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Començam la comissió del dia d’avui. En primer lloc, demanar
si es produeixen substitucions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President. Joana Lluïsa Mascaró substitueix Antoni
Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions, gràcies.

I. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 2672/06,
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 2005.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia relatiu al
debat i votació de l’escrit núm. 2672/06, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual
tramet la memòria anual i la liquidació del pressupost
corresponent a l’exercici del 2005. Assisteix el Sr. Pere Antoni
Mas Cladera, síndic major de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, acompanyat del Sr. Antoni Aguiló, síndic, del Sr.
Antoni Valdevieso, síndic, i de la Sra. Isabel Serna, secretària
general de la Sindicatura, als quals donam la benvinguda. Té la
paraula per fer l’exposició el Sr. Pere Antoni Mas Cladera.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas
Cladera):

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes. En primer lloc
hem de tractar la memòria anual d’activitats de la Sindicatura
de Comptes de l’any 2005 que descriu les activitats que la
institució ha anat realitzant durant aquest exercici i que es va
aprovar i tramitar d’acord amb el que preveu l’article 13 de la
Llei 4/2004 i així mateix, en compliment del que estableix
l’article 36.3 de la mateixa llei, s’ha tramès la liquidació del
pressupost a la Sindicatura corresponent a aquell exercici.

En els texts 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 l’òrgan superior colAlegiat, i que han estat
un total d’11 durant l’any 2005, i es fa un repàs a les actuacions
desenvolupades durant aquest any. De la mateixa manera
s’aporta la liquidació comprensiva de l’estat d’execució del
pressupost i de determinada informació de caràcter financer de
l’exercici esmentat. 

De forma sintètica els diré que en l’exercici que tractam la
manca d’una ubicació adient, estable i permanent, ha marcat de
forma important l’activitat de la institució ja que ha originat
que la Sindicatura es trobi encara en fase d’assentament.
Aquesta circumstància s’ha reflectit en la seva gestió, així, d’un
pressupost de 3.657.698 euros, s’han reconegut obligacions per
valor de 2.280.148 euros, la qual cosa representa un nivell
d’execució del pressupost del 62,34%. Aquest nivell, aquesta
baixa execució, es deu principalment al retard en la disposició

d’una seu definitiva i a la inevitable lentitud en el procés
d’incorporació del personal i d’altres mitjans materials. 

Hem de remarcar que durant el primer trimestre del 2005 va
ser adscrit a la Sindicatura l’immoble situat al carrer Sant Feliu
núm.8 A, propietat de la comunitat autònoma, i s’iniciaren les
obres de remodelació a principis del següent mes de juny.
Aquest condicionament ha finalitzat enguany i a hores d’ara ens
trobam instalAlats al nou edifici des d’aproximadament el mes
de juny passat.

La incorporació de nou personal, llavors, es durà a terme el
darrer trimestre de l’any 2006 i al primer trimestre de l’any
2007, amb la resolució de les convocatòries que a data d’avui
s’estan tramitant, de forma que quedarà completada la plantilla
i els llocs de feina quedaran tots pràcticament ocupats en
aquestes dates. 

Un altre aspecte a destacar és que durant l’any 2005, com
vostès saben, es va aprovar el Reglament del règim interior de
la Sindicatura, el qual va ser publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears núm. 78, de 21 de maig del 2005. Aquest
reglament, tal com assenyala la seva exposició de motius, té
com a finalitat completar i desenvolupar la regulació establerta
per la Llei 4/2004, atesa la peculiaritat de les funcions que
corresponen a la Sindicatura en el marc de les institucions
d’autogovern de les Illes Balears.

Quant a les tasques de fiscalització pròpiament dita que han
estat desenvolupades durant aquest exercici 2005, les podem
resumir de la següent manera: el Consell de la Sindicatura va
aprovar dia primer de juliol del 2005 els informes dels comptes
generals dels consells insulars de Mallorca, Menorca, i
d’Eivissa i Formentera corresponents a l’exercici 2002, els
quals varen ser tractats per aquesta comissió dia 25 d’octubre
del 2005 amb la nostra compareixença i amb els resultats que
allà es consignaren.

En data 21 d’octubre, també del 2005, vàrem aprovar
l’Informe del Compte General de la comunitat autònoma de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2003. Aquest informe va
ser exposat a la comissió dia 4 d’abril de 2006 amb la presència
de tots els membres del Consell de la Sindicatura. 

L’informe de l’organització, de la gestió i del compte
general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2003, que es va realitzar en el marc d’una acció
conjunta entre el Tribunal de Comptes i tots els òrgans de
control extern autonòmics, va ser aprovat provisionalment pel
Consell dia 29 de novembre del 2005 i definitivament el 13 de
febrer de l’any 2006, i posteriorment fou tractat també en
aquesta comissió el mes d’abril següent. 

En sessió de dia 21 de desembre del 2005 el Consell de la
Sindicatura va aprovar l’Informe provisional del compte
general de la Universitat corresponent a l’any 2004 i va ser
aprovat definitivament el dia 23 de febrer de l’any 2006 i també
es va tractar-com vostès recordaran- a la sessió de dia 4 d’abril
de 2006 amb l’altre informe de la Universitat.

Al llarg del 2005 es varen anar realitzant les tasques
preliminars de programació, preparació i recollida d’informació
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per a la fiscalització del Compte General de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2004
així com la seva anàlisi i el treball de camp necessari per a la
contestació de la informació subministrada. Aquest informe va
ser aprovat pel Consell en data 5 de juny del 2006 i serà tractat
a aquesta sessió com a punt tercer de l’ordre del dia. 

Durant l’any 2005 es varen anar elaborant els informes dels
comptes generals dels consells insulars corresponents a l’any
2003 aprovats pel Consell de la Sindicatura en data 14 de juliol
del 2006 i que inclouen per primera vegada l’anàlisi de
l’activitat subvencionadora i de contractació administrativa
d’aquestes institucions i, com també consta a l’ordre del dia,
seran objecte de tractament tot seguit.

A part de les actuacions anteriors s’ha continuat la recollida
d’informació sobre els subjectes que integren els sector públic
de les Illes Balears i s’han realitzat activitats preparatòries per
a la pràctica de fiscalitzacions que permetin descriure l’estat de
la seva gestió econòmica, financera i comptable. Assenyalar
també que el mes de setembre de l’any 2005 es va subscriure
un conveni amb la Sindicatura de Comptes de Catalunya per tal
de poder utilitzar el seu programa de fiscalització que tenia
establert per a les entitats locals, en destinació, amb la finalitat
d’emetre un informe agregat conjunt de totes les entitats locals
de les Illes Balears, que estam pròxims també a aprovar i a
presentar.

Finalment, a l’apartat de relacions institucionals, a més de
les que s’han mantingut amb aquest parlament i amb el Govern
de les Illes Balears, també s’han tengut contactes i relacions
tant amb els consells insulars com amb les entitats locals i cal
assenyalar de forma important la colAlaboració i cooperació que
de forma permanent hem tengut durant tot l’exercici tant amb
el Tribunal de Comptes de l’Estat com amb els altres òrgans de
control extern de l’Estat espanyol i, també, amb l’organització
que agrupa tots els òrgans de control extern de caràcter regional
a nivell europeu, l’EURORAI. 

Amb aquests contactes, amb aquesta estreta colAlaboració
tant amb el Tribunal de Comptes com amb aquests altres de
control extern el que hem procurat ha estat que de qualque
forma que ens servís un poc d’ajuda o de donar una mà, mentre
la Sindicatura comenci a agafar el seu nivell de gestió habitual,
que pensam que realment l’any 2007 sí que serà ja el primer
any en el qual la Sindicatura, a més de tenir un edifici i poder
anar completant les seves plantilles i el seu personal, podrem
començar a dur a terme unes tasques en plenitud d’allò que
pensam que ha de fer la Sindicatura, que és no només fer els
informes normal o ordinaris diguem habituals, sinó també
poder dedicar-se a fer altres tipus d’informes més concrets i
més específics i que puguin donar llum sobre determinats
aspectes de la gestió econòmica i financera del sector públic.

Res més, tenen a la seva disposició tant la liquidació com la
memòria d’activitats i quedam a la seva disposició. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Mas Cladera. Ara és el torn del grups
parlamentaris que vulguin formular preguntes, observacions o
simplement manifestar el seu parer.

En primer lloc té la paraula en nom del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. No formularé cap pregunta
perquè crec que ha quedat ben clar i a més és un òrgan que
tampoc no té molta cosa per anar a remenar, vull dir la tasca
que realitza, la realitza molt bé i d’una manera molt clara.
Simplement agrair les explicacions i la seva presència aquí. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. El Sr. Boned pel Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sí, igualment tan sols agrair en
primer lloc les explicacions i la feina presentada en aquesta
comissió. Avançar que com es tracta d’una exposició relativa
a l’organització, l'estructura i la gestió tal com bé ja explicat el
síndic major, tan sols dir això, l’únic que podem fer és donar-
nos per assabentats com dic d’aquesta informació i desitjar que
segueixi amb la mateixa línia i que en qualsevol cas, qualsevol
modificació que hi hagi en tots aquests aspectes d’organització,
estructura i gestió sigui la millora desitjable que serà en
benefici segur de tots.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

També agrair-li la presència al síndic major acompanyat
dels altres síndics i de la seva secretària i, més que res, agrair-li
les seves explicacions i que els que aquí estem presents prendre
en consideració, trametre la feina al president perquè ell ho
presenti a la Conselleria d’Hisenda i a partir d’aquí, bé, si es
pot millorar, supòs que tots els grups estem per això.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol fer ús de la paraula el Sr. Mas Cladera?
Té la paraula.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas
Cladera):

Bé, únicament per fer-los saber, com ja per altra banda hem
destacat sempre, que estam a disposició de la comissió i que
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estam, com ja he dit abans també, en tasques encara diríem de
muntar la infraestructura, però que pensam que de qualsevol
manera que s’organitzi la institució sempre serà pensant a
poder complir totes les finalitats que li assigna tant l’Estatut
com la llei, i, per tant, reiterar la nostra disposició que els grups
parlamentaris, qualsevol cosa que necessitin o que pensin que
pugui fer la Sindicatura per al coneixement del sector públic de
les Illes Balears, aquí estam disposats a això.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara com saben els senyors portaveus dels
grups parlamentaris procedeix presentar propostes de resolució
si és que així ho desitgen però veient el sentit de les seves
intervencions entenc que no, que la comissió es dóna per
assabentada de la presentació de la memòria anual i liquidació
dels pressupost de la Sindicatura de Comptes.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6853/06,
presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, pel qual es trameten els informes del Compte
General dels Consells Insulars de Mallorca, Menorca i
Eivissa i Formentera corresponent a l'exercici del 2003.

Per tant, si els pareix passaríem idò al segon punt de l’ordre
del dia que és relatiu al debat de l’escrit núm.6853/06 presentat
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant el
qual es trameten els informes del Compte General dels Consells
de Mallorca, Menorca i d’Eivissa i Formentera per a l’exercici
del 2003. Té la paraula per fer l’exposició oral el Sr. Antoni
Mas Cladera.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas
Cladera):

Moltes gràcies, Sr. President. Em correspon ara presentar
els informes núm. 10, 11 i 12 de l’any 2006, de la Sindicatura
de Comptes, sobre els comptes anuals dels consells insulars
corresponents a l’exercici 2003, que varen ser aprovats pel
Consell de la Sindicatura, dia 14 de juliol del 2006, i tramesos
tot seguit al Parlament i a cadascun dels consells insulars, a
més, del Tribunal de Comptes.

Com es sabut, d’acord amb la llei que regula la Sindicatura
de Comptes, el sector públic de les Illes Balears està integrat,
a més de l’Administració de la comunitat autònoma i de les
seves entitats dependents i vinculades que constitueixen el que
podríem anomenar com a subsector autonòmic en sentit
estricte, també pels consells insulars i les entitats locals i inclou
així mateix la Universitat de les Illes Balears.

Respecte dels comptes anuals dels consells insulars atesa
l’especial consideració d’aquests com a ens inserits a
l’engranatge institucionals de la comunitat autònoma, l’article
18 del Reglament del règim interior de la Sindicatura, aprovat
com ja s’ha dit per aquesta comissió el 26 d’abril del 2005, va
preveure que el programa anual d’actuacions hauria d’incloure
entre d’altres un informe sobre l’examen i la comprovació del
Compte General dels consells insulars i de tots els organismes,
empreses i entitats que en depenguin. I així, en el programa
d’actuacions per a l’any 2006 la Sindicatura va incloure

l’elaboració i aprovació dels corresponents informes sobre els
comptes dels consells de Mallorca, Menorca i Eivissa
Formentera de l’exercici 2003 que ara presentam.

Es tracta d’informes de caràcter general, amb la
terminologia del Reglament de règim interior, ja que la seva
finalitat és analitzar de forma integral l’activitat econòmica i
financera que quedi reflectida en el Compte General de cada
consell, incloent-hi les seves entitats dependents i vinculades.
És aquesta la segona ocasió en què la Sindicatura realitza
aquesta tasca i hem de posar de relleu que algunes dificultats
que es varen presentar inicialment per delimitar el perímetre de
fiscalització de cada consell insular s’han anat resolent gràcies
a la colAlaboració del personal de les entitats analitzades i
també a l’experiència que ha anat adquirint la mateixa
sindicatura en aquest sentit.

Hem de manifestar, com ja varen dir l’any passat, que la
delimitació s’ha realitzat en funció de la dependència o
vinculació econòmica, per considerar que d’aquesta manera
s’ofereix una informació més fidedigna del corresponent sector
d’activitat, amb independència de la fórmula de personificació
jurídica que s’hagi adoptat en cada cas. El format amb el qual
es presenten els tres informes és igual que el que vàrem seguir
en el cas del de l’Administració de la comunitat autònoma de
l’any 2003 al qual he fet referència abans, de manera que les
dades i la informació dels comptes generals s’han dividit per
apartats amb la finalitat que els informes puguin ser interpretats
més fàcilment i ofereixin una visió més fidel de la gestió
econòmica i financera de cada consell insular.

Així, cada apartat de l’informe es subdivideix en tres parts.
Una d’elles de caràcter descriptiu de l’activitat realitzada, una
altra on es recullen les principals incidències i disfuncions
detectades, i la tercera, on a la vista de l’anterior, es formulen
recomanacions per a la millora de la gestió, sigui des del punt
de vista de la legalitat o de l’eficàcia, eficiència o economia. A
més als corresponents annexos es recullen les principals dades
i es detalla la informació analitzada. 

També hem de fer palès que enguany els informes han estat
tramesos tant en format CD com també amb un nou disseny de
presentació, mostra de la nostra intenció de seguir avançant en
aquesta línia de millorar, no només el contingut i la qualitat
intrínseca dels informes sinó també la seva experiència externa
i la seva presentació formal.

Assenyalar d’altra banda que en aquesta ocasió cada
informe compta amb els seus corresponents apartats dedicats a
l’anàlisi de l’activitat subvencionadora i contractual
desenvolupada durant l’exercici. En aquest camps s’ha posat de
manifest que als consells insulars els queda encara molta feina
per fer, tot i que s’ha de tenir en compte que aquesta ha estat la
primera ocasió en què aquestes institucions s’han vist sotmeses
a una fiscalització d’aquestes característiques, ja que fins a les
hores el Tribunal de Comptes mai no havia fet un control
d’aquest abast.

Com és lògic als tres informes, un per a cada illa, s’han
utilitzat les mateixes tècniques, de manera que la metodologia
aplicada per a la comprovació dels estats financers i
pressupostaris ha consistit en la revisió de procediments, la
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realització de proves sobre partides pressupostàries i
determinades operacions concretes, així com l’examen de la
documentació i els registres aconseguits. Les relacions amb les
entitats han guanyat fluïdesa i agilitat, com ja he dit abans, i
pensam que any rere any aquesta qüestió anirà millorant fruit
de l’experiència i també de l’extensió de la cultura del control
extern.

De forma resumida, es mostren tot seguit els pressuposts de
despeses de l’administració general de cada consell, les seves
modificacions i els crèdits definitius. 

El Consell Insular de Mallorca va tenir un pressupost inicial
de 163 milions d’euros que amb 68 milions d’euros de
modificacions va fer un total de 231 milions d’euros. El
Consell Insular de Menorca va tenir un pressupost de 43
milions, modificat amb 23 milions més, i va fer un total de 66
milions de crèdits definitius. I el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera amb un pressupost inicial de 35 milions, va fer
modificacions per valor de 50 milions, amb un pressupost final
o total de 85 milions.

Això vol dir que de forma conjunta els consells insulars
varen manejar a l’exercici 2003 un total de 382 milions
d’euros, la qual cosa representa aproximadament poc més del
17% sobre el pressupost definitiu liquidat per l’Administració
de la comunitat autònoma en el mateix exercici.

El resultat pressupostari conjunt d’aquest exercici, és a dir,
administració general de cada consell més les seves entitats
dependents, l’exposam a continuació. 

El Consell Insular de Mallorca va tenir un resultat negatiu
de 17,9 milions d’euros. El Consell Insular de Menorca, un
resultat positiu de 2,4 milions d’euros, i el Consell Insular
d’Eivissa Formentera, un resultat negatiu de 3,8 milions
d’euros.

Quant a l’apartat de subvencions, la Sindicatura recomana
que s’atorguin ajudes sense concurrència únicament en aquells
casos en què el corresponent expedient estigui realment
justificada la raó d’aquesta exclusió. I també que els consell
haurien d’exigir un compliment més acurat de les solAlicituds i
sobretot de les justificacions de l’activitat objecte de subvenció.
La necessitat d’una adequada i completa documentació dels
procediments de contractació és una altra altra recomanació
formulada amb caràcter general, així com la que fa referència
als projectes que haurien de ser elaborats amb la qualitat i el
detall suficients. També es fa palesa la necessitat de justificar
de forma adequada la utilització de la tramitació urgent dels
expedients de contractació. En total, els informes contenen 51
recomanacions al Consell de Mallorca, 40 al de Menorca i 50
al d’Eivissa i Formentera. 

Amb aquestes consideracions de caràcter general queda
formulada una exposició global dels aspectes més destacables
dels informes que hem presentat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas Cladera. Grups parlamentaris que
vulguin intervenir? La Sra. Mascaró no vol intervenir. El Sr.
Boned en nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula.
 

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, breument, per agrair les explicacions entorn a aquests
comptes dels consells insulars, i realçar que, com ja diguérem
al seu moment en referència a les anàlisis dels comptes de la
CAIB, crec que els consells insulars s’han de felicitar per la
possibilitat que els seus comptes anuals puguin ser analitzats
amb molta més agilitat del que venia sent fins ara, abans de
l’arribada de la Sindicatura de Comptes. 

Per tant, crec que és d’agrair aqueixa celeritat amb aquesta
anàlisi perquè això permetrà als consells ser també molt més
ràpids amb l’aplicació de mesures que permetin corregir alguns
petits, o no tan petits en alguns casos potser, problemes de
gestió pressupostària. Jo crec que com més aviat es tenen
aquestes anàlisis per part de la Sindicatura abans es possibilita
la correcció de la gestió pressupostària, i jo crec que això va en
benefici de totes les administracions i en aquest cas de les
administracions insulars.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. La Sra. Sugrañes té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Igualment agrair-li les seves
explicacions i és cert que és important tenir aquests comptes o
poder disposar d’aquests informes en un temps tan breu, però
igualment des del nostre partit ens donem per assabentats i
considerem que qualsevol discussió sobre el tema dels comptes
dels consells és un tema que s’ha de dur en el si de les
institucions corresponents.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vist el sentit de les seves intervencions, donar-los les
gràcies des d’aquesta presidència. 

III. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 6087/06,
presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, pel qual es tramet l'informe del Compte General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent
a l'exercici del 2004.

I passam al tercer punt de l’ordre del dia relatiu a l’escrit
núm. 6087/06, presentat per la Sindicatura de Comptes
mitjançant el qual tramet l’informe del Compte General de la
comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2004.

Té la paraula el Sr. Antoni Mas Cladera per fer l’exposició
oral.
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EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas
Cladera):

Gràcies, Sr. President. En aquest punt correspon presentar
l’informe número 9/2006 sobre el Compte General de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de l’exercici 2004 que
va ser aprovat de forma definitiva pel Consell de la Sindicatura
el 5 de juny del 2006; l’informe es va trametre al Parlament, al
Govern i al Tribunal de Comptes en compliment del que
estableix la legislació vigent.

Es tracta de l’informe dedicat a analitzar de forma global i
genèrica el conjunt de l’activitat econòmica i financera
desenvolupada per la comunitat autònoma de les Illes Balears
que inclou tant la mateixa administració general com el sector
públic dependent i vinculat que es recull a l’informe.

L’informe que presentam té la consideració, igual que el
que acabam de veure dels consells insulars, d’informe de
caràcter general segons allò que estableix l’article 27 del
Reglament de règim interior i s’ha de realitzar anualment,
d’acord amb el que estableix el seu article 18. A l’actualitat la
redacció i l'aprovació d’aquest informe constitueix part de
l’activitat natural de la Sindicatura, de manera que és la nostra
intenció, ja anunciada en aquesta comissió, anar fent la seva
presentació en la major rapidesa possible dintre de l’exercici
següent a l’analitzat. Aquest objectiu, si no hi ha res de nou, es
complirà enguany i hem de recordar que el passat mes d’abril
es va tractar l’informe corresponent a l’exercici del 2003 i ara,
sis mesos després, s’examina el de l’any 2004.

L’estructura i el format de presentació de l’informe
segueixen el model que la Sindicatura va establir per a aquell
informe corresponent a l’any 2003, que s’ha anat analitzant i,
per tant, perfeccionant, com és lògic a mida que es va treballant
una determinada línia, però els eixos bàsics són segurament els
mateixos.

Com ja hem exposat en el punt corresponent sobre els
comptes dels consells insulars la presentació de l’informe en
format CD i la nova maquetació serviran per facilitar la
consulta i la comprensió dels seus continguts que en moltes
ocasions no són bons ni senzills d’assimilar. Des del punt de
vista dels subjectes que abasta l’informe per a l’anàlisi del
Compte General es distingeix entre l’administració general, és
a dir, les conselleries i les entitats autònomes de la comunitat
autònoma, el Servei de Salut de les Illes Balears i la
Radiotelevisió de les Illes Balears, a més de les entitats
dependents i vinculades: consorcis, societats, fundacions, etc.
Cada una d’aquestes parts té un tractament diferenciat i,
finalment, com cada any, es dedica un apartat a l’examen de
l’activitat subvencionadora i un altre a la contractació duita a
terme durant l’exercici.

Ara, si el Sr. President té a bé donar-li la paraula, el síndic
de l’àrea dedicada al control i fiscalització de la comunitat
autònoma, Sr. Antoni Valdivieso, els exposarà de forma
resumida els principals punts de l’informe.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, té la paraula quan vulgui.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES
DE LES ILLES BALEARS (Antoni F. Valdivieso Amengual):

Moltes gràcies, Sr. President. L’Informe del Compte
General de la comunitat autònoma corresponent a l’exercici
2004 conté un total de 64 recomanacions que realitza la
Sindicatura per a la millora de la gestió economicofinancera,
trenta d’aquestes a l’administració general, vint-i-una al Servei
de Salut, ib-salut, tres a les entitats dependents, cinc en matèria
de subvencions i cinc en matèria de contractació. Els annexos
dels informes contenen els quadres i les fixes individualitzades
per a cada una de les entitats analitzades amb les seves dades
més rellevants. Igualment, s’han adjuntat les alAlegacions
formulades per la comunitat autònoma.

L’àmbit subjectiu que abasta l’informe, a més de per
l’administració general i el servei de salut, està configurat per
deu ens de dret públic, quinze societats públiques, onze
fundacions dependents, onze consorcis dependents, set
fundacions vinculades i cinquanta-vuit consorcis vinculats.
Això representa un total de catorze entitats més que l’any
anterior. 

Respecte de l’administració general els crèdits inicials de
1.859 milions d’euros varen ser incrementats amb més del 28%
mitjançant 704 expedients de modificació de crèdit, per un
import net de 533 milions, resultant així uns crèdits definitius
de 2.392 milions d’euros. Així, entre les modificacions de
crèdit, cal destacar la generació de crèdit per reflectir
pressupostàriament el fons de suficiència que és negatiu per a
la comunitat autònoma, 189 milions d’euros, i les ampliacions
relatives a la subfunció 422 d’ensenyament de la Conselleria
d’Educació i Cultura, 125 milions d’euros. Aquestes
ampliacions són recurrents cada any ja que sistemàticament les
previsions inicials del pressupost se situen per sota de les
obligacions reconegudes durant l’exercici anterior, tot i que a
partir de l’exercici del 2005 sembla que es corregeix aquesta
tendència. En aquest sentit la Sindicatura recomana analitzar el
supòsits de crèdits ampliables per tal de reduir el seu nombre.

Quant a l’execució dels pressuposts d’ingressos, 2.754
milions d’euros, ha estat del 115%, ja que s’han contret 583
milions d’euros d’acord amb l’establert a la Llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma per al 2005 pels drets
derivats de la reclamació plantejada davant l’Administració
General de l’Estat pel dèficit de finançament dels exercicis
tancats i imputable a l’assumpció de les competències
transferides en matèria d’educació i de sanitat. 

I pel que fa referència a les despeses l’execució
pressupostària, 2.315 milions d’euros, ha estat del 97% on
destaca l’important pes relatiu de les funcions 41 sanitat, amb
el 29%, i 42 educació, amb el 25% sobre el total d’obligacions
reconegudes. Així mateix, també cal destacar els 89 milions
d’increment de les despeses del capítol 6, inversions reals,
conseqüència bàsicament de les despeses derivades dels
convenis amb el Ministeri de Foment en matèria de carreteres.

L’endeutament viu de l’Administració de la comunitat
autònoma al tancament de l’exercici del 2004 és de 588 milions
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d’euros, sense que hagi experimentat variació respecte de
l’endeutament viu a l’inici de l’exercici. Les despeses
financeres de l’endeutament varen ser de 27 milions d’euros.
Així mateix la comunitat autònoma ha concertat una operació
de gestió de pagaments amb una entitat financera per la qual
l’entitat financera anticipa el pagament als creditors. A 31 de
desembre del 2004 l’entitat financera havia anticipat 80 milions
d’euros pendents de reemborsar per part de la comunitat
autònoma, el que suposa un increment de l’endeutament
financer.

L’import total de les autoritzacions d’imputació de despesa
a exercicis futurs experimenta un increment del 56%, amb un
total de 511 nous expedients que arriben fins als 1.159 milions
d’euros. Sobre aquest tema es recomana moderar la contracció
d’obligacions amb càrrec a exercicis futurs i reflectir les
despeses plurianuals compromeses de forma completa i
acurada.

Quant al balanç de situació presentat, cal tenir en compte
que pel fet de no haver-hi un inventari complet i correctament
valorat dels elements de l’immobilitzat els imports registrats no
representen el valor real del patrimoni de la comunitat
autònoma. A més la Sindicatura recomana reflectir el passiu
exigible, tant els deutes que la CAIB té amb les seves empreses
públiques i que aquestes tenen al seu actiu, com la totalitat de
les obligacions de pagament adquirides per a exercicis futurs.

En referència al Servei de Salut de les Illes Balears, els
crèdits inicials de 646 milions d’euros varen ser incrementats
en més d’un 24% mitjançant 27 expedients de modificació de
crèdit per import net de 157 milions, resultant així un crèdit
definitiu de 803 milions d’euros. Així, entre les modificacions
de crèdit cal destacar les ampliacions relatives al subconcepte
de receptes mèdiques, 63 milions d’euros; a les despeses de
personal, 52 milions d’euros; i als concerts amb institucions
d’atenció especialitzada i servei concertat d’ambulàncies, 38
milions d’euros. En aquest sentit la Sindicatura recomana
pressupostar els crèdits inicials adients per fer front a les
obligacions que s’hauran d’atendre durant l’exercici,
recomanació que sembla que ha estat atesa a partir de l’exercici
2005.

L’execució pressupostària ha estat del 81% a ingressos -651
milions d’euros- i del cent per cent a despeses -801 milions
d’euros-, on destaca l’increment al voltant del 19% de les
despeses corrents. A més les actuacions de control financer
dutes a terme per la Intervenció General estimen en 9 milions
la facturació emesa no imputada al pressupost d’ingressos, i en
97 milions d’euros les obligacions meritades a l’exercici i no
imputades als pressuposts de despeses per manca de crèdit.

Referit a l’ib-salut és necessari dedicar recursos per establir
un sistema de control intern per tal d’assolir el compliment de
la legislació aplicable en la gestió dels fons públics, el control
de la despesa realitzada i l’elaboració d’uns estats comptables
que representin de manera ajustada l’execució d’ingressos i de
despeses. L’import total de les autoritzacions d’imputació de
despesa a exercicis futurs experimenta un increment del 138%
amb un total de 111 nous expedients, la qual incrementa les
autoritzacions d’imputació de despeses a exercicis futurs fins
als 156 milions. 

D’altra banda el Servei de Salut de les Illes Balears
continua sense disposar d’un inventari complet i degudament
valorat dels béns i drets dels quals és titular que permeti el
control i la bona gestió dels elements que l’integren.

A l’apartat d’entitats dependents la Sindicatura recomana
analitzar l’estructura i la composició del sector públic
autonòmic i vetllar per la seva adaptació a la satisfacció de les
necessitats públiques sota els principis d’eficàcia, eficiència i
economia. Així mateix es recomana que les entitats dependents
reconeguin el dret de cobrament respecte de la CAIB de forma
simultània o, si més no, després que aquesta reconegui
comptablement l’obligació simètrica. A més és necessari
realitzar conciliacions periòdiques dels saldos pendents entre
les entitats i la comunitat autònoma, ja que aquesta no té
reconeguts com a deute 189,5 milions d’euros que aquestes
tenen al seu actiu.

Els fons propis d’aquestes entitats han passat de ser positius
amb 61,8 milions d’euros el 2003, a ser negatius amb 168,3
milions al final del 2004. Mentrestant els seus resultats negatius
el 2003..., perdó, els seus resultats, negatius el 2003 amb 49,6
milions d’euros, han arribat a ser negatius amb 228,5 milions
d’euros a final de l’exercici 2004. També es recomana dictar la
normativa adient per tal que a totes aquelles societats en què la
participació pública és majoritària, tot i que cap de les
administracions participants ostenti més del 50% de les
accions, l’administració amb major participació aprovi el
pressupost anual d’ingressos i de despeses per a les societats
esmentades, i presenti els comptes anuals i la liquidació del
pressupost aprovat.

Pel que fa al resultat de l’exercici, hem d’assenyalar que el
resultat pressupostari conjunt que es dedueix dels comptes
anuals presentats és positiu en 256,6 milions d’euros. Aquest
resultat presentat ha de ser objecte de correcció al marge
d’altres incidències quantitativament menys significatives per
un import de -88 milions d’euros, derivada dels ingressos per
facturació de serveis no imputats al pressupost (+9 milions
d’euros) i per les obligacions de despeses no imputades al
pressupost (-97 milions d’euros) del Servei de Salut. A més cal
tenir en compte que el resultat de l’exercici es podria veure
afectat en -583 milions d’euros com a conseqüència del no
reconeixement per part de l’Administració General de l’Estat
del dèficit de finançament de les competències en matèria
d’educació i de sanitat.

Pel que fa a l’àmbit de les subvencions, l’anàlisi efectuada
s’ha centrat a constatar la seva utilitat pública i social,
comprovar si l’activitat subvencionadora s’ajusta als criteris de
publicitat, concurrència i objectivitat, i determinar si les ajudes
atorgades s’han aplicat a les finalitats per les quals es varen
concedir. D’aquesta anàlisi cal destacar que en les
convocatòries és necessari augmentar la concreció dels objectes
subvencionables, dels terminis de realització de les activitats
subvencionades i de les formes de justificar l’aplicació del fons
i la realització de les activitats. Dels expedients analitzats es
dedueix que s’hauria d’exigir un compliment més acurat de les
solAlicituds, amb concreció dels projectes i detalls dels
pressuposts, i de les justificacions, en especial pel que fa
referència a l’elaboració de les memòries justificatives,
explicació de la imputació dels costs indirectes, factures
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subvencionables, comprovant de pagament de les factures i
compliment dels terminis. A més la Sindicatura recomana
desenvolupar reglamentàriament la Llei de subvencions per tal
de reforçar el sistema de control amb concreció, entre d’altres,
del registre de subvencions, la publicació de les concessions i
un sistema de validació i estampillat de justificants que permeti
el control de la concurrència de subvencions.

Finalment, quant a la contractació administrativa, hem de
fer referència al fet que l’anàlisi de la contractació
administrativa s’ha centrat en la comprovació del compliment
dels requisits legals quant als procediments de licitació i
d’adjudicació, publicitat, certificacions de pagament i
compliment de la finalitat dels contractes. S’ha detectat un ús
abusiu de la tramitació urgent quan no es troba adequadament
justificada aquesta circumstància. A més, pel que fa als
expedients d’execució d’obres, els projectes s’haurien
d’elaborar amb la qualitat i el detall d’execució adequats i
realitzar-ne una supervisió acurada per tal de poder utilitzar la
subhasta com a forma ordinària d’adjudicació per obtenir
majors baixes. La utilització de la figura del modificat posa de
manifest en la majoria dels casos una manca de previsió a
l’hora de la tramitació de l’expedient original.

Per acabar, la Sindicatura de Comptes recomana determinar
en els plecs de clàusules administratives particulars la manera
de valoració de les propostes tècniques, i establir el mètode de
valorar els corresponents subcriteris, i constata la necessitat de
mesures per tal de garantir que les entitats dependents i
vinculades de la comunitat autònoma facin efectius els principis
de publicitat i de concurrència en els processos d’adjudicació.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Alguna intervenció més per part de la
Sindicatura? No? Gràcies. 

Idò és el torn dels grups parlamentaris per tal de formular
preguntes, observacions o algun aclariment, i els demanaria que
se centrassin ara en això, a demanar qualque aclariment, i el
debat de fons el farem després amb les propostes de resolució,
tal com havíem quedat.

Per tant la Sra. Mascaró té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. No, no li faré preguntes
perquè crec que ha quedat ben clar. Simplement vull agrair la
tasca de la Sindicatura de Comptes, i sobretot també agrair
aquesta agilitat en l’elaboració dels informes i en la
presentació, que sens dubte permetrà també una millora en la
gestió pressupostària per part de qui governa i també una
millora en el control per part dels que estam a l’oposició, i crec
que així en els fons els administrats en teoria estarem més ben
administrats i amb una millor transparència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. El Sr. Boned, pel Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Igualment tan sols per agrair la
detallada exposició d’un ample informe com és aquest dels
comptes de l’exercici 2004, que sense cap dubte hauran de ser
degudament recollits per qui correspon i, com dic, sense dubte
l’aplicació de totes i cadascuna de les recomanacions que fa la
Sindicatura mitjançant aquest informe han de servir per
millorar el dia a dia de la gestió pressupostària que anirà, amb
tota certesa, en benefici de tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular
la Sra. Sugrañes té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies. Per donar les gràcies per l’informe que ens
han fet dels comptes generals del 2004 i perquè efectivament
totes aquestes recomanacions, si revisem els altres comptes
d’uns altres anys veiem que de mica en mica es van intentant
perfeccionar, no?, intentant que el Govern, sigui el que sigui,
faci cas de les recomanacions que se li fan per part d’aquesta
sindicatura.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vist que tampoc no hi ha preguntes ni
aclariments, però sí que el Sr. Mas Cladera per tancar aquest
debat té la paraula.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas
Cladera):

Únicament per agrair a la comissió l’acollida a la nostra
tasca, a la nostra feina, que és el que desitjam, que sigui el més
útil possible; com s’ha destacat també aquí el més àgil i el més
ràpid i que puguem donar resultats, i com ja he dit abans la
nostra intenció és que dins l’exercici següent es pugui debatre
ja aquí l’informe de l’exercici anterior anualment. De fet estam
en aquesta feina.

I també anar augmentant l’abast dels informes, és a dir, no
únicament aturar-nos en informes de caràcter general, com
estam veient, sinó també presentar més informes de tipus
específic o més de tipus concret que puguin servir per analitzar
ja d’una manera més detallada i més acurada determinats
àmbits o determinades matèries, perquè, clar, si els informes
que hem vist sempre, que són de compte general, idò són això,
informes molt globals, de tot un any, i poden tenir bastants
d’aspectes matisables o concretables. La intenció és passar ja,
en una successiva etapa, a aquest altre tipus d’informe per anar
donant una visió més clara.
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Realment en els primers anys del que es tracta és que la
Sindicatura aconsegueixi fer-se amb un mapa del sector públic
i amb un mapa del funcionament del sector públic per posar-la
a disposició del Parlament perquè pugui tenir..., del Parlament
i dels governs, evidentment, corresponents, però del Parlament
en primer terme perquè pugui tenir una eina més útil a l’hora de
prendre qualsevol decisió o qualsevol mesura. Creim que estam
en aquesta línia i en ella pensam continuar.

I els agraïm novament la seva acollida i, diguem, el
beneplàcit amb què reben la nostra feina. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas Cladera. Ara, com saben, procedeix
obrir un termini de fins a 60 minuts perquè els grups
parlamentaris presentin davant la Mesa de la comissió
propostes de resolució que debatrem i votarem a continuació.
Però com que entén aquesta presidència que no són necessaris
els 60 minuts, demanaria als grups parlamentaris quin temps
creuen necessari per suspendre i presentar les propostes de
resolució. 10 minuts?

Idò suspendrem la sessió per 10 minuts. Però, així i tot,
abans de suspendre la sessió volem agrair l’assistència de la
Sindicatura de Comptes en ple i sobretot de les seves
explicacions i acomiadar-los si més no fins l’any que ve una
altra vegada. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

(...) idò passant al debat de les propostes de resolució
presentades a l’informe del compte general de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2004
presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, els
grups parlamentaris tenen la paraula. En aquest cas el Sr.
Boned, en nom del Grup Parlamentari Socialista, per defensar
les propostes de resolució.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, he d’assenyalar que en aquest
cas volíem ressaltar que, aquest informe de la Sindicatura de
Comptes, no el podem considerar un informe neutre; entenem
que una vegada revisat dóna peu perquè es consideri un
informe crític amb una gestió realitzada al llarg de l’exercici
2004 i que provoca algunes consideracions cap a aqueixa
fórmula de gestionar el pressupost per part del Govern, de la
Conselleria d’Hisenda i del Govern balear.

He d’assenyalar en primer lloc que, com ja hem vengut
repetint des del nostre grup en innombrables ocasions, quan es
presenten els pressupostos tenen per mala costum quadrar-los
i uns pressuposts quadrats sigui com sigui. Del que es tracta és
de presentar un equilibri d’ingressos i despeses, i el que pareix
molt clar és que no es té en consideració que aqueixes partides
d’ingressos i aqueixes partides de despeses acabin essent reals
i acabin essent una proposta i una clara declaració d’intencions
d’executar el que s’està presentant, en el seu moment objecte
de debat i que se suposa que ha de ser degudament gestionat al

llarg de tot l’exercici. Això no es produeix en aquest cas,
consideram, i la primera prova i la primera crítica clara de
l’informe de la Sindicatura de Comptes a aquest exercici 2004
ve per una claríssima manipulació del que entenem que és un
frau en el tractament dels ingressos, sobretot, i en aquest cas
ens referim directament als provinents de transferències des de
l’Estat. És així entenent, o intentant per part del Govern que
entenguem la resta de grups d’aquest parlament que d’allò que
es tractava era de reclamar una aportació que resulta històrica
i que està pendent en despeses en matèria de sanitat i
d’educació, quan en realitat no és més que el fet de quadrar un
pressupost i on figuren ni més ni menys que 583 milions
considerats com a ingressos provinents d’una transferència de
l’Estat que l’Estat en cap moment no ha reconegut, i així consta
en aquest informe de la Sindicatura de Comptes. 

Això, entre altres coses, té una conseqüència directa, i és
que una liquidació d’un exercici pressupostari presentada per
part de la conselleria amb un resultat positiu de 256 milions
acaba -evidentment una vegada se li aplica el filtre d’aquest
informe i, per tant, es deixa fora aqueixa previsió d’ingrés de
583 milions-, es transforma, com dic, en una liquidació de
pressupost deficitària i no amb benefici o amb superàvit, com
havia presentat la conselleria.

L’anàlisi va molt més enllà que això i fa algunes
consideracions que s’han de tenir en compte. Fa referència, per
exemple, als capítols o a l’apartat de les modificacions de
crèdit. Jo crec que és un apartat en el qual és important entrar
i tenir-lo en compte; i és així perquè fa una crítica a un fet que
sistemàticament es ve utilitzant per part de la conselleria i que
hem pogut comprovar que fins al darrer exercici presentat i
aprovat no s’ha arribat a corregir, i és que es quantifiquen les
partides corresponents a determinades despeses per baix ja no
del que en principi seria previsible, sinó de la realitat dels fets
de despesa de l’exercici anterior. O sigui, el que ja ha provocat
a l’exercici anterior la necessitat d’aportar més finançament a
aquestes partides, resulta que a l’exercici següent es repeteix
com un mateix problema. Per tant la reiteració d’aquest fet
provoca un segon comentari crític per part de la Sindicatura de
Comptes i, com dic, no tan sols es considera -i nosaltres també
ho consideram- per part de la Sindicatura que és un problema
que sistemàticament es ve produint, sinó que no s’ha de fer res
més que anar ja no..., evidentment aquest és el darrer informe
que tenim de la Sindicatura, però tots hem tengut l’oportunitat
d’analitzar pressupostos del 2005 i del 2006 i hem pogut
constatar que aquest fet continua produint-se i, per tant, és una
de les bàsiques consideracions i recomanacions que fa la
Sindicatura que no s’ha tengut en compte.

Una anàlisi a part també mereixen els sistemes de gestió de
les subvencions i les contractacions. Les subvencions, per un
costat, són..., la gestió d’aquest apartat de subvencions és poc
seriosa i està mancada d’un control clar que hauria de ser
necessari. Falta concreció en l’objecte i l’activitat a
subvencionar; falta també concreció en els terminis de les
activitats i justificació suficient de la realització d’aqueixes
activitats. Això, com podem tots entendre, què té com a
primera conseqüència?, evidentment que es pot continuar fent
un claríssim clientelisme polític partint dels pressupostos de la
comunitat autònoma en base a aquest sistema de subvencions.
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Contractacions és un altre apartat que ha merescut crítiques
a l’informe de la Sindicatura, i s’ha detectat un fet que entenem
que és prou greu, sobretot tenint en compte la situació
econòmica de la nostra comunitat autònoma: el Govern no
maneja un pressupost que permeti segons quines alegries, i
comprovar que a pesar de tot això és palpable un abús de la
utilització de la tramitació urgent i d’emergència d’aquests
expedients de contractació és com a mínim preocupant;
sobretot perquè, tal com es marca (...) informe de la
Sindicatura, es constata que no s’utilitza el que hauria de ser el
sistema habitual de gestió d’aquests expedients, i és el sistema
de subhasta; hauria de ser la forma ordinària de contractació
perquè, entre altres coses, permetria ofertes a la baixa que sense
cap dubte ajudarien a no agreujar la situació dels ja de per si
castigats pressupostos de la comunitat.

La majoria d’aquestes contractacions, a més a més, es
constata que no s’ajusten a la realitat, i s’ha constatat una
excessiva utilització dels modificats, la qual cosa fa que, com
dic, estigui més que comprovat que es tramiten sense tenir en
compte quina serà la realitat dels fets que envolten aqueixa
contractació. Per si això no fos poc, un altre dels elements a
tenir en compte, que són les entitats dependents, a les quals ara
d’aquí a uns moments entraré, també, però referides a aquest
tema puntual de la contractació aqueixes entitats dependents
estan contractant, a més a més, sense seguir els principis bàsics
de publicitat i de concurrència. 

S’ha de tenir en compte també la petició -que
desafortunadament també hem pogut constatar que no s’ha
seguit tal recomanació- que seria la de reduir el nombre de
crèdits ampliables. Es continua usant abusivament aqueixa
fórmula que acaba sense deixar prou clar quins són els
objectius reals que es marca un govern a l’hora de gestionar el
seu pressupost, i així també ho considera l’informe de la
Sindicatura.

El mateix passa amb una altra qüestió que també ha estat
objecte de crítiques per part dels grups de l’oposició, del nostre
també, que fa referència a la utilització del sistema de despeses
plurianuals. Hauria de ser una utilització molt més moderada
del que està essent, la utilització d’aquest sistema, i queda prou
clar que això l’únic que provoca és que posa en perill el futur...,
la gestió o la capacitat de gestió dels futurs exercicis
pressupostaris, ja que s’incrementa un any rere l’altre el
compromís de partides que corresponen no a l’exercici que
s’està aprovant sinó, al mateix temps, sinó a exercicis futurs, la
qual cosa deixa a vegades en una situació crítica l’execució de
despeses en aquest camp.

He dit abans que també parlaria d’alguns temes puntuals, i
en aquest cas voldria parlar del Servei de Salut. El Servei de
Salut també ha estat objecte, les partides d’aquest apartat,
d’ampliacions via modificació de crèdit, i jo crec que aclareix
molt bé també i complementa l’explicació que havíem donat
abans quant a la crítica a fer a aquest sistema de modificacions
creditícies, i és perquè diu textualment que aquí les ampliacions
en el Servei de Salut corresponen a subconceptes com receptes
mèdiques, despeses de personal o concerts amb institucions
d’atenció especialitzada. Clar, si un analitza amb detall aquests
fets podrà comprovar que no parlam de coses que no siguin
clarament previsibles a l’hora de presentar els pressupostos en

el Parlament, i comprovar que és això precisament el que
provoca bàsicament aqueixes modificacions deixa molt a
desitjar quant a la gestió dels pressuposts per part de la
conselleria i per part d’aquest govern. Aquí precisament en el
Servei de Salut també es detecta i s’avisa que hi ha un abús de
la despesa plurianual, i per concretar crec que aquí val la pena
dir que s’ha incrementat en un 138% i que arriba aquest
increment a 156 milions d’euros. 

Per acabar, Sr. President i senyores i senyors diputats, vull
fer una referència a aqueixes entitats dependents de les quals
abans es parlava. Jo crec que val la pena referir-s’hi
específicament perquè malauradament s’estan convertint -i a
partir d’aquest pressupost del 2004 és fàcilment constatable- en
el que podríem dir la caixa B del Govern, no tan sols perquè
permeten gestionar determinades partides que potser defugen
una mica dels controls ordinaris, sinó perquè sobretot, sobretot,
i així s’especifica, perquè provoquen endeutament que en
principi la mateixa conselleria, el mateix govern, es neguen a
reconèixer però que està aquí, i per això que recomana que això
s’ha de tenir en compte. Com exemple serveixi -ho acabam de
sentir a l’anàlisi que s’ha fet per part d’un membre de la
Sindicatura- que la CAIB no té reconeguts com a deute 189
milions d’euros que aquestes entitats tenen en el seu actiu. Jo
crec que això és prou representatiu del joc de caixa A i caixa B
que utilitza aquest govern a l’hora de gestionar els pressuposts.

Jo crec que totes aquestes recomanacions, i moltes altres
segurament que podríem fer i que en el seu moment seran
objecte de les corresponents anàlisis i de les corresponents
propostes, fan que el nostre grup, el Grup Parlamentari
Socialista, decideixi presentar la proposta de resolució que aquí
els presentam i que resumeix en cinc punt d’alguna manera els
apartats que jo he analitzat en la meva intervenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. La Sra. Sugrañes, pel Grup
Parlamentari Popular.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Bé, davant de la proposta de
resolució del Partit Socialista, davant de tot he de manifestar
que els comptes en aquest cas del 2004, les manifestacions que
han fet els membres del Govern d’aquests comptes sempre han
estat les mateixes, vull dir que han estat completament
transparents, no s’ha amagat res, i el mateix que s’ha dit és allò
que efectivament surt als comptes que examinem avui.

És evident que està molt bé; el portaveu del Partit Socialista
fa un examen acurat d’aquests comptes, però tot això sempre
porta un perill, que és posar-se en un..., com ho podríem dir?,
en un bon pastís perquè resulta que tota la Sindicatura de
Comptes fa unes recomanacions que any rere any idò unes es
van millorant, unes es van aclarint i unes altres no, i crec que
abans de venir aquí i fer un examen únicament acurat d’això
que hem dit, dels comptes del 2004, el que s’hauria d’haver
examinat també són les recomanacions que havia fet la
Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes els darrers
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anys i observar què es va fer en aquests darrers anys, perquè si
ara es ve a criticar una sèrie d’actuacions, idò, clar, s’ha de
tenir clar què varen fer aquestes mateixes persones quan
estaven en el govern.

Jo me limitaré a manifestar i a tenir en compte el que ha dit
el síndic que durant el 2005 s’observa que moltes de les
recomanacions que apareixen en el 2004 el Govern ja n’ha
tingut cura i que això ja no es produeix. Sí que haurien de tenir
en compte també que any rera any, com dic, s’intenta millorar
i és el que s’ha intentat fer amb un ordre cronològic d’aquestes
recomanacions ara.

El portaveu parla, inicialment, d’unes quantitats no
reconegudes, que són els ingressos de 583 milions d’euros. Ja
se li va dir i el conseller així ho va dir que això s’incloïa perquè
era un mandat del Parlament que havia fet al Govern perquè es
reconegués aquest deute que tenia el Govern central amb
aquestes illes. Tots sabem quin és el problema de sempre, la
manca de finançament, i en el sentit de dir, bé, el Partit
Socialista si ha vengut a raó que Andalusia cobreix un deute
històric, igualment aquests milions són amb el mateix concepte
i nosaltres hem d’entendre que, primer, perquè és un mandat
del Parlament i així ho ha recollit el Govern, i segona, perquè
hem d’entendre que el Partit Socialista doncs voldrà que, igual
que a Andalusia, Balears percebi el que li correspon.

També es parla de contractacions, excés de modificacions
i subvencions. Miri, dir-li que a la tramitació d’expedients de
contractació, per això li dic que abans d’assolir o centrar-se
únicament a treure recomanacions, perquè de fet haguem de dir
que amb aquests comptes doncs no es produeixen irregularitats
greus; però les recomanacions que es produeixen, hem de tenir
en compte que en els tràmits d’expedients de contractació,
durant els anys 2000, 2001, 2002 i 2003 tant el Tribunal de
Comptes com la Sindicatura de Comptes varen manifestar que
s’havien dut molt malament. El Govern, en aquest any 2004, ha
avançat, s’han resolt alguns problemes, en el 2004 ens diuen
que s’ha de determinar de manera més concreta la valoració de
les ofertes i establir mètodes de valoració dels subcriteris. En
canvi, en el 2002 i 2001 li deia al govern del pacte que no
s’establia cap tipus de criteri, que la forma o mètode de
valoració en funció dels criteris i atorgar les puntuacions no hi
figuraven i, en definitiva, no hi havia publicitat i concurrència.
Això no ho diu ara la Sindicatura de Comptes en el 2004, això
ho va dir amb anterioritat.

Vull dir, el portaveu del Partit Socialista ha insistit molt en
el tema de publicitat i concurrència i en aquest moment això
s’ha intentat anar a arreglar-ho, s’ha intentat millorar. Per tant,
ens podem felicitar que el Govern s’ha fet ressò d’aquestes
recomanacions.

També a l’exercici del 2004 s’han suprimit determinats
conceptes econòmics que figuraven com a ampliables a les lleis
de pressuposts de cada exercici. Vull dir, amb aquesta llei és
quan es redueixen més els crèdits ampliables; però també s’ha
de dir que amb els comptes que es succeeixen aquest nombre
de crèdits ampliables també s’ha vist reduït una quantitat molt
important.

En el Servei de Salut, efectivament, sí feim una
comparativa, sí que s’han fet expedients de modificació de
crèdit, però és cert que en el 2004 s’han fet uns expedients de
modificació de crèdit en nombre de 27. Clar, si veiem l’any
2003, en què foren 53, i el 2002, en què les dades únicament
feien referència al segon semestre, els expedients de
modificació de crèdit van ser 53.

Crec que hauríem de partir de la idea que a la Sindicatura
de Comptes hi ha disparitat de criteris, vull dir, el Govern entén
d’una manera i la Sindicatura de Comptes d’una altra, però crec
que sí que el Govern mica a mica, no solament aquest,
qualsevol govern, mica a mica, arrel dels informes que arriben
de la Sindicatura o en aquest moment del Tribunal de Comptes,
doncs anaven intentant millorar la gestió.

En el desenvolupament del nou sistema econòmica de l’ib-
salut hi ha unes recomanacions, que també ha dit el portaveu,
que s’han anat repetint en el 2002, el 2003 i, en canvi, en el
2004, ja surt una certa recomanació, però ja s’ha recollit part de
les anteriors, per tant ens hem de felicitar. Però, a més a més,
sí que hem de dir que, com que l’Informe de Comptes del 2004
es va rebre en el juliol, sí que s’ha de dir que hi ha un nou
sistema amb el tema de l’ib-salut que és el desenvolupament del
nou sistema de gestió econòmica i financera de l’ib-salut, té
com a una de les seves finalitats prioritàries millorar la gestió
de l’entitat i evitar la repetició d’aquestes incidències. Això,
amb aquest sistema de comptabilitat que ara té la comunitat
autònoma el que ha fet és unificar els dos; per tant, aquesta
recomanació que va sortir en el 2003, que va sortir en el 2002
i que ara sortia en el 2004, aquesta és cert que ara ja no es
repetirà, i considerem, això ha estat en el 2006, o sigui que en
els comptes del 2006 són unes recomanacions que ja no es
repetiran.

Quant a les subvencions, dir-los que, em sembla molt bé
l’exposició que es fa un tant dramàtica del tema de les
subvencions, però clar, una altra vegada li he de dir el mateix;
clar, cadascú s’ha de passar la mà pel pit, en el sentit que
vostès, 2002, 2003, els van fer les recomanacions idèntiques i
aquí, en el 2004, sí que es reconeix que els criteris s’han tengut
més en compte, i ja no és una recomanació tan dura, com la que
es va fer en el 2002 i en el 2003. I també hem de tenir en
compte que ara, al final de l’any 2005, es va aprovar el Pla
d’estratègia de subvencions, amb la qual cosa el control
d’aquestes subvencions és molt més acurat, i que, a més a més,
aquest any 2006, abans d’acabar el 2006, es preveu ja la
creació del Registre de Subvencions.

Bé, i en principi res més, ja hi haurà rèplica.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Acabarem el debat sobre les
propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialista i del
Grup Parlamentari, torn de rèplica i contrarèplica i després
fixació de posicions per part del Grup Parlamentari PSM.

Té la paraula el Sr. Boned, per un temps de cinc minuts, en
torn de rèplica.

EL SR. BONED I ROIG:
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Gràcies, Sr. President. Sra. Sugrañes, me dóna la sensació
que vostè va molt perduda avui i tenc la sensació que va molt
perduda perquè no sé si s’ha adonat exactament de què és el
que estam analitzant i què és objecte de debat avui en aquesta
comissió, l’Informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici
2004. Les referències al 2002, 2003 o 2005 o 2006, les
primeres, vostè, o qualsevol altre dels seus portaveus varen
tenir l’oportunitat de fer les referències i els comentaris que
creguessin oportuns, i de les del 2005 i 2006, de les quals vostè
aquí ens garanteix tot un seguit de coses que no tenim, des del
nostre punt de vista, prou clar, i que comprendrà que a hores
d’ara fe actes de fe ens resulti una mica complicat, sobretot
quan depenen d’actuacions del Partit Popular i d’aquest govern.

Per tant, ens centrarem en el que ha de ser l’objecte de
debat i d’anàlisi i és aquest informe de l’exercici 2004. Diu
vostè que ens ho hauríem de pensar a l’hora de fer referències
o crítiques al compliment de determinades recomanacions,
perquè vostès han millorat ostensiblement la gestió
pressupostària, han tingut en compte moltes d’aquestes
recomanacions; miri, jo només li diré una cosa, jo a la meva
intervenció no he fet referència ni a un sol problema, que no hi
he fet referència directa jo, que jo m’he referit a una crítica que
figura clarament a l’informe de la Sindicatura, per tant, si vostè
ho entén així entén que és la Sindicatura qui, potser, no fa
l’anàlisi que a vostè li agradaria o vostè interpreta que no és
l’anàlisi que s’ha de fer. En qualsevol cas, com li dic, cap de les
propostes que jo li he fet ni les crítiques que jo li he fet, al dia
d’avui ni a l’exercici del 2006 han estat corregides, segueixen
vostès patint d’aquests mateixos defectes. El pressupost vigent
del 2006 segueix tenint problemes de contractacions, de
subvencions, de plurianuals, de partides obertes, de
manipulació d’ingressos. Què han arreglat vostès?
Absolutament res de tot el que jo li he comentat, res.

I serveixi com a exemple, ja que vostè té a bé recordar el
que es proposava, el que es parlava en un temps i el que es diu
ara, a l’exercici 2002, la darrera anàlisi, s’han comptabilitzat o
es comptabilitzaren a l’informe de control del seu moment, 45
recomanacions d’aquell exercici. Han passat en el 2004 a 64
recomanacions, això potser és prou significatiu del cas que fan
vostès als informes de la Sindicatura o del Tribunal de Comptes
en el seu moment i si és cert que ho posen en pràctica, la qual
cosa nosaltres, repeteix, ho dubtam i no ens ho creim.

Crec que vostè té tot el dret de posar en dubte que les
nostres anàlisis com a grup de l’oposició si són partidistes o si
no són partidistes, però quan aquest grup de l’oposició a l’únic
que es dedica en aquests moments és a constatar uns fets que
figuren reflectits a un informe de la Sindicatura, jo crec que no
s’ha de referir vostè que la Sindicatura fa informes equivocats,
jo crec que amb els informes de la Sindicatura, Sra. Sugrañes,
menys bromes i més tenir en compte les seves recomanacions.

Sobre si nosaltres ens hem ficat o si no ens hem ficat i si
feim crítica que és innecessària, li vull recordar, recordaré la
primera comissió on vaig assistir el primer any quan vàrem
entrar en aquest Parlament, i record que aquell primer debat va
ser molt curiós, perquè, si bé és cert que inicialment pareixia
que la seva intervenció volia ser un tant asèptica, sense entrar
en el detall de segons quins tipus de crítica, record
perfectament que va acabar amb un encès debat i no exempt de

crítiques, i no es va presentar vostè, precisament, com a gaire
comprensiva amb el ja desaparegut portaveu del nostre grup en
aquell moment en aquesta comissió.

Per tant, Sra. Sugrañes, jo li agrairia que realment hauria
d’aprendre la lliçó i el que vostè hauria de fer com a portaveu
del seu grup parlamentari és traslladar urgentment al Govern i
a la Conselleria d’Hisenda totes i cadascuna de les
recomanacions que aquest informe de Sindicatura deixa molt
claretes. Tengui per segur, Sra. Sugrañes, que si vostè fa això,
que si el Sr. Ramis, com a conseller d’Hisenda li fa cas, no a
vostè sinó a aquest informe de la sindicatura, estic ben segur
que en aquest proper pressupost del 2007 no tendrem ni un sol
dels problemes o de les qüestions crítiques que la Sindicatura
ha trobat en aquest exercici 2004. Però no es preocupi, li
repeteix, l’anterior ja vam tenir oportunitat d’analitzar-ho, ja ho
hem vist i analitzarem detingudament el proper pressupost i
arribat el seu moment les anàlisis del 2005 i 2006.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Sugrañes, també per cinc minuts.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Boned, no ofèn el que pot
sinó el que vol i evidentment, davant totes les manifestacions
que vostè ha fet avui, crec que abans de dir totes les coses que
ha dit crec que hauria d’agafar i pensar que perduda aquí no hi
ha ningú, en tot cas vostè que s’ha posat fora de lloc, i que, bé,
el que s’ha de fer aquí és, en tot cas, una avaluació any rera any
del que ha passat; vull dir, som al 2004 i si vol que analitzem
un rera l’altre els comptes vostè no està en posició aquí de
donar lliçons a ningú. Els anys darrers que vam veure no són
precisament un exemple de bona economia i cada vegada i amb
aquests comptes no s’ha de mesurar, com va dir una vegada el
Sr. Quetglas, el qual va manifestar que no s’ha de mirar pel
nombre de recomanacions, perquè n’hi ha moltes que tampoc
no eren tals.

A veure, el que fem nosaltres aquí és agafar i aquí hi ha la
diferència entre uns i altres, quan vostès van presentar, i aquí
hem tengut temps, aquí hem analitzat tant amb el Tribunal de
Comptes com amb la Sindicatura de Comptes hem analitzat els
comptes anuals de l’època del pacte de progrés, per part del
Partit Popular vam ser molt més elegants i el que vam fer, vam
presentar la mateixa proposta de resolució que presentem avui,
que és: “El Parlament de les Illes Balears aprova el compte
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l’any
2004 i assumeix el contingut de l’informe anual de la comunitat
de les Illes Balears tramès per la Sindicatura de Comptes i insta
el Govern de les Illes Balears a atendre les recomanacions que
s’hi contenen.”

Doncs, com pot veure, per part d’aquest grup ja li
comunicam al Govern que atengui les recomanacions que estam
segurs que farà i no cal entrar en desqualificacions que com ha
fet el portaveu del Partit Socialista.
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Reiterar, una vegada més, que moltes de les recomanacions,
efectivament, que es donen en el 2004 ja es donaven en els
exercicis anteriors, li agradi o no li agradi, i crec que, una
vegada més, i aquesta vegada, Sr. Boned, s’ha equivocat de lloc
i de debat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Mascaró, per a fixació de posicions en
representació del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo no pretenc donar lliçons a
ningú tampoc, però sí constatar unes evidències que es
desprenen d’aquest informe. Per unes qüestions
tecnicoadministratives no hem presentat propostes de resolució,
però sí que assumiria pràcticament totes les del Grup
Parlamentari del PSOE, si bé afegiria una puntualització a una,
si després m’ho permet li diré al final, perquè de l’informe
aquest de la Sindicatura de Comptes, com bé deia el Sr. Boned,
no és un informe neutre, nosaltres hi afegiríem que no és ni
neutre ni asèptic, és més aviat un informe bastant crític, el qual
constata la nefasta política pressupostària del Partit Popular
aquesta legislatura; ingressos que no arriben, però que es
comptabilitzen, com aquests ingressos, pendents diu el Govern,
del deute històric de Salut i d’Educació que el Govern de
l’Estat no té aprovats però que el Govern d’aquestes illes ha
posat dins el pressupost i ja els ha adjudicat a despeses
realitzades; una abusiva exageració de la despesa plurianual,
això ho hem anat denunciant des del principi d’aquesta
legislatura des del PSM, que s’ha convertit en una segona
forma d’endeutament, tenim despeses pressupostades fins al
2035, el Govern de l’any 2035 encara pagarà coses que ha
contractat el Sr. Matas i hi ha moltes coses més a dir.

Referent al romanent de Tresoreria, clar, el Govern diu que
era positiu, el romanent és aquesta quantitat que queda quan
comptes el que has gastat i el que has ingressat, el Govern diu
que és positiu, però, com bé constata l’informe de la
Sindicatura de Comptes, si descomptam aquests doblers
d’Educació i de Salut que el Govern de l’Estat no ha dit que
corresponguin a la comunitat de les Illes Balears, resulta que el
romanent de Tresoreria del 2004 és de més de 145 milions
d’euros negatius; el 2004 va tancar la comunitat amb més
24.000 milions de pessetes de dèficit en romanent de
Tresoreria. Per tant, és evident que aquest informe no és un
informe gens neutre.

Moltes coses ja les ha explicat el Sr. Boned, incoherències
amb els expedients de modificació de crèdit; rectificacions dels
crèdits que fan que no arribem a aclarir ben bé les partides
inicials on s’han anat a destinar; això als membres de l’oposició
que no som economistes ens costa moltíssim i resulta que tenim
uns pressuposts inicials que són els que aprova el Parlament,
els quals són els que s’haurien d’acomplir, amb una quantitat
exagerada de modificacions, que després no es pareixen al
final, quasi quasi són una caricatura dels que s’havien aprovat

per aquesta cambra. Per tant, vulneren també una mica els
compromisos, les competències que té el Parlament.

Deia la portaveu del Partit Popular, comparava una mica el
compte del 2001 i del 2001 amb l’actual; clar, el del 2003 va
ser compartit, la meitat, va ser quan l’informe tots el varen
considerar neutre, però quan no és compartit evidentment no.
I el d’enguany consideram que és molt dur. Ens deia la
portaveu del Partit Popular que el 2001 i el 2002 no hi havia
publicitat ni concurrència, però és que en el 2004 la Sindicatura
constata que es vulneren els principis d’igualtat, de mèrit, de
capacitat i de publicitat. També constata l’exageració en el
fraccionament de la despesa i diu que vulnera la Llei de
contractes. Ens diu l’informe de la Sindicatura de Comptes que
en alguns ens separats, els quals no formen part d’una
conselleria, sinó aquestes empreses que són diferents, hi ha un
fraccionament de la despesa que també incompleix la Llei de
contractes. Diverses contractacions sense adequar-se als
procediments i als que disposa la llei a diferents instituts. No
han realitzat contractacions amb els procediments establerts a
la llei per garantir tot el que anomena la llei de contractes.

Per tant, aquest és un informe molt molt dur i suposam que
el del 2005 encara ho serà més, perquè el Govern no ha corregit
res del que se li va dir l’any passat, segurament en el del 2006
ja no té temps de corregir res del que esbrinen aquests. Per tant,
totes aquelles coses que hem anat denunciant, un excés amb el
deute, un excés amb la despesa plurianual, un excés,
exageradíssim ja, crec que vulnerant quasi la Llei
pressupostària, d’incorporacions de crèdit, d’apuntar en el
pressupost partides que no arribaran mai. Clar, això fa que
després els comptes damunt els papers quadrin, però a l’hora de
fer els números no i s’hagi d’anar al banc, s’hagin d’endeutar
a través d’empreses públiques fins al punt, ja dic i repetesc,
perquè crec que és bàsic que es tengui present, que el romanent
de Tresoreria real el 2004 és de menys 145 milions d’euros,
menys 24.000 milions de pessetes, que són doblers que no es
tenen per pagar coses pendents.

Per tant, nosaltres, des del PSM, ens posicionam, com havia
dit abans, amb totes les propostes de resolució del Partit
Socialista. A la número 2, la qual lamenta la mala gestió i
planificació en matèria de contractació, nosaltres hi afegiríem
“així com la deficient selecció de personal que en alguns ens
dependents de la CAIB vulneren els principis d’igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat”. Crec que així queda bastant complet,
resumint totes les recomanacions de la Sindicatura de Comptes,
les quals, com dic, són recomanacions molt molt greus.

I respecte de les propostes que ha presentat el Partit
Popular, evidentment la número 2 l’assumim perfectament,
assumim el contingut de l’informe i el feim ben bé nostre. I a la
primera, allà on aprova el compte general del 2004, nosaltres
no podem donar suport a una política pressupostària tan nefasta
com es desprèn d’aquest compte general. Per tant, només
donaríem suport a la número 2, si es permet una votació
separada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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M’estaven fent observar des del Grup Parlamentari Popular
que no havien defensat la seva proposta de resolució, jo entenia
que amb el torn seu, a més de fixar posició sobre la del Grup
Parlamentari Socialista, també havien fet la defensa de la seva.
Si bé he notat a faltar aquesta defensa, perquè creia que això
era el procedent. Si vol, breument, fer la defensa, i haurem,
aleshores, obrir un altre torn a favor i en contra. Com vulgui.

Té la paraula idò la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Breument, idò, igual que els altres anys, encara que es
donaven les mateixes recomanacions dels anys anteriors, aquest
grup presenta la mateixa proposta que les anteriors. I crèiem,
igual que els altres anys el Partit Popular havia ratificat aquesta
proposta i corresponia a exercicis que eren del pacte de progrés
i que apareixien tant en el Tribunal de Comptes com a la
Sindicatura de Comptes, en els informes del 2000, 2001, 2002
i 2003, sortien també aquestes recomanacions, doncs com que
eren més o manco les mateixes recomanacions, esperàvem que
els partits de l’oposició ara doncs fessin el que nosaltres o el
que el Grup Popular va fer les altres vegades.

Però vist que no és així, vist que sempre hi ha les mateixes
diferències, que uns han de ser molt educats i la resta no ho són
tant, manifestar una cosa: nosaltres considerem que a hores
d’avui, en els comptes de l’any 2004, si hi ha hagut un
endeutament, doncs evidentment el defensem perquè
considerem que és necessari, i això crec, i tornem al debat de
sempre, que crec que això és el que vostès lamenten, que si ens
hem endeutat per a infraestructures, per a educació i per a
sanitat, si les modificacions de crèdit que s’han fet a l’ib-salut
han estat per millorar les atencions dels nostres ciutadans,
doncs ho continuarem fent ben igual perquè els ciutadans el que
necessiten és tenir els serveis ja. El que no és lògic és que els
partits de l’oposició vulguin enredar perquè això no es faci, que
els nostres ciutadans es trobin pagant imposts i que en canvi no
tenguin cap benefici.

Per tant, nosaltres mantenim la nostra proposta de resolució.
Crec que seria molt assenyat, per part de l’oposició, actuar
igual que va fer el Partit Popular quan ells, pacte de progrés,
van presentar uns comptes que analitzades van tenir més o
manco les mateixes recomanacions que té ara el Partit Popular.
I res més, esperem que li donin suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol intervenir, Sr. Boned? Té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President, moltes gràcies. Breument, per fer l’anàlisi
d’algunes afirmacions que acaba de fer la portaveu del Partit
Popular. He dit abans que estava un tant confusa, estava
convençut avui, perquè algunes coses no les tenia prou clares
i la seva intervenció d’ara no fa més que donar-me la raó.

Miri, quan un portaveu no té la capacitat de diferenciar
clarament el que és educació i crítica a una gestió política i
econòmica, malament anam. El primer que s’ha d’aprendre és

a diferenciar què és això, entre l’educació i la crítica a una
gestió. Partint d’aquesta base segurament seran més
comprensibles algunes intervencions.

Assenyalar que, com ha dit la portaveu del PSM-Entesa
Nacionalista, en altres ocasions i quan parlàvem de l’anàlisi del
pressupost anterior el qual avui analitzem, parlàvem d’un
pressupost compartit entre dos governs de diferent color, per
tant, que l’anàlisi fos més neutra i més asèptica tenia la seva raó
de ser.

Jo no voldria haver-li de recordar a la portaveu del Partit
Popular que crec que, quan diu que de vegades hi ha
intervencions que més valdria no fer, ella ha tengut avui una
oportunitat com cap d’abstenir-se de fer alguns comentaris,
perquè la seva intervenció l’únic que provoca és que li recordi
que l’únic que acaba de demostrar o el que va demostrar en el
seu moment era una falta absoluta de sinceritat i de valentia,
perquè li record que, presentant una proposta de resolució,
neutra i asèptica, com la mateixa que avui ens presenta, la seva
intervenció en contra del Grup Socialista i en contra d’un
pressupost del pacte de progrés, va ser demolidora. Com a
mínim hauria d’haver tengut el Grup Popular la decència de
reflectir a la proposta de resolució el mateix que defensava a la
seva intervenció. (...) Sra. Sugrañes que no va tenir la valentia
de fer tal cosa, per tant crec que s’hauria de recordar.

I una cosa que em pareix especialment greu i per acabar, Sr.
President, del que acaba de dir la Sra. Sugrañes, portaveu del
Grup Parlamentari Popular: ha anunciat en comissió
parlamentària que el Govern balear i el seu partit, al front de la
conselleria, estan disposats a continuar gestionant en contra de
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes, i crec que és
aquesta una afirmació que està bé, i esper que figuri en el Diari
de Sessions, perquè a qui correspon la pugui tenir en compte,
perquè em pareix, com dic, bastant més greu del que supòs que
interpreta la portaveu que l’ha feta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyor Boned. Ara, com que ja fa estona
que hem destrossat el seguiment que havien preparat els Serveis
Jurídics de la casa, intervendrà, encara que haguem invertit
l’ordre, en torn en contra la Sra. Mascaró i tancarà la Sra.
Sugrañes. Té la paraula, Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. També fer referència a
aquesta afirmació que continuaran igual des del Govern amb
aquesta política pressupostària realment es molt, molt
preocupant perquè ens du a pensar a veure d’aquí al mes de
maig del 2003 fins on són capaços d’arribar el Sr. Matas i el
seu equipo A en temes d’endeutament i plurianuals.

I només, com que ja he vist que em posicionava abans en
contra del primer punt, però sí a favor del segon punt, només
fer-li una referència a l’exposició que havia fet la portaveu del
Partit Popular en darrer lloc. Ha dit que l’endeutament era per
infraestructures per a educació i per a sanitat, i el 2004, el
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2004, Sra. Sugrañes, l’endeutament va ser per infraestructures
però només per a carreteres; no hi va haver endeutament ni per
a educació ni per a sanitat, bàsicament se’n va anar a carreteres
i a les empreses públiques perquè així no comptàs dins aquella
llei que va aprovar el seu cap de Madrid, el Sr. Aznar, que li
deien la Llei d’estabilitat pressupostària. Bàsicament se’n varen
anar a empreses públiques per pagar subvencions i a les
autopistes, però poca cosa se’n va anar el 2004 a educació i a
sanitat, sobretot a sanitat, el 2004.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Sra. Sugrañes, per tancar.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Boned, el Partit Popular
encara espera que vostè doni disculpes, o sigui que no doni
lliçons.

En cap moment aquesta portaveu, en cap moment aquesta
portaveu no ha dit les manifestacions que diu el Sr. Boned.
Vostè sí que està perdut, perquè confon el que és política
pressupostària amb el que són les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes, i vull que quedi molt clar. Vull dir, Sr.
Boned, que no posi en mi paraules o doni o tergiversi, o
tergiversi el que jo dic.

I més que res, jo, vaja, això de pressupostos compartits, el
2001, el 2001 no crec que sigui un pressupost compartit, i el
2002... Sr. Boned, jo mentre vostè parlava..., Sr. Boned, mentre
vostè parlava jo l’escoltava. Ara m’escolta?, d’acord. El 2001
no crec que fos un exercici compartit, i el 2002 tampoc, i les
recomanacions van ser igual. O sigui, que abans d’acusar els
altres, abans passi les mans davant.

En tot cas nosaltres continuam en el mateix: presentarem la
mateixa proposta de resolució que vam presentar en uns
exercicis que no eren compartits, com van ser el 2001, el 2002,
i per tant creiem que en la mateixa línia hem de ser més educats
i elegants.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Passarem...

(Remor de veus)

Senyores diputades, senyors diputats..., un moment.
Passarem a la votació, si els pareix bé, de les propostes de
resolució. 

Votarem en primer lloc, perquè s’ha presentat, així ho ha
entès la mesa, només la del Grup Parlamentari Socialista, que
la sotmetem a votació. 

Vots a favor?

EL SR. BONED I ROIG:

Perdó, Sr. President, per una qüestió d’ordre. La portaveu
del PSM-Entesa Nacionalista ha fet una proposta d’addició que
no sé com ha quedat, al final.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, a veure, aquesta presidència entén que hauria de ser
acceptada en primer lloc pel grup proposant, pel Grup
Parlamentari Socialista, però que després no estigués vetada
per cap altre grup que (...). Per tant el Grup Parlamentari
Socialista accepta introduir aquesta esmena o...?

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Estan d’acord els grups que s’introdueixi abans...?

(Conversa inaudible)

Sí? Per tant, aleshores, amb l’anuència de tots els grups
s’introduirà aquesta esmena d’addició al punt número 2 del
Grup Parlamentari Socialista a proposta del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. Per tant la sotmetem a votació amb
aquesta incorporació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 7; no hi ha abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queden rebutjades aquestes propostes de resolució.

I passam a continuació a votar les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Disculpi, Sr. President. Volíem fer votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Té raó, que ho havia demanat i no ho he... Per tant feim
votació separada. Està d’acord el Grup Popular? Idò passam a
votar en primer lloc la primera de les propostes de resolució del
Grup Parlamentari Popular. 
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat?

EL SR  LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Queda per tant aprovada la primera de les propostes de
resolució. I passam a votar la segona.

Vots a favor? Entenc que unanimitat. Per tant queda
igualment aprovada.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies per la seva colAlaboració.
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