens
enviï l’expedient complet i a la Sindicatura de Comptes no li
hagi enviat, tenen molt més l’obligació i de fer-ho molt abans
que nosaltres.

Per tant Sra. Consellera, em reiter que hi ha hagut tot un
seguit..., jo no dubt de la seva paraula, però tenc molta més
credibilitat per la Sindicatura de Comptes, crec que hi ha un
seguit de negligències i expedients no tramitats així com toca,
que no ens preocupam en què es gasten els doblers dels
ciutadans d’aquestes Illes i vós estau obligada a donar
explicacions, però no les heu donades. I allò que ens deis no té
res a veure amb l’informe de la Sindicatura. Per tant, si vostè
ens vol enviar l’expedient complet, després torni venir i ho
podrem comprovar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds té la paraula el diputat
Sr. Miquel Rosselló per un temps de 5 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Probablement no em farà
falta tant de temps. En aquest moment em produeix perplexitat
la situació en què ens trobam, qui té raó la Sindicatura de
Comptes o la consellera amb allò que ens informa? Estam
parlant de dues entitats representants de les institucions
autonòmiques en el més alt nivell. Jo crec que si tot és veritat
i que està tan clar, no sé per què la Sindicatura de Comptes ha
fet aquest informe i dubtar de la Sindicatura de Comptes no em
pareix molt adequat. Si fos així, la consellera hauria de prendre
mesures front la Sindicatura de Comptes i exigir
responsabilitats públiques i jurídiques, si correspon, a la
Sindicatura de Comptes, perquè emetre un informe que plantegi
tot un seguit de deficiències, negligències, etcètera i que
després resulta que no sigui veritat, home si em passés a mi i jo
fos conseller, a part de què m’enfadaria un poc, estudiaria què
hauria de fer, començaria a pensar que qualque manipulació hi
ha. 

Per tant, jo no crec que sigui així, jo crec que és més lògic
que la Sindicatura de Comptes ha fet professionalment la seva
feina, sense cap interès polític ocult, sinó senzillament la feina
que li correspon. I per part d’aquesta conselleria, pels factors
que siguin, s’han comès un seguit de negligències que en la
meva opinió connectarien amb una determinada actitud política
d’afavorir determinats colAlectius i determinats aspectes. Ja hem
donat la nostra opinió en altres ocasions. 

Per tant, senzillament tanta sort que som pocs aquí avui, no
hi ha premsa, ni mitjans de comunicació, perquè la veritat... En
definitiva seria una situació preocupant escenificar en seu
parlamentària que una consellera desmenteix l’informe del
Síndic de Comptes i aquí no passa res. Crec que això és molt
greu des del punt de vista institucional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé la Sra. Aina Rado per un temps de 5 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Presidenta. Efectivament, a mi no em queda més
remei que coincidir amb els que m’han precedit perquè
realment crec que és una situació molt greu, ens trobam davant
d’un cas en què la conselleria té raó o la té la Sindicatura de
Comptes. Per tant, és un tema que jo crec que ens preocupa a
nosaltres, però crec que també hauria de preocupar la
consellera, no sé si li preocupa o no, però crec que és un cas
molt greu.

La Sra. Mascaró ens ha fet una relació molt exhaustiva de
les deficiències, irregularitats o negligències que plasma
damunt el seu informe i jo en cap moment he sentit la
conselleria que els desmentís, ha dit que eren “irregularitats
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administratives”, cosa que evidentment no concorda en absolut
amb allò que s’ha pogut sentir aquí i que tots hem pogut llegir
a l’informe de la Sindicatura de Comptes.

Per altra banda, jo molt em tem que la Sindicatura de
Comptes els pròxims temps tengui molta feina, pel camí que
duim, ja que comentava la Sra. Mascaró que demanaríem
documentació dels expedients, les còpies de les factures. Jo no
sé si la conselleria no els té, no els vol facilitar a l’oposició,
però jo he fet moltes preguntes demanant còpies de factures i
d’ajudes per exemple a diferents cases Balears a l’exterior, ens
referim a aquestes cases durant tota aquesta compareixença,
deman la còpia de la factura i la conselleria m’envia un full
adjunt allà on ell mateix ha escrit el que li ha paregut bé. Jo
crec que això més que una contesta és una mica de burla a
aquesta diputada, però crec que també al Parlament de les Illes
Balears. No tenc res més a dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’IMMIGRACIÓ I
COOPERACIÓ (Encarnación Juana Pastor i Sánchez):

Yo aparte de decir que esta consejera y esta consejería no
tienen absolutamente nada que ocultar, en absoluto y de
ratificar una vez más que no sé por qué hay esa persecución
hacía los Baleares del exterior, no lo entiendo tampoco. Me
gustaría pasar la palabra a mi director general por si tiene que
hacer alguna declaración más de estos expedientes que...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Si em permet Sra. Presidenta. Només em vull queixar per
una qüestió d’ordre, perquè també és norma d’aquesta
consellera que dóna la paraula a qui realment sap quan els
diputats ja no podem replicar. Simplement em volia queixar i
que en quedi constància.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, d’acord. M’hagués agradat que primer hagués demanat
la paraula abans de xerrar, sempre l’hem donada. També que
quedi constància d’açò.

Té la paraula el Sr. Director.

Li passarem un micròfon.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’IMMIGRACIÓ,
COMUNITATS BALEARS RADICADES A L’EXTERIOR
I CASES I CENTRES REGIONALS A LES ILLES
BALEARS (Juan Manuel López Gordiola):

Molt bé. La consellera ha contestat una per una..., jo sé que
quan es donen dades tots sabem que de vegades seguir el ritme
d’escriure és més complicat per la consellera, amb un document
que té ha anat informant punt per punt paralAlelament a cada

una dels informes que vostès tenen de la Sindicatura de
Comptes. Jo ara vull aclarir tres o quatre conceptes i que en la
segona intervenció de vostès han tornat reiterar els dubtes que
hi podia haver. 

En primer lloc que quedi molt clar que la Sindicatura de
Comptes no s’ha equivocat, la Sindicatura de Comptes, tal i
com ha dit la consellera, en el moment de reclamar a aquesta
direcció general la informació, allà on hi havia la cap de servei
i qui els parla, va valorar el que va trobar en els expedients. I
a les recomanacions que fa, a més de l’informe, diu que hi ha
qüestions des del primer moment que no es recullen a les bases
de la convocatòria ni a la resolució. Ho diu la mateixa
Sindicatura, no tan sols a aquesta conselleria, sinó generalment
a qualsevol altra. Si és cert que hi ha una interpretació de què
tal volta explícitament s’ha de posar, o no s’ha de posar, hi ha
un informe jurídic de la nostra conselleria que diu que realment
el fet de no posar-ho no vol dir que no ho hagi de complir,
perquè hi ha una llei superior, la Llei de Subvencions, que
estableix per damunt del reglament que s’han de justificar. I
aquestes valoracions, la Sindicatura de Comptes, les reflecteix.

Senyores i senyors diputats, estam parlant de 1.400 euros de
18 expedients. Informe de la Sindicatura de Comptes, sumats
són 1.400 euros. D’aquests 1.400 euros, no arriben, uns segons
senyors diputats, matisaré...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment Sra. Diputada, li pregaria que l’escoltéssim a
veure què diu. No interrompi.

EL SR. DIRECTOR GENERAL D’IMMIGRACIÓ,
COMUNITATS BALEARS RADICADES A L’EXTERIOR
I CASES I CENTRES REGIONALS A LES ILLES
BALEARS (Juan Manuel López Gordiola):

Només un segon diputada. Intentaré explicar un poc el tema
del motiu. Quan ve la Sindicatura de Comptes realment en els
expedients, per raons que la consellera ha comentat, són dues
raons, amb un trasllat no s’han perdut els documents, els
documents estaven arxivats a un altre indret i quan va venir la
Sindicatura de Comptes no estaven dins l’expedient que la
Sindicatura de Comptes va solAlicitar i que un funcionari li va
posar damunt la taula, és un cap de servei. Senyors diputats,
damunt la taula i evidentment quan vostès ho solAlicitin per
escrit, hi ha els expedients originals que hem duit aquí amb els
continguts, tal i com ha esmentat la consellera. Amb els
comprovants que varen ser demanats als presidents i
presidentes de cada una de les entitats subvencionades, perquè
quan nosaltres tenim coneixement que la Sindicatura de
Comptes, a l’hora de fer l’avaluació dels expedients no els
troba, cada una de les passes que esmenta han estat
solucionades. Són aquí, jo entenc que ara no és el moment per
mostrar-ho, però si qualque diputat vol agafar un expedient...,
que en aquell moment era president de la comissió avaluadora,
juntament amb tres funcionaris més dels serveis jurídics, de
gestió econòmica i una cap de servei, varen (...).
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Sí és cert i la idiosincràsia d’aquestes entitats que la
justificació arriba tard i aquesta consellera, com és preceptiu
també i com és habitual, ha donat pròrrogues per a la
presentació de documentació. Han arribat tard, s’han
extraviades, o no han entès exactament el que esmentava i de
vegades es du una pedagogia en correus electrònics d’explicar
quins són els impresos. 

Quant al tema de l’ordinador. Com ha comentat abans la
consellera, aquest està dins un capítol d’infraestructures, però
el que se subvencionava era la instalAlació de l’ADSL, la banda
ampla. I en aquest moment l’ordinador, que pot semblar un
equipament, estava a infraestructures. La interpretació de la
Sindicatura de Comptes és que aquí hi ha d’haver una partida
diferent, no ha d’anar a infraestructures, sinó que ha d’anar a
equipaments.

Vull dir als diputats i diputades que s’han denegat
subvencions, consta a altres expedients, a solAlicituds de
comunitats Balears a l’exterior, com a qualsevol entitat de les
Illes. L’objecte no era el que tocava, o perquè tal volta la
quantia exhauria la disponibilitat pressupostària, estam parlant
d’un total de quasi 290-300.000 euros.

El tema de la certificació dels presidents i presidentes. És
habitual que tal volta que ells hagin entès que el màxim
responsable de la casa en referència a certificar era el president
i la Sindicatura de Comptes entén, en aplicació de la llei, ha
d’estar signat pel president o secretari. Aleshores trobarem un
document en primer lloc signat pel president i tornam tenir un
document que se’ls ha exigit que ho ha de signar el president i
el secretari.

Vull dir cosa Sra. Diputada, ha fet una valoració quant a....,
ho dic perquè l’informe de la Sindicatura de Comptes, que és
molt rigorós i que esmenta exactament quins són els documents
que no s’han trobat, o que en el seu moment no hi eren, a
l’apartat que diu: “estan presentats en euros”, únicament ho diu
de la casa de Bahía Blanca. La casa de Bahía Blanca es va
equivocar i ho va dir en euros enlloc de la moneda del país. Jo
li diré per què ha passat això, perquè quan la resolució de la
consellera en el moment de tramitar-se, que passa per
intervenció, vostès ho saben perquè han tengut responsabilitats
de Govern, primer per informe de pressupost i després passa
per intervenció, i aquesta va donar el vist i plau a la resolució
perquè fos publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
de vegades es va interpretar que la moneda havia de ser la del
país, el dòlar que es com pagava tresoreria i de vegades va
interpretar que havia de ser en euros. Alguns d’aquests
presidents varen interpretar que encara s’acollien a la moneda
que exigia una convocatòria d’un any anterior, 2004 i en aquest
cas una cada va presentar la quantia en euros. En cas contrari
la Sindicatura de Comptes quan observa els expedients
rigorosament hagués posat que la resta de cases tampoc ho
esmenten amb la moneda. Aleshores era una qüestió formal.

Quan diu que l’import concedit de l’ajuda, en el cas de
Bella María, és diferent a l’import que consta en l’acceptació
per part del beneficiari, senyors diputats no vol dir que li
haguem donat més doblers. Nosaltres, tresoreria no ens permet
pagar amb un document que diu que és una altra cosa. El que
va passar és que l’acceptació enlloc d’acceptar la quantia que

realment li va concedir la comissió avaluadora, que eren menys
doblers dels que ells demanaven, ell va posar que acceptava la
solAlicitud. Aleshores, per posar un exemple, l’expedient està
aquí dins, però tanmateix no tenc la quantia. Si va solAlicitar
1.500 i ni varen atorgar 589, l’imprès d’acceptació que és
objecte de la Sindicatura de Comptes i que diu que està
malament, posa que acceptat 1.500 euros. Aleshores la
Sindicatura de Comptes diu que no coincideix exactament la
quantia acceptada amb la quantia que es va atorgar, jo reconec
que dins l’expedient es va donar com a vàlid una cosa, perquè
tal volta el funcionari no hi va caure i la Sindicatura ho va
trobar. Aleshores hi ha la rectificació dins l’expedient.

Senyores i senyors diputats, comptin amb la colAlaboració
de la persona que els parla, evidentment per estar a la seva
disposició, a més lògicament del tràmit parlamentari que
pertoca i de la mesa enviar la documentació que vostès
solAlicitin, estar present i si ho considerin oportú donar les
explicacions envers l’argumentació.

Gràcies.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Puc fer una petició a la presidència Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Puc fer una petició a la presidència?

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Ja que el Sr. Director General està a disposició i nosaltres
estam amb ganes de conèixer tot aquest assumpte, a mi
m’agradaria fer-li unes quantes preguntes si és possible. Ja sé
que l’ordre del dia està en teoria exhaurit quan parli la Sra.
Feliu, però ja que les explicacions les demanam en primer lloc
i ens les donen al final i obri coses noves. Si fos possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Miri, em sap molt de greu, té tota la raó amb allò que diu,
que es podria. Però li he de dir que tampoc no ha dit res de nou,
està reafirmant el que deia la consellera. No contradiu.

Llavors ara donaríem la paraula, he de demanar disculpes
a la portaveu del Partit Popular, perquè l’havia de tenir abans
i donaríem per conclòs el debat. De totes maneres el director
general ha deixat ben aclarit que vostès ho demanin per escrit
i se’ls donarà tota la informació que vulguin, ho podran revisar
i si hi ha res més, no passin pena tant la consellera com els
directors han dit que ho deixarien tot aclarit. 

Té la paraula la Sra. Carme Feliu.
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LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, voldria agrair una vegada més
la presència de la Sra. Consellera i tot el seu equip molt
sincerament. A més com ha dit la Sra. Mascaró, ho fa amb
caràcter voluntari podríem dir perquè no era la seva petició que
vostè comparegués. Per tant, es demostra molt clarament que
aquí no hi ha res per amagar, aquest Govern té la consciència
ben tranquilAla de què les coses s’han fet ben fetes.

La veritat Sra. Consellera, amb les explicacions que vostè
ha donat jo veig claríssimament que efectivament, com vostè
diu, és un tema purament administratiu, és un tema de
desfasament de temps de la Sindicatura de Comptes amb la
presentació de documentació i la veritat és que estic
convençuda que si es tornés presentar aquesta documentació a
la Sindicatura de Comptes rectificaria automàticament totes i
cada una de les resolucions fetes. Vostè ha dit unes coses que
no és que es contradiguin amb cap Sindicatura de Comptes,
sinó que tal vegada han vengut després i s’han d’entendre i s’ha
d’agrair les pròrrogues que d’una forma intencionada ha volgut
fer aquest Govern per tal de què els doblers puguin arribar a
totes i cada una de les cases que realment ho han de menester.
Vostè ha estat parlant d’ajudes individuals, ha parlat de cadires
de rodes, ha parlat d’informàtica, d’ajudes en infraestructura,
ha parlat de molts de temes que jo crec que en cap cas són
sospitosos que, com s’ha insinuat aquí, els ciutadans d’aquestes
Illes puguin tenir el pensament que el Govern està malbaratant
els seus doblers, de cap de les maneres. Jo crec que tots els
ciutadans d’aquestes Illes poden estar ben tranquils que aquesta
conselleria està destinant els doblers a allò que realment està
inicialment previst i donar ajudes, tan necessàries i vostè més
que ningú ho coneix, a totes aquestes cases regionals.

Estam parlant, com ha dit el Sr. Director general, de 1.337
euros. Quan parla l’oposició pareix que totes les ajudes que
s’han donat, crec que estan al voltant dels 300.000 euros, que
tot està mal fet. Jo crec que ha quedat ben clar que d’aquests
300.000 euros, quasi res, hi ha 1.337 euros, és a dir una mitjana
de 74 euros per expedient, que per aquesta qüestió de tempus
han arribat a la Sindicatura de Comptes abans d’acabar-ho de
justificar. Estic convençuda que a la comprovació de la
documentació, si ja es té tota, per part de l’oposició s’acabarà
aquest problema i no hem de fer més dramatismes, perquè no
és ni que la consellera denunciï que la Sindicatura de Comptes
digui mentides, ni que s’estiguin malgastant els doblers públics,
tot el contrari. La Sindicatura de Comptes ha fet la feina, la
conselleria ha fet la feina reclamant que aviat arribin els
justificants. I crec, pel que he entès, que ja tenim tots els
justificants, estan a l’abast de tothom que ho vulgui comprovar,
són documents públics com s’ha dit abans i l’oposició té tot el
dret de poder-ho comprovar. I a partir d’aquí jo crec que s’ha
acabat el problema.

Sra. Consellera, enhorabona perquè a més vostè sabent que
podia tenir aquest problema, no ha dubtat en cap moment de
concedir aquestes pròrrogues per tal de què aquestes cases tan
necessitades puguin tenir els doblers i després vostè ja debatrà
aquí, que és el que està fent ara, per tal de justificar aquesta
situació. Però el primer és el tema humanitari i vostè amb això
ha demostrat que per damunt de tot estan les persones.

Gràcies, Sra. Consellera i enhorabona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència de l’Hble. Consellera i dels seus
acompanyats. 

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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