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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió del dia
d’avui i en primer lloc demanar si es produeixen substitucions?

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sr. President, Maria Antònia Vadell substitueix Antoni
Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. L’ordre del dia d’avui té tres punts, relatius al
debat i votació en relació a tres informes de la Sindicatura de
Comptes. L’informe agregat dels comptes generals de les
entitats locals de l’exercici 2003. L’informe del compte general
de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l’exercici
2005. I l’informe sobre la gestió i el control dels recursos
integrats del patrimoni municipal del sòl corresponent a
l’exercici 2004.

Atès que correspon a la Sindicatura dur a terme l’explicació
o presentació de cadascun d’aquests informes i per tal d’agilitar
el desenvolupament d’aquesta sessió, la mesa de la comissió ha
decidit que el debat s’ordeni de la següent manera. 

Respecte a cada un dels informes, intervendrà en primer
lloc la Sindicatura, per tal de fer-ne la presentació. Un cop feta
aquesta presentació, s’obri un torn per tal que els diferents
portaveus puguin formular preguntes o observacions, les quals
seran contestades per la Sindicatura. Després del successiu
debat de cada un dels tres informes i un cop la Sindicatura hagi
abandonat la comissió, s’obrirà un termini de fins a 60 minuts
i durant el qual els grups podran presentar davant la mesa de la
comissió propostes de resolució, un cop represa la sessió i un
cop qualificades per la mesa les esmentades propostes de
resolució, procedirem successivament al debat i votació de les
que s’hagin presentat en relació als informes que integren
l’ordre del dia d’avui. Per tant, aquest serà el mecanisme que
seguirem per la tramitació d’aquests tres punts.

I. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 10608/06,
presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, pel qual es tramet l'Informe agregat dels comptes
generals de les entitats locals de l'exercici del 2003.

Passam ara al debat de l’escrit RGE núm. 10608/06
presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual
tramet l’informe agregat dels comptes generals de les entitats
locals de l’exercici 2003.

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 Valdivieso i
Amengual, Síndic i la Sra. Isabel Serna i Benbassat, Secretària
General. Siguin tots benvinguts a aquesta comissió, gràcies per
la seva presència. 

Té la paraula el Sr. Pere Antoni Mas i Cladera per fer
l’exposició oral, sense límit de temps. Té la paraula, quan
vulgui.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, l’informe agregat dels
comptes generals de les entitats locals de l’exercici 2003 va ser
aprovat pel Consell de la Sindicatura, dia 17 de novembre del
2006 i tramès a les entitats afectades per a la fiscalització, el
Parlament i el Tribunal de Comptes. És el primer informe de la
Sindicatura relatiu al sector local de les Illes Balears, la qual
cosa suposa en si mateixa una novetat, ja que no se n’havia fet
anteriorment pel Tribunal de Comptes cap altre amb aquestes
característiques i abast. Segons el Reglament de règim interior
de la Sindicatura, el programa anual d’actuacions ha d’incloure
un informe de caràcter general sobre la rendició de comptes de
les corporacions locals, altres organismes, empreses i entitats
que integren el sector públic local balear. Aquest informe no és
un examen exhaustiu dels comptes retuts, desplegats sobre les
operacions efectuades durant l’exercici, seguint normes i
procediments de fiscalització generalment acceptats, sinó que
consisteix en una revisió limitada dels esmentats comptes, dels
quals se n’extreuen determinades dades per a la seva agregació
i comprovació.

L’anàlisi general del compte general i l’examen detallat de
l’activitat econòmica financera d’una o varies corporacions, pot
ser objecte dels corresponents informes específics, acordats en
el marc del programa anual d’actuacions de la Sindicatura, com
de fet ja està previst per començar a fer l’any 2007. Hem de fer
palès també que per a l’elaboració i redacció de l’informe que
avui presentam es va subscriure un conveni de colAlaboració
amb la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per tal de fer
servir el programa informàtic utilitzat per aquesta institució.
Aquest programa i la seva metodologia, amb les necessàries
adaptacions, correccions i perfeccionaments, ens han servit de
punt de partida per desenvolupar el nostre treball. D’aquesta
forma hem pogut emprar una eina d’utilitat ja contrastada, la
qual cosa ens ha permès obtenir un resultat d’alta qualitat i que
ofereix moltíssima informació sobre els comptes anuals de les
entitats locals. Tot i que tal vegada això ens ha endarrerit un
poc a l’hora de començar la feina.

Quant a l’àmbit subjectiu d’aquest informe, és a dir a les
entitats que afecta, hem de dir que està compost per 75
corporacions locals, en concret 67 ajuntaments, 7
mancomunitats i 1 entitat local menor, a més de 54 entitats
dependents de les anteriors, 40 organismes autònoms i 14
societats mercantils de capital íntegrament municipal. No
s’inclouen en aquest informe els consells insulars, l’activitat
econòmica-financera dels quals, com vostès ja saben, és objecte
d’informes anuals, individualitzats i per a cada un d’ells.
D’acord amb les seves finalitats i objectius, l’informe es
divideix en tres grans apartats, a més de contenir les
corresponents recomanacions. Els apartats són els següents:
rendició de comptes, agregació de dades i un seguit
d’incidències. Passam a veure-los a cada un d’ells d’una forma
molt resumida.

La primera part es refereix a la rendició de comptes, és a
dir, a determinar les entitats de les que abans he parlat, que han
retut comptes generals i sí ho han fet en termini. Es tracta
bàsicament d’una constatació del compliment o no d’aquesta
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obligació des del punt de vista merament formal. Així de les 75
corporacions locals que abans he esmentat, n’han retut comptes
57, és a dir, el 76%. Encara que també s’ha de dir que només
19 ho feren en el termini legal, la resta ho va fer fora del
termini. I de les 54 entitats dependents, que també he esmentat
fa un moment, els organismes autònoms i societats, d’aquests
54 han retut comptes 48 d’elles. Els ajuntaments que han
complert l’obligació de rendició de comptes representen el 93%
del total de població i de pressuposts municipals, la qual cosa
implica que la mostra té un grau important de significat. En
concret els municipis que no han retut els comptes generals a
la Sindicatura són els següents: Banyalbufar, Búger, Escorca,
Estellencs, Formentera, Fornalutx, Mancor de la Vall, Maria de
la Salut, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sencelles, Santa
Maria del Camí, Selva, Es Castell i Ariany. Als que hem
d’afegir-hi Montuïri que va retre els comptes després del 31 de
gener de l’any 2006, data en què vàrem tancar els treballs de
l’informe.

La segona part de l’informe un seguit de dades agrades,
extretes dels comptes retuts. Dades que estan agregades a nivell
autonòmic, per illes i també per estrats de població, municipi
a municipi. En aquest cas cada tipus d’entitat té el seu apartat.
Per tant, es parla d’ajuntaments, es parla de mancomunitats,
d’entitats locals menors, organismes autònoms i societats
mercantils municipals. 

Pel que fa als ajuntaments, que són les entitats que
lògicament tenen major pes i més importància en aquest
informe, he d’assenyalar que el pressupost definitiu agregat de
despeses dels 51 ajuntaments que han presentat el compte
general, l’any 2003 va ser d’1.018.000 milers d’euros, front els
2.213.051 milers d’euros i els 382.000 milers euros que va
manejar l’administració de la comunitat autònoma i els tres
consells insulars respectivament en el mateix període. Les
obligacions reconegudes per a despeses de funcionament,
representaren en aquests 51 ajuntaments el 58% del total.
Mentre que els ingressos més importants varen correspondre als
tributs i a preus públics, que varen ser el 61% del total de dret
reconeguts. 

De les dades agregades dels comptes generals, resulten
també diversos indicadors de l’activitat municipal que figuren
detallats a l’informe, desglossats per illes i per tant, de població
i amb molt més detall del que jo ara comentaré aquí. Dels quals
només donaré la mitjana a nivell autonòmic per tenir una idea
d’algunes dades. Per exemple, a ingressos i despeses per
habitant, és una mitjana de 889 euros per habitant. Inversió per
habitant: 203 euros per habitant. Càrrega financera global del
6,5%. Càrrega financera per habitant de 50 euros per habitant.
Índex d’estalvi brut el 15%. Índex d’estalvi net el 10%.
Respecte l’endeutament agregat dels ajuntaments a finals del
2003, a 31 de desembre de 2003, era 334.324 milers d’euros.
I el balanç de situació de 2.057.779 milers d’euros. 

És evident que un cop s’hagin elaborat informes de diversos
exercicis pressupostaris i llavors existeixin dades comparables,
tots aquests indicadors i ràtios, dels quals simplement n’acab de
destacar un parell, augmentaran d’interès i significat, perquè
ens permetrà examinar l’evolució en conjunt del sector local de
les Illes Balears. Jo diria que de moment és una foto de partida,
però a partir d’aquí servirà per poder establir aquestes

comparacions o aquest coneixement durant un període de
temps.

Per no allargar massa la intervenció i atès que es tracta de
dades que tenen menor interès, tan des del punt de vista
quantitatiu com des del punt de vista qualitatiu, no em detindré
a la informació relativa a mancomunitats, allà on es tracten 6 de
les 7 existents; organismes autònomes, 36 sobre un total de 40;
ni en societats municipals sobre un total de 14.

En la part de l’informe dedicada les observacions,
incidències i inconsistències dels estats que integren el compte
general, es posen de manifest diverses incoherències entre les
dades que resulten de diferents estats i es descriuen situacions
d’aplicació incorrecte de normes pressupostàries i comptables,
les quals foren comunicades als respectius ajuntaments. En el
tom II d’annexes es detallen totes aquestes incidències,
ajuntament per ajuntament i incidència per incidència, i figuren
també els quadres allà on de forma resumida es mostra els
resultats per a cada corporació local. Aquests quadres resumen
permeten fer-se una idea global de l’estat de la qüestió municipi
a municipi. Es tracta com ja he dit abans d’un seguit
d’incidències, no derivades de l’actuació que s’hagi pogut
fiscalitzar, sinó de com s’ha reflectit aquesta actuació en el
compte general, és a dir estats numèrics, o estats i determinades
informacions que contenen el compte general, es comparen
entre si i es treuen conclusions. Només això.

Quant a les conclusions. Dir que l’informe conclou amb un
seguit de recomanacions, derivades de les observacions
anteriors. Aquestes recomanacions, que tot seguit llegiré, són
les següents: 

1. Complir el deure d’aprovar i retre el compte general dins
els terminis legals, amb tota la documentació establerta.
Correctament emplenada i sense incoherències entre els
diferents estats.

2. Constituir en la rendició de comptes un objectiu prioritari
per a les entitats locals, no solament com exigència legal, sinó
com una forma de trametre la transparència dels qui gestionen
els fons públics.

3. Calcular més acuradament les previsions inicials per tal
que no siguin necessàries unes modificacions pressupostàries
tan elevades.

4. Establir un control adequat i adaptat a la normativa
vigent de les despeses en finançament afectat, doncs la seva
quantificació és necessària per al càlcul de resultats
pressupostari i del romanent de tresoreria per a despeses
generals.

5. Ajustar els resultats pressupostaris en l’import de les
despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria,
efectivament gastades durant l’exercici.

6. Depurar els saldos d’operacions d’exercicis tancats de
manera periòdica, per tal d’esbrinar el que realment correspon
a drets reconeguts. De determinar també els que estan afectats
per prescripció i efectuar les declaracions de fallits i
d’insolvències, un cop exhaurida la via executiva. Estimar,
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d’acord amb l’article 172.2 de la Llei reguladora de les
hisendes locals, els imports que es considerin de difícil
recaptació, minorant el romanent de tresoreria per a despeses
generals.

7. Analitzar les causes de les dificultats per realitzar els
ingressos i adoptar les mesures necessàries per potenciar la
gestió i la recaptació.

8. Depurar els comptes de cobraments i de pagaments
pendents d’aplicació.

9. Adoptar un major control dels saldos líquids de
tresoreria, realitzant arquejos de caixa i conciliacions bancàries
de forma periòdica i evitant l’ús dels comptes de diferència de
tresoreria.

10. Adoptar els criteris per dur a terme l’amortització
comptable corresponent als béns immobilitzat materials i
immaterials.

11. Comptabilitzar adequadament els comptes de
l’immobilitzat pendent de classificar.

12. Prendre mesures per tal que les societats municipals
millorin l’equilibri de la seva estructura financera i patrimonial.

13. Potenciar en aquestes societats municipals les àrees
d’administració, comptabilitat i gestió econòmica i financera,
així com el control intern, amb les finalitats d’aconseguir
l’adequada protecció dels actius de l’entitat, la formulació,
aprovació i rendició dels comptes dins termini, millorar els
resultats a obtenir i el compliment en tot moment del principi
de legalitat. Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. I ara per tal de formular preguntes o
observacions és el torn dels portaveus dels grups parlamentaris.
En primer lloc per part del Grup PSM-Entesa Nacionalista la
Sra. Vadell, vol intervenir?

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. No sé si intervindríem al final,
després d’haver sentit els tres..., de totes maneres ja que tenc ús
de la paraula...

EL SR. PRESIDENT:

Millor perquè ho havíem programat d’aquesta manera.
Obrirem un torn després de cada un dels informes.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Només per una qüestió de cortesia. Agrair la presència del
síndic major, dels síndics i de la secretaria general que
l’acompanyen per donar comptes de la seva gestió durant
aquest any. Evidentment agrair la feina que fan, que sense cap
dubte contribuirà als objectius pel qual fou creada, que les
entitats administratives tenguin una major transparència i un
major control de les seves despeses. És la primera vegada que

presenten els comptes de les entitats locals, hi ha hagut un
seguit d’ajuntaments que no han entregat els seus comptes, jo
supòs que això amb el temps s’anirà corregint i esperem que
així sigui perquè tots els ciutadans puguin confiar plenament
amb les seves institucions i que cada vegada més el Síndic
pugui tenir una major comoditat en fer la seva feina, perquè
serà senyal que tothom fa els comptes més ben fets. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. El Sr. Boned per part del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc també agrair les
explicacions que ens ha ofert el síndic major i també la
presència de la resta d’integrats de la Sindicatura. I dir, com
molt bé ha explicat, també entenem que més que un informe, es
tracta d’una revisió d’un balanç també globalitzat de la gestió
de totes aquestes entitats i més que demanar explicacions, o
formular observacions, entenem que han quedat prou clares tan
en l’explicació, com en el contingut del propi informe, fer dos
desitjos de futur. Un d’ells és esperar que en un futur totes les
entitats que estan obligades a presentar aquests comptes ho
facin, a fi de què es pugui fer realment una revisió i un informe
de totes aquestes entitats. I està clar, desitjar que ho facin dins
el termini establert, el que facilitarà no tan sols la feina de la
pròpia Sindicatura, sinó accelerarà la possibilitat que la resta de
gent que pugui estar interessats en aquest informe puguin tenir
en les seves mans aquestes recomanacions que faci la
Sindicatura.

Recordar únicament que aquestes recomanacions o
propostes de l’informe, desitjam que siguin convenientment
recollides per aquestes entitats que han estat objecte d’anàlisi
i no només que les reculli, sinó que a més demanam que
s’apliquin aquestes recomanacions, perquè segur que anirà en
bé de la futura gestió de totes aquestes entitats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Tadeo per part del Grup Popular.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Primer
de tot també, igual que han fet els anteriors portaveus dels
distints grups parlamentaris, agrair la presència del síndic
major, dels síndics i la secretària. I deixar constància que el
Grup Parlamentari Popular considera que sent la primera
vegada que es presenta aquesta espècia de..., li podríem dir
fiscalització de les entitats locals, ajuntaments, creim que és
una cosa molt bona primer de tot per una transparència total de
cara als ciutadans. I després també perquè moltes vegades les
corporacions locals incorren en errors i açò és una manera, a
través d’aquesta fiscalització, de dur els comptes d’una manera
més clara. 
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En aquest sentit, senzillament dir que acataríem l’informe
que presenten. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Mas i Cladera, si vol la paraula. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, com ja he dit al principi
i han reconegut els portaveus, efectivament es tracta d’un
informe global que recull molta informació, sent el primer que
es fa, evidentment jo pens que l’interès no és tan gran com quan
es duguin un parell d’anys sobre aquest informe. El que sí vull
tornar destacar i ho hauran pogut comprovar, és que és un
informe amb molta d’informació i sobretot molta informació a
molts de nivells. És a dir, qualsevol radiografia que es pugui fer
del sector local, necessàriament haurà de partir de les dades que
estaran en aquests informes, crec jo, d’ara al futur
necessàriament. Entre altres coses perquè són radiografies fetes
en el compte general, no al pressupost inicial que és a vegades
un seguit de desitjos, però el compte general és el que realment
s’ha fet i allò que queda marcat allà damunt.

Evidentment amb aquests tipus d’informes la primera passa
que hem d’intentar aconseguir és que per part de les
corporacions locals existeixi una cultura de rendició de
comptes. És a dir, que sàpiguen que han de retre els comptes en
termini i que l’han de retre sempre, cosa que fins ara amb el
Tribunal de Comptes no era tan fàcil, perquè el Tribunal de
Comptes no feia aquest anàlisi que nosaltres hem fet. El fan
només els òrgans de control extern a les comunitats autònomes
que tenen òrgan de control extern, existeix aquest tipus de
tribunal. Però la llunyania de Madrid difícilment feia que es
pogués produir una pressió sobre els ajuntaments a l’hora
d’obtenir els comptes. Nosaltres pensam que això pot servir
primer perquè es guanya en transparència i coneixement dels
comptes. I segon, també és d’utilitat per als propis ajuntaments,
per a les pròpies corporacions. Com s’ha dit aquí, els errors en
què puguin haver incorregut, o que hi ha alguna aplicació
incorrecta d’una norma de comptabilitat, etcètera, sempre si
tenen llum d’allò que la Sindicatura ha opinat durant un any o
un altre, els pot servir per poder millorar el seu propi
coneixement. I sobretot, la informació tan pels propis gestors,
com pels propis ciutadans és fonamental a l’hora de poder
saber i poder opinar sobre la gestió econòmica i financera dels
ajuntaments. Aquí el que es tracta és de recollir molta
informació. 

Tal vegada la principal pega que se li pot posar a l’informe
és que recull massa informació, és molt gruixut i si un el vol
agafar i llegir-lo sencer necessita agafar-se una bona estona i
invertir-hi molt de temps. Però bé, encara que pugui ser
qualificat com a desavantatge, a la llarga serà un avantatge
perquè jo crec que això és feina per al futur més que per al dia
a dia. Només remarcar això i encoratjar-los a què agafin
l’informe i el treballin a fons perquè hi ha moltes coses
d’utilitat per a la vida pública mallorquina.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas i Cladera. No hi ha més
intervencions, supòs, dels portaveus.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 556/07,
presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, pel qual es tramet en CD-Rom l'Informe del
Compte General de la Universitat de les Illes Balears
corresponent a l'exercici del 2005.

Passam idò al debat de l’escrit RGE núm. 556/07 presentat
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant
el qual tramet en CD-Rom l’informe del compte general de la
Universitat de les Illes Balears corresponent a l’exercici del
2005. Té la paraula el Sr. Pere Antoni Mas i Cladera per fer
l’exposició oral.

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

Moltes gràcies, Sr. President. El següent informe que es
presenta és el del compte general de la Universitat de les Illes
Balears de l’any 2005 i es tracta de l’informe anual
corresponent a aquest exercici, el qual va ser aprovat pel
Consell de la Sindicatura dia 25 de gener de 2007 i tramès al
Parlament, al Tribunal de Comptes i als òrgans de govern de la
Universitat. És un informe de caràcter general, segons la
classificació que estableix l’article 27 de Reglament de règim
interior i s’ha de realitzar anualment per mor del que disposa
l’article 18. La seva finalitat és analitzar el conjunt de l’activitat
econòmica i financera de la Universitat i les seves entitats
dependents i vinculades en el període corresponent. 

L’estructura i format de presentació continua en la línia ja
iniciada en exercicis anteriors, de manera que segueixen la de
tots els informes del mateix tipus, tan relatius a la comunitat
autònoma, consells insulars, si bé amb les necessàries
adaptacions, segons quin és el subjecte sotmès a fiscalització.
Així en el cas present el treball es subdivideix en els següents
apartats, a més de la part introductòria: Universitat, entitats
dependents i vinculades, estats consolidats i contractació
administrativa, a més dels corresponents annexes. Com ja
vàrem fer en el moment de presentar l’informe sobre la
comunitat autònoma de l’any 2005, hem de destacar la rapidesa
en la realització del treball, amb la nostra intenció ja
manifestada reiteradament d’aproximar la data del control a la
de gestió, ja coneguda també per aquesta comissió.

Ara si el Sr. President ho autoritza, resumirà els principals
aspectes de l’informe el Sr. Aguiló, síndic responsable de l’àrea
d’auditoria d’organismes, entitats i empreses públiques.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Té la paraula el Sr. Aguiló.

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

Gràcies, Sr. President. L’informe referit al compte de la
Universitat de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2005
i que avui es presenta ha estat elaborat per l’àrea d’organismes,
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entitats i empreses públiques, la direcció de la qual em
correspon. Inclou informació complementària en els annexes
que contenen 14 quadres i 6 fitxes individualitzades per a cada
una de les entitats incloses a l’àmbit subjectiu. A més, s’han
adjuntat les (...) formulades per la Universitat.

L’informe conté un total de 23 recomanacions que realitza
la Sindicatura per a la millora de l’organització i de la gestió;
17 en matèria econòmica i financera i 6 en matèria de
contractació. L’àmbit subjectiu que abasta l’informe inclou la
Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents
i vinculades, 3 fundacions i 2 consorcis. La Fundació General
de la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Universitat
Empresa de les Illes Balears, la Fundació Càtedra
Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears, el Consorci
Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears i el
Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries.
L’informe també inclou el balanç de situació consolidat i el
compte del resultat economicopatrimonial consolidat a 31 de
desembre de 2005 de la Universitat i entitats esmentades, amb
les dades de l’exercici 2004, a efectes comparatius.

Pel que fa a l’activitat econòmica-financera, els crèdits
inicials de la Universitat, de 71.139 milers d’euros, varen ser
incrementats en un 27,7%, mitjançant 255 expedients de
modificació de crèdit per un import net de 19.686 milers
d’euros, amb els resultats d’uns crèdits definitius de 90.825
milers d’euros. Entre les modificacions de crèdit, cal destacar
el moviment produït per la incorporació dels romanents de
tresoreria i dels crèdits generats per ingressos. Els uns i els
altres es destinen en la seva major part a incrementar el capítol
d’inversions reals. També és important destacar les
transferències de crèdit tramitades durant l’any 2005 per un
total de 7.811 milers d’euros, mitjançant 75 expedients. En
molts casos, es tramiten expedients amb propostes de
modificacions de crèdit, entre partides que pertanyen a un
mateix grup de vinculació i per tant, no seria necessària la seva
tramitació.

L’execució pressupostària ha estat del 82,9% a ingressos i
del 77,1% a despeses. El capítol quantitativament més
significatiu d’ingressos el representen les transferències
corrents i de capital, que sumades suposen un 81,3% dels drets
reconeguts. Pel que fa a despeses el capítol més important és el
de personal, suposa el 59,4% de les obligacions reconegudes.
La Sindicatura recomana que es comptabilitzin correctament
els contractes amb opció de compra i els contractes de cessió
dels drets de crèdit respecte a la CAIB, per l’efecte que tenen
aquestes operacions des del punt de vista pressupostari, sobre
la valoració de l’immobilitzat i sobre l’estat de deute de la
Universitat.

Quant al resultat de l’exercici, el resultat pressupostari
presentat per la Universitat és positiu per un import de 4.560
milers d’euros i millora en un 347% l’obtingut en l’exercici
anterior. La variació més significativa es produeix en el capítol
d’ingressos per transferències, en el qual s’inclouen
incorrectament 741 milers d’euros, vinculats a una operació de
cessió de crèdit formalitzada durant l’exercici. Aquests tipus
d’operacions s’haurien d’imputar com un major endeutament,
qüestió que recomana la Sindicatura en el seu informe. 

D’altra banda, també recomana que la Universitat consideri
per al càlcul del resultat pressupostari les desviacions de
finançament positives i negatives i corregeixi l’import del
resultat pressupostari amb aquestes quanties. El resultat
pressupostari consolidat que es dedueix dels comptes anuals
presentats per les entitats de l’àmbit subjectiu és de 4.539
milers d’euros. Respecte el resultat econòmic-patrimonial de
l’exercici 2005 de la Universitat, és positiu per un import de
7.095 milers d’euros, el qual suposa un increment de 803
milers d’euros, en comparació amb el període anterior. Aquesta
variació es troba influenciada pel criteri oposat a la
recomanació de la Sindicatura que segueix l’entitat per registrar
el contracte de cessió de crèdit, ja esmentat, qüestió que
produeix una imputació en el capítol d’ingressos per
transferències de 741 milers d’euros. El resultat econòmic-
patrimonial consolidat que es dedueix dels comptes anuals
presentats per les entitats de l’àmbit subjectiu, és positiu en
7.075 milers d’euros.

Pel que fa al balanç de situació de la Universitat al
tancament de l’exercici 2005, cal dir que mostra un actiu per un
import de 119.179 milers d’euros, amb un passiu exigible que
ascendeix a 15.736 milers d’euros. En aquesta línia la situació
patrimonial consolidada, que es dedueix dels balanços de
situació presentats per les entitats de l’àmbit subjectiu, mostra
un actiu per un import de 127.209 milers d’euros, amb un
passiu exigible que ascendeix a 23.307 milers d’euros.

Quant a la contractació administrativa, la Sindicatura
recomana en aquest apartat reforçar la funció interventora en
totes les fases dels procediments; complir adequadament els
requisits de certificar l’existència de crèdit; deixar constància
de l’anàlisi que es practica per considerar la suficiència dels
documents presentats a l’efecte de justificar la solvència
econòmica i financera del contractista; millorar els
procediments de control relacionats amb l’execució dels
contractes que generen ingressos; i fomentar la imprescindible
coordinació que hauria d’existir entre els serveis que intervenen
en la contractació.

Per últim, cal remarcar que a l’escrit d’alAlegacions
presentat per la Universitat es deixa constància de les mesures
que l’entitat ha adoptat durant l’exercici 2006 per incorporar
les recomanacions fetes per la Sindicatura, entre les quals
voldria destacar: completar el contingut de la memòria anual
amb la informació comptable que assenyala el Pla general de
comptabilitat pública i, especialment, donar informació
completa de tots els compromisos de despesa en càrrec al
pressupost d’exercicis posteriors; millorar el sistema de registre
comptable de l’impost sobre el valor afegir, IVA; canviar el
procediment de contractació dels expedients negociats per tal
de millorar la coordinació entre els serveis que hi intervenen;
millorar els procediments de control relacionats amb l’execució
dels contractes que generen ingressos. Aquestes mesures seran
contrastades per la Sindicatura en les tasques de fiscalització de
l’exercici 2006.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies. Pels grups parlamentaris... Sra. Vadell, pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. De la mateixa manera que hem fet en
el punt anterior volem agrair la feina feta pel síndic, en aquest
cas, responsable de la Universitat i esperam que les
recomanacions que fan a la Universitat constitueixin una
millora en l’administració dels béns i de la gestió de la mateixa
universitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, he de dir que segur que, més que
fer una anàlisi detinguda ara del que és aquest informe, que
també és prou extens i exhaustiu, el que potser ens correspon
és ser receptors d’aquest informe perquè sense cap dubte, per
a tots i cada un dels diputats, especialment per a aquells que
han de treballar (...) on especialment va dirigit aquest informe,
sense cap dubte serà per a tots una eina important de treball de
futur i ha de servir per fer una anàlisi més correcta no tan sols
de la gestió feta fins ara, sinó del que es proposa i del que es
demana que s’ha de fer d’aquí endavant. 

Per aquest motiu, com dic, segur que per a molts de diputats
serà una eina important de treball, però vull dir que sobretot ha
de ser especialment receptiu a les recomanacions que es
contenen dins aquest informe precisament a qui va dirigit, i és
la gestió de la Universitat. Esperam que sigui així i que, com
dic, tant per a la Universitat com per a bona part dels
parlamentaris li puguem treure el profit que sense cap dubte es
pot treure a aquest informe. Agraïm la seva presentació,
explicació i defensa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular
el Sr. Tadeo i Florit.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senzillament també volem agrair la
labor de la Sindicatura de Comptes quant a l’informe que
presenta de la UIB, i també crec que és positiu que la
Universitat hagi recollit les recomanacions que hi va haver
l’any anterior i esperem que continuï, com no podria ser d’una
altra manera, assumint les recomanacions que va fent la
Sindicatura de Comptes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Mas Cladera, vol...? Sí, el Sr. Aguiló vol
la paraula? Sí, té la paraula.

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

Només vull agrair les paraules de les senyores i dels senyors
parlamentaris respecte del treball sobre la fiscalització de la
Universitat de l’any 2005. Vull recordar que anualment es fa
aquest informe i jo crec que un punt important va ser el que es
va fer transversalment amb tot l’Estat espanyol el 2003 sobre
totes les universitats espanyoles, que també va ser presentat
aquí, en aquesta comissió, i que jo crec que és un punt de
partida sobre el qual es van consolidant any rere any tots els
informes que estam presentant respecte a la Universitat.

Les nostres propostes i les nostres recomanacions a la
Universitat solen tenir bona acollida i de fet any rere any anam
notant una millora en la gestió econòmica administrativa i
també en la part de contractació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguiló. Supòs que no hi ha més
intervencions pels grups parlamentaris.

III. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 557/07,
presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, pel qual es tramet en CD-Rom l'Informe sobre la
gestió i control dels recursos integrants del patrimoni
municipal del sòl corresponent a l'exercici del 2004.

Idò passam ara al debat de l’escrit núm. 557/07, presentat
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant
el qual tramet en CD-Rom l’informe sobre la gestió i el control
dels recursos integrats del patrimoni municipal del sòl
corresponent a l’exercici de l’any 2004. 

Té la paraula el Sr. Mas Cladera per fer aquesta
presentació.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Aquest informe va ser aprovat
pel Consell de la Sindicatura el dia 25 de gener passat i respon
a una iniciativa conjunta del Tribunal de Comptes i els òrgans
de control extern autonòmics, de forma que les seves
conclusions han de formar part d’un informe d’abast nacional
que analitzarà el tema des d’aquesta perspectiva.

Es tracta d’un informe de caràcter específic que no examina
els comptes anuals, sinó determinats aspectes de la gestió i el
control dels béns que integren el patrimoni municipal del sòl
d’una mostra d’ajuntaments, que es varen seleccionar d’acord
amb els criteris que s’establiren també a nivell nacional. En el
cas de les Illes Balears l’àmbit subjectiu està conformat pels
següents municipis: Palma, Marratxí, Eivissa, Llucmajor, Santa
Eulària del Riu, Inca i Maó. Tot seguit pas a detallar els
principals aspectes d’aquest informe.

La primera part consisteix en informació general dels
instruments de planejament i control del patrimoni municipal
del sòl relativa als set municipis esmentats. Tots aquests
municipis compten amb instruments de planejament general -
pla general o normes subsidiàries de planejament-, però cap
d’ells no té formalment constituït el patrimoni municipal del
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sòl, i incompleixen així el mandat que estableix la legislació
urbanística; tampoc no compten amb inventaris específics al
respecte, tot i que l’Ajuntament d’Eivissa té estructurat
l’inventari general de forma que permet obtenir informació
sobre el tema. Només els ajuntaments de Llucmajor, Eivissa,
Inca i Palma tenen establert algun mètode comptable de control
per fer el seguiment dels recursos afectats al patrimoni
municipal del sòl que no s’han materialitzat en terrenys o altres
béns, és a dir, els casos de monetitzacions d’aprofitaments
urbanístics. La resta de municipis no compten amb aquest
mètode de control comptable.

L’expropiació és la fórmula més habitual d’obtenció de
terrenys per destinar-los al patrimoni municipal del sòl -el 45%
de l’import total de béns obtingut s’han realitzat per aquest
conducte, per aquesta fórmula-, mentre que les vendes
destinades a la conservació, gestió o ampliació del propi
patrimoni són la forma més comuna de sortida, seguides de
l’aplicació a altres finalitats d’interès social, com ara són
cessions de solars a altres administracions per a diversos
serveis públics.

Això quant a la primera part, que es referia als set
municipis.

L’examen d’expedients en concret es va realitzar únicament
a l’Ajuntament de Palma, que era el que havia tingut major
moviment d’elements del patrimoni municipal del sòl en aquest
exercici i que era aquest criteri el que es va establir a nivell
nacional a l’hora de determinar a quin municipi s’havia de fer
la darrera fase de la fiscalització. S’analitzaren en aquest cas 15
expedients d’altes, és a dir, d’ingressos obtinguts com a
patrimoni municipal del sòl sobre un total de 35 expedients, i
3 de sortides, és a dir, de béns que varen sortir del patrimoni
municipal del sòl sobre un total de 4 que hi havia en aquell
període.

Les recomanacions que es fan a l’informe són les següents:
Amb caràcter general per a tots els ajuntaments examinats,
complir estrictament la tramitació prevista a la legislació vigent
per a la gestió de patrimoni municipal del sòl; constituir de
manera formal el patrimoni municipal del sòl a cada
ajuntament, tal com estableix la legislació urbanística;
constituir l’inventari de béns del patrimoni municipal del sòl de
forma separada de la resta de béns municipals; procedir a la
conciliació entre la valoració que figura a l’inventari de béns
municipals i el valor expressat a la comptabilitat i adoptar les
mesures oportunes per tal de garantir la seva actualització amb
la utilització d’aplicacions informàtiques que permetin el
correcte seguiment posterior; establir els procediments
comptables necessaris, especialment en matèria de projectes de
despesa amb finançament afectat, per tal de poder efectuar un
seguiment exhaustiu de la correlació que en tot moment ha
d’existir entre els ingressos derivats del patrimoni municipal
del sòl i les despeses que de conformitat amb la normativa
aplicable es puguin finançar; donar prioritat dintre dels
objectius del patrimoni municipal del sòl a la promoció de
l’accés a l’habitatge per tal de fer efectiu el dret a gaudir d’un
habitatge digne i adequat com a principal finalitat d’aquest
patrimoni.

I després, amb caràcter específic per a l’Ajuntament de
Palma, que és el que es va fer a la darrera fase, la mostra de la
darrera fase, reduir l’ús, amb caràcter general, de la permuta de
recursos del patrimoni municipal del sòl per a finançament de
les operacions d’expropiació, i documentar i justificar
adequadament les valoracions dels béns relatius al patrimoni
municipal del sòl.

Únicament s’ha de destacar aquí, finalment, que aquest
informe va ser el primer que va fer una sindicatura en relació a
aquest tema a tota Espanya, és a dir, totes les sindicatures i el
Tribunal de Comptes han de fer, com ja he dit abans, un
informe global, però els primers de tots a Espanya que vàrem
tenir acabada la feina vàrem ser nosaltres, per dir-ho de
qualque forma, probablement perquè teníem un nombre de
municipis bastant reduït sobre els quals treballar i altres
comunitats autònomes es trobaven amb un nombre de
municipis més important, i per això va ser més dificultós, però
vull destacar aquí que una institució jove o recent com la nostra
sí que va, en aquest sentit sumant-se a la iniciativa a nivell
nacional, va aconseguir ser punters en aquest àmbit. 

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas Cladera. Torn per als grups parlamentaris
per si volen formular preguntes o observacions. Té la paraula
la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En aquesta ocasió crec que és
obligat, en nom del meu grup, en nom personal i del meu grup,
agrair-los d’una manera més fefaent aquest informe perquè la
veritat és que ha donat llum sobre un tema que a nosaltres ens
preocupava moltíssim, i em referiré concretament al tema de
Son Espases. Els vull agrair aquest informe exhaustiu i rigorós
sobre el tractament que s’ha donat a aquesta adquisició de sòl
i la puntualització d’algunes de les deficiències que ha tengut
la tramitació d’aquest expedient, ja que, tot i que des del nostre
grup i d’altres grups amb representants dins aquesta cambra se
sospitaven i s’havien denunciat aquestes deficiències, no
s’havien reconegut mai. 

Crec que amb aquest informe contundent, i clar, i rigorós
que ha presentat la Sindicatura de Comptes crec que no hi ha
dubte que es poden millorar moltíssim aquests aspectes de la
gestió de sòl, sobretot en aspectes tan puntuals i que d’una
manera especifica recomana documentar i justificar
adequadament les valoracions dels béns resultats del patrimoni
municipal de sòl, crec que s’han de justificar perfectament, crec
que és un aclariment que era molt necessari, i especialment des
del nostre grup els ho volem agrair moltíssim.

Per tant, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vadell. Sr. Boned, pel Grup Socialista.
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EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que correspon en primer
felicitar la Sindicatura per haver estat, com ells mateixos han
afirmat, els primers a complir la previsió que hi havia en aquest
tema en concret d’anàlisi i gestió dels recursos integrats del
patrimoni municipal del sòl.

Jo crec que hi ha alguns detalls que sí són remarcables. Ho
és el fet que s’hagi constatat mitjançant aquest informe que no
hi ha ni un sol dels ajuntaments d’aquesta comunitat autònoma
que hagi complert el que s’espera i el que entenem tots que s’ha
de fer, que és constituir aquest patrimoni municipal del sòl, i
s’ha de dir al mateix temps que en el futur esperam que no passi
només per la constitució d’aquest patrimoni municipal sinó que,
a més a més, s’adoptin les mesures i es busquin les fórmules i
els mètodes necessaris per als necessaris control i seguiment
continus d’aquest patrimoni municipal del sòl.

Crec que és important una de les puntualitzacions que es
fan, i és que bona part d’aquest patrimoni s’està dedicant a
cessions d’altres coses, que entra dins les opcions que es poden
esperar de la gestió d’aquest tipus de béns, com dic cessions de
solars a altres administracions per a serveis públics. Essent
aquesta una de les qüestions que són susceptibles al voltant
d’aquest patrimoni, des del nostre punt de vista, des del nostre
grup parlamentari, notam la falta que el destí final de la majoria
d’aquest patrimoni municipal del sòl sigui realment el que
s’espera que sigui, i és que serveixi realment per començar a
resoldre un dels més greus problemes que té la nostra comunitat
autònoma, que és l’accés al primer habitatge, l’accés a aquest
habitatge digne per part, sobretot, dels sectors més desfavorits
i que tenen més dificultat per accedir-hi. Aquest patrimoni
municipal del sòl és un element fonamental perquè tots
tenguem les mateixes oportunitats a l’hora d’accedir a un
habitatge digne i crec que d’alguna manera serviria per ajudar
a resoldre aquesta qüestió.

I, bé, vull fer també aquí un desig de futur. S’ha analitzat el
patrimoni municipal del sòl. A mi m’agradaria que en algun
moment la Sindicatura pogués fer una anàlisi del patrimoni
públic del sòl; quan dic públic vull dir que no es limitàs a
patrimoni municipal, sinó que la resta de les administracions
també en algun moment es fessin sensibles a la necessitat de
colAlaboració de totes les administracions per resoldre aquest
tema, aquest problema, i colAlaborassin amb la constitució, cada
una d’aqueixes administracions, les insulars i, per què no?,
l’autonòmica, amb la constitució del seu propi patrimoni públic
de sòl que servís per colAlaborar, que fa molta falta, a resoldre
el problema greu que ja he esmentat.

Volem agrair novament les aportacions fetes, que són, està
clar, molt vàlides i que han de servir per començar a donar
passes de futur per millorar això, que en aquest cas sí he de dir
que hem d’entendre de l’anàlisi feta i de l’informe que quasi
quasi està tot per fer i s’ha de començar a fer, no només ser
receptius sinó actuar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Tadeo i Florit.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, una
vegada més volem agrair la feina feta per la Sindicatura de
Comptes. Creim que aquest informe és molt important de cara
als ajuntaments. Crec que, com bé diu i han dit els altres
portaveus, és un tema prou delicat i, com diu l’article 47 de la
Constitució, es tracta d’impedir l’especulació i de fer efectiu el
dret de gaudir d’un habitatge digne i adequat.

En aquest sentit crec que també hem de donar l’enhorabona
a la Sindicatura de Comptes per haver estat els primers a fer
aquest informe a nivell nacional, a nivell de l’Estat espanyol,
d’Espanya, i senzillament, bé, recomanar als ajuntaments que
recullin les recomanacions fetes no tan sols als ajuntaments que
figuren aquí, sinó que es faci extensiu a tots els ajuntaments de
la comunitat autònoma que vetllin per l’interès del ciutadà en
aquest sentit, en el sentit del patrimoni municipal del sòl, una
cosa molt important i que trob que influeix d’una manera molt
clara en l’habitatge i el cost que tenen els habitatges per als
ciutadans de la nostra comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Sr. Mas Cladera, síndic major, 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. He de reiterar, com ja he dit,
que aquest informe respon a una iniciativa conjunta del
Tribunal del Comptes i els tribunals de comptes autonòmics, és
a dir, els òrgans de control extern, de tal forma que tot el pla de
treball, totes les directrius tècniques i tota la metodologia que
s’ha utilitzat s’ha fet de comú acord, és a dir, hem participat els
dotze tribunals autonòmics, bé, els onze que funcionam més el
Tribunal de Comptes, a l’hora de planificar aquest treball. Venc
a dir que no és una qüestió que imposàs pel Tribunal de
Comptes i els altres l’acollíssim o viceversa, sinó que ha estat
una feina feta en conjunt.

Llavors tota la manera de seleccionar els ajuntaments que
s’havien de triar, quin tipus d’anàlisis s’havien de fer, etc., s’ha
fet a través d’una comissió integrada per membres de totes
aquestes institucions. Pensam que era un treball que era útil
sobretot el coneixement també a nivell de tota Espanya. 

Els he d’avançar que encara que nosaltres haguem estat els
primers, per allò que hem anant comentant amb altres
sindicatures, els resultats que s’estan veient són molt semblants
a aquí, és a dir, no se separen molt. Fins i tot hi ha algunes
dades que pareixen casualitat però que coincideixen. Per
exemple els béns del patrimoni municipal del sòl representen,
d’aquests municipis, el 2% d’ingressos; a nivell nacional també
és el 2%; és a dir, ha donat la casualitat que pràcticament és



1966 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 79 / 13 de març del 2007 

 

molt exacte, això, no hi ha grans variacions o no s’han vist fins
ara grans variacions d’una comunitat a una altra del que estam
veient aquí. 

L’altra qüestió que també és bastant compartida amb tots els
llocs és el fet que, tot i que aquells municipis que tenen pla
general tenen l’obligació legal de tenir un patrimoni municipal
del sòl, a la gran majoria d’ells no està constituït formalment
aquest patrimoni municipal de sòl. Aquí ja hem vist que cap
municipi, però hi ha altres comunitats on també succeeix, tenint
en compte que no totes les comunitats tenen la mateixa
normativa urbanística, en aquest sentit; hi ha bastants
diferències i per tant s’ha de procedir a un procés
d’acomodació o d’uniformització, però tot i així els punts
bàsics són molt coincidents.

I allò darrer que també voldria destacar, com també ja s’ha
dit fa un moment aquí, és el fet que essent la destinació del
patrimoni municipal del sòl constituir habitatges de protecció
pública o d’un estil semblant, resulta que amb allò que ens hem
trobat és que únicament el 10,7% de les operacions que s’han
produït en aquells municipis durant l’any 2004 s’ha destinat a
aquestes finalitats, la qual cosa és un percentatge que ens va
cridar l’atenció, per com era de baix. Però, repetesc, també ha
succeït igual a la resta d’Espanya, pel que estam veient. El que
passa és que això pensam que constituint-se com toca el
patrimoni municipal del sòl, de forma separada i com ordena la
Llei del sòl, i després gestionar-lo de la forma que toca
normalment això no ha de succeir, i aquesta pensam que serà
una de les funcions que tendrà no sols aquest informe nostre
sinó l’informe conjunt que publicarà a nivell nacional el
Tribunal de Comptes, que servirà, crec jo, per, com a mínim,
posar llum a aquesta realitat que diríem que fins a aquests
moments era pràcticament bastant desconeguda, que és que el
patrimoni municipal del sòl es destina a altres finalitats, també
d’interès públic però que no són habitatge públic. 

Aquesta per ventura seria la conclusió més clara del tema.
No estam parlant del fet que s’infringeixi l’ordenament jurídic,
també estan dins l’ordenament jurídic, però no és el destí
prioritari segons estableix la mateixa legislació del sòl i segons
la jurisprudència reiterada que hi ha dels tribunals de justícia,
que diuen que s’ha de destinar prioritàriament a habitatges.

Jo només vull destacar això i també, com és lògic, tornar a
agrair l’acollida per part dels grups parlamentaris respecte de
la nostra feina. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas Cladera. No hi ha més
intervencions dels grups parlamentaris? Idò acabat el debat
hem d’agrair la presència de la Sindicatura, sobretot les seves
explicacions sobre els informes que s’han presentat. I com
saben els portaveus dels grups parlamentaris s’obri un termini
màxim de 60 minuts per presentar propostes de resolució.
Supòs que no són necessaris 60 minuts; si fan observar a
aquesta presidència el temps que necessiten...

Suspendrem 5 minuts? Idò se suspèn la sessió per 10 minuts
perquè passaran igualment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Tornam començar, senyores diputats, senyors diputats.
Passarem al debat i a la votació de les propostes de resolució
presentades pels grups parlamentaris als diferents debats de
l’ordre del dia d’aquesta sessió.

En primer lloc, referent al primer debat que s’ha celebrat,
sobre l’informe agregat dels comptes generals de les entitats
locals de l’exercici 2003, s’ha presentat una proposta de
resolució per part del Grup Parlamentari Popular. Per fer-ne la
defensa té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, molt
breument, senzillament per dir que la proposta de resolució
consisteix en el fet que el Parlament aprovi l’informe agregat
dels comptes generals i, per una banda, que s’assumeix el
contingut de l’informe agregat i que s’insti les administracions
implicades a atendre les recomanacions que en ell es contenen,
recomanacions que jo entenc que aquí els altres partits, o els
grup parlamentaris, perdó, no presenten propostes de resolució
i només presenten propostes de resolució a l’informe referent
al sòl perquè sabem que hi ha..., també tenen en aquest informe
una sèrie de recomanacions distints ajuntaments governats pels
seus partits, que també podríem dir que incorren en una sèrie
d’ilAlegalitats, aquí més bé ells no volen posar-se..., ni tan sols
opinar, i em referesc concretament per exemple en el cas de
l’Ajuntament de Maó, que una de les recomanacions que hi ha
és que té una desviació de caixa de 100.000 euros. 

En aquest sentit he de dir que entenc perfectament que no
vulguin entrar ni tan sols a valorar ni a presentar cap proposta
de resolució i sí amb una demagògia total ho fan en el tercer
informe presentat pels síndics avui en aquesta comissió,
referent al sòl. 

En aquest sentit he de dir senzillament que nosaltres el que
presentam és aprovar l’informe agregat dels comptes generals
de les entitats locals de l’exercici 2003 i assumir el seu
contingut.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Per fixar posició sobre aquesta proposta
de resolució, pel Grup Parlamentar PSM-Entesa Nacionalista
la Sra. Vadell té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, nosaltres
votarem a favor d’aquesta resolució presentada pel Partit
Popular perquè evidentment aprovam l’informe; ja ho hem dit
a la primera intervenció, quan hi havia el síndic present. I
també creim que és molt encertat el fet d’instar les
administracions afectades a seguir les recomanacions. No hem
presentat propostes de resolució a aquest punt perquè
confiàvem que el Partit Popular, que ho té en compte tot i que
és tan coherent i que ell mateix és el que dóna exemple
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d’assumir aquestes recomanacions, ho faria. Per tant nosaltres
creim que, donant suport a aquesta resolució, donam per ben
complimentada la nostra responsabilitat. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. VAdell. Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que el portaveu del Partit
Popular acaba de provocar una situació absolutament
innecessària, perquè jo crec que si algú en aquest moment
acaba de donar proves de demagògia i de falta de coherència no
és altre que el Grup Popular, en aquests moments, i ho dic
perquè estam com sempre: presentam una proposta de resolució
que en realitat no diu res, no diu absolutament res més que
s’assumeix l’informe i que es transmet a les entitats implicades
i a les administracions implicades perquè assumeixin les
recomanacions que fa la Sindicatura, que això és de calaix. 

D’agrair seria que totes les administracions, l’autonòmica
també, fossin el que diu aquí, receptives a les recomanacions de
la Sindicatura de Comptes, cosa que el govern del Partit
Popular ha demostrat sobradament que no s’ha fet; però com
sempre presentam una proposta de resolució que no diu
absolutament res i llavors a la intervenció intentam tirar la
pedra a veure si ferim algú. Sr. Tadeo, si aquí hi ha un informe
que afecta pràcticament la totalitat dels ajuntaments, o la bona
majoria que han estat informats, d’aquestes illes, no li càpiga
cap dubte que hi haurà ajuntaments de dretes i ajuntaments
d’esquerres que estaran pitjor i n’hi ha d’altres que estaran
millor, segur, però crec que en aquest cas concret no és
precisament feina dels diputats d’aquest parlament analitzar la
feina que fan els ajuntaments, sinó que basta en aquest cas que
ens donem per assabentats de l’informe i de la feina que ha fet
la sindicatura, i que transmetem i que siguin els equips de
govern i els equips d’oposició de cada un d’aquestes
ajuntaments els que valorin l’informe que sobre ells fa la
Sindicatura.

Per tant, Sr. Tadeo, menys demagògia i més aplicar-se el
conte del que un diu quan defensa segons què, però que no vol
sentir ni veure quan li toca complir-ho.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Vol intervenir? Té la paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Demagògia és el que vostè acaba de fer; em diu que jo faig
demagògia perquè present o he fet un esment determinat a les
recomanacions que fa la Sindicatura de Comptes a unes
corporacions locals i a una concreta que he anomenat. Vostè ho
fa amb la seva proposta de resolució que presenta a l’informe
del patrimoni municipal del sòl; fa exactament el mateix. Per

tant el que no entenc és que allò que sigui vàlid a un moment
ho deixi de ser a un altre moment. Que vostès, el Partit
Socialista, han vist que un dels ajuntaments que ha estat...,
perquè és el més gran i és el que més patrimoni de sòl té i més
activitat té en aquest sentit, s’ha inspeccionat més a fons, i
intenten treure una cosa que han vingut traient durant tota
aquesta legislatura, pràcticament, que és la construcció d’un
nou hospital de referència.

 Demagògia, torn repetir, la que fa en tot cas l’oposició, que
mira tan sols cap aquí on vol. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam, idò, a la votació d’aquesta proposta
de resolució presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Efectivament, tal com ja s’havia anunciat pels portaveus,
s’aprova per unanimitat.

I passam al debat de les propostes de resolució presentades
a l’informe del compte general de la Universitat de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2005. També s’ha presentat
una proposta de resolució per part del Grup Parlamentari
Popular, i té la paraula el Sr. Tadeo i Florit per defensar-la.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En els
mateixos termes que la intervenció anterior reiter la proposta de
resolució que presentam a l’informe de la universitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin intervenir? Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sr. President. Només per anunciar el nostre vot
favorable a aquesta proposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Vull anunciar també el nostre vot favorable i només vull
matisar una cosa. Potser en aquest cas també el Sr. Tadeo ens
podria informar, si considera que com que no hem presentat
propostes de resolució tampoc a aquest escrit, potser ell ens pot
informar si també és que la Universitat és de dretes o
d’esquerres i per això no ho han fet. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol la paraula, Sr. Tadeo?
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EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, evitaré
fer comentaris sobre les darreres paraules que ha emprat el
senyor representant del Partit Socialista, que realment
desentonen i no entenc com pot entrar a valorar una institució
com és la Universitat de les Illes Balears en aquest sentit.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò passam a la votació d’aquesta proposta de
resolució que entenc que també s’aprova per unanimitat. Queda
aprovada, idò, per unanimitat.

Passarem ara al debat de les propostes de resolució
presentades a l’Informe sobre la gestió i el control dels recursos
integrants del patrimoni municipal del sòl corresponent a
l’exercici 2004. 

En primer lloc, farem la defensa de la proposta de resolució,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Té
la paraula per a la seva defensa la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. El PSM-Entesa Nacionalista ha
presentat una proposta de resolució que, francament, és molt
bona de defensar, és una simple conseqüència lògica de
l’informe que ha presentat la Sindicatura de Comptes. 

A l’apartat de l’Informe sobre la gestió i el control dels
recursos integrants del patrimoni municipal del sòl
corresponent a l’exercici 2004 hi ha -com ha dit el síndic- un
informe exhaustiu sobre els moviments que hi ha hagut a
l’Ajuntament de Palma. 

Concretament, quan es refereix a l’expedient A4, que
correspon l’adquisició directe dels terrenys per part de
l’ajuntament per ser cedits a la CAIB per a la construcció de
l’hospital de referència a les Illes Balears, hi ha una sèrie de
punts als quals es constaten una sèrie d’irregularitats
gravíssimes que creim que constaten allò que hem dit els grups
parlamentaris de l’oposició durant pràcticament tots aquests
anys en què s’ha gestionat la construcció d’aquest nou hospital.

Comença dient, “l’informe justifica -diu- el procediment
d’adjudicació és de data posterior a l’acord adoptat per la
Comissió de Govern per a l’adquisició i en aquest no
s’explicita a quin apartat de l’article 141 del text refós, habilita
la utilització del procediment negociat a la publicitat”. Per aquí
ja començam, hi ha una irregularitat en el procediment de
compra. 

Després hi ha una altra constatació, que diu que el
planejament urbanístic municipal no permetia als mateixos
terrenys la finalitat a la qual estava destinada la compra. Per
tant, hi ha un altre incompliment total a la Llei del sòl.

Hi ha un altre apartat allà on diu que “no consta previsió de
recuperació per l’Ajuntament dels recursos del patrimoni
municipal de sòl disposat a aquesta operació”. 

I un altre que encara és molt més contundent que diu que
“els criteris de valoració dels terrenys són els prevists a l’article
26 de la Llei 6/1998, segons informa l’Oficina tècnica de gestió
urbanística de l’Ajuntament de Palma. No obstant això, a
l’expedient no figura l’estudi comparatiu del valor del sòl de
finques anàlogues, considerant el règim urbanístic, situació,
extensió i naturalesa de les mateixes finques a què es refereix
l’esmentat article”. Per tant, aquí hi ha una constatació que
l’Ajuntament de Palma va mentir, hi va haver una ocultació,
vaja!, un frau documental perquè no existia aquest estudi
comparatiu que diu que sí que hi és, o sigui, al mateix informe
de l’ajuntament que diu que hi és. 

I després hi ha una altre incompliment que és que no consta
que s’hagi tramitat el corresponent expedient de despesa
plurianual. 

De totes aquestes constatacions d’irregularitats que
l’informe del síndic diu, se’n desprèn només una conseqüència
que és que s’ha de tornar enrere l’operació i és el que nosaltres
proposam a la nostra proposta de resolució, allà on deim que
“el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Palma a anulAlar el procediment de
compra del solar de Son Espases i l’adjudicació de les obres de
construcció del nou hospital de referència i a recuperar el
projecte inicial de construir-lo a Son Dureta”. 

Per ser coherents no hi ha altra sortida més que aquesta i, si
el Partit Popular vol ser coherent i vol demostrar que ho és, ha
de retirar la proposta de resolució que ell presenta o ha de votar
a favor de la nostra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Sr. Boned, té la paraula per fer
la defensa de la proposta de resolució presentada pel Grup
Parlamentari Socialista i, a la vegada, com havíem acordat amb
els portaveus, fixar posició sobre les dels altres grups.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sí, he de destacar que, contràriament
a l’opinió expressada pel portaveu del Partit Popular en el seu
moment, el motiu que ha provocat que el Grup Socialista no
presentàs propostes de resolució als altres dos informes i sí ho
faci a aquest és molt senzill i molt bo d’entendre per qui té
voluntat real d’entendre-ho. 

Que jo recordi no hi ha hagut ni una iniciativa parlamentària
de cap dels grups referida, en aquests quatre anys d’aquesta
legislatura, a valorar la gestió pressupostària ni de l’Ajuntament
de Maó, ni de l’Ajuntament de Palma, ni de l’Ajuntament
d’Eivissa, que jo recordi no ha estat així, per tant, crec que això
queda prou clar, tampoc no record cap iniciativa objecte de
debat en aquest parlament sobre com es gestiona
pressupostàriament i econòmicament la nostra universitat, no
record cap iniciativa. Ara bé, sí tenc molt present nombroses
iniciatives parlamentàries dels diferents grups d’aquest
parlament referides al tema del solar, dels terrenys, que s’ha
decidit que ha de ser allà on es construeixi el nou hospital, que
és Son Espases. 
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Per això, i tenint en compte incidències, entenem que greus,
detectades per l’informe de la Sindicatura, que es refereixen als
processos inicials de tot el que consideram que ha acabat sent
l’entramat d’especulació entorn a la construcció per part del
Govern d’aquest hospital a Son Espases, volem ressaltar que
fets tan importants i contundents com la utilització d’un
procediment negociat sense publicitat per a l’adquisició
d’aquest solar; el fet que hi hagi informes en data posterior a
l’acord d’adquisició, que justifiquen el procediment
d’adjudicació a més a més; el fet que el planejament urbanístic
vigent no entengués que aquests terrenys eren aptes per a
l’objecte pel qual es volien utilitzar en el moment de la compra
i el fet que, com també ha estat objecte de debat en nombroses
iniciatives al Parlament, la valoració dels terrenys s’hagi fet
també aleatòriament i aquí consti com a incidència que no hi
figura estudi comparatiu del valor del sòl de finques anàlogues;
potser ara trobam explicació a aquell fet i a aquella pregunta
que ens fèiem en el seu moment sobre per què es varen pagar
prop de 24 euros el metre quadrat per a l’adquisició d’aquest
terreny quan altres sòls no urbanitzables, que haurien de ser
també mereixedors segurament dels mateix valor, per a
expropiacions i per a l’execució d’altres tipus
d’infraestructures, el mateix govern o el mateix Partit Popular
que governa a diferents institucions n’ha pagat simplement set.

Crec que aquí ja es comencen a veure i a fer-se evidents
algunes respostes a aquestes preguntes i, repetesc, és aquest el
motiu fonamental que ha provocat la presentació específica
d’aquesta proposta de resolució per part del Grup Parlamentari
Socialista. 

Dit això, he de dir que per la nostra part també donarem
suport a la proposta que presenta el PSM-Entesa Nacionalista
i potser, aquí tenc una opinió diferent de l’opinió de la portaveu
del PSM quant a la necessitat de retirat o no la del Partit
Popular, perquè igual que a les altres tres, crec que la proposta
de les altres dues, aquesta proposta de resolució simplement diu
allò que és quasi, quasi necessari, és a dir, aprovar l’informe de
la Sindicatura, el que entenem que és lògic, i, en segon lloc,
donar-se per assabentat, assumir el contingut d’aquests
informes i traslladar les recomanacions a les administracions
implicades que es desitja que siguin ateses. Repetesc, desitjam
que siguin ateses amb més atenció del que ho fa el mateix
Govern quan és ell el receptor de les incidències i de les
infraccions en nombrosos casos, detectats també en l’informe
de la Sindicatura de Comptes. 

Per tant, jo crec que es pot votar, fins i tot, a favor de la
proposta de resolució del Partit Popular, que no implica
necessàriament la impossibilitat de votar la que presenta el
Grup Parlamentari Socialista, perquè toca temes radicalment
diferents i, sense cap dubte, la nostra sí entra en un tema molt
concret i entra en el fons d’una consideració que, com deim, els
indicis d’irregularitats detectats per aquesta Sindicatura donen
peu al que ha passat, sense cap dubte, a ser un gran entramat
especulatiu en el territori d’aquesta illa entorn a la futura
construcció de l’hospital a Son Espases. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular,
el Sr. Tadeo, també per fer la defensa de la proposta de

resolució presentada pel seu grup i per fixar posició sobre les
dels altres grups.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
proposta de resolució que presentam, en aquest cas, a aquest
informe del sòl, per part del Grup Parlamentari Popular, com
ja bé s’ha dit, va en la mateixa línia que les anteriors, aprovar
l’informe tramès per la Sindicatura de Comptes i, per altra
banda, assumir el seu contingut i instar les administracions
implicades a atendre les recomanacions que conté.

Quant a les propostes de resolució que presenten el Grup
Socialista i el Grup Parlamentari PSM, he de dir que no hi
estam d’acord, no votarem a favor. No creim que les
incidències que hi pugui haver i que planteja l’informe de la
Sindicatura de Comptes siguin suficientment greus per acceptar
les seves propostes de resolució. Creim que l’interès general ja
no tan sols de l’illa de Mallorca sinó de les distintes illes, tenir
aquest nou hospital de referència ubicat a Son Espases és, torn
a repetir, un interès general i en aquest sentit, creim que el que
s’ha fet o com s’ha tramitat l’expedient aquest, potser tengui
alguna incidència però no tan greu per tornar enrere aquesta
operació. 

He de dit també, una vegada més, que allà, a Menorca,,
també es fa un nou hospital, que com tots vostès saben es va
inaugurar fa escassament un mes i a aquest nou hospital, també
els terrenys eren de l’ajuntament, també els va cedir per a una
cosa que no estava establerta i no tenia la seva repercussió
directa com mana la llei, però en aquest cas, tenint en compte
que prima l’interès general i tenir un nou hospital a Menorca,
idò, en cap moment, ningú no s’hi va oposar, crec recordar que
eren uns terrenys, no sé si zona verda o uns terrenys per a temes
educatius o una cosa així...També he de dir que per la
proximitat, està en una urbanització, l’hospital, fins i tot, no es
podria fer en aquell moment o l’ajuntament no els hauria
d’haver cedit en aquell moment, per tant, crec que el Govern de
les Illes Balears i amb el suport, en aquest cas, del Grup
Parlamentari Popular ha duit a terme la construcció d’un nou
hospital a Son Espases, un nou hospital de referència, crec que
encara que hi hagi aquestes incidències que marca la
Sindicatura de Comptes, no són suficients per poder acceptar
de cap manera les propostes de resolució que presenten el Partit
Socialista i el Grup Parlamentari PSM.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, podem sotmetre a votació, idò, les
propostes de...Vol tornar intervenir, Sra. Vadell? Té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Simplement vull dir-li en primer lloc,
que el Grup del PSM donarà suport a les propostes de resolució
presentades pel Grup Socialista i pel Partit Popular, vull dir que
ens sentim bastants satisfets que el Partit Popular presenti el
punt 2 perquè necessàriament el seu punt 2 implica que la seva
conseqüència serà la proposta que nosaltres presentam.
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La proposta que nosaltres presentam és simplement donar
compliment a allò que recomanen al punt 2. Crec que les
recomanacions o les..., no recomanacions, les incidències que
apunta el síndic de Comptes són suficientment greus perquè
vulneren dues lleis, la Llei de contractes i la Llei del sòl, com
a mínim. Per tant, és un procediment ilAlegal, diria jo, i si un
procediment és ilAlegal, s’ha de recuperar la legalitat.

Per tant, si des del punt 2 instam les administracions
implicades a atendre les recomanacions que s’hi contenen, vol
dir que aquest procediment s’haurà de tornar enrere. Per això
ens satisfà moltíssim i, a més, votarem amb moltíssim gust la
proposta de resolució del Partit Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sí, Sr. Boned?

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President, gràcies. Breument, tan sols per fer
referència a algun comentari del portaveu del Grup Popular. 

Crec que queda demostrat a l’Informe de la Sindicatura el
que tantes vegades hem repetit a aquest parlament, i és que el
muntatge que es va fer per part del Govern fent referència al
seu moment a quatre terrenys que tenien opcions per ser allà on
s’ubicàs finalment la construcció d’aquest nou hospital no era
més que una operació d’imatge i una cortina de fum per tapar
quina era la realitat que avui veim quina era en realitat. I,
home!, no sé què és el que li ha d’acabar semblant
suficientment greu o important al Grup Popular perquè es
tenguin en compte alguna de les propostes de resolució perquè
si resulta que en aquest procés d’adquisició d’aquest solar el
Grup Popular considera que fer una valoració absolutament
lliure des de l’administració per a la compra d’uns terrenys
sense tenir en compte, tal com marca la llei, altres valoracions
d’operacions fetes al mateix entorn o a finques anàlogues;
emetre informes sobre l’adjudicació quan ja estava feta aquesta
adjudicació; utilitzar la fórmula d’elecció del solar a dit -com
dic- demostrant que eren un frau aquelles alternatives que es
presentaren i, a més a més, que es constati que en el moment de
la compra aquells terrenys eren rústics i que no servien per a la
construcció que es pretenia o que es diu que es pretenia, que
era la construcció d’un hospital i per tant, havia de ser sòl urbà,
i estava clar que en aquell moment no ho era, si això no és
suficientment greu pel Partit Popular, ja no sé què és el que fa
falta perquè se li mogui una mica la consciència cívica a aquest
Grup Popular. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
senzillament per dir-li al Grup Parlamentari PSM que no

consideram que sigui certa l’afirmació que ha dit que
reconèixer el nostre segon punt implica aprovar en certa
manera la seva proposta, perquè el segon punt senzillament
demana que es doni a conèixer a les distintes administracions
implicades, i són dues recomanacions que hi ha, reduir l’ús en
caràcter general de (...) de recursos del PMS, del patrimoni
municipal de sòl per al finançament d’operacions
d’expropiació, i documentar i justificar adequadament les (...)
dels béns relatius al PMS. Amb això, fins i tot amb el que diu
l’Informe de la Sindicatura de Comptes, en el punt aquest que
abans ha comentat, “no obstant això, a l’expedient no figura
l’estudi comparatiu del valor del sòl”, senzillament diu això,
que no figura l’estudi comparatiu del valor del sòl, però no diu
en cap moment que s’hagi produït una irregularitat.

En aquest sentit, crec que l’interès de tenir un nou hospital
de referència a les Illes Balears no dóna peu a aquest debat i
molt menys, a poder acceptar les propostes de resolució dels
partits de l’oposició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. 

Passarem, idò, a la votació d’aquestes propostes de
resolució i, tal com recull el Reglament, ho farem per ordre
d’entrada. 

Per tant, correspon votar en primer lloc la proposta de
resolució del 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:

Queda, per tant, rebutjada aquesta proposta de resolució.

A continuació procedeix votar la proposta de resolució
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 8.



EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queda, per tant, rebutjada.

Passam ara a la votació de la proposta de resolució
presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor? Tal com s’havia anunciat queda aprovada per
unanimitat.

No havent-hi més assumptes, s’aixeca la sessió. Moltes
gràcies.

DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS
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