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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui, en primer lloc els demanaré si es produeixen
substitucions.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, Sr. President, Carmen Castro substitueix Antoni Serra.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bon dia, president. Isabel Llinàs substitueix Catalina Soler.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Joana Barceló.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Francina Armengol.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT: 

Sembla que no hi ha més substitucions. 

Compareixença RGE núm. 4679/10, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, de l'Hble. Conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre el compte general i auditoria de la
Fundació Balears a l'Exterior corresponent a l'any 2009.

L’ordre del dia d’avui consisteix en la Compareixença RGE
núm. 4679/10, del conseller de Presidència solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular,
per tal d’informar sobre el compte general i auditoria de la
Fundació Balears a l’Exterior corresponent a l’any 2009.

Assisteix l’Hble. Sr. Conseller de Presidència, Sr. Albert
Moragues i Gomila, acompanyat de la Sra. Josefa González i
Jiménez, directora gerent de la Fundació Balears a l’Exterior;
del Sr. Andreu Serra i Martínez, cap de Gabinet, i Joana Maria
Socias, directora general de Relacions amb el Parlament i
Coordinació Normativa.

Té la paraula l’Hble. Sr. Conseller per tal de fer l’exposició
oral sense limitació de temps. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sr. President. En el dia d’avui crec que les primeres
paraules han de ser de felicitació pel naixement del segon fill de
la vicepresidenta de la mesa, he demanat com estava i m’han dit
que ja havia nascut, per tant, li vull expressar públicament les
meves felicitacions, és molt important que el món no s’acabi.

Dit això, donaré entrada a la compareixença que ens ocupa
avui matí, vull dir que, abans d’aclarir els dubtes que poden
haver sorgit a partir de les objeccions indicades a l’auditoria de
la Fundació Balears a l’Exterior per a l’any 2009, m’agradaria
posar de manifest dues qüestions que consider que són
prioritàries: primera, no hi ha cap objecció financera i segona,
totes les objeccions són merament formals i això, ho vull deixar
molt clar, no hi ha objeccions financeres i les objeccions són
merament formals perquè això al llarg del debat segur que té
importància.

Objecció primera, respecte a la disposició de la targeta de
crèdit sense haver obtingut autorització del Consell de Govern.
Pràcticament des del principi de la creació de la Fundació
Balears a l’Exterior ha existit una targeta de crèdit a la qual fa
referència l’auditoria i nosaltres, una vegada que ha sorgit
aquesta objecció, vàrem esbrinar que aquesta és una targeta que
no tenia l’autorització preceptiva que -com saben vostès- és del
Consell de Govern. Crec que és indiscutible la idoneïtat
d’aquesta eina per als viatges a l’exterior que permet no dur
duros en efectiu i per tant, evitar la possible pèrdua o robatori i
a més, sobretot, i fonamentalment per allò que l’hem emprada
és perquè permet abaratir costos molt importants en la
comunicació en aquests viatges internacionals. 

Tot i això, aquesta indiscutible idoneïtat de l’instrument un
cop detectada l’objecció la Fundació Balears a l’Exterior va
solAlicitar l’autorització al Consell de Govern preceptiva, com
dic, i que aquest document no tenia. Dia 9 de juny del 2010 el
director general del Tresor i Política Financera ens va enviar un
escrit en què ens solAlicitava la cancelAlació d’aquesta targeta i
nosaltres, el mateix dia, el 10... això va entrar dia 9, dia 10 va
entrar la solAlicitud al Registre de la fundació i aquest mateix dia
vàrem cancelAlar la targeta i es donar informació a Tresor
d’aquesta cancelAlació. Per tant, és una qüestió formal, és una
incidència que vàrem detectar en un document, en un document
que s’ha resolt durant l’any 2010 ja, s’ha cancelAlat aquesta
targeta de crèdit. He de dir que sobre la utilització de la targeta
de crèdit no hi havia cap objecció, senzillament es parlava d’una
targeta de crèdit que no es podia tenir perquè no tenia les
autoritzacions pertinents.

Objecció, número 2, respecte a l’augment de capítol 1 en el
pressupost del 2009. Aquest augment no representa ni un
increment en la quantitat global del pressupost ni un increment
del personal, són les mateixes persones amb el mateix
pressupost total.

Què ha passat amb l’objecció? Bé, que l’any 2009 es va
voler esmenar l’objecció de l’auditoria de l’any anterior que
indicava que la retribució del capítol 4 s’havia d’aplicar al
capítol 1, una retribució que s’aplicava -com dic- al capítol 4,
l’havíem d’aplicar al capítol 1. Això va ser una objecció que va
sortir a l’auditoria de l’any 2008. Nosaltres, l’any 2009, vàrem
fer els ajusts pressupostaris corresponents i l’any 2009
l’auditoria diu que amb els ajusts que ens va dir que havíem de
fer l’any 2008 ens passat del límit del capítol. 
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Per tant, quan vàrem tenir coneixement d’aquesta objecció
es va corregir en el pressupost del 2010 en totes les
autoritzacions corresponents a la Conselleria d’Economia i
Hisenda, però aquesta -com dic- és una aplicació literal d’una
de les objeccions de l’auditoria del 2008 que vàrem posar l’any
2009 i, aplicant el criteri de l’auditoria, el que va ser és que ens
vàrem passar de la quantitat. Per tant, tornam parlar d’un
aspecte formal, és el mateix personal i és la mateixa despesa, no
hi ha modificacions en aquests aspectes.

L’objecció número 3, respecte de la disfunció considerada
per l’auditoria en relació amb la liquidació del pressupost total
del 2009. Quan l’auditoria assenyala que la fundació no
reflecteix uns ingressos menors és perquè a la pràctica aquesta
situació no s’ha donat. El que va passar és que l’any 2009 la
fundació va disposar de 338.750 euros que havia recuperat d’un
ajut atorgat durant la legislatura anterior a una associació que no
va complir els seus compromisos, vàrem negociar-ne la
devolució i es va produir la devolució.

Aquests ingressos extraordinaris, que varen anar a parar al
compte de la fundació, varen permetre, varen motivar que hi
hagués una minoració de la transferència de la Direcció General
d’Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea pel mateix
import, és a dir, si havíem d’enviar 1.000, en vàrem enviar
1.000 menys el que ja s’havia incorporat mitjançant la
recuperació d’aquesta subvenció que vàrem recuperar. És cert
que el que detecta l’auditoria és que no hi ha l’ajust comptable
corresponent, però això no va significar que la fundació tingués
més recursos, senzillament va significar un estalvi per part de la
Direcció General d’Acció Exterior que va minvar la
transferència anual a la fundació. Per tant, tornam parlar d’una
objecció merament formal que s’ha resolt després via ajusts
comptables.

L’objecció número 4, respecte al fet que s’han duit a terme
dues modificacions pressupostàries en el mes de desembre sense
disposar de l’acord previ del patronat per autoritzar aquesta
tramitació, bé, he de dir que financerament no hi ha cap
problema perquè també es tracta d’un formalisme. És cert que
no es va dur a terme aquest formalisme, com la mateixa
objecció reflecteix. Les decisions de disposició pressupostària
es varen adoptar el mes de desembre i no hi va haver temps
material per convocar prèviament el patronat. El patronat es va
reunir amb posterioritat dia 29 de desembre del 2009 i llavors
sí que se’l va informar de les decisions adoptades. 

El patronat es va donar per assabentat d’aquesta informació
i va aprovar els ajuts atorgats a les dues fundacions, una era la
Fundació (...)  i l’altra la Fundació COINT tot i que a la reunió
del patronat del 16 de febrer del 2010 es va decidir no concedir
l’ajuda ni signar un conveni amb aquesta segona fundació, la
fundació COINT. És a dir, va ser una qüestió merament de
calendari, quan es va conèixer per part de la fundació l’objecció
ja estàvem a finals d’any i per tant, quan vàrem prendre l’acord
d’ajustar-nos a les previsions ja estàvem dins l’any 2010. Per
tant, aquesta és una regularització que hem fet l’any 2010 per
qüestió de calendari.

Finalment, l’objecció número 5, respecte a l’increment de
sou de la gerent. Com vaig poder explicar dimarts 9 de
novembre en el Ple del Parlament, aquesta errada es va produir
quan es varen actualitzar les nòmines de la Fundació Balears a
l’Exterior i es va aplicar equivocadament l’increment anual a tot
el personal. Ho vaig explicar l’altre dia al plenari, es va, per part
de l’agència que du les nòmines de la fundació, aplicar
linealment a tothom el mateix increment i no es va detectar
aquesta errada perquè a efectes pràctics l’increment net de sou
eren 29 euros. 

Per tant, quan ens en vàrem adonar va ser quan efectivament
l’auditoria va posar damunt la taula que s’havia produït un
increment malgrat que les previsions de la Llei de pressuposts
era que no hi podia haver increments. Efectivament, una vegada
es va posar en consideració del plenari del patronat, es varen
prendre les mesures perquè es retornassin els 2.000 euros i
escaig que havia significat aquest increment.

En conclusió, entenem que la Fundació Balears a l’Exterior
ha acreditat que ha pres nota de les objeccions fetes per
l’auditoria del 2009, torn a repetir que totes són de caràcter
formal i que no n’hi ha cap de financera, així i tot totes aquestes
objeccions aparegudes a l’auditoria a hores d’ara estan ja
esmenades. Vull dir també que la conclusió de la mateixa
auditoria és que en el cas de l’opinió financera, de l’auditoria
financera diu clarament que els comptes anuals de l’exercici
2009 en tots els aspectes significatius contenen la informació
necessària i suficient per a la seva interpretació i comprensió
adequada, de conformitat amb principis i normes comptables
generalment acceptats.

Quant a l’informe sobre el compliment de normativa,
exceptuant aquestes cinc objeccions que he intentat explicar, ens
diu també l’auditoria que “en nuestra opinión excepto lo
indicado en los párrafos 1, 2, 3, 4 y 5 -que són aquestes
objeccions- la Fundació Balears a l’Exterior cumple
adecuadamente la legislación más relevante que le es de
aplicación relativa a la administración y control de los fondos
públicos”amb la qual cosa nosaltres ja ens donam per satisfets.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per
un temps màxim de 45 minuts, per tant, deman als portaveus si
volen aquesta suspensió o si podem continuar. Podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions procedeix la
intervenció dels grup parlamentaris, té la paraula pel Grup
Parlamentari Popular el Sr. José María Rodríguez, per un temps
de deu minuts.
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EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias, Sr. Conseller, por
su presencia y su comparecencia aquí acompañado por los altos
cargos que le acompañan. 

Quiero agradecer en primer lugar la diligencia que tuvo la
conselleria en remitir las auditorias que le correspondían. He de
agradecer que siempre la Conselleria de Presidencia cuando se
le ha requerido ha enviado los documentos y lógicamente
también podemos estar aquí debatiendo un documento, con las
discrepancias que tengamos que tener, pero siempre es porque
se ha cumplido con los trámites que establece el reglamento y
que nos obliga la cultura democrática que todos profesamos.

En segundo lugar, veo aquí una cuestión grave, pero que
lógicamente estamos debatiendo y estoy seguro que se ha
arreglado o se va a arreglar y que también supone un avance en
el tema de control del Gobierno y control de cómo de gastan los
recursos en tiempos escasos como los que hay actualmente.

Creo que es muy importante y, como conseller que coordina
también el Gobierno, le pediría que todavía no he recibido las
auditorias que pedí. Es vergonzoso que en el mes de noviembre
estemos sin recibir todavía las auditorias que teóricamente
deberían estar finalizadas a 30 de junio y si no están las
auditorias, las cuentas generales de las empresas y de
organismos públicos que (...) a 30 de junio. Creo que esto es
falta de sensibilidad de algún conseller, de una práctica que si
alguna vez se ha hecho, no por ello tenemos que repetirla
porque si se ha hecho una vez y se repite otra vez, son dos veces
que se ha hecho mal. Creo que no tenemos que ampararnos en
cosas que hizo otro, que hizo mal y por eso a lo mejor no está
gobernando, para no hacerlo los que gobiernan ahora. 

Le repito y le insisto que si queremos mejorar la
transparencia y que los ciudadanos visualicen que hacemos una
labor importante, el Gobierno y la oposición, es necesario que
cumplan el Reglamento y nos envíen los documentos que
necesariamente tienen que, por muy graves que sean, es mucho
peor que se oculten, que no que salgan a la luz como en este
caso.

Ya expusimos durante la Ley instrumental, el debate,
nuestra postura que queríamos mejorar la administración, pues
tenemos una ocasión única y una oportunidad magnífica para
mejorarla y es debatir las cuentas; debatir las cuentas, mirar qué
se ha hecho, mirar qué podemos corregir, mirar qué propósitos
tenemos para hacerlo, pero evidentemente esto lógicamente
tendríamos que buscar que esto se hiciera así.

Sr. Conseller, creo que las cinco salvedades que hace aquí
el auditor son importantes. Usted dice “no hay ninguna de
cuestión”, bien, yo no he acusado nunca que haya una cuestión
de dinero, de apropiación indebida o uso..., no, pero que son
importantes. La primera porque supone que se está utilizando un
instrumento de pago sin permiso y los pagos tenemos
precisamente un interventor, tenemos un tesorero en la
comunidad autónoma para que autorice los pagos o lo tenemos
en esta empresa, en la fundación para que autorice los pagos.
Una tarjeta de crédito es un instrumento con el que usted paga
y a lo mejor está pagando cosas que no son correctas, por lo
tanto hay que mirar si esto es así.

De tal hecho es que usted ha justificado esta tarjeta porque
era necesaria en viajes internaciones, no me ha dicho si sólo se
ha utilizado en viajes internacionales, fuera de España, en el
extranjero, o si también se ha utilizado en España, es una cosa
que me gustaría que me confirmase. La realidad es que según
usted el día 9 de junio del año 2010 Intervención le pidió que
anulase la tarjeta, (...) tendrá argumentos para que esto no
suceda en la fundación como en otros organismos que imagino
que tiene igual, ¿no? Creo que siempre es bueno (...)
Intervención y se estaba dando una práctica que no es la
correcta, pero que aparte de la auditoria la detecta como que no
está autorizada, Intervención cuando ustedes piden el permiso
dice “no, no le doy el permiso” y anula la tarjeta, algo no iba
bien.

En la segunda, la tercera y la cuarta es verdad que todo tiene
un poco de justificación, pero la verdad es que Intervención, no
sé quien lleva..., si tiene intervención propia, de autonomía
propia la misma fundación o es la intervención delegada de la
comunidad autónoma la que hace esto, pero aquí parece que la
aplicación de los presupuestos no está clara. En la primera,
todavía podríamos pensar que bueno, una cuestión que pasa de
capítulo 4 a capítulo 1 va bien, pero en la segunda, es una
interpretación errónea y la tercera, errónea y en beneficio de la
fundación de disponer de más fondos, la que se hace, y en la
cuarta, igual. Claro, si tenemos un presupuesto al cual tenemos
que ceñirnos todo el mundo y aquí se juega con partidas de no
dar de baja las bajas y sólo dar de alta las altas, pues habrá que
enseñar a quien hace este asunto a sumar y a restar, porque si
sólo sumamos no irá bien la cosa, también habrá que restar.

Evidentemente, si sólo se ha sumado y se ha restado lo que
había para sumar, pues alguien ha gastado más dinero del que
este parlamento a través de Intervención ha aprobado para la
Fundación Balears a l’Exterior. 

Por último, la salvedad número 5 es importante porque usted
y yo y todos los que estamos aquí en el mes de junio o en el mes
de mayo, nuestra nómina bajó, bajó este año y la nuestra..., la
mía particularmente porque la Mesa del Parlamento acordó
aplicar unas bajas según los importes, la de los funcionarios
porque el Gobierno acordó unas bajas por el importe. Yo no
pedí explicaciones, no pedí nada, pero si hay una ley que dice
que no pueden subir los sueldos, se equivoca quien hace las
nóminas, que ahora preguntaré quien es, pero la interesada sí
que sabía que le habían subido el sueldo y que no se lo podían
subir. 

La interesada, cuando recibió la nómina..., yo sí que veo mi
nómina mensual, cuando me ingresan más o me ingresan menos
y si la interesada vio que ingresaban más... Por cierto, Sr.
Conseller, no son 29 euros, ¿eh?, usted lo sabe, que una
directora gerente no gana para que el 2,9 sean 29 euros, es
bastante más, son 100 euros casi, como mínimo, son 100 euros
casi, ¿eh?, como mínimo. Y se nota en la nómina, en la mía lo
noto, cuando han bajado y la señora esta pues cuando le
subieron tuvo que enterarse y ha estado año y medio en darse
cuenta -año y medio para darse cuenta-, porque no sé si este año
le han subido otra vez porque a lo mejor este año, lo dirá el año
que viene, sería bueno tomar nota y ver si también este año le
han subido igual que a todos linealmente, hablo de (...) para el
año 2010 y entonces, no esperar a la auditoria del año que viene,
sino este año hacerla.
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Me gustaría saber quien lleva el tema de nóminas en la
fundación, si la lleva el personal de la conselleria o si hay una
empresa a la que se puede pedir responsabilidades porque
también esta obligación es de ella, pero aquí como dije
anteriormente me parece muy bien que esto pase como un error,
pero la interesada sabía que estaba cobrando de más, lo sabía,
porque hay veces que esto se sabe y se ve enseguida.

Quiero tener hoy una comparecencia, conseller, de guante
blanco, porque creo que es más importante tenerla de guante
blanco que no decirnos que si tú más y yo más. Creo que
tenemos que tomar nota y poner orden en la fundación, sin
ninguna acritud, de las cinco salvedades que hay aquí, todas son
por mala gestión, por mala gestión, alguien se ha equivocado
cinco veces en cinco cosas grandes y no ha pasado nada hasta
que no lo ha dicho el auditor en el mes de marzo, abril o mayo
de este año con respecto al año 2009 y esto no puede ser así. 

No puede ser que en un presupuesto se den de alta las partes
que interesan y no se den de baja las partes que no interesan, no
puede ser que se cambien sin la metodología que tiene que
seguirse, no puede ser que se emplee una tarjeta cuando está
prohibido usar tarjetas y no puede ser que a una persona le
suban el sueldo cuando está prohibido que a estos niveles se les
suba el sueldo por cuestión de economía.

Mi reflexión es ésta, en primer lugar saber quién lleva la
gestión económica de la fundación y en segundo lugar decirle
que sería conveniente poner orden en esta gestión económica
porque la verdad es que no se visualiza una buena gestión
económica y a lo mejor es injusto, a lo mejor es injusto, pero la
visualidad que tengo de esto no es la mejor y por favor quisiera
saber quién es quien lleva el tema de personal en la fundación.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. El Grup Parlamentari Mixt
no té cap representant a la sala, per tant, pel Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Sr.
Eduard Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
En primer lloc, també agrair la presència del conseller i de les
persones del seu equip que l’acompanyen. Jo seré breu en la
meva intervenció i també intentaré exhibir el guant blanc i
començaré per no entrar en altres temes que afecten altres
conselleries i que no són objecte de la compareixença que avui
s’havia solAlicitat, ni plantejaré tampoc cap qüestió concreta al
Sr. Conseller perquè el que ha dit en la seva intervenció inicial,
crec que ha estat prou clar i aclaridor com per incidir-hi més,
però sí que vull fer una reflexió global. 

Jo, sincerament, avui tenc la sensació de viure un déjà vu, és
a dir, ja em sembla que he estat vivint les circumstàncies que
ens trobam avui en aquesta comissió i és que des de l’inici de la
legislatura s’ha parlat una i altra vegada de la Fundació Balears
a l’Exterior. No és una crítica, naturalment l’oposició té tot el
dret del món i tot el dret reglamentari a exigir les explicacions
que desitgi sense cap entrebanc per part de cap altra institució,
però també és cert que una i altra vegades les demandes de
l’oposició quant a aquesta conselleria s’han centrat en la
Fundació Balears a l’Exterior i han estat una i altra vegada
també ben exposades, aclarides pel conseller i les ombres de
dubte que en ocasions s’han volgut llançar crec que han estat
també absolutament dissipades.

Si fa un temps el tema era la contractació de personal, ara els
temes que han sortit avui són les objeccions que varen aparèixer
d’aquesta auditoria de la qual es parla: una tarja de crèdit que
com molt bé ha explicat el conseller ha estat un error
immediatament corregit; un augment de capítol 1 que ha resultar
ser una correcció tècnica arran d’uns informes auditors
anteriors, que no han suposat en cap cas aquest augment de
capítol 1, un augment de personal; un presumpte desquadrament
en la liquidació que ha resultat ser a causa d’una subvenció
recuperada per l’incompliment de l’entitat subvencionada; unes
modificacions pressupostàries que són absolutament
transparents malgrat alguns efectes formals per causa de
calendari; i finalment, que és el tema que més s’ha parlat perquè
s’ha parlat aquí i s’ha parlat a plenari, l’increment del sou de la
gerent.

El Sr. Rodríguez parteix d’una premissa que crec que és
molt personal, diu en la seva asseveració, la gerent s’havia
d’adonar de l’augment de sou. Sr. Rodríguez, jo en aquests
moments no sé què cobr, li assegur que jo no sé què cobr i si em
pugen el sou puc estar mesos a adonar-me’n perquè no mir els
extractes del banc. Hi ha molta gent que ho fa així, vostè deu ser
més meticulós, més seriós, més formal, però jo, Sr. Rodríguez,
amb això no, no, ... és la veritat. Per tant, no posi la seva visió
meticulosa de l’economia personal com una categoria global.

Per tant, jo en sortir d’aquí aniré al banc no sigui cosa que
hagi estat cinc mesos o un anys cobrant més del que em tocava.
Sincerament li ho dic, jo, com a membre de la Mesa del
Parlament, vàrem aprovar un retall i supòs que se m’ha aplicat.
Ara ja em crea el dubte que no se m’hagi aplicat i hagi de venir
a comparèixer aquí. No és qüestió d’açò, Sra. Castro, és qüestió
que m’ho gast tot i per tant mentre n’hi ha, n’hi ha. I ja està,
quan s’ha acabat, s’ha acabat. 

Per tant, no facem categories d’anècdotes. Això jo crec que
es vol, la meva percepció, a part de la broma que he intentat fer
aquí, la meva percepció és que l’oposició cerca intentar de
qualque manera poar d’un pou on no hi ha aigua. Una i altra
vegada cerca impossibles irregularitats que al final una i altra
vegada també acaben en fum. De fet, amb el que ens hauríem de
fixar és que l’auditoria dóna el vistiplau global a la gestió de la
Fundació Balears a l’Exterior. Vostè, Sr. Rodríguez, ha acabat
dient que tot això era per mor d’una mala gestió, per a res,
precisament el que fa l’auditoria és donar el vistiplau a la bona
gestió de la Fundació Balears a l’Exterior. Res més.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Josep Maria Costa, per un temps
de deu minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, faré una intervenció no sé
si és de guant blanc o no, però jo pens que l’important és veure
quina és la valoració que es pot realitzar sobre l’auditoria i quins
són els elements importants i quins són els canvis substancials
que es produeixen en termes comparatius amb altres gestions.
Jo pens que això és l’important, i amb aquesta gestió
pròpiament. Per tant, jo voldria que hagués sortit net, net, net -a
veure si ens entenem- però també és veritat que hi ha una
conclusió claríssima, i ara podem analitzar les objeccions.

Tant de bo que normalment les objeccions fossin d’aquestes
característiques i servissin per millorar el funcionament de
l’administració pública, però si les analitzam totes podem veure,
i així ja s’ha vist una mica en l’actitud del portaveu del Partit
Popular, jo pens que els dies podem fer un debat de guant blanc
que serveixi per millorar, jo pens que és el reconeixement
implícit que estam davant el funcionament normal de
l’administració on es produeixen errades com a tota
organització humana que es produeix. Per tant, jo compartesc
aquesta anàlisi del Sr. Rodríguez, però en el sentit també positiu
de dir que es fa una bona feina, i aquesta bona feina així és
auditada.

El tema de la targeta de crèdit, jo em qued amb una cosa que
jo pens que és l’important, a les vint-i-quatre hores s’ha
rectificat. Que no s’hauria d’haver fet perquè no hi havia
l’autorització? No. Què és el sistema idoni? No en tenc dubtes,
i que cal treballar perquè aquests mecanismes de control, de
funcionament amb targetes sigui una generalització dins
l’administració pública. El que jo crec que era molt pitjor era el
funcionament aquell aquí tens tant, te’ls gastes i quan tornis ja
em retràs comptes.

Per tant, pens que mecanismes que no tenien un sentit
d’idoneïtat per mor que no tenies l’empara, però pens que és el
mecanisme que s’ha d’utilitzar perquè així tots sabem on i com
es gasten els doblers públics, i aquesta és una premissa
important que pens que tots els grups estam d’acord i hem de
preservar això per no trobar-nos coses rares. 

Després dels punts 2, 3 i 4 que es plantejaven, vull dir, bé,
que no es cometin aquests errors puntuals, Sr. Conseller, i que
es posin els mecanismes per corregir, però tant de bo, i en
aquest sentit també el vull felicitar una mica perquè davant
d’aquesta cambra s’ha posat en entredit en aquesta legislatura
la feina realitzada des de la fundació que és de la conselleria que
vostè presideix, i pens que aquesta auditoria fa una mostra d’un
funcionament normal d’aquesta fundació. 

Sobre el cinquè punt jo no entraré, en això que plantejava el
Sr. Riudavets perquè tots sabem del sentit epicuri que té moltes
vegades el parlamentarisme polític i el fariseisme que a vegades
hi ha davant de determinades expressions que es puguin
“daixò”; però el que és cert és que el control que se li pot exigir
al conseller li correspon al seu equip humà, però sí tenc clar que
el conseller no és responsable en termes de respondre per
qualsevol dels funcionaris que tengui un desquadrament en una
nòmina perquè crec que seria dur massa lluny el terme de la
responsabilitat, com jo mai no m’atreviria a dir que quan vostè
o qualsevol que hagi estat conseller de Funció Pública, vull dir,
qualsevol errada en el pagament a un funcionari, a un personal
laboral o a una empresa pública sigui una responsabilitat del
conseller de torn.

Crec que no cal dur-ho a aquell extrem, crec que l’importat
és la detecció dels problemes i li puc assegurar, i vostè ho sap
perfectament, que en aquesta comunitat pel que fa a pagaments
a funcionaris, errors n’hi ha hagut un munt, un munt perquè
entre altres, ..., bé, és igual, no ve al debat.

Pens que l’important és que aquí estam davant de cinc temes
que entren dins un funcionament normal, ens quedam amb la
part última d’aquesta auditoria que no és altra que fer un
informe favorable d’alguna manera de la gestió que s’està
realitzant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Pel torn de rèplica, té la paraula
el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Sí, gràcies, Sr. President. Vull dir breument per algunes
qüestions concretes que m’ha plantejat fonamentalment el
portaveu del Grup Popular, però també al fil de la darrera
intervenció del portaveu del Grup Socialista també vull dir que
jo no m’he sentit que el portaveu del Grup Popular, ell ja es
defensarà que no necessita, com vostè sap molt bé, que el
defensi ningú, però jo no m’he sentit en absolut que em
demanàs responsabilitats, em demanava explicacions. Les
responsabilitats si hi fossin vendrien posteriorment, no, però jo
no m’he sentit interpelAlat d’una forma de responsabilitats, però
sí que se m’han demanat explicacions perquè jo som el
responsable fins al final d’aquesta fundació, efectivament no
som responsable del que fa malament un o un altre
concretament, perquè la responsabilitat serà directa de qui ho fa,
però em demanava explicacions polítiques, i jo don explicacions
polítiques en aquest cas, són explicacions politicotècniques, per
dir-ho d’alguna manera. Creguin-me, senyors portaveus, que jo
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no m’he sentit interpelAlat en qüestions de responsabilitat, que
si hi fossin crec que seria una passa posterior. Per tant, ho volia
deixar clar.

El Sr. Rodríguez plantejava una qüestió prèvia que jo he
pres nota que és la diligència o no que té el Govern a contestar
solAlicituds de documentació. Aquesta és una vella batalla que
té el Sr. Rodríguez amb el Govern, que l’ha mantinguda durant
tota la legislatura i que fins al darrer moment supòs que la
mantindrà. Jo en prenc nota i miraré efectivament quines són les
peticions que ha fet i quina és la tardança que hi ha hagut o que
hi ha a contestar i intentaré també conèixer per quina raó no se
li contesta. Jo ho he dit sempre i ho vull tornar a dir, crec que el
joc parlamentari és el que és, independentment del que hagués
pogut passar fa quatre anys o seixanta, això és independentment,
tenim un reglament que ens concerneix a tots i tots l’hem de
complir amb el màxim de diligència possible, i si efectivament
això que vostè diu és així doncs jo prenc nota i intentaré
assabentar-me què passa perquè crec que tots ens anima el
mateix desig que finalment és millorar en aquest cas les
qüestions de les auditories, millorar l’administració, sigui
directament la nostra sigui el sector públic.

Plantejava el Sr. Rodríguez dues qüestions fonamentals de
les objeccions, el 2, el 3 i el 4, crec que tots estam d’acord que
són objeccions fetes perquè la cosa està feta malament, però que
té una explicació i que s’ha resolt immediatament desprès fora
del temps que ho hauríem d’haver fet, però, per tant, això queda
reflectit. 

La primera objecció que és la targeta sense permís, jo vull
dir, Sr. Rodríguez, que la targeta és un instrument que nosaltres
vàrem trobar fet. Nosaltres vàrem arribar i hi havia una targeta
que tenia la gerent de la fundació, i nosaltres, segurament aquí
va ser l’error, en lloc de mirar si això estava autoritzat vàrem
pensar que estava autoritzat i el que vàrem fer va ser canviar de
nom. La targeta en lloc del nom de l’anterior gerent va ser el
nom del nou gerent. Quan ens adonam que la targeta no està bé?
Quan l’auditoria ens posa damunt la taula dient que la targeta no
compleix amb els requisits que des de l’any 2001 estan vigents
que és que han de ser autoritzades pel Consell de Govern.
Nosaltres demanam solAlicitud al Consell de Govern i, com
també ha recordat el Sr. Rodríguez, se’ns denega per part de
Tresoreria i nosaltres anulAlam la targeta.

Des que vàrem tenir coneixement que la targeta no estava
autoritzada nosaltres la vàrem deixar d’utilitzar. La vàrem
utilitzar, per tant, el primer any, el primer any i mig
aproximadament, des de l’any 2008 i part del 2009, crec que és
així, només l’hem utilitzada a l’estranger, aquesta targeta no té
cap pagament efectuat dins territori nacional ni dins la
comunitat autònoma i, com he dit abans, quan es fa la
comprovació per part de l’auditoria de la utilització de la targeta
tampoc no hi ha cap incidència ni cap objecció feta, però, té
aquest pecat de naixement, aquest pecat original. La targeta es
va fer sense autorització, nosaltres no vàrem comprovar que
tingués autorització i vàrem pensar que estava feta i ho vàrem
fer, la vàrem anulAlar. Per tant, fins aquí el tema de la targeta.
Efectivament, aquesta és una cosa que vàrem fer pensat que fent
el mateix que havíem fet fins en aquell moment fèiem les coses
bé i no va ser així. Per tant, vàrem rectificar i la vàrem
cancelAlar.

En l’objecció número 5, que ja ens ha duit una certa
polèmica jo vull dir el mateix, és a dir, efectivament jo vaig
reconèixer ja l’altra setmana que això va ser un error, que va ser
un error perquè es va aplicar amb caràcter lineal. Com pot
comprendre tothom si no fos un error ningú no fa un increment
de sou que en definitiva significa 29 euros nets perquè
l’aplicació del 2,7 a la nòmina de la gerent va significar també
un increment en l’escala de deduccions de l’IRPF amb la qual
cosa no va arribar ni als 100 euros. Li varen aplicar un
percentatge més amb la qual cosa ..., ningú no fa això per cobrar
29 euros més. Això tothom ho entén, per tant, és un error que jo
vaig reconèixer l’error, jo rectific l’error i avui explic l’error
una altra vegada. Per tant, reconec que va ser un error, rectific
aquell error que es va produir, es rectifica aquest error retornant
les quantitats i avui explic aquell error. Això és el que va passar.

També vàrem comprovar el que ens demanava el Sr.
Rodríguez que no s’hagués produït el mateix error l’any 2010,
no s’ha produït. O sigui, l’any 2010 no hi ha increment de
nòmina de la gerent, dels alts càrrecs com la resta dels alts
càrrecs. Les nòmines, per al seu coneixement, vostè ens demana
qui fa les nòmines tenim contractada una gestoria externa que
es diu Mussoles i Amengual, Mussoles i Amengual, i tenim una
assessoria fiscal externa que es diu Vaquer i Associats.
Aquestes són les dues empreses externes, una que ens fa la
gestió de nòmines i l’altra que ens fa un poc l’assessorament de
caràcter comptable i fiscal de la fundació.

La persona que du la gestió econòmica que no és la UGE
perquè això no és administració, això és sector públic, la
persona que fa de cap d’administració de la fundació és Pau
Morell, és la mateixa persona que feia el mateix a l’anterior
govern. És a dir, tampoc no hem posat gens nova. El Sr. Pau
Morell feia de cap d’administració quan governava el Partit
Popular i durant aquesta legislatura ha continuat fent de cap
d’administració amb l’ajuda externa, com dic, d’aquestes dues
empreses externes. Jo crec que això era el que se m’ha plantejat.

Jo estic d’acord que efectivament les auditories serveixen
per fer el control que l’aplicació de la normativa sigui correcta.
És cert que les auditories es fan sempre post, és a dir, quan hem
acabat l’exercici i, per tant, quan es detecta l’error doncs ja està
dins el pròxim exercici. A mi m’agradaria que per no analitzar
molt durament les objeccions que jo he dit des del principi que
eren objeccions de caràcter formal, que no eren objeccions
financeres sinó que eren objeccions de caràcter merament
formal, a mi m’agradaria que vostès es mirassin i sense voler
comparar de quina manera la Fundació Balears a l’Exterior ha
millorat any rere any. És a dir, vostès miren la primera auditoria
de l’any 2006 i la darrera que tenim ara del 2009 i,
efectivament, com deia el Sr. Rodríguez, ha servit per avançar,
la milloria és substancial. Si l’any 2006 era el primer any que
funcionava, la gent no sabia molt bé com havia de fer les coses,
naturalment hi ha moltes més objeccions i hi ha valoracions de
l’auditoria que són molt més importants. Açò ha servit perquè
l’any 2007 sigui menys dolent, l’any 2008 menys, l’any 2009
menys, i jo esper que l’any 2010 sigui perfecte. Jo, com diuen
en castellà, me daría con un canto en los dientes si totes les
auditories que passin els governs, aquest, l’anterior i el
posterior, tinguessin com a resultat les cinc objeccions que són
de caràcter formal com aquestes, però entenc que efectivament
l’auditoria fa la seva feina, detecta els errors i nosaltres no hem
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de fer més que rectificar les coses que feim malament i en açò
estam.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Moragues. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. José María Rodríguez pel Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Conseller. Bien, yo evidentemente no le he
pedido a usted ninguna responsabilidad política por esta
auditoría. He dicho anteriormente que me satisfacía venir aquí
a aclarar los puntos que había negativos y ver cómo entre todos
podemos mejorar la administración pública de estas islas y
visualizar hacia los ciudadanos que tenemos propósito de
enmienda o al menos que tenemos esfuerzo en hacer el tema
éste. Por lo tanto no le he pedido a usted el tema.

Sí que difiero de la valoración que hacemos aquí usted y yo
y otras personas sobre la importancia que tienen las salvedades
que pone el auditor. Lo que le pedía yo a usted, Sr. Conseller,
era únicamente..., hay muchísimas preguntas pero la que tengo
pendiente son las cuentas generales y las auditorías de empresas
públicas, organismos autónomos y fundaciones, que no las he
recibido. Éstas son las que me interesan porque es cuando
puedes, digamos, realmente fiscalizar la labor del Gobierno. Mi
objetivo es otro, mi objetivo es que no hubiera ninguna
salvedad, o al menos que hubiera una o dos y de menos
importancia que ésta, y para eso hemos hecho la ley
instrumental y estamos haciendo acuerdos de buen..., otra ley
que vendrá, la del buen gobierno, todo esto. Para todo esto
hacemos estas cosas, para que mejore el tema.

Pero yo le voy a decir una cosa: de mayor yo quiero ser
miembro de la Mesa del Parlament, lo quiero ser, porque yo
como todos mantengo mi casa con mi sueldo, no tengo
herencias ni tengo..., digamos que no soy hijo de papá, soy hijo
de un trabajador y me honra mucho esto, y cuando me tocan la
nómina sí que me doy cuenta, yo, ¿eh?, yo sí que me doy
cuenta. Algunos a lo mejor ganan tanto que les basta para llegar
a final de mes; a mí, como casi no me llega para final de mes,
pues lógicamente sí que miro la nómina y sí que me preocupa
esto. Me preocupa inclusive la bondad con que se mira la acción
del Gobierno; me preocupa que un grupo, que me gustaría que
repasase usted la hemeroteca de este parlamento, lo que se ha
dicho de la gestión de gobierno, hoy le parezcan casi bien las
cinco salvedades, y como a mí no me parecen bien y a usted
tampoco, quiero recalcarlo aquí para que al menos seamos
conscientes y seamos consecuentes con nuestra palabra. Cuando
estamos en la oposición tenemos que actuar igual que cuando
estamos en el gobierno, y yo he procurado siempre acompasar
mi palabra con los gestos, y siempre he actuado igual en el
gobierno y siempre he actuado igual en la oposición; he
respondido al Parlamento, he respondido las preguntas, he
hecho explicaciones de una ley antes de mandarla, a todo el
mundo le he atendido y, lógicamente, esto ha sido lo que
posiblemente sea la consecuencia de cómo estamos ahora.

En la primera salvedad, Sr. Conseller, algo no funciona bien,
porque usted dice que se encontró una tarjeta de crédito en la
fundación cuando llegó, pero el auditor, que es el que ha dicho
esto, dice que la tarjeta se aprobó el día 10 de julio del 2009 en
una reunión del patronato, o sea, no es la que había, es una
nueva. Está aquí, lo dice el auditor, no lo dice otro. Por lo tanto,
Sr. Conseller, habrá algo que no funciona bien, porque no es
aquélla que usted dice que había encontrado, no, no, el día 10 de
julio del 2009 el auditor dice que la junta del patronato aprobó
una tarjeta, condicionada a su uso. Yo estoy seguro que habrá
sido así, pero quiero que usted me lo confirme, que ha sido
condicionada a su uso, y que se solicitó a Hacienda permiso
para poder utilizarla. La tarjeta se puso en funcionamiento sin
esperar (...) de Hacienda; cuando sale la salvedad en el
concurso, en la auditoría, ustedes reiteran a Hacienda el permiso
y Haciendo dice: “No, no. No es que no le doy el permiso, es
que tiene que anularla”, y efectivamente se produce en 24 horas,
pero funcionó un año, ¿eh?, ha funcionado un año y pico la
tarjeta, ¿eh? Por lo tanto quiero decir con esto que ésta es la
cuestión.

Esto no es cualquier cosa. A mí me hubiese gustado ver
algún diputado de esta cámara con un hecho así, a siete meses
de las elecciones, lo que diría al Govern. Yo no voy a hacerlo,
yo no voy a hacerlo, yo solamente digo, Sr. Conseller, que a
usted le han engañado, porque si le han dicho que era la tarjeta
que había cuando llegó no es verdad. El auditor dice que se
aprobó esta tarjeta el día 10 de junio del 2009. No tengo por qué
ni (...) la razón ni al auditor; esto es lo que hay.

La segunda salvedad que hay también es importante, porque
dice usted que se ha gastado usted 56.000 euros, és decir, 10
millones de las antiguas pesetas, en el capítulo 1, que no estaban
previstos, y que por lo tanto usted ha gastado 60.000 euros, casi
10 millones de pesetas, sin permiso de este parlamento, sin
permiso de Intervención. Esto lo dice aquí. “La liquidación del
presupuesto 009 muestra exceso de gasto en la partida del
capítulo 1, gastos de personal, de 56.791 euros, lo que supone
un incumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislativo
1/2005, de 24 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de finanzas”. Por lo tanto, Sr. Conseller, si usted lo
quiere ver así bien y, si no, no.

El tercer punto, también otro gratuito, lo que dice usted es
que usted anota como ingresos extras 149.000 euros al capítulo
8, pero no resta 338.750 al capítulo 8. Quiere decir que en vez
de restar 60 y pico millones, 60 millones de pesetas, le suma 25.
Esto lo dice la salvedad número 3, dice esto ¿eh? Si usted dice
que es lo contrario, pues me gustaría que esto se hubiese ido al
auditor para que hubiera rectificado él, no yo, el auditor.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 54 / 17 de novembre del 2010 753

 

La cuarta salvedad dice que ha realizado la fundación
modificaciones de crédito de 149.000 pesetas, 149.000 euros, si
fueran pesetas no sería nada..., no, perdón, que además de (...)
anterior ha realizado en el mes de diciembre para cuadrar caja,
para cuadrar caja, una modificación de 135.000 euros y otra de
40.000 euros, en total 175.000 euros, que son aproximadamente
30 y pico millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Y dice
otra cosa, dice: “Dichas modificaciones han sido realizadas sin
el acuerdo previo del patronato”, o sea, no ya, no ya de
Hacienda, sino que ni siquiera el patronato ha aprobado estas
modificaciones. Y por último, y por último... Y por supuesto, al
no aprobarlas el patronato no se ha solicitado la modificación de
presupuestos al conseller competente, que es el de Hacienda,
también se ha hecho sin aprobación de este parlamento.

Y la última es la alteración de la ley en cuanto unas personas
se suben el 2,9 el sueldo, y como gana tanto como algún
miembro de la Mesa tampoco se ha dado cuenta de que le
ingresan de más en su nómina, de que no ha tenido (...) igual
sino que ingresa de más en su nómina. Yo sí que me hubiese
dado cuenta de esto, y si no el día que quiera usted me ponga
1.000 euros en mi cuenta y verá cómo me doy cuenta de que hay
1.000 euros más, yo sí que me doy cuenta que hay 1.000 euros
más.

Por lo tanto, Sr. Conseller, de su contestación le digo que
sigo con el mismo tono que he querido hacer antes pero no es
tan banal el tema éste. Es preocupante, estoy seguro que a usted
le preocupa como a mí y que lógicamente tendrá interés en que
esto se subsane, pero por favor no banalicemos lo que es muy
grave. Esto es muy grave, hay que subsanarlo, estamos a tiempo
de subsanarlo; yo no voy a pedir por ello nada, digo ninguna
cuestión política, pero creo que estamos a tiempo de poder
arreglar el tema.

Muchas gracias, Sr. Presidente, por su magnificencia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula, pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, el Sr.
Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Jo no necessitaré la seva
magnificència, seré breu. En primer lloc he de dir que m’ha
sorprès moltíssim que el Sr. Rodríguez digués que volia ser
membre de la Mesa del Parlament, jo em pensava que volia ser
una altra cosa; potser qualcú s’alegrarà d’aquest canvi.

(Rialles)

Vull dir que..., però, bé... 

(Remor de veus i més rialles)

A veure, quant a allò de fill de papà, Sr. Rodríguez, res de
res; fill de sabater de banqueta, i per açò, precisament per açò i
amb molt d’honor sempre he tingut una relativa poca estima als
doblers. Vostè pot dir que és un punt de bohèmia i potser serà
així, però el que sí també és segur és que el que li manca, a
vostè, o almanco..., és un enorme sentit de l’humor. Jo agrairia
que fes un esforç en aquest sentit perquè és bo que els candidats
al que sigui, o a membre de la Mesa fins i tot, tenguin una mica
més de sentit de l’humor.

El que no em sembla tan divertit és l’intent que està fent
vostè, amb una retòrica elegant, de fer passar errors per
irregularitats, i açò és el que una i altra vegada vostè intenta, i
açò, el que sí em sembla greu, ha acabat dient vostè a la seva
intervenció darrera que li semblaven greus aquestes cinc
objeccions. A mi em sembla que és greu que el que són simples
errors, i s’ha demostrat, els intenti fer passar per irregularitats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Josep Maria Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies. Jo tampoc no abusaré del temps, però jo crec que hi
ha algunes coses, és a dir, estam davant...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, està en l’ús de la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Estam davant d’una auditoria on es
reflecteix una sèrie de qüestions i punt. El conseller ja ho ha dit,
ha pres bona nota, però també tots..., ha utilitzat una expressió
castellana que ara no record, però ha vengut a dir que..., exacte,
con un canto en los dientes. Per tant jo pens que estam davant
d’un funcionament normal, reiter, amb els errors humans de tota
empresa pública o privada.

Bé, jo ja no entraré en aquestes qüestions, però jo pens que
quan un posa intenció de voler entendre s’entén, és a dir, el
conseller ha explicat que era -i si de cas ara ens ho aclarirà- que
hi havia una targeta de crèdit que ja venia d’abans, i el Sr.
Rodríguez diu que no, que això pareix que no és vera perquè és
del 2009, i aquesta és la pregunta que, si ens ho pot aclarir,
supòs que això deu ser la renovació anual que es produeix en
tota targeta o alguna qüestió que vostè ja ens aclarirà al
respecte.
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Amb això acab, però també he de dir que, a part d’alguna
broma que se pugui fer, jo pens que en els moments que vivim
de crisi econòmica crec que es fa moltes vegades un flac favor
de començar a desqualificar directament o indirectament si un
guanya més o un menys, sobretot pel respecte que me mereixen
el Sr. Rotger o el mateix Sr. Riudavets, que són aquí, i cadascú
cobra el seu sou digne en funció de les feines que realitza des de
l’acció pública, i això és el que s’ha de respectar, i el joc amb
això a vegades produeix que l’opinió pública tengui el que jo
crec que és una idea distorsionada dels que ens dedicam al
servei públic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Per tancar el debat té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bé, no
vull afegir més llenya al foc; poc foc hem fet, però, bé, alguna
cosa s’hauria de dir. Miri, Sr. Rodríguez, jo no banalitz en
absolut l’auditoria; tant és així que li he dit que de les
objeccions detectades, totes les hem corregides. 

Li he dit que no era molt greu; vostè diu que és el més greu
que ha passat mai. No és cert. Podem analitzar quan vulgui les
auditories de l’etapa anterior de la gestió de la Fundació Balears
a l’Exterior, quan a final de l’auditoria de l’any 2007 va dir
que..., el mateix auditor va dir que no s’atrevia a donar l’opinió
perquè era tal disbauxa el que hi havia allà dintre que era
incapaç de donar l’opinió. Bé, idò jo dic que des d’aquell
moment a aquest hem canviat molt, des del moment que quan
agafaven les auditories no sabien per on les havien d’agafar
perquè es gestionava fatal a ara, idò hem canviat molt. Jo no
vull banalitzar, però li vull dir que jo ho recull i ho rectific. És
que l’any 2007 no van rectificar les objeccions del 2006, no les
van rectificar. No va passar res, eh?, i estem parlant de coses
molt importants: d’unes subvencions de 450.000 euros que per
primera vegada s’havien de retornar, un rebombori, un
rebombori que es va haver de rectificar, però no es va rectificar
allà; de la utilització de la pòlissa de crèdit, de la targeta de
crèdit, Sr. Rodríguez...

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Una cuestión de orden, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Rodríguez, està en ús de la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Una cuestión de orden, Sr. Presidente. Se está incumpliendo
el Reglamento de esta cámara...

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha qüestió d’ordre, Sr. Rodríguez. Està en ús de la
paraula el Sr. Conseller.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Se está incumpliendo el Reglamento de esta cámara y pido
una cuestión de orden, por favor...

EL SR. PRESIDENT:

Està en ús de la paraula el Sr. Conseller, Sr. Rodríguez. No
té la paraula, no té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

El conseller no puede venir aquí a juzgar otro gobierno. Ha
de responder (...).

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez, li repetesc que no té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Bé, jo no vull jutjar un altre govern, Sr. Rodríguez,
senzillament el que no vull és que vostè acabi la seva
intervenció acusant-nos, a nosaltres, dient que banalitzam
l’auditoria i que és molt greu. Idò miri, Sr. Rodríguez, no
banalitzam l’auditoria; les auditories banalitzades varen ser la
del 2006 i la del 2007, que van ser les seves, que no va rectificar
absolutament res, no va rectificar absolutament res, coses
absolutament molt més greus que les nostres. Per tant no em
digui que jo banalitz res perquè no és cert, i açò a mi -permeti
l’expressió- m’enfada, açò m’enfada, no banalitz res, Sr.
Rodríguez, és així, és així.

Jo no continuaré per aquí, acceptaré que efectivament tengui
raó i no vull seguir per aquí, però no banalitz res, i per tant jo ja
li he dit a la meva intervenció que, quan vulgui, podem
comparar el nivell de les objeccions d’aquesta auditoria amb el
nivell de les objeccions de la seva etapa. Jo no ho vull fer, però
tampoc vostè el que no pot fer és sobrecarregar els adjectius de
l’actuació que hem fet nosaltres al front de la Fundació Balears
a l’Exterior. A mi em sap greu dir-li però crec que és així.

Per tant crec que efectivament les auditories, i acab, Sr.
President, les auditories han de servir per millorar, però també
han de servir per mantenir un cert rigor a l’hora d’analitzar les
auditories, i malauradament hem d’analitzar les auditories
també comparant quina ha estat la trajectòria de la gestió, en
aquest cas a la Fundació Balears a l’Exterior, que és l’ens que
en aquest moment analitzam, i jo crec que a la darrera
intervenció, Sr. Rodríguez, crec que ha perdut l’objectivitat.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Una vegada esgotat... Sí, Sr. Rodríguez, digui.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Una cuestión de orden, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Digui.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

El conseller de Presidencia ha comparecido aquí para
responder de una auditoría de la empresa Fundación. El
conseller, si quiere aquí hacer referencia a cualquier otro
documento de esta administración pública del Gobierno, que su
grupo parlamentario lo convoque y entonces comparezca, pero
no puede bajo ningún concepto hacer comparecer a un diputado
del Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto protesto
enérgicamente por no haber interrumpido cuando el conseller ha
empezado a decir temas que no estaban en la comparecencia de
hoy.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Rodríguez. No, no...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Una qüestió d’ordre...

EL SR. PRESIDENT:

Digui.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Crec que ja que s’invoca el Reglament, el president, si havia
d’interrompre, havia d’interrompre el Sr. Rodríguez quan ha
començat a parlar d’informes d’altres conselleries que no tenien
res a veure amb la compareixença del Sr. Conseller.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

És la seva opinió, Sr. Riudavets. Jo..., no, no, per donar per
tancada ja aquesta comissió vull recordar..., Sr. Rodríguez, Sr.
Rodríguez, jo li record que vostè ha parlat quatre minuts més
que qualsevol altre portaveu, ha dit el que ha volgut i ningú no
l’ha interromput ni ningú no ha demanat que rectifiqui ni que
faci cap declaració diferent de la que ha fet, i el Sr. Conseller ha
estat parlant del tema que vostè li ha plantejat com ha volgut i
el temps que ha hagut de necessitar. 

Ha estat correcte i des d’aquesta presidència s’han fet les
coses correctament.

Una vegada esgotat l’ordre del dia, volem agrair la presència
del Sr. Conseller i dels seus acompanyants.

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