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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores diputades i senyors diputats,
començarem la sessió d’avui, en primer lloc hem de demanar
si es produeixen substitucions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

Escrit RGE núm. 90/07, presentat per la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, relatiu a l'Informe 14/2006 del
Compte General de la comunitat autònoma de les Illes
Balears corresponent a l'exercici de l'any 2005.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
al debat de l’escrit RGE núm. 90/07, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual
tramet l’informe 14/2006 del Compte General de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici del
2005.

Assisteix el Sr. Pere Antoni Mas i Cladera, Síndic Major de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, acompanyat del
Sr. Antoni Aguiló i Lluna, síndic, el Sr. Antoni Valdevieso i
Amengual, síndic i la Sra. Isabel Serna Benbassat, secretària
general. Siguin tots benvinguts a aquesta comissió, gràcies per
la seva assistència. 

Té la paraula en primer lloc, per fer l’exposició oral sobre
l’informe, el Sr. Pere Antoni Mas i Cladera.

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

Bones tardes, moltes gràcies, Sr. President. A aquest punt
ens correspon presentar l’informe número 14 sobre el Compte
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l’any
2005, que va ser aprovat de forma definitiva pel Consell de la
Sindicatura el 21 de desembre del 2006. Tot seguit es va
trametre al Parlament i al Govern, així com al Tribunal de
Comptes on s’integrarà al seu dia amb l’informe general que
emet aquest tribunal sobre el sector públic autonòmic i local de
l’àmbit de tot l’Estat. 

El primer que hem de destacar és que l’informe es va
aprovar dins l’any següent a l’exercici analitzat, la qual cosa
significa que en aquest aspecte la Sindicatura ha aconseguit
complir un dels objectius que es va fixar, lliurar al Parlament
aquests informes amb la major rapidesa possible, per tal
d’aproximar en el temps l’execució del pressupost i el moment
de la rendició de comptes.

El cicle pressupostari, així, es veu reduït i es tanca abans
que acabi l’any següent, la qual cosa ajuda a una més exacta
comprensió del fets i de les situacions exposades en l’informe.

El que avui presentam té la consideració d’informe de caràcter
general segons el que estableix l’article 27 del Reglament de
règim interior de la Sindicatura i s’ha de realitzar anualment,
d’acord amb el que estableix també el seu article 18. 

La seva finalitat és analitzar el conjunt de l’activitat
econòmica financera de la comunitat autònoma durant l’any
2005, tant en el que es refereix a la seva administració general,
és a dir, les conselleries que integren el Govern, com en el seu
sector públic dependent i vinculant. El seu àmbit subjectiu
abasta un total de 165 entitats que d’una altra manera depenen
o estan vinculades a la comunitat autònoma constituint així el
sector públic autonòmic balear, subdividit en una sèrie d’ens de
dret públic, societats públiques o amb participació pública,
fundacions i consorcis.

L’estructura i el format de presentació de l’informe
segueixen la línia del corresponent a l’any 2004, si bé amb
alguns canvis ja que intentam que es vagi perfeccionant any
rere any. Així, el treball es subdivideix en els següents quatre
grans apartats. Administració general de la comunitat
autònoma, on s’analitzen els comptes, les entitats dependents
i vinculades a l’Administració general, les subvencions i la
contractació del que podríem denominar administració directa
de la comunitat; Servei de salut de les Illes Balears, amb
l’anàlisi dels comptes, les entitats dependents de l’ib-salut i la
contractació duita a terme per aquesta entitat; Ràdio i Televisió
de les Illes Balears, que inclou una anàlisi dels comptes de les
tres entitats que integren el grup IB3 i de la seva contractació
i, finalment, un apartat dedicat a l’anàlisi agregada d’alguns
aspectes relatius a totes les entitats dependents i vinculades al
sector públic autonòmic. A més, l’informe aporta una sèrie
d’estats agregats i consolidats així com els corresponents
quadres i fixes individualitzades.

La presentació en suport CD i la maquetació de l’informe,
igual que ja va succeir l’any passat, han de servir per facilitar
la consulta i la comprensió dels seus continguts. En la línia
iniciada també l’any passat, cadascun dels apartats inclou una
part descriptiva, és a dir, una descripció de l’activitat que es
fiscalitza, un capítol destinat a senyalar les principals
incidències detectades en aquest camp i una altra part on es
contenen les recomanacions que fa la Sindicatura per a la
millora de la gestió econòmica financera. Això es repeteix,
aquesta estructura, a cada una de les parts.

Ara si el president té a bé donar-li la paraula, el síndic de
l’àrea dedicada al control i a la fiscalització de la comunitat
autònoma, Sr. Valdevieso, els exposarà d’una forma resumida
els principals punts de l’informe que acabam de descriure. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, molt bé, moltes gràcies, ara li passaran un micròfon. Pot
prendre la paraula quan vulgui. Sí, té la paraula, quan vulgui.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. L’informe que avui es
presenta referit al Compte General de la comunitat autònoma
corresponent a l’exercici 2005 ha estat elaborat conjuntament
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per l’àrea d’organismes, entitats i empreses públiques, sota la
direcció del síndic, Sr. Antoni Aguiló, i l’àrea de
l’administració de la comunitat autònoma que em correspon a
mi. Com a annexes d’adjuntes els quadres i les fixes
individualitzades amb les dades més rellevants de cada una de
les entitats analitzades, igualment s’adjunten les alAlegacions
formulades per la comunitat autònoma.

A l’informe hi figuren 98 recomanacions per a la millora de
la gestió econòmica financera, 43 a l’Administració general, 29
al Servei de salut, ib-salut, 15 a la Ràdio i Televisió de les Illes
Balears, IB3, 11 a les entitats dependents i 10 en matèria de
subvencions i contractacions.

Respecte a l’Administració general els crèdits inicials de
2.588 milions d’euros varen ser incrementats amb més del 18%
mitjançant 661 expedients de modificació de crèdit per import
net de 488 milions, resultant així uns crèdits definitius de 3.076
milions d’euros. 

Entre les modificacions de crèdit cal destacar la generació
de crèdit que per import de 202 milions d’euros es realitzà per
tal de reflectir pressupostàriament el fons de suficiència que és
negatiu per a la comunitat autònoma i la incorporació del
romanent per import de 158 milions d’euros realitzada per tal
de compensar els resultats negatius del Servei de salut en
exercicis anterior. 

L’execució del pressupost d’ingressos ha estat del 95%,
2.918 milions d’euros, on destaca tal com s’explica a la
Memòria del Compte General el baix nivell d’execució del
capítol 7 on s’inclouen 150 milions d’euros per al finançament
de les obres de carreteres incloses en els convenis entre el
Ministeri de Foment i la comunitat autònoma i que es troben
sotmeses a procediment judicial.

Respecte a despeses, l’execució pressupostària ha estat del
96%, 2.951 milions d’euros, on destaca, com cada any,
l’important pes relatiu de les funcions de sanitat, 37%, i
educació, 21% sobre el total d’obligacions reconegudes. Així
mateix, també cal destacar l’increment de les despeses del
capítol 6, inversions reals, conseqüència bàsicament de les
despeses en matèria de carreteres.

L’endeutament viu de l’Administració de la comunitat
autònoma al tancament de l’exercici 2005 és de 908 milions
d’euros amb un increment del 54% respecte a l’exercici
anterior. Les despeses financeres de l’endeutament varen ser de
31 milions d’euros.

D’altra banda, la informació sobre les despeses plurianuals
incloses en el Compte General 2005 té el seu origen en les
dades que, introduïdes per les unitats de gestió econòmica,
costen en el programa de gestió econòmica financera i no, com
en exercicis anteriors, en els registres de la Direcció General de
Pressuposts. 

L’import total de les autoritzacions d’imputació de despeses
a exercicis futurs experimenta un increment del 181% arribant
fins al 2.196 milions d’euros. En aquest apartat es continua
recomanant moderar la contracció d’obligacions en càrrecs a

exercicis futurs i restringir l’apelAlació al Consell de Govern per
tal d’accedir al límit del nombre d’anualitats i percentatges.

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 al passiu
exigible tant els deutes que la CAIB té en les seves empreses
públiques i que aquestes tenen al seu actiu, com la totalitat de
les obligacions de pagament adquirides per a exercicis futurs de
les quals ja s’ha produït el fet econòmic que les ha originat.

Respecte al Servei de salut de les Illes Balears cal fer
menció que el seu pressupost inicial per a l’exercici 2005 va
assolir un fort increment respecte a l’inicial del 2004, el 43%.
A més, aquests crèdits inicials varen ser incrementats en un 3%
mitjançant 41 expedients de modificació de crèdit per import
net de 27 milions, resultant així un crèdit definitiu de 949
milions d’euros. L’execució pressupostària ha estat del 117%
a ingressos i del cent per cent a despeses, on destaca
l’increment de les despeses corrents.

En referència a l’execució pressupostària cal tenir en
compte que l’auditoria de regularitat encomanada per la
Intervenció General estima en 10 milions d’euros la facturació
emesa no imputada al pressupost d’ingressos i posa de manifest
suficients despeses pressupostàries no imputades a la liquidació
com per incloure una limitació a l’abast per verificar l’import
d’obligacions reconegudes.

Per tant, la Sindicatura recomana dedicar recursos adients
per establir un sistema de control intern que faciliti 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’endeutament viu del Servei de salut al tancament de
l’exercici de 2005 és de 60 milions d’euros. Les despeses
financeres de l’endeutament varen ser de 117 milers d’euros.
S’han tramitat 211 nous expedients de despeses plurianuals, la
qual cosa incrementa en 1.513% les autoritzacions d’imputació
de despeses a exercicis futurs que arriben a 959 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.

Quant a la Ràdio i Televisió de les Illes Balears, IB3, cal fer
menció que a l’àmbit subjectiu d’aquest apartat està format per
l’ens públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears, Ràdio de
les Illes Balears SA i Televisió de les Illes Balears SA. Sobre
un crèdit definitiu de 60 milions d’euros l’execució
pressupostària agregada i ajustada, un cop eliminades les
facturacions i transferències internes del grup i els imports
d’ingressos patrimonials, ha estat del 74% a ingressos, 44
milions d’euros i del 114% a despeses, 68 milions d’euros. 

Aquests imports no són comparables amb els de l’exercici
anterior atès que tant l’ens públic com la societat mercantil es
constituïren i iniciaren la seva activitat al llarg de l’exercici de
2004. L’endeutament viu agregat al tancament de l’exercici de
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2005 és de 40 milions d’euros. Les despeses financeres
d’endeutament varen ser de 698 milers d’euros.

Respecte al sector públic autonòmic la Sindicatura
recomana analitzar la seva estructura i composició i vetllar per
la seva adaptació a la satisfacció de les necessitats públiques.
A més, es recomana que les entitats dependents reconeguin el
dret de cobrament respecte de la comunitat autònoma de
manera simultània o si més no, després que aquesta reconegui
comptablement l’obligació simètrica. També és necessari
realitzar conciliacions periòdiques dels saldos pendents entre
les entitats i la comunitat autònoma ja que aquesta no té
reconeguts com a deute 394 milions d’euros que aquelles tenen
en el seu actiu.

El fons propis d’aquestes entitats són negatius en 64 milions
d’euros, millorant respecte a l’exercici anterior on eren negatius
en 159 milions d’euros. Així mateix, els seus resultats negatius
el 2004, 228 milions d’euros, han passat a ser positius en 80
milions a l’exercici 2005. D’altra banda, quant als passius
exigibles, aquests han augmentat el 144 % respecte a l’exercici
anterior fins arribar al 1.239 milions d’euros.

Finalment, es continua recomanant dictar la normativa
adient per tal que, per 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 despeses i presenti els comptes
anuals i la liquidació del pressupost aprovat. 

Quant al resultat de l’exercici assenyalar que el resultat
pressupostari conjunt que es dedueix dels comptes anuals
presentats és positiu en 188 milions d’euros. Aquest resultat
positiu de 188 milions d’euros es veu afectat per la
impossibilitat manifestada per l’empresa que va realitzar
l’auditoria de regularitat al Servei de salut de verificar l’import
de les obligacions meritades durant l’exercici i no imputades al
pressupost i que la memòria dels compte anual es xifra al
voltant de 57 milions d’euros.

A més, cal recordar que continuen contrets els comptes, 583
milions d’euros, del dèficit de finançament de les competències
en matèria d’educació i de sanitat no reconeguts per
l’Administració general de l’Estat. 

En referència a l’activitat subvencionadora cal recordar que
en les bases i en les convocatòries és necessari augmentar la
concreció dels objectes subvencionables, del termini de
realització de les activitats subvencionades i de les formes de
justificar l’aplicació del fons i la realització de les activitats.
Dels 30 expedients analitzats corresponents a sis línies de
subvenció de sis conselleries diferents es dedueix, com en
exercicis anteriors, que s’hauria d’exigir un compliment més
acurat de les solAlicituds i de les justificacions i, si n’és el cas,
dur a terme el procediment de reintegrament.

 A més, la Sindicatura continua recomanant el
desenvolupament reglamentari de la Llei de subvencions per tal
de reforçar el sistema de control en concreció, entre d’altres,
del Registre de subvencions, la publicació de la concessió i un

sistema de validació i estampillat de justificants que permeti el
control de la concurrència de subvencions.

Per acabar, dins l’àmbit de la contractació administrativa on
s’han analitzat 116 contractes per un import total superior al
530 milions d’euros cal assenyalar que la utilització de la
tramitació urgent no es troba adequadament justificada la qual
cosa posa de manifest una deficient planificació en la
tramitació dels expedients. A més, s’hauria de fomentar l’ús de
la subhasta com a forma ordinària d’adjudicació per tal
d’obtenir baixes més grans i no recórrer excessivament a la
figura del modificat ja que denota una manca de previsió en
l’expedient original.

Com en altres exercicis la Sindicatura de Comptes
recomana una major concreció en la manera de valorar les
propostes tècniques i en l’establiment del mètode de valorar els
corresponents subcriteris. 

Així mateix, la Sindicatura de Comptes constata la
persistència de la necessitat de mesures adients per tal de
garantir que les entitats dependents i vinculades s’adeqüin al
procediment de contractació establerts i facin efectius els
principis de publicitat i de concurrència en els processos
d’adjudicació.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Valdevieso. No hi ha més intervencions
per part la Sindicatura.

 Idò és el torn dels grups parlamentaris per formular
preguntes o observacions. Grups que vulguin intervenir? La
Sra. Mascaró, pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, he d’agrair
la presència del síndic major i de tots els síndics que
l’acompanyen i sobretot, agrair la feina, la tasca, que duen a
terme i especialment la rapidesa en l’elaboració d’aquests
informes. No fa molt, deu fer dos mesos que ens varen
presentar el del 2004 i ara ja tenim el del 2005 i, efectivament,
això -com bé deia el síndic major- ens permet tenir un control
més acurat o millorar, qui gestiona els pressupostos, ja que
estam parlant d’exercicis molt pròxims.

També és cert que una cosa que ens facilita moltíssim la
tasca és la presentació de l’informe tant en CD com en la
pàgina web, ens permet anar mirant el tros que més ens
interessa i tornar enrere i tornar endavant sense haver de tenir
tants de papers en marxa. Per tant, he d’agrair això, i he de
lamentar que les recomanacions, veim, han augmentat respecte
a l’any anterior, però evidentment això no és un problema de la
Sindicatura de Comptes sinó de qui fa el compte, que després
la Sindicatura analitza i que supòs que després, més endavant
a l’hora de les propostes de resolució, ja hi entrarem.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Com no podria ser d’altra manera, he
d’agrair al síndic major i a la resta de components de la
Sindicatura el resum breu, però clar, de l’anàlisi de l’amplíssim
informe sobre aquests comptes de 2005 i em sum a les
afirmacions que ha fet la portaveu, la Sra. Mascaró, quant a
l’agraïment per l’agilitat, per part de la Sindicatura de Comptes,
a presentar aquest informe, ja que -repetint el que ha dit ella- es
presentaren fa molt pocs mesos aquí els informes corresponents
a 2004. També he d’agrair la presentació en suport informàtic
de tots aquests informes, el que ajuda que la feina que hem de
fer els portaveus parlamentaris sigui més fàcil de fer. Per tant,
he d’agrair la feina feta i esperam que sigui de profit per futurs
exercicis. Moltes gràcies i res més.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Una vegada més he d’agrair
a tots els membres de la Sindicatura que han comparegut aquí
i, com no podria ser d’altra manera, agrair també totes les
explicacions que s’han donat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El Sr. Mas i Cladera vol la paraula per
contestar o respondre els agraïments? Té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Jo únicament vull respondre
les mostres d’agraïment i satisfacció dels grups parlamentaris
i únicament destacar, també com ja hem fet abans, la nostra
intenció de complir amb la rapidesa i amb la immediatesa
màxima possible. Evidentment no és fàcil, tenint en compte que
es maneja un gran volum d’informació i que és un informe
sobre tota la gestió econòmica de tot un any d’un nombre molt
ample d’entitats amb molts diversos tipus de règims jurídics i
amb una tipologia molt diversa. 

Llavors la intenció com ja hem anunciat un parell de
vegades és que a més d’aquest informe general, que és el que
dóna aquesta visió global, començar a partir d’ara ja, ara sí que
ja començarem a estar en condicions de fer informes de tipus
més específic i de detalls més concrets en alguna matèria, com
de fet ja hem començat amb alguns, que aquests dies estan en
els mitjans de comunicació, rotatius a ajuntaments i altres
coses. Llavors, la nostra intenció és seguir avançant en aquesta
línia d’apropar en el temps la funció de fiscalització i també de
detallar determinades matèries. 

Quant a la presentació i al format CD, informàtic, etc, estam
en aquesta línia i fins i tot la nostra intenció també és que el
més breu possible, el més aviat que es pugui, els ajuntaments
puguin retre els comptes a la Sindicatura de manera telemàtica,
de manera informàtica, o amb un format d’aquest estil, que serà
una passa més també de cara a poder entrar dins aquest àmbit,
ja que l’àmbit local és el que, per ventura, ens queda un poc
més encara... sense haver-hi entrat un poc més a fons. 

A la comunitat autònoma ens hem posat al dia, diguem,
quant al termini d’aprovació dels informes, però quant a
consells insulars i entitats locals encara diguem que estam un
poc endarrerits, però vaja! confiam que aquest any sí que ens
posarem al dia completament. 

Els he d’agrair la seva acollida en nom de tots i quedam a
la seva disposició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò un cop acabada l’exposició de l’informe
i de la intervenció dels grups parlamentaris, he d’agrair la
presencia del síndic major, dels síndics que l’han acompanyat,
de la secretària de la Sindicatura. Com saben els portaveus dels
grups parlamentaris s’obri un termini de 60 minuts màxim per
presentar propostes de resolució. Com que supòs que 60 minuts
no són necessaris, si fan arribar a aquesta presidència el temps
que requereixen... Sí, 5 minuts? 

Idò, se suspèn la sessió per 5 minuts i agraesc, insistesc, la
presència dels membres de la Sindicatura. 

Començam la sessió. Té la paraula en primer lloc, pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la seva portaveu, la Sra.
Mascaró, per un temps de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, les propostes que
presentam des del PSM van en la línia de recollir els aspectes
que hem trobat més greus de l’informe de la Sindicatura, no per
l’informe en si, sinó per allò que ens vénen a dir. 

La Sindicatura de Comptes ens recorda que enguany hi ha
hagut 98 recomanacions al pressupost del 2005, el 2003 n’hi va
haver 60, el 2004, 64 i hem passat el 2005 a haver-n’hi 98. Per
tant, qualque cosa hi ha que falla en l’elaboració del pressupost
i sobretot en l’execució del pressupost i en la manera de dur a
terme la gestió de subvencions, contractes i la gestió econòmica
d’aquesta comunitat. 

Referent al deute i a les despeses plurianuals, lamentam,
lamentam veure que les nostres crítiques que havíem fet des del
PSM al Govern no anaven gens desencaminades, sinó tot el
contrari. El deute viu de la comunitat ha crescut el 54% del
2005 respecte al 2004 i les despeses plurianuals -que vénen a
ser un altre tipus de deute el que passa és que en lloc de deure-
les al banc s’hauran de detreure de futurs serveis als ciutadans
d’aquestes illes- han crescut d’una manera desorbitada, a  nivell
de govern un 181%, que si aquesta xifra ja és exagerada, a l’ib-
salut el 1.513%, això vol dir que durant els propers 20 anys es
pagarà el que s’ha gastat enguany i si no hi ha una manera de
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preveure més ingressos per a aquesta comunitat els serveis als
ciutadans es poden veure perillar. 

Per això, vistes totes les recomanacions i vist que aquestes
són tantes i algunes que, repetesc, consideràvem molt greus, la
primera proposta que feim és crear, que el Parlament creï en el
si d’aquesta mateixa comissió d’Hisenda, una comissió, una
subcomissió d’estudi investigació dels contractes i subvencions
atorgades pel Govern durant l’any 2005. 

Són moltes les irregularitats que s’han posat de manifest
amb aquest informe de la Sindicatura, contractes als quals es
modifica el preu una vegada que ja s’ha signat i es modifiquen
les bases que havien sortit a licitació, la qual cosa fa que
estiguin..., aquella gent que no ho va poder agafar perquè
considerava que el preu que s’havia posat des de la comunitat
no li bastava per dur-ho a terme i després, s’incrementa el preu,
això està posant en entredit la funció del Govern d’actuar amb
transparència i sobretot amb imparcialitat. També respecte a les
subvencions, ho han dit en el resum els síndics, per tant, no
m’estendré per poder entrar als altres temes.

El segon punt fa referència a constatar un fet i recordar que
aquest fet ja s’havia constatat a les propostes de resolució del
pressupost del 2004 presentat per un altre grup, que ja
contestaven aquest..., comptar a partir dels ingressos ficticis,
amb 583 milions d’euros com a transferència de l’Estat, que no
és més que una altra manera de mala gestió econòmica o
pressupostària de l’actual Govern que pressuposta ingressos
ficticis per després equilibrar els resultats, però quan a la
pràctica són doblers que no arribaran mai i que a qualque banda
han fallat o fallaran a l’hora d’haver-los de tornar als bancs.

La número 3 fa referència a l’endeutament pròpiament dit
del 2005, a aquest increment del 54%. Lamentam la mala gestió
que suposa la concentració de l’amortització en determinats
ens, el Govern ha seguit una estratègia que no sabem ben bé en
què es basa. La Sindicatura ens diu a l’informe que tampoc no
sap en què es basa, però en lloc de fer una amortització
escalonada, que en qualsevol moment es pugui renegociar o
fins i tot cancelAlar, el Govern la concentra en dos o tres anys
molts concrets entre, crec que ve a ser entre el 2011 i 2012 i
l’altre devers el 2020 o 2024, quantitats molt, molt exagerades
que de fet se n’anirien quasi el 40% del pressupost si s’hagués
de fer d’aquesta manera, actualment. Per tant, lamentam,
constatam aquest ingrés i lamentam la mala gestió de
l’endeutament.

A la número 4 constatam l’abús de les despeses plurianuals,
ja ho he dit abans, al principi de tot, això de carregar a futurs
exercicis despeses actuals, i instam el Govern de les Illes
Balears, tant a no abusar de les excepcions que preveu la
normativa vigent d’acudir al Consell de Govern per poder fer
aquestes excepcions, com sobretot a reduir les obligacions en
càrrec al futur exercici. De la mateixa manera, també demanam
un pla d’amortització del deute que permeti la reducció
progressiva.

Després en matèria de subvencions demanam un control
estricte tant de les bases com dels objectes subvencionables,
terminis i justificacions. Lamentam la mala gestió, demanam al
Parlament que lamenti la mala gestió i planificació en matèria

de contractació. S’ha abusat -també ho ha dit el síndic aquí i ho
diu clarament l’informe complet- s’ha abusat del procediment
de tramitació d’urgència. No s’adeqüen estrictament a la Llei
de contractes moltíssims dels contractes analitzats per la
Sindicatura; per això demanaven que la comissió els analitzi
tots, a veure si només són aquells 30 que ha analitzat la
Sindicatura o si n’hi ha més. 

I, finalment, vist que aquestes deficiències es donen no
només a nivell de comunitat i de la majoria d’ens sinó molt
especialment a la gerència de Son Dureta i de la Radiotelevisió
de les Illes Balears, davant aquestes greus irregularitats pensam
que els ens públics han d’estar gestionats amb absoluta
transparència, regularitat i imparcialitat, i demanam al Govern
que cessi els gerents d’aquestes dues entitats, de Son Dureta i
de Radiotelevisió de les Illes Balears, per prevenir possibles
noves deficiències i sobretot perquè, com deia abans, la
gerència d’una entitat pública ha de ser sobretot transparent i
adequada a llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El Sr. Boned, pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula també per 10 minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo en aquest cas, si volgués ser
molt breu en la meva exposició, bastaria dir que feia meves
totes i cada una de les paraules del Sr. Valdevieso en
l’exposició que fa uns moments hem tengut l’oportunitat de
sentit, perquè crec que han estat prou clares i prou contundents
per a aquell que les vol sentir i les vol entendre i té interès en
les consideracions que surten de la Sindicatura de Comptes,
que creim i entenem que no és el cas d’aquest govern. I és per
això que entrarem a analitzar alguns dels aspectes que per a
nosaltres són rellevants d’aquest informe fet per la Sindicatura
i que reflectim en propostes de resolució.

Entenem, i ho vàrem dir en el seu moment, que aqueixa
política d’aplicació de situacions fraudulentes aplicades a la
gestió pressupostària és perillosa. Vull recordar que el 2004 ja
vàrem fer nostra la crítica, que a més també venia amb
l’informe d’anàlisi de la Sindicatura referent a aquells 582
milions que figuraven com a ingrés, referent..., com a dèficit de
finançament de les competències en matèria d’educació i
sanitat, no reconeguts en cap moment per l’Administració de
l’Estat, que segons hem pogut sentir avui mateix continuen
contrets i continuen sense ser reconeguts per aqueixa
administració, i a això afegim ara una nova anàlisi crítica per
part de la Sindicatura en aquest tema d’ingressos que fa
referència a aquells 150 milions d’euros com a transferència
també de l’Estat per a obres de carreteres a compte d’un
conveni inexistent, ja que va ser resolt pel Ministeri de Foment
mitjançant ordre ministerial de 7 de març del 2005.

Hem d’assenyalar que això demostra que es continuen
utilitzant aqueixes partides d’ingressos per intentar quadrar
unes xifres amb un pressupost, perquè evidentment els
ingressos i les despeses han de ser iguals i, per tant, equilibrats,
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i va bé qualsevol fórmula, qualsevol sistema, per arribar a
aquest equilibri d’ingressos i de despeses, però quan alguna
d’aqueixes partides, tant d’una cosa com de l’altra, s’utilitzen
ficticiament, podem dir que això són pressupostos ficticis o,
essent més contundents i més realistes, són pressupostos que
són un frau, que són fraudulents.

La revisió quant a la previsió de la despesa també hem
pogut sentit que en el capítol 6 es reflecteix en aquest exercici
2005 un increment important, increment importat que ve donat,
segons una primera anàlisi que podem llegir, com a
conseqüència de les inversions en infraestructures derivades del
conveni amb el Ministeri de Foment. Hem de recordar, com he
dit abans, que aquest conveni figura en aquests moments com
a resolt i ja hi figurava allí. I només he d’assenyalar que
l’increment en aquell capítol 6 es fa especial incidència en
l’importantíssim volum d’infraestructura en carreteres, el que
ressalta el que ja hem dit altres vegades: la importància que es
dóna a algunes qüestions i la poca importància que es dóna a
àrees fonamentals de gestió per part del Govern i que tenen
segurament un caire més social del que puguin tenir aquestes
carreteres, que busquen l’aprofitament econòmic d’uns pocs i
no l’interès general. Això per un costat.

He d’assenyalar també el tema al qual fa referència aquest
informe de la Sindicatura de l’endeutament. L’endeutament viu
en aquest 2005 s’incrementa un 54% respecte a l’exercici
anterior, i és importantíssim, és una fórmula per acabar
condicionant negativament el futur de la gestió pressupostària
dels governs en exercicis que han de venir, i dins la crítica
global que això suposa, la dificultat per executar polítiques
d’altre caire que no són les que s’han construït i s’han aixecat
amb aquest endeutament, pel que fa específicament a
l’endeutament hem de fer referència a una qüestió que creim
que és clau, també, i diu que les previsions dels venciments
d’endeutament tenen puntes molt importants en els exercicis on
es concentra amortització de principal. Això quin problema té?,
que aquesta estratègia de concentració d’amortització dificulta
enormement la cancelAlació de l’endeutament disposat, i això és
un fet prou greu.

S’ha d’assenyalar també una altra qüestió: els avals sobretot
a empreses i entitats dependents i, per tant, empreses públiques.
S’han d’assenyalar algunes d’elles perquè crec que són prou
significatives, d’avals a empreses públiques. A SEMILLA o
FOGAIBA 16 milions d’euros; però on és la crítica que es pot
fer a això?; idò quan diu “per dur a terme activitats
principalment de naturalesa corrent, que prèviament realitzava
la mateixa conselleria”. Aquella crítica que havíem fet en el seu
moment d’utilització de les empreses públiques com a caixa B,
com a govern a l’ombra, això queda clarament constatat en
aquest informe de la Sindicatura i s’està finançant despesa
corrent amb deute a llarg termini, i a més a més és més greu
perquè així d’eludeix la limitació que preveu la normativa
vigent, concretament el text refós de la Llei de finances, que
només permet concertar deute per a inversions, i s’utilitza per
part d’aqueixes empreses per vulnerar la norma i finançar
despesa corrent.

Com que no tenc molt de temps passaré directament a una
altra anàlisi que afecta directament a la capacitat d’execució i
de gestió pressupostària de futurs exercicis, i són les despeses

plurianuals. S’han iniciat el 2005 648 nous expedients i hi ha
un detall que és important: 51 d’aquests expedients suposen, 51
d’aquest 648, el 69% de la despesa compromesa; però no és
prou greu això, sinó que aquests 51 expedients que són el 69%
de la despesa compromesa, s’han exceptuat dels límits que
marca la normativa per acord del Consell de Govern. És a dir,
tornam a la utilització al límit d’aquelles qüestions que poden
permetre utilitzar la gestió pressupostària en benefici propi, en
benefici partidista i sense tenir en compte realment que s’està
governant per a tota la ciutadania i no només per a uns pocs.

S’ha d’assenyalar que l’import total de les autoritzacions
d’imputació de despesa a exercicis futurs s’ha incrementat ni
més ni menys que el 180,79%, i com a crítica, a part del fet de
la manipulació pressupostària, falsejar la realitat i la voluntat
d’ocultisme, segons diu la mateixa sindicatura el volum global
d’aquests expedients plurianuals és erroni i no permet fer el
seguiment de les finalitats per les quals s’han autoritzat, un altre
exemple més de transparència. I per crear més confusió també
s’ha d’assenyalar que no queda prou clar quines són les
quantitats específiques que en aquest exercici 2005
s’estableixen, i que corresponen a plurianualitats, o sigui a
participacions corresponents a expedients aprovats o iniciats en
exercicis anteriors.

Quant al tema de subvencions i contractacions, crec que
mereix també un comentari, que serà breu per falta de temps.
S’ha de considerar que a les subvencions la descripció dels
projectes presentats sol ser insuficient, que dificulta el control
de la gestió i el compliment de les finalitats previstes, que a un
nombre d’important d’aquests expedients l’activitat
subvencionada dóna la casualitat que resulta que ja havia
començat abans de concedir-se la subvenció corresponent i per
tant no s’haurien d’haver considerat com a activitats
subvencionables, però no s’ha tingut en compte aquest fet; i,
entre altres coses, com ja vàrem anunciar també en el seu
moment, continua sense dur-se a terme publicitat de les
subvencions concedides d’import superior als 6.000 euros,
segons el que disposa la Llei de subvencions de la mateixa
comunitat autònoma.

Quant als contractes i a les contractacions, que també
s’utilitzen per fer clarament clientelisme polític, s’han revisat
26 expedients per un import global de 312 milions d’euros.
Només dels 26 revisats 2 s’han trobat sense incidències o
deficiències. Però, és més, he d’assenyalar que aquests dos
suposaven únicament 330.000 euros; els restants 24, que
afectaven 312.270.000 euros, són els que s’han contractat i
s’han adjudicat amb greus i evidents deficiències. Novament
ens trobam davant la manipulació política i partidista dels
pressupostos, un excessiu ús de la tramitació d’urgència i, com
bé s’ha assenyalat, la insuficiència de la utilització d’un sistema
que hauria de ser ordinari en aquests processos de contractació,
que és la subhasta, que a més, amb la situació econòmica en
què es troba la nostra comunitat, seria el més rendible perquè
permet jugar amb baixes, cosa que no es pot fer amb altres
sistemes de contractació. 

Dit això hi ha altres consideracions a fer que fan referència
sobretot a entitats dependents, però com que segur que m’he
passat del temps faré referència a un segon torn a aqueixes
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consideracions que sí volia fer sobre alguna d’aqueixes
empreses públiques.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, en principi he de
manifestar que la Sindicatura de Comptes en cap moment no
aprecia ni conductes fraudulentes, ni irregularitats, ni
manipulacions; el que diu tot el temps és que fa una sèrie de
recomanacions per millorar. Això és molt diferent del que aquí
ens estan dient els portaveus a l’hora d’exposar i defensar les
seves propostes de resolució.

Quant a l’informe de la Sindicatura de Comptes hem de dir
que aquest any s’aprecia, en aquests comptes s’aprecia respecte
als interiors informes, pel tipus de recomanacions que es fan,
que hi ha un increment de la transparència i de control per part
del Govern. A l’execució pressupostària de despeses l’informe
destaca l’important pes relatiu a les funcions de sanitat i
educació sobre el total d’obligacions reconegudes. Realment la
part social té un pes molt important en aquests pressupostos, i
cada any, fins al 2007, ha tingut aquest gran pes especial; fins
i tot en aquest 2007 ha representat respecte al pressupost un
72,93% que es dedica a això. 

Tots els fets apreciats per la Sindicatura de Comptes a
l’informe de l’exercici 2005 es desprenen del compte general
de la CAIB que ha presentat el Govern de les Illes Balears
d’acord amb el principi de transparència que ha posat de ver,
de ver, aquest govern, no com els darrers governs dels darrers
anys del pacte. La Sindicatura constata la subjecció dels
expedients de modificació de crèdit a la normativa vigent i, en
aquest sentit, cal indicar que s’ha donat compliment a la
recomanació continguda a l’informe corresponent a l’exercici
del 2004, en el sentit de disposar d’una base de dades única per
tal de dur el seguiment i obtenir la informació adequada
d’aquests expedients per quan es disposa d’un mòdul específic
de seguiment de la gestió i la seva comptabilització. 

Es constata també que s’ha aconseguit una millor
pressupostació, ja que l’increment de l’import de les
modificacions de crèdit respecte dels crèdits inicials, un 18%,
ha disminuït si es comparen amb els percentatges de les dades
dels informes de l’any 2004, que era un 28%, i del 2003, que
era un 23%. Per tant estem fent cas de les recomanacions que
ens han anant donant aquests darrers anys.

Quant als crèdits ampliables la Sindicatura de Comptes
reconeix que gradualment, des de l’exercici 2004, s’han anat
suprimint determinats conceptes econòmics que figuraven com
a ampliables a la Llei de pressupostos de cada exercici. En
aquest sentit cal esmentar que la Llei 7/2004 ha eliminat com
a ampliables els crèdits del capítol 1 corresponents als
programes 422A, 422B, 422D i 422F, els destinats a satisfer

interessos d’amortitzacions i altres despeses derivades
d’operacions de crèdit.

La Sindicatura, en definitiva, el que ha fet no ha estat
descobrir cap cosa nova; així es reflecteix en els pressupostos
i en el comptes generals de la comunitat autònoma. Aquestes
despeses plurianuals han estat per fer infraestructures que
utilitzaran les generacions futures, i si haguéssim estat pendents
de l’Estat els ciutadans encara no tindríem aquestes
infraestructures que avui ja podem gaudir.

Quant a l’increment de l’endeutament, no l’hem negat en
cap moment; és un tema que es reflecteix cada any en els
pressupostos i és el debat al Parlament. El 2005 va ser el primer
any en què hi va haver més endeutament per la creació
d’infraestructures viàries, algunes de les quals el ministeri no
ha abonat, i es compleix igualment el Pla d’equilibri aprovat
aquest any, el 2005. D’altra banda la Sindicatura de Comptes
constata que el nou endeutament concertat pel Govern de les
Illes Balears està d’acord amb aquest pla d’equilibri econòmic
i financer de la CAIB per al 2006-2008 aprovar pel Consell de
Política Fiscal i Financera, i que compta amb l’autorització
preceptiva del Consell de Ministres previst a la LOFCA.

La ràdio i la televisió, que, bé, que demanen aquí el
cessament dels directius..., bé, ja se sap que tots els grups, quan
demanen cessament i dimissió, donen anys de vida a la persona
de la qual demanen tot això. O sigui que els estaran agraïts.
Quant a aquests centres, es tracta del primer any sencer de
funcionament de la televisió, i la televisió ha apostat per un
servei de qualitat que poc a poc farà guanyar la confiança dels
anunciants i els ingressos s’aniran, per tant, incrementant. I
tampoc no és una novetat que hagi descobert la Sindicatura de
Comptes perquè s’ha reflectit plenament i transparentment als
comptes.

Les subvencions. Una altra vegada el mateix: no s’està
parlant ni de conductes fraudulentes ni de manipulacions, el
que diu la Sindicatura de Comptes són recomanacions per
millorar, i aquests suggeriments de millorar formals que
s’esmenten, així s’ha fet en el 2006. Cal dir que seguint les
indicacions de la Sindicatura s’ha elaborat un pla estratègic de
subvencions que incrementa la transparència del Govern en
aquesta qüestió. El Consell de Govern dóna a conèixer les
subvencions anuals i l’objectiu, i així ha funcionat ja l’any
2006. I seguint també les seves indicacions el 2007 comença a
funcionar el Registre de subvencions de la CAIB. Per tant, la
voluntat per tant de control i transparència en aquest tema és
absoluta.

Quant a les incidències detectades en matèria de
subvencions, tot i que el Govern realitzarà una anàlisi
exhaustiva per tal d’esmenar-les de cara al present exercici
pressupostari, també cal constatar que han disminuït
notablement respecte de l’exercici anterior.

I també han mencionat l’abús de la tramitació per urgència
dels expedients de contractació. Bé, els he de manifestar que,
de la mostra d’entre devers 30 expedients que la Sindicatura ha
examinat, només n’ha trobat un que considerés que havia anat
per urgència i que no era necessari. Per tant això no es pot dir
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en cap moment que sigui que el Govern hagi abusat del sistema
aquest d’utilitzar la urgència.

Quant -una altra vegada- al tema de les subvencions, bé, ja
és difícil per part d’alguns ens, que hi ha associacions que són
petites, a les quals secretari, president, tresorer, tot, són entitats
molt petites, amb circumstàncies socioeconòmiques particulars,
fan l’aportació de les factures i justificacions, es demanen
sempre, però sí que per les circumstàncies que sigui resulti
impossible presentar-les, tot junt, i això a vegades endarrereix
o alenteix una mica el moment d’atorgar-les, però per
descomptat no es produeix tot aquesta..., el que diuen els
portaveus que posen en paraules de manipulacions. De tot això
no hi ha res de res.

I després una altra vegada, també ho han comentat... Bé,
però això ja ho deixaré per al segon torn. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Sra. Mascaró, vol fer ús de
la paraula? Sí, té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que a la portaveu del
Partit Popular no li han donat el mateix informe que el que ens
han donat als altres grups, perquè està parlant d’unes coses que
realment, si hagués llegit el mateix, només la meitat del que jo
he llegit, ja no les diria.

Per començar ha dit que no hi ha cap tema fraudulent i que
tot està bé, i que corrobora el principi de transparència de
l’actuació d’aquest govern. Per començar fins i tot amb la
forma d’enviar els papers a la Sindicatura de Comptes els han
donat una estirada d’orelles, perquè una de les primeres
recomanacions que fa és trametre a la Sindicatura de Comptes
els comptes anuals de totes les entitats dependents i vinculades
sota l’advertència d’incórrer -d’incórrer, diu- en les
responsabilitats derivades del que estableix l’article 502 del
Codi Penal. O sigui, fins i tot en la forma de tramitar els papers,
d’enviar-los a la Sindicatura de Comptes, la Sindicatura de
Comptes diu que hi ha coses que estan mal fetes.

Després, respecte al compliment de les recomanacions del
2004, el 2004 hi ha 64 recomanacions; enguany n’hi ha 98, 98,
i moltes es repeteixen; evidentment n’hi ha moltes de noves, si
n’hi ha tantes de diferents. Sí que és cert que en una cosa s’està
millorant: respecte a la comptabilitat, però en la comptabilitat
interna, no en la gestió pressupostària, ni en les subvencions, ni
en els contractes que fan les administracions. 

Després ens deia com una gran cosa que s’ha suprimit
quatre partides que feia anys que la sindicatura recomanava que
se suprimissin, que s’anassin minvant; és cert, s’han suprimit
quatre partides que eren ampliables. En canvi també recomana
no fer més plurianuals, i no només no n’han suprimit sinó que
un 181% a la comunitat i més d’un 1.500% a l’ib-salut. Per tant
quines recomanacions han fet?, a què han fet cas de la
Sindicatura de Comptes?; a res. 

Després diu que les plurianuals estan bé. Diu la Sindicatura
de Comptes: “No es descriu l’objecte ni la finalitat per a la qual
s’autoritza la despesa; el volum global és erroni; l’informe de
la Direcció General de Pressuposts, obligatori per llei, no figura
a tots els expedients”. I tot això troba correcte la Sra. Portaveu
del Partit Popular? Referent als contractes li podria dir tota una
sèrie d’articles; només el desdoblament de la carretera de Sant
Antoni incompleix l’article 128 de la Llei de contractes,
l’article 136, l’article 67, l’article 12.98 del patrimoni històric,
l’article 101 també de la Llei de contractes... Però què veu ben
fet?, quin informe li han donat, Sra. Sugrañes? 

Bé, tampoc no importa estendre’ns; simplement reiteram
que l’informe és un informe tècnic, que no fa valoracions
polítiques, però que realment confirma les crítiques polítiques
que havíem anat fent del pressupost de la comunitat aquests
anys, tant pel que fa als plurianuals i a l’endeutament, com en
la forma de gestionar els contractes. Ells ho fan d’una manera
tècnica perquè així és la seva feina, però nosaltres podem dir
que, vists els informes tècnics, mai com el 2005, i suposam que
el 2006 això haurà d’haver incrementat, hi havia hagut una
gestió tan i tan partidista dels doblers públics.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Boned, té la paraula
també per 5 minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Com havia dit al primer torn vull fer
referència a dos detalls referents a les entitats dependents i que
deixen bastant clar quina és la política de gestió pressupostària
que fa aquest govern del Partit Popular.

Quant a l’IBAVI s’ha de ressaltar l’obligació de tenir en
compte de tresoreria una disponibilitat del 30% de les fiances
constituïdes; s’ha d’assenyalar que al llarg de tot el 2005
aquesta disponibilitat del 30% mai no ha arribat, sempre ha
estat inferior a aquest 30%; vulneració o incompliment de la
normativa. Referint-nos ara a l’estrella, el que suposa l’estrella
en matèria d’habitatge d’aquest govern i de la Conselleria
d’Obres Públiques, la Hipoteca Jove, en aquest tema l’IBAVI
ha d’avalar el risc per les entitats financeres a l’hora de
formalitzar hipoteques per una quantia superior al 80% del preu
de taxació; s’ha d’assenyalar, tal com diu la Sindicatura, que
aquest risc no ha estat cobert ni per dotació d’una provisió per
part de l’IBAVI ni tampoc amb un contracte d’assegurança,
nova vulneració del que preveu la normativa.

I passant a una altra empresa, IBASAN, s’ha d’assenyalar
com a exemple també que la provisió anual per inversions,
reparació i manteniment del pla d’actuacions 2004-2007 no
s’ha dotat ni a l’exercici 2004 ni a aquest analitzat ara del 2005.
Vagi això com a mostra de com es gestionen els pressupostos
en aqueixes entitats dependents.

Passem, però, ara a algunes de les afirmacions fetes per la
portaveu del Partit Popular, que jo crec que s’equivoca de ple.
Diu que qui fa afirmacions gratuïtes som nosaltres, els
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portaveus de l’oposició, però la realitat quina és? Miri,
deficiències i problemes en contractació, ja hi eren el 2004; en
subvencions, ja hi eren el 2004; en plurianuals, ja hi eren el
2004; en manipulació d’ingressos, ja hi eren el 2004. Ja li ha
dit la portaveu del PSM-Entesa Nacionalista aqueixes 64
recomanacions que es feien el 2004; es reiteren en aquest 2005
i se n’hi afegeixen 34 més. No serà tan bona la gestió que fa el
Partit Popular, ni el cas que fa a les recomanacions de la
Sindicatura quan no tan sols es repeteixen les del 2004, sinó
que se n’hi afegeixen fins i tot 34 més. Jo crec que és una prova
clara de quina és la voluntat. I vull recordar que a mi
particularment, a aquest portaveu no li estranya si atenem a una
afirmació que en el seu moment i en una comissió d’Hisenda va
fer la portaveu del Partit Popular, on va dir que entenia com a
normal no fer cas de les recomanacions de la Sindicatura de
Comptes perquè allò que feien era complir el programa
electoral; resulta que a partir d’aquests moments el programa
electoral del Partit Popular està per damunt de la normativa
vigent, dels informes de la Sindicatura, de les recomanacions
d’aqueixa sindicatura i fins i tot del bon criteri que se suposa a
l’anàlisi que fan els síndics que integren la Sindicatura de
Comptes. Jo crec que està per demés continuar posant en dubte
aqueixes afirmacions perquè record que no són afirmacions
gratuïtes de cap dels portaveus, ni d’aquest ni de cap altre, que
estam simplement analitzant, analitzant, allò que afirma
contundentment la Sindicatura de Comptes i el que vostès, com
a Partit Popular, es neguen a fer-hi el més mínim cas prioritzant
primer, en qualsevol cas, el seu programa electoral, com dic, i
els seus interessos de partit.

I fent referència a la proposta de resolució que fa el Partit
Popular, evidentment el primer punt no es pot aprovar, perquè
aprovar uns comptes generals amb totes aqueixes deficiències
seria per demés, però és que és curiós el segon punt, perquè és
reiteratiu, no diu res però si l’analitzam veurem que posa, entre
altres, “instar el Govern de les Illes Balears a atendre les
recomanacions que s’hi contenen”. No podem votar a favor
d’això quan és simplement lletra que es presenta, que s’escriu
sobre un paper, però que no hi ha predisposició de cap manera
per part del Partit Popular, de la Conselleria d’Hisenda i de cap
de les conselleries d’aquest govern del Partit Popular de fer cas
d’aqueixes recomanacions.

L’endeutament -volia referir-m’hi també-, quan es fa la
crítica del que condiciona d’aquí endavant aquest exagerat
endeutament, vull assenyalar que les consideracions que fan no
són simples recomanacions, és una constatació de la realitat el
que fa la Sindicatura, i textualment, perquè a vostè li serveixi
de referència, perquè pareix que, com li ha dit la portaveu del
PSM, no sé si no s’ha llegit el del 2004 o el del 2005, o ni un
ni l’altre, perquè diu textualment que aquest exagerat
endeutament “minva -diu la Sindicatura- minva la capacitat
d’actuació d’exercicis futurs”. Jo crec que és prou clar com per
tenir-ho en compte.

Quant a com s’utilitzen aquestes qüestions, sense anar més
lluny, com les subvencions?, que vostès diuen que estan fent el
que marca la llei. Dues consideracions de la Sindicatura de
Comptes per demostrar si es fa o no es fa clientelisme polític,
que jo crec que sí: s’atorguen a institucions que no poden ser
beneficiàries d’aqueixes subvencions; ho diu la Sindicatura, a
institucions que no poden ser beneficiàries de subvencions se’ls

han atorgat subvencions en aquest cas i, a més, no es justifica
degudament l’elecció del procediment de selecció dels
beneficiaris, també tal com estableix la llei. Jo crec que queda
prou clar que vostès no estan disposats a complir la normativa,
vostès no ho fan, i quan un en gestió pressupostària no
compleix allò que marca la normativa, allò només pot tenir un
nom, i és manipulació i frau. Per això entenem que és el que
s’està aplicant per part del Partit Popular en la gestió
pressupostària en aquesta comunitat autònoma.

I valgui com a referència, també, i fent referència al passiu
de la CAIB, que diu que la CAIB no reflecteix el passiu del
balanç de situació de deutes amb les seves empreses públiques
per un import de més de 393 milions d’euros, però és que allò
greu és que aqueixes entitats públiques i aqueixes empreses
reconeixen dins els seus actius com a drets de cobrament
respecte de la CAIB, i jo crec que això sí deixa ben clar que la
recomanació, per segona vegada -dic per segona vegada perquè
em referesc a l’anàlisi 2004-2005, que tots els comptes
d’aquelles empreses participades per l’administració pública
han de ser presentats a anàlisi de la Sindicatura, ja va sent hora
que li facin cas, perquè si no tal com s’ha comentat abans
també, aquí hi ha una amenaça que no és nostra i que és de la
Sindicatura, que es pot incórrer en corresponents
responsabilitats derivades d’allò que estableix el Codi Penal. Jo
crec que això no és per prendre-ho a broma, Sra. Sugrañes, sinó
que hi hem de fer més cas i ho hem d’aplicar. El que no es pot
fer és venir aquí i presentar una proposta de resolució que no
diu res, fer un discurs escèptic, confondre l’educació per part
del Síndic a l’hora d’exposar un informe amb la nulAla gravetat
dels fets, que existeix i és molta. I vostès no estan ni tan sols
disposats a reconèixer-ho.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies. Si hi ha una cosa que saben és tergiversar
les paraules, però bé. Vostès fan aportacions gratuïtes i
nosaltres ens cenyim en el tema que ens ocupa aquí. Bé, jo el
que crec que hi ha ben clar és que, efectivament la Sindicatura
Comptes fa 98 recomanacions, però i amb paraules de
portaveus d’unes altres vegades, el més important no era la
quantitat, sinó el contingut. I resulta que clar, ara evidentment
ens trobam que hi ha 98 recomanacions, però el contingut de
les mateixes no és reiteratiu, no vulgui aquí manipular, ni donar
notícies falses, no és reiteratiu. I el que fa és que a més a més
que reconeixen que el Govern ja ha fet moltes coses que li
varen ser indicades.

Una altra cosa, treu l’habitatge. Ja sabem que vostès és la
seva gran assignatura, assignatura que no varen ser capaços de
posar en marxa i donar solució i aquest Govern ha donat
solucions mitjançant el Pla d’Hipoteca Jove, li agradi o no li
agradi.

Després vostès estan lluitant per fer..., està ara tothom
estudiant la Llei de la memòria històrica. Flac favor faran
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vostès amb una memòria tan fluixa com tenen de fa 4 anys
només, quan el pacte de progrés, estam parlant de memòria
històrica i resulta que no se’n recorden del que varen fer vostès
ara fa 4 anys. Li record que en aquell moment la Sindicatura de
Comptes no deia “recomanacions per millorar”, denunciava
irregularitats. Ara sí, apliquin-se vostès la història i entonin el
mea culpa perquè vostès sí que tenien irregularitats i greus. No
és el cas que ens ocupa aquí, aquesta vegada és total
transparència. Encara que des del Govern del Partit Popular
podem proposar rectificacions formals que hem anat complit
cada any, el cas del Govern del pacte es plasmava cada any una
falta de transparència total, que és més greu en els casos
d’administració pública. 

Any 2001, la Sindicatura detecta irregularitats en més de la
meitat dels contractes efectuats pel Govern, no s’ajusten als
principis de publicitat, transparència, objectivitat i no respecten
la Llei de contractació. I fins ara està criticant no sé què. En el
45% dels contractes adjudicats per concurs, els criteris per
valorar les ofertes es creen una vegada obertes les propostes,
especialment en obres públiques i educació. Quin ordre! Quin
ordre que teníem en època del pacte!

En el 2002, subministres del Servei Balear de Salut, 6,5
milions d’euros. I un fàrmac contra la sida per 1 milió d’euros
que mai es va rebre. O sigui que encara el busquen, a l’ib-salut
encara busquen 1 milió d’euros que era un fàrmac de la sida i
no va arribar. Es detecten en el 2002 irregularitats a 29
contractes dels 31 fiscalitzats i fins ara tot el que acaba de dir,
Mare de Déu! I que suposaren una despesa de 118 milions
d’euros. La Conselleria de Medi Ambient compra vehicles
setmanes abans d’adjudicar-se el contracte. Senyors no sé què
fan aquí, ja haurien d’estar als jutjats. En el seu cas no era que
fessin més subhastes que concursos, sinó que hi havia una
pràctica abusiva de negociat i encara que l’empresa
adjudicatària incomplís terminis no passava res.

2003, una part important de la despesa de contractació de
l’ib-salut es fa sense la tramitació de l’expedient corresponent
i hi ha incompliments de liquidacions de convenis...

(Remor de veus)

Jo he estat escoltant calladeta i l’educació ha d’estar a les
dues bandes...

(Continua la remor de veus)

L’estat d’endeutament de la CAIB s’incrementa com a...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni Sra. Sugrañes. Preg silenci a la sala per favor.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Les modificacions de crèdit..., un 23% més del crèdit inicial
previst. A l’ib-salut foren 53 expedients d’ampliació de crèdit
per 98 milions. Opacitat, no es pot diferenciar entre
administració i entitats autònomes. Per tant, s’incompleix la
Llei de finances. Ara això no passa.

No es faciliten els comptes del Consorci Mirall Palma
Centre, ni del CES. 32 dels 38 expedients fiscalitzats tenen
irregularitats en l’adjudicació, sobretot per falta de
transparència i formes d’adjudicació. No es garanteixen els
principis de publicitat i concurrència. 6 (...) de dret públic
també incompliren això. Subvencions a objectes no
subvencionables, modificacions de crèdit l’any 2003 per valor
de 948 milions d’euros, i a solAlicituds prèvies a la
convocatòria. 

Mirin, tot això, tota la protesta, perquè enlloc de una
defensa era una protesta contra aquests comptes de la
Sindicatura de Comptes de l’any 2005, home! Abans de dir tot
això, tot el que vostè ha acabat de dir, mirin vostès el que
nosaltres els hauríem hagut de dir l’any 2002 i anys següents.
I què varen pensar? Hi ha una cosa que era elegància...

(Remor de veus i petit aldarull a la sala)

...i dir, no podem aclarir res més perquè ja ho hem fet. Ara
què passa? Ara hi ha transparència, cosa que vostès no la varen
saber ni aplicar. I no es preocupi que encara seguirem buscant
tot el que faltava i demanarem a l’ib-salut, que va comprar a dit
medicaments per valor de 6,5 milions de euros i encara no els
han trobat. Jo crec que...

(Remor de veus)

...abans de parlar s’ha de repassar i revisar...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un moment Sra. Sugrañes. Preg silenci a la sala per poder
acabar amb l’ordre que correspon a aquest debat. Deixin que
intervengui la Sra. Sugrañes i passam a la votació.

Acabi.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Res més, ja ho coneixem, els grups de l’oposició poden dir
tot el que volen, però quan s’ha de contestar i s’ha de dir allò
que ells varen fer no els agrada sentir-ho.

Res més.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Perdoni Sr. President...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:



1952 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 78 / 13 de febrer del 2007 

 

Preg silenci. Passam a sotmetre a votació les propostes. 

Què diu, Sra. Mascaró?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Dues cosetes, si fos possible votació separada de les
propostes del Partit Popular, jo assumesc completament
l’informe de la Sindicatura de Comptes. La proposta no anava
contra l’informe de la Sindicatura. 

I l’altra cosa és si també passarem a votació els informes del
2001, 2002 i 2003, que pareix que la Sra. Sugrañes s’estimaria
més votar els d’aquests anys que el que realment discutim avui,
el del 2005.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Això ja li dic que no serà perquè avui no toca.

(Remor de veus)

Sr. Boned?

EL SR. BONED I ROIG:

Només fer constar també que des del Grup Socialista
demanam votació separada dels dos punts de la proposta de
resolució...

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Per favor, President?

EL SR. PRESIDENT:

Digui.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

I si vol podem demanar una comissió d’investigació del
2001, 2002, 2003.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un moment. Crec que el tema és prou seriós i estam en la
Comissió d’Hisenda.

(Continua la remor de veus)

Per favor, senyores i senyors diputats!

Estam en la Comissió d’Hisenda debatent l’informe de la
Sindicatura de Comptes i ens ho hauríem de prendre, crec, més
seriosament.

Passam a votació de les propostes de resolució que hi ha
presentades i entenc que començarem de menor a major i les
votarem cada una per separat.

Votam en primer lloc les propostes de resolució presentades
pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, en contra 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queden per tant, rebutjades aquestes propostes de resolució.

Passam a continuació a votar les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, en contra 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes propostes.

I passam a la votació de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Popular.

Les dues per separat, donat el sentit de la intervenció dels
grups parlamentaris.

Votarem en primer lloc la proposta de resolució número 1
del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:
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Vots a favor 8, en contra 5.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem ara la proposta número 2 del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Entenc que s’aprova per unanimitat.

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