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EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc demanaria si hi ha substitucions?

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, Sr. President, Maria Anna López substitueix Santi

Tadeo.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, Miquel Jerez substitueix Joan Huguet.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Valentí Valenciano.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Abans de passar al primer punt de

l’ordre del dia els he de comunicar que s’ha fet arribar a

aquesta presidència una petició d’alteració de l’ordre del dia,

en el sentit de permutar el debat dels dos punts que hi ha

inclosos, si cap grup no s’hi oposa entenc que s’aprova per

assentiment l’alteració de l’ordre del dia?

I. Debat de l'escrit RGE núm. 1530/04, presentat per la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el

qual tramet la memòria d'activitats i el compte general

corresponent a l'exercici del 2000.

Idò passarem per tant, al primer punt que és relatiu al debat

de l’escrit RGE núm. 1530/04 presentat per la Sindicatura de

Comptes de les Illes Balears mitjançant el qual tramet la

memòria d’activitats i el compte general corresponent a

l’exercici del 2003. Assisteix el Sr. Pere Antoni Mas i Cladera,

Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,

acompanyat del Sr. Antoni Valdivieso i Amengual, Síndic; del

Sr. Antoni Aguiló i Lluna, Síndic i de la Sra. Isabel Serna i

Benbassat, secretària general. Per tant, té la paraula el Sr. Pere

Antoni Mas i Cladera per fer l’exposició oral per un temps, si

li pareix bé, de 15 minuts.

Siguin benvinguts tots. Té la paraula.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i

Cladera):

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes a tots.

Presentarem doncs la memòria anual i el compte general de la

Sindicatura de Comptes en relació a l’any 2003. Com vostès

saben la Sindicatura va iniciar la seva activitat el mes de febrer

de l’any passat, del 2003, després de la pressa de possessió dels

síndics que va designar aquest Parlament. 

Començam doncs en aquest moment el procés de dotació de

mitjans i d’organització de la institució. Amb aquesta finalitat

es va estudiar el funcionament d’altres òrgans de control extern

de les comunitats autònomes i del Tribunal de Comptes, per tal

de dimensionar i estructurar la Sindicatura de Comptes de

forma que la seva funció es pogués desenvolupar de forma

òptima en un període de temps el més curt possible. Pensam

que el seu caràcter tècnic especialitzat, objectiu són

característiques que estan a la pròpia llei de la Sindicatura,

llavors aquestes característiques fan que les funcions atribuïdes

a la Sindicatura de Comptes, així com la seva autonomia

funcional, exigien aquesta anàlisi prèvia de la situació i les

experiències de les altres comunitats autònomes.

El pas següent va ser que de forma immediata la Sindicatura

va nomenar la secretària general per començar a treballar en la

redacció d’unes normes de règim interior i una relació de llocs

de treball com a punts de partida per començar les activitats de

la Sindicatura. Aprovats aquests instruments, que eren

imprescindibles com acab de dir, es varen iniciar els processos

de selecció del personal que s’ha anat incorporat a la

Sindicatura de forma gradual fins a culminar la primera fase

durant aquest any 2004. Això vol dir doncs que durant l’any

2003 va ser un període de naixement i quasi molt incipient

l’activitat de la Sindicatura. El Consell de la Sindicatura, com

a òrgan colAlegiat superior, està integrat pels tres síndics i la

secretària general, va celebrar 16 reunions l’any 2003 i els

efectes de distribuir la feina, segons els subjectes sotmesos a

fiscalització, la Sindicatura es va estructurar en tres àrees baix

la direcció de cada un dels síndics. Una àrea d’administració de

la comunitat autònoma; una altra d’organismes, entitats i

empreses públiques; i un altre de consells insulars i entitats

locals. 

El programa d’actuació que és l’instrument bàsic, el

document allà on es plasmen les previsions d’activitat anual, el

programa d’actuació per a l’any 2003 va ser la següent passa

que es va haver de aprovar per part del Consell de la

Sindicatura. D’aquesta manera dia 19 de maig del 2003 el

Consell de la Sindicatura va aprovar el programa per a l’any

2003 amb el contingut que més endavant començarem a

detallar. Llavors aquest programa d’actuació és el que es va

duent a terme i es va recollir dins la memòria d’activitats que

es va remetre a aquest Parlament i que és objecte de

presentació de debat avui, en aquests moments, juntament amb

el compte general. Les activitats desenvolupades, en concret

varen ser a més de la que ja he dit fa un moment de muntatge,

per dir-ho d’alguna manera de la institució, varen ser des del

punt de vista de les funcions que la Llei de la Sindicatura li

atribueix varen ser les tres activitats següents. Per una banda la

fiscalització de les despeses derivades de les eleccions al

Parlament de les Illes Balears de dia 25 de maig del 2003.

Aquesta funció deriva del que estableix la legislació electoral

de la comunitat autònoma i la Llei de Sindicatura de Comptes.

L’informe corresponent es va elaborar i aprovar en el termini

establert per l’article 134.3 de la Llei orgànica de Règim

Electoral General, sent aprovat aquest informe pel Consell de

la Sindicatura el dia 3 de desembre de l’any 2003. Tot seguit es

va trametre al Parlament, al Govern i al Tribunal de Comptes.

Aquest informe va ser debatut a la Comissió d’Assumptes

Institucionals i Generals del Parlament dia 4 de febrer del 2004.

El segon aspecte o segona funció important que està dins la

Llei de la Sindicatura era i és l’examen del compte general de

la comunitat autònoma en relació a l’exercici pressupostari de

l’any 2002 i l’inici d’aquest informe, que és el que formarà part

del pròxim punt de l’ordre del dia. Un cop presentada la

documentació que integra el compte general de la comunitat
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autònoma per part del conseller d’Hisenda i per part del Rector

de la Universitat quant al compte general de la Universitat,

referents a l’any 2002, això va tenir lloc durant el darrer

quatrimestre de l’any 2003 i es va començar l’anàlisi d’aquesta

documentació. Les solAlicituds d’informació que foren

necessàries i les visites de comprovació corresponents. Així es

va iniciar la redacció de l’avantprojecte d’informe, el qual es

finalitzà durant el primer semestre de l’any següent, que com ja

he dit abans és el que es tractarà en el punt següent de l’ordre

del dia. L’altre apartat a què s’ha dedicat la Sindicatura de

Comptes durant aquest any ha estat també començar el procés

de fiscalització dels comptes anuals dels consells insulars. Així

d’aquesta manera acabant l’any 2003 es va solAlicitar

informació als 3 consells insulars perquè es pogués iniciar

aquesta tasca de fiscalització dels comptes generals dels

consells insulars corresponents a l’exercici 2002, que s’havien

de retre dins el darrer trimestre de l’any 2003. Això es va

començar dins el 2003 i s’està acabant o duent a terme dins el

2004. Això pel que fa a la memòria anual d’activitats. 

Pel que fa als propis comptes de la Sindicatura de Comptes,

és a dir, la liquidació pressupostària de la Sindicatura de

Comptes, s’ha de dir que el pressupost inicial que estava en el

pressupost de l’any passat de la comunitat autònoma era de

515.000 euros, després de fer els estudis de necessitats que hem

dit fa un moment, es va fer una modificació de crèdit de forma

que el pressupost estimat definitiu va ser d’1.015.000 euros i el

pressupost definitiu, després de sumar-hi els interessos

bancaris, va ser d’1.021.847,13 euros, com consta en el compte

general que es va trametre al Parlament. Quant a pressupost

d’ingressos es va executar en el 99,93, és a dir, pràcticament al

100%, quedant només pendents els interessos bancaris de l’any

passat. I quant a pressupost de despeses la seva execució ha

estat d’un 70% degut principalment al fet que s’ha anat

incorporant el personal d’una manera gradual, de forma que no

durant tot l’any ha estat la plantilla coberta, sinó a l’inrevés,

s’ha anat cobrint d’una manera molt escalonada, de fet encara

s’estan cobrint places. D’aquesta manera l’execució només ha

estat d’un 70%. I després en relació a les obligacions

reconegudes ha estat del 97,58, és dir, tot el que s’ha disposat

sí que s’ha executat.

Totes aquestes activitats, que jo ara breument he descrit,

estan descrites i estan detallades en el text de la memòria anual

d’activitats i en el compte general de la Sindicatura de l’any

2003 que varen ser aprovats, com ja he dit abans, per la

Sindicatura de Comptes dia 4 de març del 2004, dins el primer

trimestre com diuen les normes de règim interior i es varen

trametre a aquest Parlament.

Dit això, quedam a la seva disposició per qualsevol

aclariment, tan de part meva com dels síndics i secretària

general que m’acompanyen. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per tal de formular preguntes o

observacions per part dels grups parlamentaris de menor a

major tenen la paraula. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé crec que simplement avui

el que hi caben són unes paraules de cortesia per agrair la

presència d’aquesta Sindicatura, que per primera vegada ha

vengut a rendir comptes de la seva tasca i per tant, podem dir

que avui és un dia històric perquè veim com una institució

fonamental de l’autogovern de les Illes Balears ha començat les

seves primeres passes i ret comptes en el Parlament.

Per tant, sense altra cosa a afegir, desitjar que aquesta

institució tengui una llarga vida, que puguin complir la seva

tasca dignament, fiscalitzant les institucions de les Illes Balears,

quan sigui necessari advertint de possibles irregularitats i

després els diputats, en nom del poble, veurem si en feim l’ús

correcte del seu treball. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Sr. Quetglas en nom del Grup

Parlamentari Socialista.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Síndic Major, només

també per raons de cortesia, donar-li la benvinguda, és una

satisfacció rebre en el si de la Comissió d’Hisenda i

Pressuposts la Sindicatura de Comptes en ple i rebre la rendició

de comptes del seu Síndic Major. Per tant, només en aquest

sentit voldria fer ús de la paraula. També expressar els millors

desitjos per part del Grup Parlamentari Socialista a la

Sindicatura de Comptes perquè pugui complir la seva funció,

important funció i de manera molt especial per als diputats

d’aquesta cambra i per als membres d’aquesta comissió. Per

tant, assegurar-los que comptin amb la nostra total

colAlaboració i cooperació i desitjar-los, una vegada més, èxits

i triomfs en la seva tasca.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Quetglas. En nom del Grup Parlamentari

Popular la Sra. Sugrañes té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Al igual que els portaveus que m’han

precedit, donar-los la benvinguda, agrair-los la seva assistència

aquí. Efectivament és una fita històrica tenir el plaer de poder

gaudir ja aquesta comunitat autònoma de la Sindicatura de

Comptes i desitjam, donat que la seva finalitat és la funció

fiscalitzadora, que la seva funció pugui aconseguir

efectivament una millora de l’administració de fons públics.

Esperem que així sigui.

Res més i donar-los les gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol fer ús Sr. Mas? Té vostè la paraula per

5 minuts.
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EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i

Cladera):

Simplement per agrair la benvinguda per part del

Parlament. Dir-los que la Sindicatura de Comptes vàrem

començar des del primer dia pensant que podíem fer una tasca

útil per a l’Administració pública, en definitiva per als

ciutadans de les Balears. Hem començat i pensam que en

aquesta línia hem de seguir. Simplement és la primera passa,

però pensam que n’hi ha d’haver cada any una altra i nosaltres

des del principi vàrem intentar ser ambiciosos, però també

prudents. És a dir, no començar de qualsevol manera i això és

allò que intentam aconseguir.

Gràcies per la benvinguda en nom de tots i a la seva

disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara com saben cada un dels portaveus,

procedeix suspendre per presentar propostes de resolució, però

de les intervencions de cada un dels portaveus, intuesc que no

és intenció per part de cap dels grups presentar propostes de

resolució i per tant, podem entendre..., pot entendre aquesta

comissió que es dóna per assabentada de l’informe que ha

presentat la Sindicatura i si és així passaríem al següent punt de

l’ordre del dia?

Molt bé.

II. Debat de l'escrit RGE núm. 4910/04, presentat per la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el

qual tramet l'informe anual de la comunitat autònoma de

les  Illes Balears corresponent a l'exercici del 2002.

Passam idò al punt següent, relatiu al debat de l’escrit

número RGE 4910/04, presentat per la Sindicatura de Comptes

de les Illes Balears mitjançant el qual tramet l’informe anual de

la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a

l’exercici de l’any 2002. Té la paraula per tant, el Sr. Pere

Antoni Mas i Cladera per fer l’exposició oral per un temps de

15 minuts.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i

Cladera):

Gràcies, Sr. President. Bé com hem dit abans, una de les

funcions a les que es va dedicar la Sindicatura durant el 2003

i que ha continuat durant el 2004 va ser l’elaboració de

l’informe anual sobre la gestió econòmica de la comunitat

autònoma l’any 2002. És a dir, l’informe sobre el compte

general de la comunitat autònoma durant el 2002. S’ha de dir

per tant, que aquest és el primer informe sobre aquest tema que

fa la Sindicatura de Comptes, com ja sabem, i que d’alguna

manera s’ha intentat seguir la mateixa sistemàtica que ja tenia

el Tribunal de Comptes, basant-nos també amb l’experiència

recollida a altres sindicatures, o altres òrgans de control extern

d’altres comunitats autònomes.

També crec que hem de destacar que aquest informe sobre

el compte del 2002 arriba primer, és a dir s’ha aprovat abans

que el Tribunal de Comptes aprovi l’informe sobre l’exercici

2001, encara el té pendent de retre, és a dir, ens hem anticipat

un any, per dir-ho d’alguna manera. La qual cosa vol dir que

avui es veurà l’informe del 2002 i uns mesos després, quan

sigui, el Tribunal de Comptes els trametrà en aquest Parlament

l’informe sobre el 2001. Hi haurà un cert desfasament en aquest

sentit.

Sobre l’estructura de l’informe que es va remetre al

Parlament, com ja hem dit, en el seu moment quan es va

aprovar ara fa dos mesos, dia 15 de juliol exactament. Sobre

l’estructura de l’informe hem de dir que vàrem intentar

respectar els continguts que diu l’article 12 de la Llei de la

Sindicatura de Comptes quant allò que ha de tenir l’informe

sobre..., els distints informes i en concret, l’informe sobre el

compte general de la comunitat autònoma i procurant també en

tot moment obtenir una certa claredat expositiva perquè sent

matèries àrides i d’una certa complexitat, tan lèxica com moltes

vegades sistemàtica, vàrem intentar en allò que fos possible

donar-li la major claredat, tot i que al final sempre és complicat

això. 

Quant als apartats que té l’informe, diguem els toms, es

divideixen en un aspecte introductori dient els objectius, la

finalitat, etcètera i la normativa a tenir en compte. Un altre

apartat en el qual es fan les conclusions i el resultat de la

fiscalització per apartats i subjectes, dividint entre

administració de la comunitat autònoma, entitats autònomes,

Universitat, ib-salut, empreses i altres organismes i consorcis

i fundacions, és a dir, dividim per subjectes. I després un altre

apartat que és el de les recomanacions, que són les

conseqüències d’aquesta fiscalització. 

El segon tom, el tom més gruixat diguem, és el que recull

tota la part d’anàlisi del compte general. És a dir, és el que

recull les explicacions, per dir-ho així, dels resultats de la

fiscalització, la part més desenvolupada i més explicativa, més

extensa. El darrer tom de l’informe està format per les

alAlegacions, l’informe una vegada redactat pels serveis de la

Sindicatura i aprovat provisionalment pel Consell de la

Sindicatura es remet als òrgans representants de la comunitat

autònoma i de la Universitat i també als que eren representants

de la comunitat i de la Universitat en el moment en què es va

fer la gestió, és a dir, l’any 2002 perquè puguin formular

alAlegacions a allò que allà es diu, observacions, etcètera. Un

cop superat aquest període d’alAlegacions, tornam analitzar

nosaltres les alAlegacions i feim l’informe definitiu. Llavors el

text d’aquestes alAlegacions també està incorporat a l’informe

com a tom tercer.

Quant als objectius de l’informe, com deriva de la Llei de

la Sindicatura, són determinar si el compte general representa

de manera adient i adequada la situació econòmica, financera

i patrimonial de la comunitat i les seves entitats, és a dir, la

forma més fidel possible. Determinar també el grau de

compliment i aplicació de la legalitat vigent, per tant,

comprovar l’aplicació del principi de legalitat. I en tercer terme

determinar la racionalitat en l’execució de la despesa pública,

basada en criteris d’eficàcia, eficiència i economia. Tot i que

s’ha de dir que aquestes apreciacions basades en aquests tres
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principis són poc adequades en un informe de tipus general i

com precisament es posa de manifest en el mateix informe, són

apreciacions més bones de fer, més factibles a àmbits més

reduïts i no a un compte general sobre l’actuació de tot un any.

Com, repetesc, es diu a un apartat de l’informe.

Hem de tenir en compte també que essent la primera ocasió

a la qual la Sindicatura ha hagut de fer aquest informe, té molt

de caràcter descriptiu, és a dir, moltes qüestions s’han optat per

descriure determinades situacions o per fer un històric de

determinades situacions, la qual cosa no formaria part

pròpiament dit d’un informe allà on només s’hi fessin constar

deficiències. Però pensam que essent el primer valia la pena fer

aquest esforç de descripció, de didàctica per dir-ho d’alguna

manera. I per això tal vegada en algunes ocasions només es

descriuen situacions, o només es descriuen qüestions, però

sense fer cap tipus d’acotació perquè no hi ha acotació a fer,

sinó simplement descriure.

Només dir que, a part del contingut pròpiament dit de

l’informe i que evidentment no llegirem aquí ara, només dir que

hi ha alguns aspectes que d’alguna manera no l’han

condicionat, però sí l’han afectat o han de destacar-se, o pens

que s’han de destacar a l’hora d’afrontar l’anàlisi econòmic i

financer de l’any 2002. En primer lloc tenir en compte que va

ser el primer exercici, l’any 2002, on es va aplicar per part de

l’administració de la comunitat autònoma la compatibilitat

econòmica patrimonial. La qual cosa vol dir que ha complicat

un poc algunes coses i essent el primer exercici no teníem

comparatius dels anys anteriors. Segona qüestió, també pens

que transcendent a tenir en compte, és que en aquell exercici de

l’any 2002, en data 1 de juliol, es varen assumir les

competències de l’INSALUD, és a dir, va començar a

funcionar l’ib-salut de manera que aquest període, això va

suposar un fort impacte econòmic de l’administració de la

comunitat autònoma, però per mig any, des de 1 de juliol. I el

tercer aspecte també crec a destacar és el fet de l’existència de

la Llei 7/2002, aquesta llei va modificar el límits

d’endeutament a llarg termini de l’administració de la

comunitat autònoma, entre d’altres per les conseqüències dels

temporals de novembre de l’any 2001. Llavors aquesta llei va

suposar un canvi important durant el 2002 sobre el pressupost

inicialment aprovat. Crec jo que aquests tres fets, molt

sintèticament contats, s’han de tenir en compte a l’hora

d’analitzar no només l’informe sinó també la gestió econòmica

i financera d’aquell moment. 

I a partir d’aquí quedam a la seva disposició per a qualsevol

aclariment que vulguin fer-nos. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per tal de formular preguntes o

observacions tot seguit procedeix la intervenció dels grups

parlamentaris de menor a major. Per tant, per part del Grup

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé també agrair el treball que avui

presentam i que per part del Grup del PSM-Entesa Nacionalista

proposaríem simplement una proposta de resolució, es veurà en

el seu moment, mitjançant la qual el Parlament faci seves les

recomanacions de la Sindicatura de Comptes. Unes

recomanacions extenses, algunes d’elles que posen el dit sobre

problemes que ja són històrics en la comptabilitat de la

comunitat autònoma i d’altres nous, motivats per les tres

incidències que el Síndic Major no hi ha acabat de fer

referència, sobre un exercici del 2002 que va ser un exercici

totalment atípic i que naturalment aquestes tres incidències

tengueren una repercussió molt directe damunt el compte

general.

Només queda per tant, que els actuals responsables polítics

de l’administració de la comunitat autònoma també estudiïn a

fons aquestes recomanacions i que per al futur es puguin

solucionar totes les possibles anomalies que la Sindicatura de

Comptes ha detectat.

I finalment una mostra del que suposa comptar amb

institucions pròpies és aquest fet que avui se’ns presenta

l’informe sobre el compte general de la comunitat autònoma del

2002. I el del 2001, que depèn d’una institució encara

centralista, el Tribunal de Comptes, no ha arribat. Aleshores

l’acostar l’administració als ciutadans, l’autogovern és bo i

ràpid.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. També voldria que les meves

primeres paraules fossin per agrair a la Sindicatura de Comptes

la celeritat en què els comptes de l’any 2002 han estat

presentats. Efectivament aquesta celeritat suposa molts

d’avantatges, primer per als qui hem de treballar sobre aquesta

qüestió, aquesta comissió que ha de veure els comptes perquè

estàvem acostumats a treballar amb uns marges, uns gaps

temporals excessius. Jo record haver treballant en comptes de

5 anys enrera, quan ja diguéssim l’interès i l’actualitat de

l’informe del Tribunal de Comptes havia perdut tota virtualitat

i el debat que podíem treure qualque profit era inútil, esdevenia

inútil entre altres coses perquè moltes de les recomanacions que

es feien per a un pressupost que estava gestionat 5 anys abans,

a part de les qüestions de debat polític, simplement les

recomanacions havien perdut virtualitat perquè les pròpies

administracions se n’havien donat compte de què havien

d’introduir elements que ja estaven sobradament introduïts. Per

tant, el debat no tenia sentit.

Acostar en el temps els períodes fiscalitzats de l’anàlisi en

aquest Parlament és molt positiu, ens permetrà evidentment

anar introduint en els processos de gestió, d’elaboració

pressupostària i d’aprovació del pressupost per aquest

Parlament les recomanacions de la Sindicatura, jo estic

absolutament convençut que no cauran en sac romput les

recomanacions de la Sindicatura i el Govern a l’hora d’elaborar

el seu projecte de pressuposts per a l’any que ve, per a l’any

2005, tendrà en compte moltes d’aquestes recomanacions i
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algunes de les coses per exemple que es varen fer en el

pressupost de l’any 2004 ja no es repetiran perquè evidentment

han estat adequadament assenyalades per la Sindicatura com a

pràctiques no recomanables. I això és bo perquè ens permet

adaptar-nos d’una manera més concisa i més ràpida.

Jo li volia fer una pregunta al Síndic Major, una pregunta

que lògicament conté un suggeriment i seria si la Sindicatura té

previst, d’alguna manera, posar a disposició de tots els agents

públics que gestionen els doblers públics en aquesta comunitat

autònoma, posar les conclusions i recomanacions d’aquesta

anàlisi a través de la pàgina web, o a través dels mitjans

informàtics a l’abast de tothom aquest..., en concret aquest

primer informe anual i lògicament els successius. Crec que

seria positiu, seria positiu que altres administracions,

lògicament la comunitat autònoma té un coneixement directe i

aquest Parlament també, però els consells, ajuntaments, etcètera

seria bo que tenguessin accés a allò que des de la Sindicatura

anés emanant com una doctrina de bona gestió, de bons hàbits

de cara a la gestió de fons públics.

Evidentment, tal com ja ha assenyalat el Síndic Major i el

Sr. Sampol, que m’ha precedit en l’ús de la paraula, l’any que

ens tracta és un any especialment atípic i la primera qüestió que

crida l’atenció, o que fa que l’anàlisi dels comptes de l’any

2002 sigui distint és que, lògicament, és la Sindicatura de

Comptes de la comunitat autònoma que fa aquest informe i no

el Tribunal de Comptes. Això implica moltes coses, a part

d’aquest aspecte positiu de celeritat que ja hem assenyalat,

d’alguna manera nous enfocaments, altra metodologia. Jo diria

que una major atenció i això és extraordinàriament saludable,

cap a la normativa pròpia emanada d’aquest Parlament, en

relació a Llei de finances, etcètera, que no és que el Tribunal de

Comptes no tengués en compte, però el Tribunal de Comptes

treballava amb uns criteris molt més genèrics, molt més dins

l’àmbit d’allò que és la normativa de funcionament financer de

les administracions públiques a nivell d’Estat. 

Per tant, aquesta major precisió, evidentment, suposa

avantatges, però en el mateix temps suposa que nosaltres

mateixos ja acostumats una mica a analitzar els informes del

Tribunal de Comptes ens haguem d’adaptar a aquesta nova

manera de fer les coses, que jo salut com a molt positives, però

que d’alguna manera també suposa una adaptació per part dels

gestors, per part del Govern de la comunitat autònoma perquè

els èmfasis i aquelles qüestions que s’assenyalen de manera

reiterada a tots els informes perquè no crec que l’optimisme

dels Síndics de Comptes els arribi a fer creure que en un parell

d’anys totes les qüestions que vostès van dient aquí no es

reiteraran i reiteraran, perquè això forma part de la dinàmica

dels fets, gestionar a vegades és molt difícil. Ara mateix era un

contrast una mica..., no sé si utilitzar la paraula divertit, però

tenia la seva gràcia veure el Síndic Major justificant que el seu

pressupost no ha estat del tot executat, problemes de

modificacions de crèdit, etcètera. Bé idò això és la dinàmica de

la gestió diària que ens obliga a què quan ens canviam el capell

de gestionar a fiscalitzar, la manera de veure les coses i l’òptica

canvien una mica.

Per tant, diguéssim que aquest manual de recomanacions

que vostès fan ha de crear un manual de bona gestió que ha

d’anar incorporant-se de manera progressiva als hàbits dels

nostres gestors, i en funció d’aquests elements lògicament no

tenim la capacitat de comparar amb altres anys, amb anys

anteriors.

Altres elements, la incorporació de la salut, la Llei 7/02 que,

evidentment, variava el límit de l’endeutament per una...,

tècnicament, diguéssim, hi havia una raó poderosa que eren els

danys del temporal, però també n’hi havia una altra que va fer

potser estirar fins als límits les possibilitats que donava aquesta

llei, que era el coneixement que tenia el govern de llavors de

l’entrada en vigor de la Llei d’estabilitat pressupostària i les

dificultats de produir-se un nivell d’endeutament que ens

colAlocàs a un nivell semblant de la resta d’altres comunitats

autònomes, i per tant això és un element de distorsió evident

dins l’anàlisi d’aquest any 2002.

Per tant per part del Grup Parlamentari Socialista, que

estam analitzant un any en el qual el nostre grup, lògicament,

va tenir una responsabilitat de gestió directa, assumim i

assimilam absolutament les recomanacions fetes per la

Sindicatura de Comptes, en prenem nota i estam convençuts

que a partir d’ara el Govern actual i els governs futurs

utilitzaran aquestes recomanacions per anar millorant dia a dia

la gestió, la pressupostació i la gestió pressupostària d’aquesta

comunitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. La Sra. Sugrañes, pel Grup

Parlamentari Popular, té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta portaveu no pot

obviar la transcendència d’aquesta comissió o, millor, la

rellevància, l’especial rellevància que té, perquè compta amb

la presència dels síndics i el síndic major en aquest cas, el Sr.

Mas, explicant-nos, donant-nos compte de l’informe anual dels

comptes del 2002.

Finalment la incorporació de la Sindicatura de Comptes a

l’organització de la nostra comunitat ha permès que

efectivament, com han dit els portaveus que m’han precedit,

que ens trobem davant una anàlisi d’uns comptes, un debat viu,

actual, que ens permet analitzar els comptes d’un exercici

pressupostari en aquest cas gestionat per l’anterior govern, i si

em permet en to polític, ja sabem que aquí és un òrgan

totalment tècnic, però des del Partit Popular con sus luces y sus

sombras, més sombras que luces. 

Jo no voldria desaprofitar l’oportunitat que em brinda

aquesta situació de tenir aquí el síndic major i volia fer una

sèrie de preguntes respecte a aquest informe. A la pàgina 19 li

volia demanar respecte a la Llei 7/2002 si efectivament creu

que aquesta llei respon al marc de legalitat pressupostària des

del punt de vista dels principis constitucionals en matèria

econòmica financera. Així mateix li voldria fer una altra

pregunta, que és a la pàgina 20: demanar-li si creu que la

pressupostació inicial aprovada per aquest parlament pel que fa

a despeses d’educació respon a les necessitats reals de
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funcionament dels serveis d’aquesta comunitat autònoma en

aquesta matèria, quant al fet que reflecteixen la dotació

necessària per atendre les despeses que realment se sap que es

produiran.

Una altra pregunta podria ser -que està en el tom segon- si

ha comprovat quin va ser l’increment de l’endeutament de la

comunitat autònoma i de les empreses públiques del 1999 al

2002 i quina valoració es fa. I la darrera seria a què es refereix

l’informe quan diu que hi ha deficiències a la justificació de

determinades línies de subvenció, si ens podria concretar

l’abast d’aquesta afirmació.

I bé, dir que estem satisfets de sentir les explicacions dels

altres portaveus, que quan parlen de manual de recomanacions

i si el Govern farà cas d’aquest manual de recomanacions, quan

resulta que ells han fet poc cas dels manuals de recomanació.

Esper que aquesta sindicatura de comptes tingui més sort i es

faci més cas, perquè en el darrer, l’any 98, les recomanacions

van ser vuit i en el 2002 resulta que les recomanacions que ha

fet la Sindicatura de Comptes han estat 45.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Per contestar té la paraula el Sr.

Mas Cladera.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i

Cladera):

Gràcies, Sr. President. Bé, responent o agraint les paraules

dels representants dels partits, del PSM concretament, que ha

fet referència a les recomanacions, concretarem la nostra

resposta a les preguntes o a les qüestions que ens plantejaven

el Sr. Quetglas i la Sra. Sugrañes.

Quant al tema de la celeritat, he de fer referència que

efectivament pensam que aquest és un punt positiu, és a dir,

com més aviat estigui fet l’informe sobre un compte general

d’un exercici més útil serà en el futur i per tant sempre pensam

que en això s’ha sortit guanyat bastant, és a dir, nosaltres

intentarem sempre fer com més aviat possible l’informe perquè

estigui el més a prop possible de l’any que s’hagi tancat. Això

és un compromís que pensam que s’ha d’assumir des del primer

dia.

Quant a la publicitat, és a dir, la difusió de l’informe o de

les actuacions de la Sindicatura, aquesta és una qüestió que

també pensam que s’ha d’estar a l’abast de qualsevol personal,

com de fet succeeix a moltes altres sindicatures o a altres

òrgans de control extern arreu de tota Espanya. La pàgina web

és un lloc allà on s’hi pot accedir perfectament, igual que

qualsevol altra fórmula, però sobretot la pàgina web pensam

que és un punt fonamental. Un aspecte que no he dit, però que

ara aprofit també parlant del tema de la pàgina web és que

creim des de la Sindicatura que moltíssimes coses es poden fer

més ràpidament i amb menys moviment de paper si aconseguim

agilitar tot l’intercanvi d’informació per via electrònica o per

via telemàtica de forma que no tenguem papers, és a dir, que

ens retin els comptes a través d’informació informàtica, vaja,

no haver d’enviar-nos el totxo de papers. Aquesta és una

intenció que no havia dit abans però que ara aprofit per fer-la

palesa; pensam que tot el que puguem avançar en aquesta línia

millorarà tant els resultats com la comunicació entre les

administracions i nosaltres.

Quant a les preguntes que s’han fet, més concretament, per

part de la representant del Grup Popular, a veure, intentaré anar

per ordre i algunes les contestaran els síndics, cadascú segons

la seva àrea, no només jo, diguem, si el Sr. President els vol

concedir la paraula.

Quant a la primera pregunta feia referència a la Llei 7/2002,

en concret al tom primer que fa referència a la Llei 7/2002, a la

pàgina 19, si no ho record malament. Aquí diu..., diu que

durant l’exercici 2002 es va modificar la xifra d’endeutament

a llarg termini a través d’aquesta llei. La pregunta concreta era

si consideràvem que s’adaptava a la Constitució o una cosa

així? Jo és que exactament ara no record..., he anat apuntant i

prenent nota. Era si s’adaptava als principis constitucionals o

una cosa així. Bé, nosaltres el que hem posat aquí damunt és el

que hem posat; som un tribunal de comptes, una sindicatura de

comptes, però no som un tribunal constitucional, no podem dir

si les lleis s’adapten o no; podem opinar el que opinem, però no

com a sindicatura. El Tribunal de Comptes o la Sindicatura de

Comptes no pot dir si una llei és inconstitucional o no, només

el Tribunal Constitucional. Per tant nosaltres el que hem posat

és que no s’adaptava exactament al marc de normativa

autonòmica, que és l’únic marc que nosaltres podem utilitzar de

referència. Més cosa que aquesta difícilment poder detallar res

més nosaltres, com a òrgan de fiscalització externa, només.

Quant a la pressupostació per a educació o les partides

recurrents, em pareix que és la pàgina que feia referència, jo

crec que per a aquesta pregunta passaria la paraula, si el

president ho considera, al síndic Antoni Valdivieso, que és de

l’àrea de l’Administració autonòmica, que li podrà contestar

amb més coneixement que jo.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, idò, el Sr. Valdivieso.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Antoni Valdivieso i

Amengual):

Sí, quant a la pressupostació de les despeses d’educació, a

la pàgina 11 del tom 2 hi ha un quadre on creim que es

reflecteixen perfectament les deficiències de pressupostació en

matèria d’educació, que clarament... Si vol li llegesc el quadre,

és a dir, el crèdit inicial, el que s’ha hagut d’ampliar cada any,

i quines han estat les obligacions reconegudes, tant en el

personal de centres públics com el capítol 4, el personal dels

centres concertats, i apareix la diferència entre el pressupost

inicial de cada exercici comparat amb les obligacions

reconegudes de l’exercici anterior, i creim que les xifres són les

que són, no podem valorar res més.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies. Vol continuar fent ús de la paraula?

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i

Cladera):

La següent pregunta era sobre el nivell de l’endeutament del

tom 2, em pareix que parlàvem, no és així? No sé si m’ha

concretat la pàgina exacta del tom 2 o l’apartat..., 65 del tom 2;

és que no havia pres nota.

També la contestarà Antoni Valdivieso.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, idò té la paraula, quan vulgui.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES

DE LES ILLES BALEARS (Antoni Valdivieso i Amengual):

Sí, jo ho sent molt, però com en el cas anterior a la pàgina

65 s’expressa clarament l’Administració de la comunitat

autònoma, més les empreses, més la universitat, quin era el

deute viu a final de cada un dels exercicis. És que només li puc

dir que no ens correspon a nosaltres fer cap tipus de valoració

sobre les dades. Nosaltres intentam posar de manifest i creim

que aconseguir posar damunt la taula quines són les dades. Les

valoracions crec que els corresponen a vostès.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i

Cladera):

Sí, respecte al tema de les deficiències de justificació a

línies de subvenció, efectivament es fa referència, en concret a

la pàgina 202 del tom 2, que tots els expedients, tots els

expedients analitzats, que són un univers sobre determinades

línies concretes, tots els expedients presenten problemes de

justificació del compliment de la finalitat a què s’ha de destinar

la subvenció sense que consti que la comunitat autònoma hagi

reclamat el que manca o iniciat procediment de reintegrament.

Això el que vol dir és que alguns d’ells tenen mancances més

greus i alguns d’ells tenen mancances purament documentals,

dels que s’han analitzat, aquests d’aquí, però també, diguem,

detallar un per un, estan detallats al tom 2 cada un d’ells,

després, quin és el que té la mancança més greu o menys greu,

com per exemple potser en alguns casos és simplement un

document que no està presentat més que un parell de dies tard

i altres és un document que no hi és, o que no s’ha aportat a la

Sindicatura. Detallar-lo, està -repetesc- a les pàgines a partir de

la 202 i següents que són, després d’aquesta afirmació de

caràcter general, a cada un dels expedients en concret es diu

quina és la mancança que té.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies per les seves explicacions. Ara grups que

vulguin fer ús d’un torn de rèplica? Sr. Quetglas, en nom del

Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. No és rèplica a les paraules

del síndic major, sinó algunes consideracions. Miri, jo em

voldria fixar en la pàgina 48 del tom primer, quan parla en

relació a l’administració general fa una recomanació que diu

que pressupostar els crèdits inicials adients per fer front a les

obligacions que previsiblement s’hauran d’atendre durant

l’exercici, de forma que no hagin de ser objecte de forma

recurrent d’ampliacions de crèdit, això per tal d’evitar

l’aprovació pel Parlament de partides que resulten a priori

insuficients.

Jo voldria fer una declaració de principis com..., si tengués

la responsabilitat de gestionar el pressupost cada any jo

m’estimaria més trobar-me cada any amb aquesta recomanació

recurrent, que en agafar al principi d’any el 2% del pressupost

de totes les partides posar-les dins un sac comú i dir “ja ho

gastarem”, que és el fons de contingència que, amb una

interpretació bastant sui generis d’allò que diu la Llei

d’estabilitat pressupostària ha fet el Govern aquest any. És a

dir, aquesta recomanació probablement, potser no figurarà, o

figurarà d’una manera més matisada a l’informe de l’any que

ve, però veurem quin és el tema del fons de contingència. És

clar, jo m’estim més que em diguin “escoli, pressuposti millor”,

que no que diguin “bé, per no haver de pressupostar tan bé agaf

el 2% de totes les partides pressupostàries, faig un sac i ja

veurem en què el gast”. Per tant en aquest sentit jo crec que

hauríem de ser prudents a l’hora de dictaminar qui és que fa les

coses intentant fer-les el millor possible i qui no.

De la mateixa manera, un altre exemple. A la pàgina

següent hi ha una recomanació que diu: “Revisar el supòsit de

crèdits ampliables per tal de reduir el seu nombre”.

Absolutament d’acord, absolutament d’acord, però cal recordar

una cosa, una cosa del debat dels pressuposts de la comunitat

autònoma per a l’any 2004: el nombre de supòsits de crèdits

ampliables en aquesta comunitat autònoma s’ha incrementat,

s’ha incrementat de manera espectacular, i quan des del Grup

Parlamentari Socialista vàrem objectar i vàrem posar esmenes

dient que el nombre i el concepte de crèdits ampliables era

excessiu i alguns no tenien cap justificació, el Grup

Parlamentari Popular va votar, lògicament, en contra de les

pretensions del Govern de tenir uns pressupostos cada vegada

menys constrenyits, cada vegada amb més marge de maniobra.

Per tant està molt bé que facem tots propòsit d’esmena i

manifestem la nostra voluntat de fer cas, però això ho hem de

veure també en el projecte de pressupost i en el comportament

del Grup Popular a l’hora de votar els pressupostos en aquest

parlament, si no el que feim és un discurs aquí i un altre discurs

en el plenari, un discurs quan ve la Sindicatura de Comptes a

explicar-nos les coses i una altra en el Consell de Govern quan

aprova els pressuposts generals de la comunitat autònoma, i

això crec senzillament que no pot ser, per part de ningú. Per

tant que aquesta assumpció de les recomanacions sigui vera,

per favor, senyors de la majoria.
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Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. La Sra. Sugrañes en nom del Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo volia demanar, després de les

observacions que s’han fet aquí, al síndic major, perquè han

parlat abans de la Llei 7/2002, ara s’ha fet referència al fons de

contingència, però voldria..., a veure si el síndic major em

podria comentar, si em podria ratificar si la Llei 7/2002 ja va

preveure que es creés un fons de reserva per a contingències.

Vull dir que no ha estat cap innovació d’aquest pressupost, sinó

que ja es va fer l’any 2002.

I l’altra és que, quan es parla de crèdits ampliables, molt bé

que es faci aquest doble discurs, aquesta doble moralitat, però

bé, aquí en aquests comptes que ens han presentat hi ha uns

increments quant a aquestes modificacions o aquests crèdits

d’un 56,45%. A part d’això m’agradaria que em comentés

respecte a aquests temes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Sr. Mas Cladera, té la paraula.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i

Cladera):

Gràcies, Sr. President. Contestarà el síndic Antoni

Valdivieso, si li cedeix la paraula vostè.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, perfectament. El Sr. Valdivieso per contestar.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES

DE LES ILLES BALEARS (Antoni Valdivieso i Amengual):

Bé, sí, sobre la Llei 7/2002 nosaltres el que sí, perquè ho

deim a l’informe, tècnicament pensam que no és cap meravella

precisament, formalment crea un fons de contingència, i dic

formalment perquè el nom és el mateix que el de la Llei

d’estabilitat pressupostària, però el funcionament és totalment

al revés. Aleshores tècnicament es podria dir que no està molt

ben creat aquest fons de contingència de la Llei 7/2002 en el

sentit que, insistesc, el nom és el mateix però el funcionament

no és el previst del fons de contingència de la Llei d’estabilitat

pressupostària.

I després, sobre el tant per cent de modificacions de crèdit

si s’ha modificat un 56%, li torn..., a mi em sap molt de greu

dir-li, però les valoracions, no correspon a la Sindicatura

avaluar, ni a aquesta sindicatura ni a cap òrgan de control

extern que coneguem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Vol fer ús de la paraula? No.

Idò esgotat el debat d’aquest punt, com saben vostès s’obre

un termini de 60 minuts perquè els grups parlamentaris puguin

presentar davant la Mesa de la comissió propostes de resolució.

De totes maneres 60 minuts és el temps màxim; quin temps

proposen que suspenguem? 15 minuts? 

Idò, en qualsevol cas, abans de suspendre la sessió volem

agrair al Sr. Mas Cladera, síndic major, i a la resta de síndics i

a la secretària general que l’han acompanyat, la seva

compareixença en aquest parlament, i agrair les seves

explicacions. 

Moltes gràcies.

Ara, per tant, se suspèn la sessió per un temps de 15 minuts.

EL SR. PRESIDENT:

(Inici de la intervenció no enregistrat)

...autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici del

2002 presentat per la Sindicatura de Comptes, RGE núm.

4910/04. S’ha presentat una proposta de resolució per part del

Grup Parlamentari Popular i, per tant, té la paraula la Sra.

Sugrañes per defensar-la.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquest

partit, aquest grup ha presentat la següent proposta de

resolució:

“El Parlament de les Illes Balears assumeix el contingut de

l’informe anual de la comunitat autònoma de l’any 2002 tramès

per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i insta el

Govern de les Illes Balears a atendre les recomanacions que

s’hi contenen”.

Considerem que aquesta és una proposta de resolució

prudent, assenyada. Malgrat tot sí que els he de dir que de

l’informe de la Sindicatura de Comptes precisament el que es

transmet és que no ha existit un procediment de claredat, de

claredat en el sentit que els nostres ciutadans no han sabut

exactament com s’han gastat els diners que han pagat. Sense

anar més enfora la Llei 7/2002, que el mateix síndic ha dit que

no s’adequava a la normativa, una llei que també, i així resulta

de l’informe, es va utilitzar per dir que era per fer front als

perjudicis causats per les pluges el novembre del 2001, quan en

realitat part d’aquest endeutament es va destinar a pagar

despeses ordinàries.

Jo ja abans els havia anunciat que havien estat uns comptes

on hi havia més ombres que llums; igualment per part del Partit

Popular estam satisfets en el sentit que ha hagut de ser

l’oposició de llavors, l’oposició d’ara; afortunadament, en

aquest sentit, van governar quatre anys perquè reconeguessin

que allò que abans era un desastre ara ho veuen com una cosa

normal. 
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També vull dir que efectivament aquesta sindicatura de

comptes ha fet una sèrie de recomanacions, i torn insistir, com

ja he dit abans, aquesta vegada o bé la Sindicatura de Comptes

s’ha esmerçat moltíssim o, efectivament, com he dit, l’anterior

govern ho va fer prou malament quan resulta que de les

recomanacions, de 8 de l’anterior compte anual que es va

aprovar en aquesta sala precisament han passat a 45

recomanacions.

La mateixa sindicatura de comptes constata l’existència

d’irregularitats, que no s’han lliurat els comptes anuals de les

entitats autònomes ni de les societats mercantils amb

participació directa o indirecta de la comunitat autònoma.

També hi ha hagut la falta de cobertura financera en els

expedients de modificació de crèdit, que les memòries són molt

genèriques, que s’han produït problemes o hi ha hagut

incompliment de la normativa aplicable quant a contractació

administrativa i en el tema de subvencions. No obstant tot això

creiem, ja dic, que no farem com feien abans l’oposició, i

considerem més prudent en aquest cas agafar i presentar

aquesta proposta de resolució. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Grups que vulguin fer ús del torn de

fixació de posicions? Per Esquerra Unida el Sr. Ramon té la

paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. No pensava intervenir;

simplement tenia coneixement de la proposta que ens ha

explicat el Grup Parlamentari Popular, que és una resolució

bastat asèptica, que és una resolució que jo pens que és exigible

sempre al Govern, que s’atengui a les recomanacions que li fan

abans el Tribunal de Comptes, ara la Sindicatura de Comptes,

però una cosa és el que es presenta per escrit i l’altra

l’argumentació, i jo no ho vull deixar passar per alt.

Jo crec que les paraules del síndic de comptes han estat

prou clares, ja s’ha intentat utilitzar-los políticament fent-los dir

el que no volien dir, i jo crec que el que no és admissible que

es digui que el síndic de comptes ja ha fet no sé quina

valoració, quan precisament la Sindicatura de Comptes ha dit

que no els corresponia, a ells, fer valoracions. De les altres

consideracions completament subjectives de com ho feia de

malament el govern anterior, com que són això, percepcions

complement subjectives, res a dir, però crec que aquest intent

d’utilització partidista de la Sindicatura de Comptes fent-li dir

el que no ha dit em pareix que és bastant impròpia i quan

sabien des del Grup Popular que, a la seva resolució,

segurament hi donaríem suport tots els grups. Crec que estava

fora de lloc.

Com està també fora de lloc fer aquesta comparació entre

18 i 45 recomanacions en relació a informes anteriors

simplement perquè aquest és el primer informe que fa la

Sindicatura de Comptes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista el Sr. Sampol té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, per anunciar el vot favorable a

aquesta proposta de resolució, que ja l’havia anunciada in voce

en el mateix sentit. Per tant crec que l’informe de la Sindicatura

de Comptes és un informe tècnic, que no fa valoracions

polítiques, i per tant s’ha d’assumir i en la mesura del possible

les administracions cada any han d’anar corregint els defectes

que s’apunten des d’una anàlisi estrictament tècnica.

No vol dir això que puguem compartir les paraules de la

portaveu del Partit Popular, perquè el mateix síndic major ja ha

advertit que l’any 2002 va ser un exercici atípic; hi va haver

l’impacte de les transferències de sanitat que ja s’acumulava a

un impacte negatiu que havien tengut les competències en

educació. Jo crec que no importa demanar al síndic si allò

pressupostat per a educació era realment allò que es necessitava

per cobrir tot l’exercici, perquè jo li puc contestar clarament

que no, com no s’ha pressupostat el 2003 i segurament no es

pressupostarà el 2004 respecte a l’exercici del 2005. Això posa

de manifest que aquestes competències han vengut mal dotades

i suposen una càrrega important per a l’administració de les

Illes Balears, que ha d’intentar capejar fins i tot fent algunes

utilitzacions normatives que podrien anar per damunt la corda

fluixa, per dir-ho de qualque manera.

En definitiva, l’any 2002 l’impacte de cada vegada més

negatiu d’educació, l’impacte de la sanitat, la sentència del

Tribunal Constitucional sobre l’impost, sobre les instalAlacions

que incidien en el medi ambient, l’ISIQUIEMA, 25.000

milions de pessetes, és un impacte important sobre els

pressuposts, això va obligar a incrementar el deute, i finalment

va ploure damunt banyat amb aquests temporals que realment

obligaren a fer una llei, que la llei és una norma i, per tant,

compleix la norma que és la llei. Si aquesta llei és

constitucional o no només ho pot dir el Tribunal

Constitucional. Per tant naturalment la llei no incompleix cap

norma mentre no ho digui el Tribunal Constitucional, perquè la

llei és una norma.

Bé, a partir d’aquí jo crec que no es pot treure més punta a

aquest informe, que jo crec que sí, en això li he de donar la raó

a la representant del Partit Popular, posa de manifest les

dificultats cada dia més grans, i s’hi trobarà ara el Partit

Popular i tendrà més que les que va tenir l’anterior govern, per

quadrar uns comptes cada dia més complicats, perquè realment

l’administració de la comunitat autònoma està arruïnada, i

aquesta és la realitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Sr. Quetglas, en nom del Grup

Parlamentari Socialista.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
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Moltes gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, també per

manifestar, en nom del Grup Parlamentari Socialista, la nostra

conformitat amb la proposta de resolució que fa el Grup

Parlamentari Popular, per tant, la votarem a favor. Però no així

amb les paraules de la portaveu en la seva defensa, que no han

estat tan de defensa de la seva proposta de resolució, com

d’atac, parlamentari s’entén, a la gestió que s’analitzava.

En aquest sentit jo crec que la Sra. Portaveu hauria de

repensar i eventualment fins i tot, pensar en retirar. No hi ha

una sola paraula a l’informe que xerri de manca de claredat, o

que els ciutadans no poden conèixer com s’han usat i aquestes

imputacions que feia explícites sobre mala gestió en relació a

la transparència. Això en cap moment l’informe de la

Sindicatura de Comptes en parla, no hi ha absolutament res que

autoritzi la portaveu del Grup Popular a parlar amb aquests

termes. Per tant, jo li demanaria que almanco mantingués el to

dels adjectius en el seu just termini.

No és admissible tampoc que digui que hi ha hagut un

empitjorament de la gestió perquè hem passat de 8

recomanacions del Tribunal de Comptes a 45 de la Sindicatura

de Comptes. El canvi sistemàtic és total, el propi Síndic Major

així ho ha reconegut. És una anàlisi molt més acurada, molt

més detallada, que entre molts d’aspectes i moltes

recomanacions fan referència purament a qüestions descriptives

o millores i fins i tot a qüestions de criteri, que jo no dubtaria

en qualificar de subjectius i ho dic amb el millor dels esperits.

Jo algunes de les qüestions que argumenta la Sindicatura de

Comptes, bé són opinions molt respectables, però no deixen de

ser opinions. Com per exemple quan diu “les memòries

justificatives de les modificacions de crèdit són molt

genèriques”. Bé això és subjectiu i en qualsevol cas el que no

diu en cap moment és que les modificacions siguin ilAlegals o

que les justificacions no siguin suficients o que hi ha una

mancança en relació a la justificació d’aquesta modificació.

Simplement opina que són molt genèrics. Molt bé, és una

opinió, es té en compte, però de cap manera inhabilita o diu res

en relació a la bondat o la maldat de la gestió.

Igualment diu: “les ampliacions de crèdit s’usen de forma

sistemàtica per cobrir la falta de pressupostació de despeses”.

Sí, però també diu després “s’entén que la seva utilització

s’ajusta a dret”. Per tant, està expressant una opinió, però a

continuació diu “la seva utilització s’ajusta a dret. Per tant, res

de tot això, de cap de les maneres, autoritza a parlar amb

aquests termes.

Voldria insistir en allò que s’ha referit el portaveu del Grup

Parlamentari PSM, el tema de l’impost sobre instalAlacions que

incideixen en el medi ambient, el famós i anticonstitucional

ISIQUIEMA, vertader impost ilAlegal, del qual va obligar a

tornar, ni més ni manco, que 2.800.000 euros. La mala acció,

la mala gestió, la incorrecte i anticonstitucional gestió de

l’anterior Govern Matas va obligar que s’hagués de fer aquest

reajustament en un any ja prou difícil, en un any ple de

complicacions i que va obligar, entre altres coses, la tan

esmentada Llei 7/02, se n’ocupés d’aquest tema, així com de la

qüestió del temporal.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular de cap manera es pot

erigir en absolut innocent en relació a les causes que provoquen

una qüestió com la Llei 7/02, de la qual el Sr. Síndic Major ha

anat molt ben alerta a qualificar-la de constitucional o

inconstitucional, el que ha dit és que no encaixava dins

l’entramat d’altres lleis de la comunitat autònoma. Però és que

la Llei 7/02 és una llei, és una llei. Per tant, si hi ha una qüestió

sistemàtica de dificultat d’encaix, derivada de dificultats

específiques tan per raons meteorològiques com per errors,

equivocacions i ilAlegalitats comeses per l’anterior Govern, idò

feien que les coses s’haguessin d’estirar fins al límit. Però aquí

ningú ha parlat d’ilAlegalitats, entre altres coses perquè seria

absurd dir que una llei és ilAlegal.

I moltes de les precisions i moltes de les recomanacions,

això que la Sra. Portaveu s’hi aferra per dir que n’hi ha

moltíssimes i per tant, vol dir això que es gestiona molt pitjor,

no és veritat, moltes surten, neixen precisament i així ho ha

reconegut a una de les seves primeres frases el propi Síndic

Major, que moltes de les prediccions neixen de què aquesta és

la primera vegada i s’ha de dir, cap Govern anterior havia estat

capaç de fer-ho, que es presentava una comptabilitat

patrimonial, no existia un inventari de béns de la comunitat

autònoma. L’any 2002 va ser el primer any que després de fer

un inventari es va poder fer una comptabilitat patrimonial.

Vostè perdoni, però si després d’això resulta que l’inventari,

que la comptabilitat patrimonial la primera vegada que es fa et

criden l’atenció perquè hi ha moltes deficiències i que s’han de

millorar molt aquests criteris, està molt bé, s’accepten i

s’accepten gustosament, però és que abans no existien aquest

tipus de recomanacions perquè la comptabilitat patrimonial no

existia, alerta amb això.

Per tant, no confonguem el que és volum de recomanacions,

de consideracions, de qüestions que són perfectament

justificables, perfectament justificades, encara que tal vegada

s’accepta una crida d’atenció que aquestes coses s’han d’anar

millorant en el futur amb allò que la Sra. Portaveu ha dit de

manca de claredat o que els ciutadans d’aquesta comunitat

tenen una foscor en relació a com es varen gestionar els

doblers, perquè això de l’informe del Tribunal de Comptes la

Sra. Portaveu no està autoritzada a deduir-ho.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Vol fer ús per contradiccions Sra.

Sugrañes? Té la paraula per un temps de 5 minuts.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Bé sentint els portaveus que acaben

d’intervenir, ara ja no sé si aquest pressupost el va fer el pacte

de progrés, o resulta com si l’hagués fet el Partit Popular. Miri

tot aquest informe que ha presentat la Sindicatura de Comptes,

les recomanacions les fa sobre les dades que s’han subministrat

i efectivament no s’ajusten a allò que seria més adequat.

Una altra cosa, no posi en mi, el representant d’Esquerra

Unida, paraules que jo no he dit. El que he mencionat quant a

la Llei 7/2002 no és que ho hagi dit, o hagi fet una valoració...,

no i tampoc el Síndic en les seves paraules ha dit res de tot

això, està recollit en el document, agafi la pàgina, la llegeixi i
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veurà exactament que les paraules que ha dit aquí el Síndic

estan recollides en el document. Vull dir que no he fet cap

valoració, ni he dit res que no estigués escrit textualment en el

document.

Jo li he de dir que la situació en què ens trobam en aquests

moments és una situació..., han posat vostès el llistó tan alt

perquè ens han deixat una situació prou complicada i serà molt

difícil de reconduir, efectivament. Però el que no pot ser és que

quan es parla d’explicacions genèriques, bé una cosa està ben

clara, si tan genèric és, és que no és transparent. O sigui, no

contempla, no explica exactament per què es fa i això el que

comporta és una situació de poca transparència, efectivament

no n’hi ha més. 

I totes aquestes recomanacions d’aquí, totes aquestes dades,

totes aquestes modificacions que diguin que ara és el moment

de poder fer feina tots quant a sanitat i educació tenim la Llei

de finançament que ara preveu, com que s’ha incrementat

aquest 3% de la població, preveu agafar i dotar-la millor o

adequar millor les quantitats que s’han de fer arribar. Ara és el

moment, n’estam xerrant tots, ho agafem i que en el proper

exercici puguem caminar tots junts.

I jo crec que res més. Torn a repetir que crec que aquesta

proposta és prou prudent, però en tot cas han de reconèixer

precisament que aquest informe de la Sindicatura de Comptes

no és precisament un model de pulcritud legal quant als

comptes que el pacte de progrés..., quant a l’exercici de l’any

2002. Vull dir que cadascú..., en aquest cas són vostès els

causants d’aquests comptes.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Acabant el debat idò passam a la votació d’aquesta

proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari

Popular.

Vots a favor?

Vots en contra? No n’hi ha.

Abstencions? Tampoc.

Per tant, s’aprova per unanimitat la proposta de resolució.

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