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EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyors diputats, començam la sessió

d’avui, i en primer lloc deman si hi ha substitucions.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

President, Xisco Molina sustituye a Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions?

I. Debat de l'escrit RGE núm. 2825/05, presentat per la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es

tramet la memòria anual i la liquidació del pressupost

corresponent a l'exercici del 2004.

Passam al primer punt de l’ordre del dia relatiu al debat i a

la votació de l’escrit RGE núm. 2825/05, presentat per la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual

es tramet la memòria anual i la liquidació del pressupost

corresponent a l’exercici del 2004.

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, i de la Sra. Isabel

Serna Benbassat, secretària general de la Sindicatura.

Té la paraula el Sr. Pere Antoni Mas i Cladera per fer

l’exposició oral sense limitació de temps.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES (Pere Antoni Mas i Cladera):

Bona tarda. La memòria anual d’activitats de la Sindicatura

de Comptes de l’any 2004 descriu les activitats que la institució

ha realitzat durant aquest exercici, i es va aprovar i tramitar

d’acord amb el que preveu l’article 13 de la Llei 4/2004. Així

mateix, en compliment del que estableix l’article 36.3 del

mateix text, s’ha tramès al Parlament la liquidació del

pressupost de la Sindicatura corresponent a aquell exercici.

En els documents que tenen al seu abast es detallen els trets

més importants de l’organització, l’estructura i les funcions de

la Sindicatura, així com els mitjans personals i materials de què

disposa. Es relacionen les sessions celebrades pel Consell de la

Sindicatura, que és el seu òrgan superior colAlegiat, i que són un

total, per a l’any 2004, de 10 sessions. I es fa un repàs també a

les actuacions desenvolupades a l’exercici 2004. De la mateixa

manera s’aporta la liquidació comprensiva de l’estat d’execució

del pressuposts i de determinada informació de caràcter

financer de l’exercici esmentat.

Hem de destacar que aquest ha estat el primer exercici

econòmic complet en què la Sindicatura de Comptes ha exercit

les seves funcions, en el qual la nova institució constituïda el

mes de febrer del 2003 continuà la seva activitat organitzativa

i de dotació de mitjans, alhora que inicià ja les funcions de

control de l’activitat econòmica, financera i comptable del

sector públic. De fet les tasques de tipus instrumental han de

significar part important del treball de la Sindicatura durant

aquests primers anys. 

De forma sintètica els diré que en l’exercici que tractam,

l’any 2004, s’ha anat incorporant personal necessari per

desenvolupar les funcions de la Sindicatura sense que s’hagi

assolit, però, la provisió de la totalitat de llocs de treball, la

qual cosa s’anirà produint durant els anys 2005 i 2006,

principalment. 

D’una altra banda es preveu que la Sindicatura podrà

comptar amb la seva seu l’any que ve, ja que recentment s’han

adjudicat per part del Consell de la Sindicatura les obres de

reforma de l’edifici del carrer Sant Feliu número 8, que ha estat

adscrit pel Govern a la Sindicatura com a seu definitiva. Aquest

fet, la manca d’una ubicació adient, estable i permanent, marca

de forma important l’activitat de la institució, la qual cosa

confiam que finalitzi satisfactòriament un cop les obres acabin

i es pugui fer un ús adient de l’edifici esmentat. 

La dotació d’eines i mitjans informàtics i telemàtics és

també objectiu prioritari de la Sindicatura de Comptes, ja que

la funció del control extern del serveis públic, del sector públic,

requereix cada dia més d’aquestes ajudes tecnològiques. 

El fet que la Sindicatura de Comptes es trobi en fase

d’assentament s’ha reflectit també en la seva gestió

pressupostària durant l’any 2004, ja que d’un total de crèdit

definitiu de 2.278.316 euros s’han reconegut obligacions per

valor d’1.372.285 euros, la qual cosa representa un nivell

d’execució del 60,23%. Això és deu a la progressiva

incorporació del personal i al retard en la disposició d’una seu

definitiva.

Un altre aspecte a destacar és que durant l’any 2004, un cop

va entrar en vigor la Llei 4/2004, que va regular la Sindicatura

de Comptes i va substituir l’antiga llei de l’any 1987, ens vàrem

posar a redactar el projecte de reglament de règim interior, que

va ser aprovat pel Consell de la Sindicatura en data 12 de

novembre de l’any esmentat i tramès tot seguit a aquesta

comissió per a la seva definitiva aprovació, la qual cosa és

objecte del següent punt de l’ordre del dia, com vostès saben.

D’aquesta forma es completarà el marc normatiu general de la

Sindicatura de Comptes.

Quant a les tasques de fiscalització pròpiament dita

desenvolupades en l’exercici 2004, i que consten recollides a

la memòria anual, es poden resumir de la següent manera: El

Consell de la Sindicatura va aprovar, el 15 de juliol del 2004,

l’informe anual de la comunitat autònoma de les Illes Balears

corresponent a l’exercici 2002, el qual va ser tractat per aquesta

comissió el següent dia 28 de setembre, amb la nostra

compareixença i amb els resultats que allà es varen consignar.

En el segon semestre de l’any es varen realitzar els tràmits

inicials de l’informe anual de la comunitat autònoma de l’any

2003, que en aquests moments està a punt de ser aprovat de

forma provisional pel Consell de la Sindicatura. Durant l’any

2004 es varen anar elaborant els informes de fiscalització dels

comptes dels consells insulars corresponents a l’exercici 2002,

essent aquest el primer que va assumir la Sindicatura, ja que

fins aleshores formaven part de l’informa anual global que feia

el Tribunal de Comptes. Aquests informes dels consells insulars
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sobre la gestió econòmica dels consells insulars s’han aprovat

provisionalment el primer trimestre de l’any 2005 i en aquest

moment estan en fase d’alAlegacions. 

Quant a l’informe de fiscalització de l’organització,

l’activitat econòmica i financera i la gestió de la Universitat de

les Illes Balears de l’exercici 2003, que també formava part del

programa d’actuacions per a l’any 2004, s’està realitzant en el

marc d’una acció conjunta entre el Tribunal de Comptes estatal

i tots els òrgans de control extern autonòmics, i va anar

avançant durant l’any 2004 tot i les dificultats que comporta

aquesta actuació conjunta, que implica posar d’acord sobre

metodologies i sobre abast de l’informe les 11 sindicatures i el

Tribunal de Comptes. Esperam que aquest informe en qüestió

de pocs mesos estigui en condicions de ser aprovat pel Consell

de la Sindicatura, en seguretat abans no acabi l’any.

A part de les actuacions anteriors, que són pròpiament dites

informes de fiscalització, s’han continuat les funcions de

recollida d’informació sobre els subjectes que integren el sector

públic de les Illes Balears i s’han anat realitzant activitats

preparatòries per a la pràctica de fiscalitzacions que permetin

descriure l’estat de la seva gestió econòmica, financera i

comptable.

Finalment, a l’apartat de relacions institucionals, a més de

les que hem mantingut amb aquest parlament i amb el Govern

de les Illes Balears, i amb els consells insulars i altres ens de la

comunitat autònoma, hem d’assenyalar la colAlaboració i

cooperació que de forma permanent s’ha anat rebent del

Tribunal de Comptes i dels altres òrgans de control extern de

l’Estat espanyol, la qual cosa ens ha servit per poder organitzar

i planificar millor el nostre treball de cara als propers anys, en

els quals pensam que un cop assolida -diguem- la primera fase

de muntar l’estructura de la Sindicatura podrem de qualque

forma dedicar-nos bàsicament a la funció pròpiament per la

qual existeix la Sindicatura de Comptes, que serà emetre

informes de fiscalització sobre els comptes de les entitats que

formen el sector públic de les Illes Balears i sobre qualsevol

activitat de la seva gestió econòmica, financera i comptable.

Res més, per no repetir el que tenen ja vostès per escrit tant

a la memòria com a la liquidació, i quedam a la seva disposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per formular preguntes o observacions

els grups parlamentaris tenen la paraula.

En primer lloc..., el Sr. Nadal en nom del Grup Parlamentari

Mixt.

EL SR. NADAL I BUADES:

Bé, en nom d’Unió Mallorquina volem agrair la

compareixença dels síndics i les explicacions que ens han

donat, i per part nostra no hi ha cap tipus de pregunta. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Per part del PSM no hi ha

intervenció. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el

Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Només unes paraules de cortesia cap

al síndic major. Volem agrair la informació; per la nostra part

donam la nostra aquiescència als comptes i res més. Gràcies per

la informació i encoratjam la Sindicatura a continuar la seva

feina de control i fiscalització dels comptes d’aquesta

comunitat i del sector públic amb tota llibertat, independència

i qualitat en la feina que, sense dubte a partir del nivell alt amb

què ja comencen, aniran creixent al llarg del temps.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

Popular té la paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Com no podia ser d’una altra manera

agraïm al síndic major les seves explicacions i la presència

també del síndic Sr. Valdivieso i de la secretària general, la Sra.

Serna. 

En realitat, evidentment, com ha dit a les explicacions i

revisades la liquidació i la memòria anuals, encoratjar-los a

continuar amb la fiscalització per portar uns bons comptes de

la nostra comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Mas Cladera per..., en

torn de rèplica, però evidentment... Faci la seva intervenció.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES (Pere Antoni Mas i Cladera):

Únicament per agrair l’acollida de la comissió i reiterar-los

que estam a la seva disposició per qualsevol aclariment, dubte

o tema que puguin ser d’interès del Parlament en ordre a la

fiscalització o al control extern del sector públic de les Illes

Balears. Jo diria més que, de moment, al control, a fer-se una

idea bastant global de quin és el sector públic. És a dir, la

nostra primera preocupació és intentar fer-nos un mapa bastant

clar de quin és el sector públic de les Illes Balears incloent

comunitat autònoma, consells i ajuntaments, que és una feina

que realment és una mica, diríem, complicada durant aquests

primers anys. Per tant control estrictament parlant, fins d’aquí

a un any o dos no podrem potser fer una feina, diria jo,

d’anàlisis molt més acurada, però de moment començam amb

això, que creim que és la primera passa.

Res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies. 

Ara, com saben les senyores i els senyors diputats,

procedeix suspendre un temps per presentar propostes de

resolució, però he de deduir de les intervencions dels portaveus

dels grups parlamentaris que no seria així, i que per tant pot

entendre aquesta presidència que es dóna per assentiment, la

comissió es dóna per assabentada dels dos documents que

acabam de debatre. Si no hi ha res en contra... 

Per tant donaríem per acabat el primer punt de l’ordre del

dia i agraïm molt especialment al síndic major les seves

explicacions, i al síndic i a la secretària que l’han acompanyat,

moltes gràcies.

(Pausa en l’enregistrament)

Abans de passar al segon punt de l’ordre del dia he de fer

l’aclariment, a suggeriment d’alguns portaveus, que

evidentment per assentiment es donen per aprovades la

memòria i la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici

de l’any 2004.

II. Debat i votació del text del projecte de Reglament de

règim interior de la Sindicatura de Comptes de les Illes

Balears (RGE núm. 7365/04).

I ara sí que passaríem, idò, al segon punt de l’ordre del dia,

que és el relatiu al debat i a la votació del text del projecte de

reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de les

Illes Balears. Aquesta presidència ha d’informar que, atesa la

feina feta a la ponència i que es reflecteix a l’informe que

aquesta ha elaborat, han estat incorporades o retirades totes les

esmenes presentades. Això no obstant, si hi ha algun grup

parlamentari que vulgui presentar vol particular a algun article

esmentat ho ha d’anunciar en aquest moment.

Millor si els pot anunciar tots o, si no, ho anam fent... A

veure? No, ho feim article per article.

(Remor de veus)

Sí, el Sr. Quetglas té la paraula per anunciar quins vots

particulars pretén presentar el Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari

Socialista presenta vots particulars al text original a l’article 8,

a l’article 44, a l’article 45, a l’article 47, l’article 48, a l’article

49, a l’article 78, a l’article 79 i a la disposició addicional

tercera. Si el president m’ho permet, reservaríem els vots

particulars a l’exposició de motius en funció de com quedi

finalment el text de la llei amb incorporació de vots particulars

o no. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

És lògic. Molt bé, moltes gràcies. Idò passaríem al debat i

a la votació del vot particular presentat a l’article 8. Té la

paraula, per tant, per a la seva defensa el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. L’esmena del Grup

Parlamentari Popular pretén la supressió de l’article 2 de

l’article 8, que es refereix a l’obtenció d’informació mitjançant

bases de dades i programes informàtics. Nosaltres entenem que

aquesta supressió és incorrecta perquè, en primer lloc, la

Sindicatura de Comptes en qualsevol cas té dret a accés directe

a tots els documents que s’exposen, que podrien accedir amb

aquesta formulació; i en segon lloc entenem que, bé, que ja és

hora de passar, com diria en Lope, de las musas al teatro, quan

parlam d’administració sense papers i d’administració

informatitzada i de la societat de la informació. És a dir, crec

que una fórmula necessària per fer aquesta incorporació és que

la Sindicatura de Comptes pugui accedir a un coneixement que

tanmateix té dret a reclamar per via de paper als organismes

fiscalitzats, que hi pugui accedir per via informàtica. Per tant

mantenim el vot particular perquè aquesta esmena no

s’incorpori.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Nosaltres ja vam anunciar que estàvem

d’acord amb l’article 8.1, no amb el punt 2, perquè consideram

que només pot tenir sentit el contingut si es marquen els límits.

Jo crec que amb el punt 1 la Sindicatura de Comptes podrà

establir amb caràcter general el format i els mitjans de

comunicació i transmissió, que se’ls ha de facilitar la

informació, la colAlaboració jo crec que és tota i plena i per tant

jo crec que tampoc no hi ha perquè afegir un article 2, donat

que el suport informàtic i telemàtic que ells demanaran

puntualment se’ls facilitarà sense cap classe de dubtes.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Alguna intervenció més? No.

Passam a la votació, per tant, d’aquest vot particular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 10.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queda rebutjat el vot particular. I passam a la

votació de l’article 8.
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Vots a favor de l’article?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 10; en contra, cap; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat l’article 8.

Passam a l’article 44, que s’hi manté el vot particular que ha

anunciat el Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr.

Quetglas per a la seva defensa.

Article 44.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, gràcies, Sr. President. Encara que..., aquí feim vot

particular a la incorporació de dues esmenes del Grup

Parlamentari Popular, que suprimeixen l’apartat 3 i l’apartat 4

d’aquest article. Són regulacions que fan referència al cas de

producció de vacants a la Sindicatura de Comptes. És veritat

que la llei no regula aquests supòsits, però en qualsevol cas

entenem que haurien d’estar regulats d’alguna manera.

En relació a la segona de les esmenes, que el Grup

Parlamentari Popular no estigui d’acord amb el fet que es posi

que en tots els casos l’elecció serà efectiva des de la data en

què l’electe hagi pres possessió del seu càrrec un cop publicat

l’acord del Ple del Parlament en el Butlletí Oficial de les Illes

Balears, no entenem que tengui sentit.

Per tant nosaltres entenem que aquestes esmenes... Aquesta

esmena darrera m’indica el Sr. Lletrat que està retirada. No

tenia jo..., per tant retir aquesta argumentació.

Però en qualsevol cas l’anterior sí que està pendent i per

tant entenem que una regulació sobre la producció de les

vacants és necessària, tot i que entenem la feblesa que té aquest

enunciat, perquè li manca probablement un ancoratge legal; és

veritat que la llei no preveu aquest supòsit, però el fet que la

llei no el prevegi no prohibiria tampoc en el reglament regular-

ho si no ho regula en contrari a allò que la llei diu, i en

qualsevol cas no seria el cas.

Per tant mantenim el vot particular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Camps, té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies. Efectivament, el punt número 5 s’ha retirat i per

tant es manté, i estam parlant només del 3.4, i introdueix una

part del número 3, del punt 3, el paràgraf final, i el punt 4.

Nosaltres creim que açò són modificacions que afecten

efectivament l’elecció del síndic, i l’elecció del síndic nosaltres

consideram que és un tema que correspon regular per llei, la

Llei de sindicatura, no el reglament; si la Llei 4/2004 no va ho

va regular va ser per alguna raó, a la qual jo no vull entrar aquí.

En qualsevol cas nosaltres ens reafirmam que tant a l’article 17

de la llei com al 22 es regula i poden perfectament donar una

solució. En qualsevol cas, que hi ha d’haver una

complementació, s’ha de fer via esmena de llei.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Alguna intervenció més?

Passam idò a la votació d’aquest vot particular a l’article 44.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 3; en contra, 10; abstencions, 1.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda rebutjat, per tant, el vot particular. I passam

a la votació de l’article 44.

Vots a favor de l’article?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 10; en contra, cap; abstencions, 4.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Queda per tant aprovat l’article 44.

I passam al vot particular que ha presentat el Grup

Parlamentari Socialista a l’article 45. Té la paraula per a la seva

defensa el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquest sí que em pareix que és un

vot particular important i de fons. Aquí es tracta que la

incorporació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular

significa la supressió de les causes d’inelegibilitat dels síndics

de comptes. Nosaltres sempre hem defensat, i així estava a la

primera llei de Sindicatura de Comptes d’aquesta comunitat
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autònoma, que hi ha d’haver una regulació de la inelegibilitat,

que a la llei actualment vigent, la Llei 4/2004, s’ha convertit

simplement en un catàleg de causes per a abstenció i recusació,

però no hi ha inelegibilitat.

Això no obstant jo diria que és necessària una legislació

sobre les causes d’inelegibilitat dels síndics. No hi ha cap

legislació, no hi ha cap llei de la Sindicatura de Comptes que

no ho contengui i, és més, si no hi és es pot produir un absurd.

Imaginem-nos un cas, que no és molt mal de produir-se al llarg

de l’evolució de la Sindicatura, que els tres síndics nomenats

hagin manejat fons públics que els obligui a l’abstenció,

d’acord amb allò contingut a la legislació. Qui faria la

fiscalització dels comptes, en aquest cas? I no és un cas tan

impossible, atès que seria normal que l’extracció dels síndics

vengués d’alts càrrecs de distintes administracions, no

necessàriament només de l’administració de la comunitat

autònoma. Per tant ens podríem trobar en una situació

paradoxal. I, a més, en qualsevol cas estam en una situació

excepcional: aquesta és l’única legislació de totes les

comunitats autònomes que tenen Sindicatura de Comptes que

no té una legislació d’inelegibilitat dels síndics. 

Per tant mantenim el vot particular sobre l’article 45.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Quetglas. En nom del Grup Popular el

Sr. Camps té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Nosaltres deim el mateix que abans, és

a dir, les causes d’inelegibilitat dels síndics és un tema que

correspon regular-se per llei de sindicatures. Ho regulava,

efectivament, la llei del 87; no la 4/2004, i si no es va regular

nosaltres creim que via reglament no som ningú aquí en

comissió per esmenar la plana. Si de cas s’han de fer, com he

dit abans, unes modificacions i presentar-se a plenari perquè

s’aprovin.

La disposició addicional quarta de la Llei 4/2004, de

reglament del règim interior, és claríssima, diu que regula

l’organització, el funcionament i el règim jurídic de la

Sindicatura. Que jo sàpiga les causes d’inelegibilitat no és cap

d’aquestes coses. Per tant jo em veig incapaç, i no som

d’introduir aquesta qüestió en un reglament i no per llei. Jo crec

que hauria de ser, efectivament..., facin les modificacions que

creguin oportunes, si hi ha un buit, i que es millori, però no per

via reglamentària. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Alguna intervenció més? Sí, el

Sr. Quetglas té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Una breu rèplica, Sr. President. L’article 3 de la Llei 4/2004

diu que el règim jurídic de la Sindicatura de Comptes s’ha de

regular mitjançant un reglament de règim interior. És el que ara

estam discutint; per tant la facultat que aquest reglament reguli

el règim jurídic té un ancoratge legal, dubtós i discutible però

hi és, i per tant no entenem que aquesta formalitat impedeixi

que es reguli la inelegibilitat a través d’aquest reglament.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Vol intervenir, Sr. Camps? Té la

paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Molt breument. Només vull insistir que hi estaríem d’acord

sempre que fos per modificació de llei via plenari. Vull dir que

no és qüestió..., és a dir, no lleva cap argument dels que jo he

dit abans el que vostè assenyala, consider jo. Que són

discutibles? Sí, vostè té una posició i permeti’m que jo tengui

l’altra, i així quedaríem.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. No havent-hi més intervencions

passam a la votació del vot particular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 10.

EL SR. PRESIDENT:

He de recordar que aquest article havia estat suprimit per la

incorporació d’una esmena de supressió del Grup Parlamentari

Popular, amb la qual cosa una vegada que no prospera el vot

particular queda suprimit l’article i no procedeix votar-lo.

Passam al debat i a la votació del vot particular que ha

presentat el Grup Parlamentari Socialista a l’article 47. Té la

paraula el Sr. Quetglas per a la seva defensa.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El nostre vot particular simplement

defensa el manteniment dins el reglament d’una cosa que

tanmateix si no hi és s’ha de complir, perquè es tracta de les

causes d’abstenció o recusació que estan regulades a la Llei 30,

de règim jurídic de les administracions públiques i en qualsevol

cas s’ha de complir. Però ens estimam més un reglament que

sigui de maneig senzill, omnicomprensiu, que agafi tot el règim

jurídic de la Sindicatura, i que per tant hi figuri de manera

comprensiva. És una qüestió de tècnica. Per tant mantenim el

vot particular que les causes d’abstenció i recusació també

figurin en el reglament.
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Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Camps té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Pel mateix motiu jo crec que aquí abans

de tot açò s’hauria d’afegir tot el que diu la llei. Per açò

nosaltres, per economia (...) ja ens remetem a la 30/92, i així

donam també més clarividència, més claredat i suprimim el 3,

perquè tal vegada açò l’embulla més, creim nosaltres.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Alguna intervenció més? No. Passam a la

votació, per tant.

Vots a favor del vot particular?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 10; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queda rebutjat el vot particular. I passam a la

votació de l’article 47.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 10; en contra, cap; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queda aprovat l’article 47.

I passam ara al vot particular presentat a l’article 48, també

del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula per a la seva

defensa el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Aquest vot particular i el següent ho

són en coherència amb les posicions mantingudes ja en defensa

d’altres vots particulars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Camps vol intervenir?

EL SR. CAMPS I COLL:

Mutatis mutandis també en coherència s’ha de llevar “...o

per aquest reglament” a l’article 48. Mantenim l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació, idò, dels...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sr. President, si no han estat incorporats els vots particulars

anteriors, entenc que decauen i els retir.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Aleshores quedarien...

(Intervenció inaudible)

Estam dient que decau el vot particular a l’article 48.

Estàvem en el vot particular de l’article 48, que el Grup

Parlamentari Socialista entén decaigut. Passam a la votació,

idò, de l’article 48.

Vots a favor de l’article?

Vots en contra? No n’hi ha.

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 10, en contra cap, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda per tant, aprovat l’article 48.

He entès que el vot particular presentat a l’article 49 el

Grup Parlamentari Socialista també el dóna per decaigut, o per

retirat...

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Perdó, Sr. President. El vot particular a l’article 49 ho és

amb motiu de dues esmenes, la primera de les quals,

evidentment, se dóna per decaiguda i la retiram. Però la segona

no.

EL SR. PRESIDENT:
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Pot defensar per tant, el vot particular. Té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Bé, en ponència se va treballar

aquesta qüestió i vàrem oferir una transacció que el grup

majoritari s’havia d’estudiar, no sé si s’incorporarà. La

transacció que nosaltres oferim en el vot particular de suprimir

l’esmena de supressió del Grup Popular és incorporar la

paraula “la declaració” després de correspon al Parlament de

les Illes Balears. La posició transaccional que oferim seria que

enlloc de suprimir el punt 2 de l’article 49 quedés redactat com

segueix: “correspon al Parlament de les Illes Balears la

declaració de la responsabilitat disciplinària dels síndics que es

regula en aquest reglament”. És com ho diu la llei, la llei

determina que les responsabilitats disciplinària del Síndic de

Comptes se substanciarà en aquest Parlament, fins i tot que serà

determinada en plenari. 

Per tant, simplement el reflex d’allò que diu la llei crec que

és una bona tècnica per incorporar i no suprimir que davant

d’aquí se respon disciplinàriament per part dels síndics.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Estam d’acord en l’exposició que ha fet el representant del

Partit Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, acceptarien aquesta segona part del vot particular.

Aleshores procediria a votar..., entenem una part retirada i

l’altra incorporada i passaríem a la votació de l’article 49, tal

i com queda en la incorporació.

Entenc que s’aprova per unanimitat l’article 49?

S’aprova per unanimitat.

A l’article 78 també s’hi ha presentant un vot particular per

part del Grup Parlamentari Socialista. Article 78. Té la paraula

el Sr. Quetglas per defensar el vot particular.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

A l’article 49 hi havia una altra esmena del Grup Popular,

però ja està votat i no podem tornar enrera.

L’article 79?

(Remor de veus)

Ah sí! Bé, segons el Grup Parlamentari Popular acceptarà

l’esmena que se tracta de suprimir..., de tornar als lliuraments

en ferm, perquè entenem que la Sindicatura de Comptes no ha

rebre lliuraments a justificar per part de la Conselleria

d’Economia i Hisenda. Sembla que les nostres argumentacions

de ponència varen convèncer el grup majoritari. Per tant, no

emporta reproduir aquí els arguments.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Per part del grup majoritari?

EL SR. CAMPS I COLL:

És una demostració palpable que s’ha cercat el consens i de

què es va fer feina en ponència. Aquests arguments es pensen

per millorar el text. Per tant, estam d’acord amb el portaveu del

Partit Socialista. També el representant del Grup Mixt va posar

el seu dubte i la seva..., en fi, jo crec que ha estat una bona

decisió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Per tant, he d’entendre que l’article 78 queda aprovat per

unanimitat, amb la incorporació que vostès han explicat?

Idò passam al vot particular presentat a l’article 79. Té la

paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. És una qüestió purament tècnica, la

incorporació del romanent de pressuposts als exercicis en curs,

que jo crec que és una facultat que té la Sindicatura, com a

secció pressupostària. Però crec que entenc que amb aquesta

redacció la Sindicatura de Comptes s’autolimita dient que els

doblers d’operacions corrents aniran incorporant operacions

corrents i les de capital a capital. Per tant, no s’entén l’esmena

de supressió, jo crec que és una autolimitació correcte i per

tant, feim vot particular per tornar al text original.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Camps en nom del Grup Popular.

EL SR. CAMPS I COLL:

El nostre posicionament és que l’objectiu d’anulAlar el punt

79.5 és que els romanents s’hagin d’incorporar a la caixa comú

de la comunitat autònoma. Nosaltres pensam que només té

facultat el Parlament de les Illes Balears en mantenir el seu

romanent. Per tant, no sé a què ve. I sí efectivament està

d’acord amb la Llei de finances i d’acord en allò que després

s’acordi a la llei d’acompanyament. Però jo no pens que la

facultat aquesta pugui venir per llei. És una decisió de principis

i consideram que l’únic que ha de tenir autonomia financera ha

de ser el Parlament de les Illes Balears, però no el Síndic de

Comptes. I el principi de perquè té autonomia financera el

Parlament de les Illes Balears és perquè està emparat per la

Constitució i per l’Estatut d’Autonomia. És un ens de sobirania
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popular i és molt profund. Nosaltres ho creim així i per això

hem demanat i hem presentant aquesta esmena de supressió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Quetglas?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Acceptam i reconeixem

l’argumentació del Grup Parlamentari Popular i retiram

l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. I així passam directament a la votació de l’article

79.

Vots a favor de l’article 79?

S’aprova per unanimitat.

A la disposició addicional tercera s’hi ha presentat també

vot particular del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula

el Sr. Quetglas per a la seva defensa.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Miri, nosaltres feim un vot

particular, però la veritat és que no ens sentim amb molta força

per defensar el text originari, però tampoc ens agrada l’esmena.

És a dir, no entenem que la Sindicatura de Comptes tengui

capacitat per aprovar normes que constitueixin l’estatut del

personal, l’estatut del personal ve derivat de la legislació

general de les normes de funció pública i en el seu cas, de les

especificitats si són el cas d’aplicació del règim del personal

del Parlament. Però de cap manera no tenen capacitat de

regular estatut. Però tampoc ens agrada el contingut del canvi

que proposa el Grup Popular.

Crec que la redacció que proposen és contrària a allò que

diu l’article 3.1 de la llei. L’article 3.1 de la llei sí que dóna a

la Sindicatura de Comptes la regulació que concerneix al seu

govern, organització i personal. Per tant, un marge de regulació

sí que té, en canvi aquesta remissió a la Comissió d’Hisenda i

Pressuposts per a la tramitació del projecte d’estatut del

personal, tampoc ens pareix correcte perquè no és aquesta

comissió que ha d’aprovar l’estatut del personal. Crec que en

ponència vàrem quedar que la majoria oferiria una redacció

transaccional i esperam a veure si podem disposar d’ella.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Camps té vostè la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President. Després dels punts de vista exposats en

ponència, efectivament nosaltres tampoc ens agradava ni ens

satisfeia l’esmena. Nosaltres hi hem pensat bastant amb la

possibilitat d’arribar a un consens i a un acord, no obstant en

haver presentat aquesta esmena estaríem disposats a retirar-la,

vist l’article 28.2 de la Llei de Sindicatures, allà on s’estableix

el règim de fons que s’ha d’aplicar al personal de la

Sindicatura, que és la Llei 4/2002, el reglament de règim

interior i el règim general del personal de l’administració de la

comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Resulta que no s’hi preveuen dins aquest règim fons

d’estatut de personal i se (...). Nosaltres anunciaríem açò, que

retiraríem l’esmena i votaríem en contra d’aquest article.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Hi ha més intervencions? El Sr.

Quetglas té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Me pareix una bona fórmula, estam

d’acord. En qualsevol això implicaria també en conseqüència

la supressió del paràgraf tercer de l’exposició de motius.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, hi ha alguna intervenció més? Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Una qüestió, m’he fet una pregunta, què acabam aquest

article, però estava pendent un poc de supressió del paràgraf

tercer de l’exposició de motius.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

No, vull dir que no hem de deixar de tenir present que la

retirada d’aquest article suposa la supressió de l’exposició de

motius de les referències a l’estatut de personal perquè aquest

reglament no regularà res en relació al personal. Només és

això, per coherència interna del text.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la disposició addicional tercera.

Vots a favor?

No, de la disposició tal com queda. Per tant, efectivament.

(Remor de veus)

Sí, repetim la votació.

Sotmetem a votació el text que tenim en aquests moments.

(Continua la remor de veus)

Feim un moment de recés per aclarir aquesta situació. 

Bé 5 minuts de recés.
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Per a les explicacions d’aquest moment de recés té la

paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

El Grup Socialista retira el vot particular a aquest article.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tant, retirat el vot particular correspon sotmetre

a votació la disposició addicional tercera.

Vots a favor? No n’hi ha.

Vots en contra?

I abstencions? No n’hi ha.

Per tant, queda rebutjada la disposició addicional tercera.

Passam a l’exposició de motius allà on el Sr. Quetglas havia

dit que anunciaria els vots particulars. Si ho vol fer ara té la

paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Bé, tenim un primer vot particular possible a l’esmena de

modificació introduïda pel Grup Parlamentari Popular i que jo

crec que convendria retirar la totalitat del text perquè referència

fonamentalment..., no és necessari retirar-ho. Perdó.

No mantenc cap vot particular.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Està clar, no manté cap vot particular a l’exposició

de motius.

Per tant, passam a la votació de l’exposició de motius.

Vots a favor?

S’aprova per unanimitat.

I ara a la denominació del projecte; a la denominació del

títol primer; a la denominació del capítol 1; als articles 1, 2, 3

i 4; a la denominació del capítol 2; a l’article 5; a la

denominació del capítol 3; als articles 6, 7, 9, 10 i 11; a la

denominació del títol II; a la denominació del capítol 1; als

articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32; a la denominació del capítol 2; als

articles 33 i 34; a la denominació del capítol 3; als articles 35

i 36; a la denominació del capítol 4; als articles 37; a la

denominació del títol III; a la denominació del capítol 1; a

l’article 38; a la denominació del capítol 2; als articles 39, 40,

41, 42 i 43; a la denominació del capítol 3; als articles 46, 50

i 51; a la denominació del capítol 4; a l’article 52; a la

denominació del capítol 5; als articles 53, 54, 55 i 56; a la

denominació del títol IV; a la denominació del capítol 1; a

l’article 57; a la denominació del capítol 2; als articles 58, 59,

60, 61, 62, 63, 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 i 72; a la

denominació del títol V; a la denominació del capítol 1; als

articles 73, 74 i 75; a la denominació del capítol 2; als articles

76, 77 i 80; a la denominació del títol VI; als articles 81, 82, 83

i 84; a les disposicions addicionals primera, segona i quarta; a

la disposició transitòria única; a la disposició derogatòria; a la

disposició final; a l’annex i al sumari no s’hi han presentat

esmenes o no s’hi ha mantingut vots particulars, així com a

l’exposició de motius. No? Que al final no s’ha presentat i que

ja s’ha votat...

(Remor de veus)

Si els sembla bé, passam a la votació de tots aquests títols,

capítols, articles relacionats.

Vots a favor?

S’aproven per unanimitat.

Per tant, crec que ha estat dictaminat el reglament i

simplement dir que es faculta als serveis jurídics de la cambra

per fer les correccions i modificacions tècniques necessàries,

per tal que tal que el reglament en qüestió tengui una redacció

coherent.

I una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta

presidència proclama aprovat el reglament de règim interior de

la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

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

Moltes gràcies.
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