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d’aquesta comissió d’Hisenda i Pressuposts. En primer lloc

deman si hi ha substitucions.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, Sr. President. Maria Binimelis substitueix...

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Sí, Sr. President, Andreu Bosch substitueix Andreu Crespí.

EL SR. PRESIDENT:

Ho pot repetir, per favor?, perquè em sembla que no ha

quedat enregistrat la persona substituïda.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, Sr. President. Maria Binimelis substitueix..., substitueix

Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

Ara sí, gràcies.

No hi ha més substitucions?

I. Compareixença RGE núm. 7365/04, del Síndic Major,

per tal d'explicar i defensar el projecte de Reglament de

règim interior de la Sindicatura de Comptes de les Illes

Balears.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que és

el relatiu a la compareixença del síndic major per tal d’explicar

i defensar el projecte de reglament de règim interior de la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, presentat en escrit

RGE núm. 7365/04.

Assisteix el síndic major, Sr. Pere Antoni Mas Cladera,

acompanyat del Sr. Antoni Aguiló i Lluna, síndic, del Sr.

Antoni Valdivieso i Amengual, síndic, i de la Sra. Isabel Serna

i Benbassat, secretària general, a qui donam la benvinguda a

aquesta comissió.

Per tant té la paraula el síndic major, el Sr. Pere Antoni Mas

Cladera, per fer l’exposició oral sense limitació de temps. Quan

vulgui.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i

Cladera):

Gràcies. Bones tardes. Com ha dit el president de la

comissió en aquests moments ens toca explicar i defensar,

segons les normes que va aprovar el Parlament, el projecte de

reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes que

va ser aprovar pel Consell de la Sindicatura el passat dia 12 de

novembre del 2004, en compliment del que estableix la Llei

4/2004, de 2 d’abril, que va suposar una nova regulació

d’aquesta institució. Aquest text legal va substituir la Llei 1/87

que serví per crear la Sindicatura com a òrgan al qual correspon

la fiscalització externa de l’activitat econòmica, financera i

comptable del sector públic de les Illes Balears, i va realitzar

una regulació més detallada de la institució seguint la línia dels

altres òrgans de control extern existents a les comunitats

autònomes.

El projecte que ara presentam pretén completar aquesta

regulació, la de la llei aprovada el mes d’abril passat, per tal

d’aconseguir que l’organització i el funcionament de la

Sindicatura permetin complir les seves funcions amb la major

qualitat i eficàcia possible, com ja s’exposava a l’exposició de

motius del projecte de reglament. D’aquesta manera quedaran

derogades, un cop entri en vigor aquest reglament, quedaran

derogades les normes de règim interior que varen ser aprovades

per aquesta comissió el dia 23 de març de l’any 2003, és a dir,

poc després de la constitució de la sindicatura. Aquestes

normes varen néixer amb una vocació realment de

provisionalitat, és a dir, érem conscients que eren unes normes

provisionals, i va servir per començar a donar les primeres

passes a la nova institució.

El reglament que ara presentam segueix la mateixa

sistemàtica i el mateix ordre intern que la Llei 4/2004, de forma

que així es facilita la seva utilització conjunta, i a més està

redactat des de plantejaments bàsicament tècnics constituint un

complet corpus normatiu, és a dir, la pretensió d’alguna manera

és que la Llei 4/2004, juntament amb aquest reglament de

règim interior, conformin tota la normativa fonamental per fer

funcionar la Sindicatura de Comptes.

El títol primer del Reglament està dedicat a les disposicions

generals, i té per objecte delimitar clarament la naturalesa i les

funcions de la Sindicatura. Hem de destacar aquí la referència

a la publicitat i difusió de les seves actuacions com a forma

d’aconseguir un millor coneixement de les tasques que

desenvolupa. També es regulen en detall els supòsits de

colAlaboració que s’han de prestar a la institució per tots els

subjectes del sector públic de les Illes i per qualsevol persona

que tingui relació amb l’activitat objecte de control. Pensam

que aquesta part de la colAlaboració amb la Sindicatura és una

part fonamental o important per d’alguna manera aconseguir els

objectius que té atribuïts per l’Estatut.

Un altre aspecte que ens ha preocupat també és el relatiu al

format de la informació i a la conveniència d’utilitzar mitjans

telemàtics i informàtics en les comunicacions amb els subjectes

fiscalitzats. És intenció dels síndics avançar en aquesta línia de

forma que, si és possible -en això ja hi ha hagut contacte també

amb altres comunitats autònomes, amb altres (...)-, la rendició

de comptes es faci el més informatitzada possible, és a dir, de

forma telemàtica. En això encara s’estan donant les primeres

passes a nivell nacional, a nivell de l’Estat, i ens hem sumat a

aquestes iniciatives que hi ha a altres comunitats autònomes.

Això s’intenta reflectir d’alguna manera també al projecte de

reglament, com dic.

El reglament regula també amb detall la forma en què s’han

d’exercir les funcions que té atribuïdes la sindicatura,

especialment pel que fa a la funció fiscalitzadora, que és la seva

principal raó de ser. Així, i partint del programa d’actuacions

que ha d’aprovar cada any el Consell de la Sindicatura, es

detallen en el títol II del projecte tots els aspectes instrumentals

i procedimentals conduents a l’exercici d’aquesta funció de
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fiscalització. S’ha de dir que aquests punts que estan en el

reglament s’han de completar i detallar mitjançant les normes

internes de fiscalització, les directrius tècniques i els plans de

treball que ha d’aprovar la Sindicatura, és a dir, les normes ja

pròpiament que es regularan i establiran de quina manera s’han

de dur a terme les fiscalitzacions i quin grau de detall han de

tenir en cada cas, però repetesc que aquestes normes deriven o

de qualque forma estan penjades del reglament que ara

presentam.

En aquest projecte s’han intentat recollir totes aquelles

qüestions que hem pogut anar comprovant que han estat

d’utilitat a altres òrgans de control extern que ja duen més

temps en funcionament i que ens han servit de guia i inspiració;

és a dir, no hem d’ocultar que a l’hora de redactar el reglament

hem tengut molt en compte l’experiència que hi havia hagut a

altres comunitats autònomes, a altres sindicatures, i també els

reglaments de règim interior que tenen aprovats i que estan a la

disposició -diguem- als butlletins oficials.

Es regula també en aquest mateix títol, en el de les funcions,

a més de la funció fiscalitzadora que, com he dit abans, és la

més important, és la bàsica a desenvolupar la Sindicatura de

Comptes, es regulen també l’exercici de les funcions delegades

per part del Tribunal de Comptes tant de fiscalització com

d’enjudiciament, i la funció consultiva que pot correspondre a

la Sindicatura de Comptes en determinats casos, que

s’especifiquen i concreten en el projecte de reglament.

En el títol tercer es desenvolupa l’apartat dedicat als òrgans

de la Sindicatura complementant i detallant les previsions de la

Llei 4/2004 en aquest aspecte, tant pel que fa a l’elecció dels

síndics i al nomenament del secretari general com al seu règim

jurídic i de funcions. En particular la regulació fa incidència en

l’organització i el funcionament intern de la sindicatura

procurant resoldre totes aquelles qüestions que es derivin de la

normativa legal de forma que no es produeixin contradiccions

o llacunes; és a dir, el que s’ha fet bàsicament en aquest àmbit

és recollir les normes que estan a la llei de l’any 2004 i

complementar-la amb tots aquells altres aspectes que fan

imprescindible la seva regulació per poder anar funcionant i

organitzant-se d’una manera eficaç, ràpida i que es pugui donar

resposta a les funcions que té atribuïdes la Sindicatura.

A la regulació del personal al servei de la Sindicatura es

dedica el títol quart, que desenvolupa, en aquest sentit, la Llei

4/2004, i també les altres normes que regeixen el règim de

personal al servei de les administracions públiques. Es

contemplen aquí les principals peculiaritats que deriven de

l’especial posició d’un òrgan de control extern, que en

definitiva no és més que el contingut del reglament, per tant les

especialitats que tendrà, o que té, el personal d’un òrgan

d’aquestes característiques en relació al personal que pot estar

el servei de l’administració pública en general.

En el títol cinquè es detalla el règim comptable i

pressupostari de la sindicatura, que s’ha de dur a terme de

forma separada i independent per la pròpia Sindicatura com a

secció dels pressuposts generals de la comunitat autònoma;

diríem que són les regles de funcionament comptable i

pressupostari específiques de la Sindicatura. La resta ens regim,

com és lògic, per la normativa general de la comunitat

autònoma.

El darrer títol, el sisè, està dedicat a regular les relacions

institucionals, i es completa el text amb quatre disposicions

addicionals i una transitòria, a més de la derogatòria i la de

referència d’entrada en vigor.

Amb aquest reglament la Sindicatura comptarà amb una

eina important per aconseguir el compliment de les funcions

que li encomana l’Estatut d’Autonomia, i vetllarà perquè

l’activitat econòmica, financera i comptable del sector públic

de les Illes Balears s’ajusti als principis de legalitat, eficàcia,

eficiència i economia, tal com assenyala la Llei 4/2004.

Des d’aquest moment, i llavors d’aquesta exposició un poc

genèrica, un poc general, de les pautes que hem intentat seguir

a l’hora de redactar el reglament que, com dic, es va aprovar

pel Consell de la Sindicatura ara fa tres mesos, dia 12 de

novembre passat, idò des d’aquest quedam a la seva disposició

per a qualsevol aclariment i ens oferim també per donar les

explicacions que facin falta, no només ara, sinó un cop s’hagin

formulat esmenes o alAlegacions al projecte, si n’és el cas.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, com saben els diferents grups

parlamentaris, procedeix suspendre la sessió per un temps

màxim de 45 minuts, si algun grup parlamentari així ho

demana, i si no és així podríem continuar. 

Per tant, passam al torn per formular preguntes o

observacions, i té la paraula en primer lloc..., el Grup Mixt no

és present, per tant per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Volia agrair la presència dels síndics

i de la secretària general de la Sindicatura a la presentació

d’aquest projecte de reglament de règim interior.

Naturalment no obrirem un torn de preguntes. Jo sí que

aprofitaria que els tenim aquí per ampliar un poc, o intentar que

ens ampliïn un poc la informació, és a dir, aquest nou reglament

és fruit de l’adaptació a la nova llei, la 4/2004, i també de

l’experiència -ens ha dit el síndic major- de l’experiències

d’altres sindicatures que duen més temps que nosaltres amb

aquesta institució, i la pregunta seria un poc si s’han introduït

aspectes a tenir en compte, a destacar, respecte del reglament

interior, en aplicació d’aquesta normativa i de les reformes que

hagin pogut fer fruit d’aquesta experiència.

I bé, advertir que naturalment ara tenim 10 dies per

presentar esmenes, que naturalment llegirem aquest reglament

i, en tot cas, si trobàssim alguna qüestió digna d’esmena, també

prèviament faríem una consulta a la Sindicatura, perquè aquí no

es tracta d’exercir l’oposició sinó d’anar consolidant entre tots

aquesta institució que encara és jove però que és cabdal per

completar les institucions d’autogovern de les Illes Balears.
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Moltes gràcies, una vegada més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol respondre a tots junts? Potser és millor.

O ara, com vulgui. Ara? Idò té la paraula per contestar al Sr.

Sampol.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i

Cladera):

Gràcies. Bé, jo voldria dir simplement que hem tengut en

compte, com he dit abans, l’experiència d’altres sindicatures i

també la nostra mateixa experiència; és a dir, el fet que hem

redactat el reglament quan ja duim..., ara fa dos anys justs que

vàrem prendre possessió, vol dir que ja tenim una experiència

de funcionament i ja hem fet alguns informes, i per tant ens

hem pogut adonar de quins eren els principals problemes amb

què ens podríem trobar en cada cas concret.

Com aspecte jo diria nuclear del reglament hi ha sobretot la

regulació de la funció de fiscalització; la resta pràcticament són

tot normes que connecten molt directament amb els articles de

la llei. Per tant molts d’ells jo diria que pràcticament són

reproducció moltes vegades de les normes de règim interior

antigues, perquè no poden ser d’altra forma, i pràcticament són

reproducció en molts de casos: tota la part comptable i de

personal pràcticament reprodueix el mateix que hi havia, si no

ho record malament.

En canvi allà on probablement necessitava un

desenvolupament més a fons és la part reguladora o, més que

reguladora, descriptiva de com s’han de fer les fiscalitzacions,

és a dir, com s’ha de dur a terme una fiscalització, i aquí sí que

el reglament he de dir que..., jo ara no sé quants d’articles s’hi

dediquen ni quantes pàgines, però bastants..., des de la pàgina

10 pràcticament segur que..., fins a la pàgina 21, és a dir, hi ha

10 pàgines, 10 o 11 pàgines que es dediquen a la funció

fiscalitzadora que, com ja he dit abans, és la principal raó de

ser de la Sindicatura, i per tant aquest aspecte, que a més és un

aspecte pròpiament de funcionament intern i pròpiament de

funció, de dir com han de ser els informes, quin contingut han

de tenir, etc., aquest aspecte sí que s’ha treballat diria jo que

especialment a l’hora d’establir com aniria. Algunes decisions

s’han hagut de prendre un poc sobre l’experiència que teníem

i algunes per ventura s’hauran de retocar, com és lògic, al llarg

de l’experiència; coses que no sabem com aniran potser d’aquí

a un parell d’anys no hi haurà més remei que fer alguna

modificació. 

El que sí és cert i segur és que vàrem decidir -es plasma

aquí- que anualment la Sindicatura té com a mínim unes

determinades funcions de fiscalització per complir sempre, com

són, per exemple, fer un informe sobre el compte general de la

comunitat autònoma, fer un informe sobre els comptes generals

de cada un dels consells insulars, un informe del compte

general de la universitat i un informe que anomenam agregat,

però que és un informe de rendició de comptes dels

ajuntaments. Això està reflectit així, i la nostra intenció és que

cada any com a mínim es facin aquests informes, que és el que

veim que pertot es fa, és a dir, no és cap invent, tampoc, això.

I a més d’aquests hi ha informes que es diuen específics o

d’altres característiques. Aquests són els que per ventura són

més desconeguts perquè fins ara no n’hem fet cap, evidentment,

i pensam que passarà encara temps fins que en puguem fer

algun amb aquest contingut.

Llavors, a part d’aquesta part de fiscalització, que jo ara

aquí he dit quatre línies molt generals, perquè després es

descriu com és el procés de redacció de l’informe, com és el

procés d’elaboració, com han d’anar, diguem, les activitats a

dur a terme per acabar l’informe, tot això s’ha de complementar

amb unes normes -repetesc- internes, que són les que ja aniran

a nivell de detall, idò a més d’això la resta de coses, és a dir,

sigui organització, sigui règim de personal, etc., tot això sí que

està molt directament tret de la llei, i pràcticament jo diria que

en molts de casos és reproducció de la llei, perquè el que hem

fet ha estat reproduir la mateixa llei aquí moltes vegades per

evitar contradiccions. Està jo diria que reproduïda literalment

en molts de casos.

Llavors, alguna altra novetat, idò aquesta de la informàtica

que jo he dit abans. És la intenció que per exemple a curt..., el

que passa és que un curt termini és mal de dir quant de temps

serà, però a curt termini tots els ajuntaments puguin retre els

comptes de forma telemàtica, per Internet, vaja, a la Sindicatura

és una intenció que tenim. Com ho aconseguirem és un altre

tema, però com a mínim ens ho posam com a intenció i així ho

plasmam aquí damunt, perquè quedi clar que s’ha d’anar un

poc en aquesta línia que, a més, és la que veim que tota

Espanya està aplicant; qualsevol sindicatura està ara un poc en

aquesta línia, diríem.

A mi tampoc no se m’ocorre altra explicació, altre

aclariment més a donar-li. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No vol tornar a intervenir el Sr. Sampol? Idò en

nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.

Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair la

presència del síndic majors i dels càrrecs que l’acompanyen en

aqueixa comissió per presentar-nos el projecte de reglament de

règim interior, i evidentment no farem bateria de preguntes,

però sí volíem fer dos petits comentaris. Alguns dels que

volíem a fer ja han estat comentats per part del síndic, com és

el tema de fins on es podia arribar a curt termini en el tema de

mitjans telemàtics, però sí que volíem fer entorn d’això, potser,

una consideració per si la Sindicatura la pot tenir en compte:

podria ser innovador que dins aqueixos mitjans telemàtics o

dins aquests sistemes d’informatització es fes ús per publicar

potser alguna cosa que no és habitual, i són les bones

pràctiques que realitzen les administracions que així ho fan en

liquidació de comptes públics.

I dit això tan sols també una petita referència, si és possible,

al tema del títol IV, capítol II, que fa referència al règim

d’organització i personal; simplement si pogués fer algun petit

comentari referent a aquest capítol.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula per contestar.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i

Cladera):

Gràcies. No sé si he entès bé..., són dos temes concrets, de

què hem de parlar, el de la part de la informàtica i de com ho

podem implementar, potser, i l’altre la part de règim de

personal, no és així, en concret?

Quant als mitjans tècnics, telemàtics, o de qualsevol tipus,

jo repetesc aquí que la nostra intenció, per descomptat, és anar

aplicant al màxim las possibilitat d’obtenció d’informació per

aquests mitjans i de rendició de comptes també per aquests

mitjans. Igualment també la nostra intenció és que els nostres

informes deixin d’estar en paper, pràcticament, és a dir que

passin sempre a ser..., evidentment hi ha d’haver el paper, com

és lògic, però funcionaran a través de la informàtica.

Si no ho record malament fins i tot hi ha un apartat que diu

que la Sindicatura pot avaluar els sistemes informàtics, els

sistemes d’informació de les administracions públiques a l’hora

de..., no diria jo de fer una auditoria informàtica, que per

ventura és un poc massa, però sí que pot emetre judici sobre

com tenen organitzat el sistema informàtica o la presa

d’informació les administracions públiques. A això sí que hi ha

una referència, i si algú dels que m’acompanyen en aquest

moment ho té a mà i m’ho recorda, li deix la paraula i així ho

pot contar ell més directament. Jo ara no sé exactament l’article

que hi ha, però hi ha una referència en concret a l’apartat..., a

la pàgina 12? Gràcies. Efectivament, quan parla de tècniques

de fiscalització es fa referència al fet que, entre altres coses, “la

Sindicatura podrà efectuar la revisió tècnica dels sistemes

informàtics de gestió economicofinancera del subjecte

fiscalitzat, realitzada mitjançant tècniques d’auditoria

informàtica per tal de garantir la seguretat i la fiabilitat de les

dades i dels sistemes”. De forma que la intenció és no només

que puguin retre els informes via Internet o per via telemàtica,

sinó també nosaltres poder opinar sobre si els sistemes que

estan establerts a una corporació, o a la comunitat, o un consell,

responen o no, són fiables, en definitiva, i responen o no a allò

pel que estan ideats.

Tot això s’ha de dir que tal com estam ara, que ara estam

començant, molt verds i que quasi no tenim personal, són

desitjos que ens posam nosaltres de futur. Evidentment avui en

dia ens ve justet caminar; per tant començar a córrer no sé si és

una miqueta agosarat, ens conformam a caminar justet i no

caure. Ara, que d’aquí a uns anys la intenció de tots és córrer

i el més aviat possible, idò això és el que intentam reflectir

aquí.

Quant al tema de personal sí que s’ha connectat, si no ho

record malament, directament amb el que preveia la llei, i

pràcticament hi ha en molts de casos reproducció literal del que

diu la Llei 4, i en altres aspectes, per tancar una mica la norma,

el que s’ha fet ha estat recollir el que està a les normes generals

que regulen la funció pública a la comunitat autònoma i s’ha

traslladat aquí. Les úniques peculiaritats, diria jo, són les que

fan referència a l’hora de parlar dels auditors, que clar, els

auditors són els cossos especial de la Sindicatura i són els que

faran..., en concret per exemple parla l’article 65 de les

funcions dels cossos especials, que són unes funcions

específicament adequades a la funció d’auditoria o a la funció

de fiscalització que fa la Sindicatura; llavors, clar, aquí sí que

hi ha una certa especialitat. La resta pràcticament tot respon al

que ja estava a les normes de règim interior de l’any passat i a

la llei. Es va optar per una opció, que serà opinable, però que

jo crec que com  a mínim és prou objectiva i té una certa base,

que és que tot el personal que no sigui d’auditoria, és a dir, tot

el personal que no sigui d’aquests cossos especials, se

selecciona de funcionaris d’altres administracions públiques,

via concurs, via lliure designació, és a dir, els processos de

previsió de llocs de feina s’han anat cobrint d’aquesta manera,

de forma que la Sindicatura és l’únic que selecciona, diguem,

a través de concurs oposició o oposició lliure, és a dir, del

carrer, per dir-ho així, de l’oferta pública del carrer, són els

cossos d’auditors, perquè pensam que són els específics i té

lògica fer aquest sistema.

En canvi un auxiliar administratiu, perquè ens entenguem,

o un ordenança, o un administratiu, o un tècnic, que n’hi ha en

el mercat de les administracions no pareix massa lògic haver

d’anar a muntar processos selectius per un tècnic

d’administració general quan n’hi ha a la comunitat autònoma

moltíssims, en els ajuntaments i en els consells. És molt més

lògic establir una configuració de llocs de feina, això sí que

està fet, una caracterització, i després convocar un concurs o un

procés de lliure designació adequat a aquelles característiques.

Això sí que va ser una decisió que vàrem prendre diria jo que

des del primer dia i que creim, pel que veim fins ara, que va ser

l’encertada, perquè permet disposar de personal amb relativa

rapidesa i a més t’estalvia costos, evidentment, i d’alguna

forma ja la Sindicatura pot començar a funcionar amb gent que

ja ve amb formació i que ja està avesada a fer feina, o amb

especialistes de cada àrea.

A mi poca cosa més se m’ocorre dir de personal, tret que

ells em suggereixin alguna cosa, o ho contin ells directament,

a mi no se m’ocorre res més per comentar-li.

EL SR. PRESIDENT:

Algú vol completar la informació? No, està prou clar, no?

Molt bé.

(Intervenció inaudible)

Ah!, si de cas agafi el micròfon i així constarà en el Diari

de Sessions.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES

DE LES ILLES BALEARS (Antoni Aguiló i Lluna):

Gràcies. No, respecte al tema de la informàtica, hi ha

l’article 8 que també desenvolupa àmpliament quines són les

intencions de la Sindicatura en aquest aspecte.

EL SR. PRESIDENT:
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Molt bé, moltes gràcies. Idò passam al torn del Grup

Popular; té la paraula la seva portaveu la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Per part del Grup Parlamentari

Popular res més que agrair l’assistència del síndic major i dels

seus acompanyants i dels aclariments que ens han fet respecte

a aquest reglament. De fet hi ha hagut un parell de coses que ja

han demanat els altres grups en les quals ja no incidiré, però sí

que voldria saber, aquí on posa el règim transitori de personal,

diu “fins que el Consell de la Sindicatura de Comptes no hagi

aprovat l’estatut de personal”, més o menys en quin termini es

compta que es farà això?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el síndic major per contestar.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i

Cladera):

Gràcies. Ens referim a la disposició transitòria única, a

l’apartat primer, que diu “fins que el Consell de la Sindicatura

no hagi aprovat l’estatut de personal”, no és això? La nostra

intenció és com més aviat millor, perquè en aquests moments

el personal de la sindicatura es regeix per l’acord de personal

que té el Parlament de les Illes Balears, perquè així ho posaven

les normes de règim interior anteriors i per no tenir un buit,

evidentment, s’ha de tenir alguna norma, i com que nosaltres el

que pensam és que la Sindicatura s’ha de semblar, el seu règim

jurídic, evidentment, a aquest, perquè per això és un òrgan que

té una dependència orgànica del Parlament però que ha de tenir

peculiaritats, perquè no és el Parlament sinó que és una altra

cosa, estam fent feina en aquest estatut de personal. Donar un

termini concret és mal de fer, evidentment, però la nostra

intenció és que surti el més aviat possible. Jo és que dir abans

de l’estiu, es complicadíssim de dir, abans de l’estiu o després,

però vaja, la nostra posició és que s’aprovi el més aviat

possible per donar ja una certa estabilitat al personal, que ara

ja començam a tenir major nombre de gent, que no és el mateix

quan són quatre o cinc que quan és un nombre un poquet més

considerable, amb incorporacions sobretot de gent de molt

diversos règims jurídics.

De fet contaré un detallet, que és que de règim de protecció

social em pareix que els tenim tots, és a dit, tenim MUFACE,

MUJEFU, Seguretat Social, vaja, tots els possibles,

pràcticament, MUNPAL o l’antiga MUNPAL; és a dir, que

tenim de tot. Clar, això de qualque forma has de donar una

certa unificació perquè si no té molta varietat en aquest sentit.

No sé si responíem...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a intervenir? No.

Idò una vegada esgotat el debat en aquest punt de l’ordre

del dia volem agrair molt especialment la presència del síndic

major, dels síndics que l’han acompanyat, així com de la

secretària general, la seva presència en aquesta sessió i

especialment per les seves explicacions, i abans de passar al

següent punt de l’ordre del dia també vull recordar que, segons

les normes aprovades per la mesa d’aquesta comissió per a la

tramitació del projecte de reglament de règim interior de la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, s’obre a partir

d’avui un termini de 10 dies perquè els grups parlamentaris

presentin les esmenes que considerin oportunes a aquest

projecte de reglament.

Per tant moltes gràcies per la seva presència i fins un altre

dia.

II. Debat de l'escrit RGE núm. 7007/04, del Tribunal de

Comptes, mitjançant el qual tramet l'informe anual de la

comunitat autònoma de les Illes Balears de l'any 2001.

Passam idò al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui,

relatiu a l’escrit RGE núm. 7007/04 presentat pel Tribunal de

Comptes, mitjançant el qual es tramet l’informe anual de la

comunitat autònoma de les Illes Balears de l’any 2001. Els

grups que vulguin intervenir al respecte? Sr. Boned en nom del

Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. No per fer cap intervenció extensa,

només per deixar en el Diari de Sessions un fet important com

és que avui estam parlant d’una liquidació de comptes del 2001

quan no fa gaire, tan sols fa uns mesos, ja vàrem deixar

enllestits els comptes del 2002, les primeres que va auditar la

Sindicatura de Comptes i que ja va quedar clar que a partir

d’aquell moment s’utilitzen uns sistemes per fiscalitzar les

actuacions de l’administració pública quant a la liquidació de

comptes diferents a les que venia utilitzant fins ara el Tribunal

de Comptes.

Només remarcar aquest fet i precisament per això creim que

allò que ha de fer l’administració en qualsevol és les

recomanacions que es desprenen d’aquest informe de liquidació

de comptes, tenir-les en compte no només per a aquesta

administració actual, o pel Govern actual, sinó per aquells que

puguin venir d’aquí endavant a fi d’anar clarificant en la

mesura del que sigui possible aqueixes liquidacions de comptes

públiques.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Més intervencions? Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Simplement perquè una vegada més

ens trobam aquí per estudiar i revisar l’informe anual, en aquest

cas dels comptes del 2001, i una vegada més ens trobam amb

un seguit de recomanacions que pràcticament es van repetint
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any rera any, uns anys pitjor que uns altres, però bé... En

definitiva nosaltres havíem proposat a veure si la proposta de

resolució que presentàvem era en aquest cas: “El Parlament de

les Illes Balears assumeix el contingut de l’informe anual de la

comunitat autònoma de l’any 2001 tramès pel Tribunal de

Comptes i instar el Govern de les Illes Balears a atendre les

recomanacions que s’hi contenen”.

Simplement això.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Jo crec que ara i coneixent els antecedents

de com s’han tramitat els darrers informes, procediria segons

el Reglament a suspendre fins a 60 minuts perquè se presentin

propostes de resolució, però per el que acaba de dir la portaveu

del Grup Popular entenc, i els altres grups veig que així

assenteixen, que no és necessari suspendre tan de temps, sinó

que donam un temps mínim perquè se presentin les propostes

de resolució que hi hagi i a continuació se reuniria la mesa per

qualificar-les i se podria debatre i votar.

Per tant, donam 10 minuts? 5 minuts és suficient? 5 minuts

perquè se presentin i la mesa les vegi i després continuarem

amb el debat i votació de les propostes de resolució que hi hagi.

Se suspèn per 5 minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, s’ha presentat una proposta de

resolució per part del Grup Popular i té la paraula per defensar-

la.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Com ja he dit a l’altre intervenció,

una vegada més trobam els comptes generals i ens diuen que

s’han de complir una sèrie de recomanacions. Aquestes

recomanacions sorgeixen d’unes conclusions que denoten una

sèrie d’irregularitats, però no obstant això, jo crec que la

proposta de resolució queda defensada en els seus propis

termes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Sr. Boned en representació

del Grup Parlamentari Socialista té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Una breu intervenció, només per expressar el suport en

aquest cas. I efectivament ja he dit abans que s’han fet moltes

recomanacions cada vegada que es fa un informe del Tribunal

de Comptes sobre liquidació d’exercicis comptables. I sempre

hi ha conclusions, sempre hi ha algun però i alguna qüestió en

contra i evidentment les recomanacions són per rectificar i el

que es desitjable és que tots els governs, siguin del color que

siguin, facin seves les recomanacions d’aquests informes i que

intentem millorar la gestió dels comptes públics any rera any.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Si no hi ha més intervencions

podem passar a la votació d’aquesta proposta de resolució.

Votem-ho perquè hi ha grups que no han intervingut, no?

Vots a favor?

Vots en contra? No n’hi ha i abstencions tampoc, tal com ja

preveia el Sr. Sampol s’aprova per assentiment.

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

Moltes gràcies.
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