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EL SR. PRESIDENT:

Començarem una de les darreres sessions, encara que crec
que n’hi haurà alguna més. En primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions. 

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
les preguntes RGE núm. 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
i 210/11.

Assisteix l’Hble. Sr. Conseller de Presidència, Sr. Albert
Moragues i Gomila, acompanyat per la Sra. Joana Maria Socias
i pel Sr. Fernando Pozuelo. 

1) Pregunta RGE núm. 202/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a responsabilitats polítiques a la direcció de
l'IBABSA.

Per formular la pregunta RGE núm. 202/11, sobre
responsabilitats polítiques a la direcció de l’IBABSA, intervé el
Sr. Gaspar Oliver i Mut del Grup Parlamentari Popular, el seu
autor, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats,
una vegada llegides les conclusions de l’auditoria de l’any 2009
que s’ha fet a IBABSA, en un dels seus punts podem llegir com
IBABSA l’any 2008 participava en un terç del capital de la
societat Bon Me Segle XXI i l’any 2009 IBABSA va adquirir
les altres dues terceres parts del capital de Bon Me, amb la qual
cosa a finals del 2009 passa a ser soci únic amb el cent per cent
del capital escripturat, però aquesta adquisició -i això és el
preocupant- s’ha fet incomplint els requisits legals que estableix
la Llei3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses
públiques de la CAIB.

Diu l’auditoria també que aquesta societat Bon Me Segle
XXI, el 31 de desembre del 2009, havia incorregut en causa de
dissolució. És a dir que es va comprar una societat que està en
fallida tècnica i a més sense autorització.

Aquesta societat, Bon Me, a la qual es varen concedir també
durant l’any 2009 préstecs sense autorització prèvia, una altra
vegada, de la Direcció General de Política Financera avui, perdó
a finals del 2009, a 31 de desembre, tenia un saldo viu d’aquest
préstec de 216.000 euros, incomplint també la legislació sobre

comptabilitat i rendició de comptes de la CAIB de 19 de
desembre de 1995.

Llegint l’auditoria, les conclusions, es veu també com s’han
incomplert -i ho veurem a les preguntes que vénen a continuació
d’aquesta- la legislació de finances de la CAIB, la Llei de
contractes del sector públic, la legislació de subvencions,
legislació en matèria pressupostària i despesa de personal, la
legislació de caràcter mercantil, la Llei de societats anònimes.

Aquests són els motius, Sr. Moragues, que ens duen a
formular aquesta pregunta, a veure quines responsabilitats
polítiques va demanar el Govern a la direcció d’IBABSA.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula
l’Hble. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament, analitzat
l’informe de l’auditoria, analitzades les causes que fan que
l’auditor posi... la relació d’incompliments... la normativa,
pensant que, en global, la societat compleix adequadament la
legislació exceptuant efectivament les coses que es detallen, bé,
idò el Govern va considerar que no era necessari demanar
responsabilitats de caràcter polític. Sí que el que va fer va ser
establir durant l’any 2010 els mecanismes perquè aquestes
consideracions que fa l’auditoria no es tornassin repetir.

Per tant, això és el que ha fet el Govern, efectivament hem
pres bona nota de les anotacions, de les incidències, de les
recomanacions que fa l’auditoria i l’any 2010 es van resoldre
tots. En el cas concret de cessar de Bon Me..., que efectivament
és així com vostè diu, que com surt apuntat a l’auditoria aquesta
és una incidència determinada que en l’any 2010 va quedar
resolta per la dissolució de la societat i per tant, és una
incidència que s’ha recuperat.

Per tant, fins aquí, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de rèplica, intervé el Sr. Oliver per
un temps de cinc minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. És evident que si no es varen
demanar les responsabilitats polítiques quan tocava, quan es va
tenir l’auditoria, no es podria fer ara en aquests moments. La
consellera, Sra. Amer, ja no és consellera d’Agricultura en
aquests moments i tampoc el gerent, ja no ho és. Quan vàrem
fer nosaltres aquestes preguntes, vàrem poder llegir als mitjans
de comunicació que el gerent havia presentat la dimissió.
Podem dir idò que les preguntes nostres es varen creuar a quan
ell presentava la dimissió i en aquests moments, per tant,
demanar... com ho deia?, demanar responsabilitats polítiques, ja
no hi ha lloc.

El més important, Sr. Moragues, crec que és que, si han pres
nota i han pres bona nota de cara al 2010, pensam que això és el
més important. Crec que s’han incomplert moltes coses i
aquesta auditoria ho reflecteix. Crec que no hi ha excuses, crec
que l’excusa és en tot cas que se li ha passat, se’ls hi ha passat
i aquestes coses no han de succeir.

De totes maneres, en aquest període parlamentari durant
aquesta legislatura no podem saber ja de cara al 2010..., perquè
l’auditoria ja no la podrem demanar i no se’ns podrà fer arribar
aquesta auditoria del 2010 perquè ja no hi serem. Haurà de ser,
en tot cas, en un pròxim període on es pugui veure si realment
s’han pres aquestes mesures perquè això no torni passar. 

És clar, si en aquests moments tampoc no hi ha gerent en
aquesta empresa, no sabem fins a quin punt es podrien demanar
després responsabilitats si hi hagués alguns incompliments o
aquestes auditories demostrassin una mala gestió. Això tal
vegada és el que em preocupa més en aquests moments, Sr.
Conseller, a veure qui controlarà, qui serà el responsable que
IBABSA faci les coses d’acord amb la legislació vigent.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica...

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

Gràcies, Sr. President. Compartesc una bona part de la
intervenció del portaveu del Grup Parlamentari Popular.
Efectivament, la meva preocupació en aquest cas com a nou
responsable de l’àrea d’Agricultura és que les empreses
públiques es gestionin d’acord amb la llei, no pot ser d’altra
manera, i fent cas exprés a les recomanacions de les auditories.

En aquest cas concret de l’auditoria del 2009, que va arribar
molt poc temps després que jo entràs, idò bé, he fet força dins
la mateixa empresa perquè prenguin bona nota que no poden
tornar succeir, independentment d’altres consideracions, les
incidències de l’auditoria.

Veurem al llarg de les preguntes que em fa, Sr. Oliver, que
algunes incidències que surten són canvis de criteris, també
passa, vull dir, cosa que s’ha fet exactament igual que s’havien
fet sempre no havien estat objecte de consideració per part de
l’auditoria fins l’any 2009, però l’any 2009 ho és. No vull
discutir, evidentment, ni puc discutir el criteri de l’auditoria, la
qüestió és que quan surt, surt i si fins ara ho havíem fet d’una
manera i no sortia i ara surt, evidentment, li hem de donar
resposta i no pot tornar sortir aquesta qüestió.

Per la qüestió -i acab ja- concreta de Bon Me, també per
informació a la Cambra, he de dir que aquesta és una empresa,
Bon Me Segle XXI, que efectivament va entrar en situació de
dificultats i va ser adquirida pel Govern, el Govern la va
liquidar l’any 2010 i els actius que vàrem recuperar de les seves
vendes va servir per compensar el passiu. És dir que en principi
vàrem compensar despeses i per tant, Bon Me Segle XXI va ser
objecte d’anàlisi i ja l’any 2010 com li he dit abans s’ha resolt,
al llarg del 2010, la incidència.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

2) Pregunta RGE núm. 203/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a proveïdors de l'IBABSA que han excedit l'import
del contracte.

3) Pregunta RGE núm. 204/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a contractes fraccionats a l'IBABSA.

4) Pregunta RGE núm. 205/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a contractes menors prorrogats a l'IBABSA.

5) Pregunta RGE núm. 206/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment de la Llei 30/2007, de contractes del
sector públic per part de l'IBABSA.

Per formular la pregunta RGE núm. 203/11, sobre
proveïdors d’IBABSA que han excedit l’import del contracte,
intervé el Sr. Gaspar Oliver del Grup Parlamentari Popular per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Crec que és més que evident que
IBABSA està subjecte a la Llei 30/2007, de contractes del
sector públic, per la qual cosa està subjecte als principis de
publicitat, concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i
també no discriminació en les adjudicacions, però és clar, veim
que això és una pràctica que a IBABSA segons l’auditoria no
s’ha duit a terme. Ja sé que a vegades és difícil poder aplicar a
tota la contractació de l’Estat la llei, però és un tema en què, en
definitiva, s’hi han de fer els màxims esforços. 
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Crec que, a tots els que hem governat i als que governen, els
pot passar alguna vegada que no s’hi ajusti completament, però
crec que és una pràctica que s’ha d’intentar retirar i en
definitiva, Sr. Moragues, hi ha una sèrie de punts que diu
l’auditoria que són els que m’agradaria conèixer per saber
l’abast de l’incompliment de la Llei de contractes, l’auditoria no
ho diu, l’abast, però sí que anuncia els temes. 

Per tant, les preguntes que li faria, Sr. Moragues, i amb el
permís del president, agruparia, són les 203, 4, 5 i 6, agruparia
les quatre preguntes, és demanar-li a veure quin és aquest excés
de l’import que s’ha contractat amb dos proveïdors. És a dir, hi
ha dos proveïdors als quals se’ls ha contractat per damunt de...
un excés damunt l’import. 

Demanaria també, diu que hi ha fraccionament d’una sèrie
de contractes, m’agradaria que em pogués dir a quins contractes
hi ha hagut aquest fraccionament; que s’han prorrogat també
contractes menors, la pregunta és a veure quins contractes
menors s’han prorrogat, i després que hi ha una sèrie
d’adjudicacions on no hi ha hagut la publicitat i la concurrència
que marca la llei. També m’agradaria que em digués quines són
aquestes adjudicacions que s’han fet sense publicitat i
concurrència.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Entenc que ha agrupat les 203, 4, 5 i 6. Sr.
Conseller, té la paraula per respondre aquesta acumulació de
preguntes.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Oliver, efectivament vull
començar com he acabat abans, que les recomanacions de
l’auditoria diuen el que diuen, és cert que nosaltres, com li he
dit, hem tengut alguna discrepància amb l’auditoria perquè
s’aplicaven criteris que fins ara no s’havien aplicat, però això no
és l’important. He donat instruccions claríssimes perquè no es
torni repetir, independentment que s’hagin canviat els criteris de
l’auditoria o no, no es tornin repetir situacions com aquesta
perquè com vostè diu, hi estic d’acord, aquí s’han de fer les
coses d’acord amb la llei, que per això hi és. 

Efectivament, aquestes coses surten reflectides a l’auditoria
encara que com dic, i ara intentaré explicar-ho, cadascuna de les
coses que han passat tenen una explicació i en algun cas una
explicació discrepant de la mateixa auditoria.

En el cas concret de quins són els proveïdors que s’han
excedit de l’import del contracte, n’hi ha dos, un és AZASA i
altre és EULEN SA. AZASA és una societat anònima que es diu
Instrumental Quirúrgico i Material Ganadero SA, al qual es
compra material quirúrgic i EULEN com saben és una empresa
de neteja a la qual es va prorrogar el contracte. 

En tot cas, segons els nostres serveis administratius, a
l’IBABSA no s’ha produït cap excés al pagament dels imports
a aquests proveïdors. Entenem des d’IBABSA que l’excés és
atribuïble a un error de càlcul a la pròpia auditoria, perquè hem
d’aclarir que efectivament els auditors afirmen que s’ha produït
un excés en l’import contractat i en els dos contractes inclouen
l’IVA quan els expedients de contracte tots sabem que sempre
es refereixen a import sense IVA i l’auditoria inclou l’IVA i per
tant, s’hauria de descomptar a aquest excés l’import de l’IVA.
A més, els imports pagats a aquests proveïdors corresponen a
distints expedients de contractació.

Pel cas de AZASA, la facturació global sense IVA dins el
2009 és de 171.666 euros desglossat de la manera següent:
32.325 euros, que corresponen a un expedient de contractació
del 2008 per a l’adquisició de tubs, agulles i portatubs per
realitzar campanyes de sanejament, adjudicat dia 10 d’octubre
del 2008 que per mor d’aquesta data tan tardana de contractació
no es va poder factura en la seva totalitat durant aquest exercici
2008 i per tant, això ens carrega la liquidació del 2009;
104.998,53 euros corresponen a l’expedient de contractació del
2009 per a l’adquisició d’identificadors de ramat oví i caprí que
ascendeix com dic a aquest import; la resta són petites compres
que s’engloben dins el contemplat a l’article 4.1g) de la Llei
30/2007, de contractes de sector públic. 

És a dir, són transaccions excloses de l’aplicació de la Llei
de contractes ja que són activitats de caràcter comercial
d’adquisició de béns per retornar-los al tràfic jurídic patrimonial
en l’exercici de l’activitat de l’empresa. Per tant, aquest excés
de l’import d’AZASA que és la primera de les dues que
s’identifiquen és perquè durant l’any 2009 es produeix un
pagament que no fa referència al contracte del 2009 sinó que ve
arrossegat del 2008.

Pel que fa a EULEN, SA l’observació del percentatge
excedit queda explicada amb l’observació de la base imposable
i de l’IVA que he comentat abans, si bé hem de comentar que la
facturació fins al mes d’octubre de l’any 2009, que són 33.829
euros, corresponen a la pròrroga d’un expedient de contractació
6/2007 que es va adjudicar per 33.000 euros i es va prorrogar en
revisió de preus establerta al contracte per 34.650 euros i que la
facturació a partir del novembre de l’any 2009 és la que
correspon a l’expedient de contractació 4/2009 perquè va ser el
moment en què es va treure a concurs altra vegada, fer un
concurs nou, adjudicat dia 24 de gener per un import de 41.500
euros sense IVA i del que es va facturar en despeses per valor
de 6.765. 

La suma de la pròrroga, que té un increment de preus, més
el nou contracte del 2009, que també incrementa els imports, fa
que, efectivament, s’excedeixi al concurs del 2007, però hem de
tenir en compte la pròrroga del 2008 i el nou contracte del 2009,
això en el que fa referència a l’excés de facturació.
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Quant als contractes que s’han fraccionat s’ha de dir que
aquesta és una recomanació que fa sense dir-nos exactament on
és. És a dir, l’auditoria diu “constata que s’han fraccionat alguns
contractes”, però no fa referència concreta a cap, amb la qual
cosa nosaltres quan hem analitzat de què va hem pensat que
l’únic que pot ser, que tengui a veure..., i arribam a aquesta
conclusió perquè analitzam en un moment determinat el quadre
de les incidències, la relació d’incidències, d’empreses que
tenen incidències, que l’auditoria considera que són
fraccionaments les contractacions dels veterinaris que realitzen
les campanyes de sanejament ramader. És això el que li deia
abans. 

Aquests contractes de les distintes campanyes de sanejament
ramader que es fan amb les ADS, amb les associacions de
defensa sanitària, s’han fet així sempre, vull dir que... he duit
aquí, per si ho volen veure, els distints anuncis des de l’any
2004 fins ara, sempre s’ha fet de la mateixa manera, però l’any
2009 l’auditor va considerar que això que havien fet fins ara ja
no estava bé. 

Els he de dir que la pròxima contractació, que és la del 2011,
perquè quan va sortir l’auditoria ja havia passat el termini de
contractacions dels veterinaris per a les campanyes de sanitat
animal, la pròxima... aplicació d’aquesta auditoria es farà d’una
manera que complirà els nous criteris de l’auditoria, però això
com li dic són les contractacions que es fan als distints
veterinaris que donen cobertura a les campanyes sanitàries de
les associacions de defensa sanitària.

En aquest cas, els he de dir ben clarament que és un canvi de
criteri, com dic sempre s’havia fet exactament igual, el 2009
l’auditor considera que s’havia de fer d’una altra manera,
nosaltres hem pres nota i el 2011, que serà el pròxim..., que es
farà el mes que ve, ja es compliran aquests requisits.

La pregunta 205, que demana quins són els contractes
menors que s’han prorrogat, fa referència pràcticament al
mateix. L’auditoria no concreta els contractes menors, a
persones físiques o jurídiques. No obstant això -i com li he dit
abans a la vista del quadre de les empreses que estan citades-,
entenem que també fa referència a les contractacions dels
veterinaris aquests que els acab de comentar, que fan les
campanyes de sanejament ramader, però aquestes contractacions
no s’han prorrogat, no són prorrogables les contractacions, les
contractacions es fan per a la campanya de l’any i després
tornen sortir per a l’any venidor i es fan unes noves campanyes,
i l’auditor considera que això són pròrrogues d’un contracte.
Miri, rar, ho haurem de fer d’una altra manera, però són
pròrrogues de contracte, cada any es contracten veterinaris que
fan per a cada una de les associacions de defensa sanitària, que
són bàsicament les associacions que duen els temes de les races
autòctones, doncs cada any és un contracte distint, però moltes
vegades es repeteixen. Lògicament el veterinari a Mallorca que
s’especialitza en el tractament d’una espècie autòctona, tal
vegada la cabra, doncs naturalment no n’hi ha molts, n’hi ha
molts pocs, per tant, normalment solen ser els mateixos, es
repeteixen, però son contractes diferents ni que moltes vegades
són els mateixos contractats. Sí que és cert, és així, però clar
això són feines que requereixen coneixements tècnics molt
específics, són veterinaris que s’han especialitzat en l’ase
mallorquí o en la vaca vermella de Menorca o la cabra
d’Eivissa, i aquests són els que es presenten.

L’auditor que fins ara no havia dit res, perquè jo dic que
això també es feia cada any així, doncs considera que no es pot
fer d’aquesta manera, per tant, també hem donat instruccions
perquè a partir de l’any 2011 quan es facin aquestes
contractacions es facin d’una manera que sigui més acceptable
per als nous criteris dels auditors.

En darrer lloc, la pregunta 2006, que diu quines són les
adjudicacions fetes sense la publicitat i la concurrència que
obliga la Llei 30/2007? Val a dir que també tenen aquestes
contractacions que identifica l’auditoria, s’ha de dir que podem
presentar una sensació que efectivament es fan les
contractacions, les adjudicacions sense publicitat, però els
explicaré a què fa referència. Fa referència a dues
contractacions que són dues contractacions a dos proveïdors
únics i que un és a Applera Hispania, SA per un import de
51.914 euros, 31.429 per adquisició de maquinària i la resta per
a la compra de reactius. Havíem de comprar una màquina
concreta que era d’aquests, la vàrem comprar per 31mil i
després aquesta màquina funciona amb uns reactius que només
funcionen amb aquesta màquina, és a dir, amb aquesta màquina
només podem emprar aquests reactius i, per tant, no podem fer
un concurs perquè aquesta funciona amb aquest reactiu. Clar, si
sumes les dues coses, l’auditor diu que havíem d’haver fet un
concurs de publicitat i concurrència. En aquest cas és
impossible complir aquesta qüestió perquè clar si tu tens una
màquina que funciona amb un material fungible determinat i no
funciona més que amb aquest material fungible evidentment no
podem comprar una altra cosa. Per tant, si es torna a produir,
que no vol dir que es torni a produir perquè açò passa una
vegada, en aquest cas concret ha passat perquè hem comprat
aquesta màquina, si es torna a produir segurament tornarem a
sortir com a una incidència. Jo li vull llevar importància a
aquesta incidència, sé, efectivament, que s’ha de complir la
legislació, però la legislació ens ha de permetre fer en aquest cas
una interpretació un poquet més ampla. 

L’altre proveïdor al qual fa referència és Biorat Laboratoris,
SA per un import de 42.916 euros, és la compra de material
fungible emprat en funció dels sacrificis d’animals. També és el
mateix d’abans, compram aquest material perquè hem de
comprar-ho, és un material fungible que ens ven aquest
proveïdor i ningú més i, per tant, anam directament a comprar-
ho. Això pel que fa referència a proveïdors únics.

Fa referència també l’auditoria a associacions on es
produeixen adjudicacions a associacions de races autòctones, i
també té una explicació molt lògica, escolti, si nosaltres hem de
donar, hem de fer una adjudicació a les associacions de races
autòctones evidentment només podrem donar aquestes
adjudicacions a cada una de les associacions que es dedica a
cada una de les races autòctones, no li podem donar un ajut a
l’associació de raça autòctona per exemple, ho torn a repetir, de
l’ase de Mallorca, no li podem donar als que crien indiots de
Menorca, perquè açò no pot ser. És cert que aquí hi ha una
espècie de ficció que ens -permetin-me l’expressió- passam pel
forro la legislació, no, no podem fer res més. És a dir, si
nosaltres hem de donar, hem de fer una adjudicació perquè facin
les feines de classificació zootècnica, els programes de
conservació i millora genètica, que són els programes que
desenvolupen les associacions de races autòctones, només ho
podem fer amb cada un d’ells. 
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Per tant, aquí no hi ha pública concurrència, no hi ha
publicitat perquè no hi ha cap interlocutor més, no ha hi quatre-
centes associacions que fan el mateix, hi ha una associació que
fa una cosa determinada i hem de fer convenis amb ells els
programes, com dic, de caracterització tècnica de cada una
d’aquestes races. Per tant, clar, açò surt perquè si tu fas una
aplicació estricta de la literalitat de la llei efectivament surt que
no hem fet aquesta adjudicació d’acord amb els criteris que diu
que han de ser de publicitat i de concurrència, però no n’hi pot
haver, publicitat i concurrència no n’hi pot haver perquè només
hi ha una associació a la qual li encarregam una cosa. Aquí surt
aquesta qüestió.

Finalment, surt també que hi ha hagut una adjudicació feta
sense publicitat i concurrència en agència de viatge. És cert que
l’any 2009, com havíem fet sempre, doncs els viatges que fa
IBABSA varen ascendir a 18 mil euros que és el que posa en
marxa tota aquesta possibilitat que les adjudicacions s’hagin fet
malament. És cert, en aquest cas ens vàrem excedir de l’import
que permetia fer-se, que són 18 mil euros, si tu gastes més de 18
mil euros has de fer un concurs i has de fer un concurs de
publicitat , una agència de viatges perquè faci açò. Però d’açò,
quan ens n’adonarem? Ens n’adonarem a final d’any, quan els
altres any mai no passava de 18 mil euros doncs aquesta vegada
ha passat de 18 mil euros i, efectivament, l’auditoria ho detecta.
En aquest cas d’agència de viatges sí vaig ordenar a IBABSA
que efectivament es faci com diu la llei. A nosaltres si algú ens
ha de donar, alguna agència de viatges ens ha d’abastir les
necessitats de viatges d’IBABSA doncs s’ha de fer d’acord amb
la publicitat i concurrència, però els volia dir que és la primera
vegada que passa, des que hi ha IBABSA fins l’any 2009, passa
l’any 2009, que a finals d’any superàrem els 18 mil euros que
era la quantitat que ens permetia fer sense publicitat i
concurrència, però açò també ha estat una incidència que
mantenc que no s’ha de tornar a produir perquè s’han donat les
instruccions clares que açò sigui així.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conseller. Té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Poca cosa, Sr. Moragues, perquè
m’és difícil contestar-li al que vostè em diu perquè clar en un
moment determinat si referent a fraccionaments de contractes i
pròrrogues de contractes em diu que l’auditoria ho diu d’una
manera genèrica, però que no fa referència concreta a aquests
expedients, miri, jo ho he de creure, no em queda més remei,
perquè vostè ho diu així, però ho trob una mica estrany. De totes
formes, no ho sé, una cosa és que hi hagi contractes distints i
l’altra cosa que no hi hagi, m’explicaré o ho intentaré. 

La pròrroga de contractes no hi seria si hi hagués expedients,
és a dir, per contractar necessites un expedient, si l’any següent
es torna a contractar al mateix sense expedient, crec que sí que
és una pròrroga de contracte, si hi ha expedient o no hi ha
expedient aquí hi ha la diferència. Per tant, jo li deman a veure
si s’ha fet sense expedient o s’ha fet amb expedient aquest
contracte a aquest mateix proveïdor.

Referent a la pregunta 203, l’import de contracte de
proveïdors que m’ha fet referència a l’IVA tampoc no discutiré
el que vostè em diu, però entenc que l’auditoria té raó. Quan es
fa una contractació i s’adjudica si no es diu res respecte de
l’IVA s’entén que l’IVA està inclòs dins l’adjudicació, si no el
contracte i el concurs diria més IVA, si no fa referència a aquest
“més IVA”m s’entén que l’IVA està inclòs, però això crec que
té poca importància si és un tema d’IVA. 

De totes formes sí li vull dir, Sr. Moragues, que em fa
l’efecte que dins IBABSA hi havia, i diré hi havia perquè no sé
ara en aquests moments i no ho puc jutjar, però pel que ens
demostra l’auditoria, hi havia poc control. Que a final d’any es
passi de l’import que té per a contractacions de segons quins
temes, com el cas mateix que vostè ha anunciat de l’agència de
viatges, crec que tot això és per manca de control perquè si es
duen els expedients i la despesa i es contracta d’acords amb els
expedients i la despesa i amb les autoritzacions prèvies se sap
a cada moment en quin estat ens trobam. El que passa és que es
fa la despesa i després arriba la factura i es paga, i clar, si és
així, és evident que a final d’any ja no té remei. En definitiva,
Sr. Moragues, crec que l’important de les auditories és perquè
es presti atenció, sigui un avís i s’intenti rectificar al màxim i
que tot això no succeeixi en el futur, crec que és un tema que
ens importa a tots, més en aquesta situació en què ens trobam
els polítics -i diré els polítics en general- que és important de
cada vegada gestionar molt millor els recursos que ens toquen
i, en definitiva, complir les lleis que per això estam.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies. Té la paraula l’Hble. Conseller.

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

Sí, torn a estar d’acord amb el Sr. Oliver. Efectivament, les
lleis són les lleis i s’han de complir. Jo dic que en algun cas
tenim alguna dificultat. Vostè ha fet una pregunta al principi de
la seva rèplica i em deia, si no es fan els expedients
efectivament és una pròrroga de contracte, no, però és que es
fan els expedients. És a dir, en aquest cas concret que fa
referència, dues preguntes fan referència al tema de les
contractacions de veterinaris, per cap d’any es fan els
expedients i es contracten, però, què passa?, que efectivament
és el mateix objecte, és el mateix concepte de contracte i en
molts de casos és el mateix adjudicatari dels altres anys, pel que
jo he dit abans, perquè es dóna una especificitat tècnica que fa
que només aquesta persona sigui ..., efectivament, això pot
donar la ficció que hi ha una pròrroga contractual.
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Dit això, que és l’explicació, li vull dir, Sr. Oliver, que
efectivament l’any 2011, que són les contractacions que s’han
de fer el mes que ve, ens hem d’espavilar més perquè l’auditoria
no tengui ni tan sols aquest espai de ficció que li permeti fer els
comentaris que fa. Escolti, efectivament, jo crec que ho feim bé,
però això no és important perquè l’auditor considera que no ho
feim bé, per tant, ens hem d’ajustar a allò que ell diu. Estic
d’acord que hem de gestionar millor, encara que a vegades, com
és aquell cas, coses que s’havien fet així sempre l’auditor
considera, en un moment determinat, que s’ha de fer d’una
manera distinta i a nosaltres no ens queda més que complir i he
donat instruccions clares perquè açò es produeixi. 

De totes maneres, d’entrada hi ha expedients per a cada una
de les coses i efectivament com vostè ha dit al final de la seva
intervenció també hi estic d’acord, hem de gestionar millor,
molt millor i, a més, jo afegiré amb molta transparència, amb
absoluta transparència perquè efectivament no hi hagi ningú que
pensi que aquestes coses són adjudicacions fetes a dit perquè
l’administració corresponent allò que vol fer és beneficiar al
suposat adjudicatari. Miri, no, no és així i, per tant, perquè no
doni peu a interpretacions d’aquest tipus, evidentment, hem
donat instruccions perquè això no passi, i esper que no torni a
passar.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

6) Pregunta RGE núm. 207/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retribucions del personal de l'IBABSA.

Per formular la pregunta 207/11, sobre retribucions de
personal a l’IBABSA, intervé, una vegada més, el diputat Sr.
Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular, com
tots saben vostès, senyores i senyors diputats, ja vàrem criticar
en el seu moment la pujada de sous que hi va haver a l’IBABSA
quan varen aprovar el nou conveni laboral de l’any 2009, que va
suposar un augment global de la nòmina d’un 19%. Aquest
increment, segons l’acord del conveni, s’havia de fer en dos
anys, 50% el 2009 i l’altre 50% el 2010. Però clar, com en
aquells moments tramitàvem els pressuposts de 2010 i hi havia
l’acord i es parlava que no hi havia d’haver increment de
pressupost, l’empresa va arribar a un acord amb el personal
d’avançar el 30% de 2010 dins el 2009 i amb efectes retroactius
de dia primer de gener i la resta, el 20%, pagar-lo dins el 2011.

Tot això es produïa, Sr. Moragues, en uns moments en què
el president i el Sr. Manera promulgaven l’austeritat, però el
curiós és que al president del comitè d’empresa li pujaren la
nòmina un 36,46%, 687 euros mensuals, catorze pagues
mensuals de 2.574 euros. A un altre membre, també, del comitè
de personal li pujaren la nòmina un 50,15%, 945 euros
mensuals, que suposen catorze pagues de 2.830 euros. La
despesa de personal en dos anys a IBABSA es va incrementar
un 12,87%, és a dir, el 2008 i el 2009 hi va haver una despesa
de més de 300.000 euros, i la pregunta, Sr. Moragues, és clara,
per què es va autoritzar aquest increment molt superior al 2%
autoritzat per la llei de pressuposts?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula l’Hble. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, IBABSA era una societat
anònima que fins l’any 2009 no va tenir conveni colAlectiu i
tenia una estructura salarial que no responia a criteris objectius
i, efectivament, si vostè analitza quina era l’estructura salarial
del personal no hi havia cap criteri objectiu que fes intelAligible
per què uns cobraven una cosa i uns unes altres. Era una
demanda que feia molt de temps que els sindicats havien
plantejat, la conveniència, la necessitat, l’exigència de tenir un
conveni colAlectiu que es va negociar i que l’any 2009 es va
aprovar. Per dir-li d’una manera breu, com dic, l’estructura
salarial del personal, del conjunt del personal, doncs era sense
saber molt bé uns cobraven molt, uns altres ho trobaven poc i,
per tant, feia una espècie de (...).

El conveni el que fa és als que cobren poc se’ls puja i als que
cobren molt se’ls baixa, per tant, el que fa és una pujada
efectivament en conjunt, es fa una pujada crec recordar que és
el 7%, així com diu el portaveu del Partit Popular, del Grup
Parlamentari Popular, feta en dos exercicis pressupostaris, però
no rep més euros pel fet de ser o no membre del comitè
d’empresa o membre d’un sindicat sinó per aquesta estructura
salarial que fa -com dic- pujar als que cobraven poc i aplanar als
que cobraven molt en un creixement lineal de tota l’estructura
de personal.

Efectivament, l’any 2009 es puja el 3,5% per mor que
s’aplica el conveni colAlectiu, la clàusula aquesta que en dos any
s’ha de regularitzar la situació salarial. Aquest conveni
colAlectiu va ser aprovat per la Comissió Interdepartamental de
Retribucions a la comunitat autònoma que presideix, com vostès
saben, Funció Pública i la vicepresideix la Direcció General de
Pressuposts. Aquest és un conveni que passa per la Comissió
Interdepartamental a finals del mes de desembre de 2008 i que
s’aplica l’any 2009, mentrestant va sortir, efectivament, el tema
de les congelacions dels increments salarials, però l’any 2009
nosaltres ja havíem aplicat el nou conveni. 

Vull dir que l’aplicació, la congelació de l’increment salarial
de 2010 que no es produeix per mor de la instrucció d’Hisenda,
per tant, només hem aplicat el conveni la primera part, el 3,5%
de l’any 2009, està recorreguda pels sindicats. Els sindicats
consideren que el conveni té més força legal que una instrucció
d’Hisenda, i això és a la magistratura. Nosaltres no hem aplicat
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el segon increment previst en el conveni a l’espera que hi hagi
una sentència de la magistratura que digui qui té raó.
Evidentment, si té raó l’aplicació del conveni haurem de pagar
2010 els 3,5% amb efectes retroactius i si diu que no, que hauria
de ser suspès per aquesta instrucció d’Hisenda el que haurem de
fer serà reclamar els pagaments que s’hauran fet malament als
que ho han cobrat, que ja li dic que serà fàcil, però açò serà el
que passarà doncs en aquest moment esperam que la
magistratura dictamini a favor o en contra d’aquesta qüestió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Bé, no hi ha hagut unes pujades
lineals, Sr. Moragues, dins aquest conveni i tampoc no és cert
que s’ha incrementat més el salari a aquells que cobraven
menys. Aquí hem tengut puges d’un 36, un 34, un 50%, un 37%
i, miri, precisament, aquestes dues persones a qui jo he fet
referència són tècnics superiors, però que no tenen cap obligació
ni cap cabdalia dins l’organigrama i se’ls ha fet una pujada molt
alta. Miri, jo aquí tenc la proposta amb el salari actual i la
proposta de l’empresa, d’IBABSA que es fa ver del conveni, i
de la lectura simple d’aquesta proposta es veu clarament com
aquí les pujades no han estat lineals i aquí tampoc no es veu cap
criteri ni un. 

Les contractacions que s’han fet, en parlarem més endavant,
francament, no sé amb quin criteri s’han fet, però l’important no
és si a un se li ha pujat molt o poc, que ja ho és, jo no entraré
aquí, ni en temes personals, ho faig només a títol de referència,
l’important és aquesta pujada global del 19% que vostè m’ha
contestat, però m’ha contestat a mitges. És a dir, no hi havia
conveni, però es va aprovar un conveni a un moments en què ja
es deia que no hi havia d’haver augment de despesa de capítol
1 dins el pressupost del 2010. La meva pregunta, insistesc una
vegada més, Sr. Moragues, per què es va autoritzar firmar
aquest conveni? Qui va firmar aquest conveni? El va firmar un
membre del Govern. Per tant, nosaltres demanam per què es va
autoritzar, Clar, la persona que el va firmar no hi és avui i no
podem demanar responsabilitats. Jo no deman responsabilitats,
només deman explicacions, si em poden dir per què ho
autoritzaren.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula l’Hble. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Oliver, els convenis colAlectius
quan es negocien dins l’administració pública o al sector públic
en aquest cas, és personal laboral d’empreses del sector públic,
es negocia, com li dic, açò era una demanda que feia molt de
temps que estava plantejada dins IBABSA perquè no tenia...,
així com altres empreses tenien conveni colAlectiu, en aquest cas
no n’hi havia i per tant, hi havia una estructura salarial que era
la que era. Jo no vull incidir-hi més, una estructura salarial que
no tenia criteris.

Es fa la negociació amb els representants sindicals, s’arriba
a un acord amb els representants sindicals. Pel que a mi m’han
explicat, hi ha una estructura salarial que el que fa és açò que jo
li he explicat abans, és a dir, els salaris baixos pugen i els salaris
alts queden congelats fins que l’augment dels salaris arribin allà
on són. De fet, els salaris molt alts que sobrepassen els imports
que el conveni colAlectiu marca..., aquesta gent que ocupa
aquests llocs des de l’aprovació del conveni no tenen
increments, perquè efectivament esperen que la pujada de tota
l’estructura de personal els arribi, però ells realment tenen el
salari congelat.

Quan s’arriba a un acord entre representants sindicals i
representants de l’empresa dins el sector públic, aquests
convenis no tenen validesa fins que no passen la Comissió
Interdepartamental de Retribucions de la comunitat autònoma.
És a dir, el que negocia, que és l’empresa, els representants de
l’empresa IBABSA, més els representants sindicals arriben a un
acord, però tots saben que açò no és d’aplicació si no passa per
la Comissió Interdepartamental, presidida pel director general
de la Funció Pública i vicepresidida pel director general de
Pressuposts, que són els que diuen si efectivament aquest
conveni compleix els requisits del pressuposts, quin ha estat
l’augment, si hi ha contractacions o no, etc. I açò ho aprova
aquesta comissió presidida per Funció Pública i per la Direcció
General de Pressuposts el desembre del 2008. 

Efectivament, com vostè diu, en aquell moment ja hi ha la
tramitació del pressupost, però el fet és que s’aprova i el mes de
gener del 2009 IBABSA, en compliment d’un conveni negociat
amb sindicats i aprovat per la Comissió Interdepartamental,
aplica el conveni i mentre tant, el pressupost havia fixat que no
es podia..., la instrucció que fa Hisenda a partir de l’aprovació
del pressupost és que no es poden aplicar increments. I aquí,
com dic, tenim el conflicte. S’ha aprovat, des del 2009 aplicam
l’increment del 3,5% en el conjunt de l’estructura de personal
d’IBABSA i açò està recorregut a la magistratura... Però qui ho
va firmar? Ja li dic, va ser un acord signat entre empresa i
treballadors que té l’aprovació de l’òrgan que la comunitat
autònoma té prevista per a aquestes qüestions i que és la
Comissió Interdepartamental de Retribucions. I evidentment hi
ha una contradicció entre el conveni i les instruccions que dóna
Hisenda d’aplicació dels pressuposts del 2009 i del 2010.
Nosaltres el 2010 no pagam la segona part, com vostè també
recordava, era en dos trams 3,5 i 3,5 el 2009 i el 2010, el del
2009 s’aplica i el del 2010 no. 
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Açò és el que hi ha. I com deia aquell, esto es lo que yo
puedo contar, perquè a mi també m’ho han contat evidentment,
jo no hi era.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

7) Pregunta RGE núm. 208/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a despeses d'operacions corrents de l'Institut de
Biologia Animal.

Ara per formular la pregunta RGE núm. 208/11, relativa a
despeses d’operacions corrents de l’Institut de Biologia Animal,
intervé el Sr. Oliver i Mut.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. També a l’auditoria podem llegim
com..., en allò que fa referència a les despeses d’operacions
corrents, també s’han superat en 301.422 euros el crèdit
concedit inicialment per pressupost. Per tant, el que li demanam
és quines són aquestes despeses, Sr. Moragues.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. He de fer-los una confessió, aquesta
m’ha costat molt d’entendre, no la pregunta, sinó les
explicacions que m’han donat a mi per comentar-los. Per tant,
em cenyiré a allò que tenc escrit. Li dic que no domin el temes
de l’auditoria i per tant, em cenyiré molt a allò que m’han escrit.

De la comparació de les despeses meritades, que figuren a
l’auditoria, són 6.129.893,36 euros, i dels ingressos meritats
també a l’auditoria que són 6.084.618,32 euros en termes
d’operacions corrents, surt un excés de despesa corrent de
45.275,04 euros, no 301.422 que figura a l’auditoria. Aquí hi ha
una discrepància ja entre el que m’expliquen els serveis
administratius i el que diu l’auditoria, però efectivament,
aquestes dues xifres que jo he donat de despeses meritades i
d’ingressos meritats, són les xifres de l’auditoria. Si un resta, no
hi ha un excés d’operacions corrents de 301.000 euros, sinó
només 45.000. Açò significa naturalment un petitíssim
percentatge, però açò no és l’important, si s’excedeix,
s’excedeix i tant és un cèntim..., no és exactament igual, però
per al fet de l’aplicació legal sí.

El desfasament que es produeix entre despeses i ingressos es
localitza en el procediment administratiu que se segueix per part
d’IBABSA. Hi va haver una modificació de pressupost amb
ingressos extraordinaris, concretament de 387.590 euros que va
aprova rel consell d’administració de dia 16 de desembre de
2009. Aquesta modificació de pressupost que serviria per
quadrar els ingressos i les despeses, els ingressos meritats i les
despeses meritades, aquesta modificació de pressupost requereix

l’aprovació de la Conselleria d’Hisenda per poder quadrar les
dues xifres. El consell d’administració ho va aprovar dia 16 de
desembre de 2009. No em facin dir per què perquè no ho sé,
però açò arriba a Hisenda dia 2 de gener de 2010. 

Així, una operació que havia de servir per quadrar el
desfasament, amb una ampliació d’ingressos que es produeix
per mor de recaptació de taxes veterinàries, quan arriba a
Hisenda, arriba fora de termini i Hisenda fa l’informe negatiu
perquè ha arribat fora de termini. Per tant, els ingressos i les
despeses de l’any 2009 que són l’objecte de l’auditoria, queden
desquadrats. Efectivament és així, queden desquadrats perquè
l’expedient que havia de casar els ingressos i les despeses arriba
tard a Hisenda i ja no el poden casar.

I ja està, ja no puc dir res més, això és el que va passar.
Efectivament, hi ha un desfasament i quina ha estat la meva
reacció com a responsable d’IBABSA? Dir-los als responsables
administratius d’IBABSA que açò no pot tornar a passar, que no
pot tornar a passar que tu prenguis un acord de dia 16 que ha de
servir per quadrar els ingressos i les despeses, i no arribi a
Hisenda fins dia 2 de gener. Això és incontestable, aquesta és
l’explicació. No ho justific, Sr. Oliver, pens que s’ha fet
malament i que s’ha de fer millor per a l’exercici del 2010.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Coincidim, creim que es pot fer
millor i aquest tema pareix que està molt embullat. En definitiva
el tema només és un, si després a Hisenda ha arribat prest o ha
arribat tard, ja arribava tard perquè és un poc el que li deia
abans, es gasta sense crèdit. I clar, l’acord de la modificació de
pressupost, incrementar aquesta partida de la despesa era per
cobrir, per tapar una depesa que ja s’havia fet ben segur, sense
autorització, sense control, o sense el document d’existència de
crèdit. 

Per tant, Sr. Moragues, res més a dir. El que s’ha de procurar
és dur un bon control de la despesa i que no es faci cap despesa,
no es compri res, ni hi hagi cap contractació si no hi ha un
expedient, si no hi ha el decret en el seu cas de l’existència de
crèdit que ho autoritzi, perquè tot el que és tapar l’excés..., és a
dir, aquí primer feim la despesa, després ens arriba la factura i
després hem de fer una ampliació de pressupost per anar a tapar,
perquè clar, els proveïdors han de cobrar, si no, no podrien
cobrar.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula l’Hble. Conseller.

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

Molt breument, Sr. President, perquè fonamentalment estic
d’acord amb el Sr. Oliver una altra vegada avui matí, cosa que
ja em comença a preocupar!, dit humorísticament, eh?

Però té una explicació açò que vostè em diu. Continuo
pensant que s’ha fet malament, per tant, açò no ho justifica.
Però té una explicació l’increment de la despesa i és que en un
moment determinat es produeix un reforçament d’un programa
de lluita contra la malaltia d’Aujeszky que efectivament, no
tenia pressupost però que ho havíem de fer perquè quan tens un
moment d’emergència, has d’actuar i no hi havia pressupost.
Aquesta modificació pressupostària havia de donar cobertura a
una despesa feta. Precisament per açò hi ha el desfasament, la
despesa es produeix i els ingressos que es produeixen també per
l’aplicació del programa contra la malaltia d’Aujeszky, els
ingressos que eren els que donaven peu a la modificació del
pressupost, que va arribar tard a Hisenda, compensaven una
cosa amb l’altra, però, efectivament, va ser motivada perquè
vàrem haver de reforçar un programa de lluita contra la malaltia
d’Aujeszky i, per tant, ho vàrem haver de fer i no hi havia
partida, però la necessitat que es produïa, el dèficit s’havia de
compensar amb els ingressos per l’aplicació de les taxes dels
mateixos ingressos i que bàsicament mataven una cosa amb
l’altra. Evidentment vostè té raó, açò no està ben fet i jo l’únic
que he volgut explicar és per què s’ha fet. Però açò no justifica
que s’hagi fet malament. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

8) Pregunta RGE núm. 209/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a contractació de personal de l'IBABSA.

Passam a la pregunta RGE núm. 209/11, sobre contractació
de personal a IBABSA. Intervé el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Pel que sabem, IBABSA ha
contractat cinc persones que consten en nòmina, a més de les
altres contractacions que s’hagin pogut fer en prestació de
serveis. Però la pregunta és molt clara, Sr. Moragues,
m’agradaria que ens digués quina és aquesta contractació de
personal que diu l’auditoria que s’ha fet sense el control previ
vinculant de les conselleries d’Interior i d’Economia i Hisenda,
a qui s’ha contractat? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula l’Hble. Conseller.

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

L’auditoria només fa referència a un contracte que s’ha duit
a terme sense notificar-se a Funció Pública, és cert, té raó,
només una. En cap cas no parla de manca de control previ, etc.,
però sí que fa referència a aquest contracte.

Efectivament, es va contractar una auxiliar administrativa
per substituir la baixa d’una treballadora. Primer des de dia 16
de gener de 2009 fins dia 19 d’octubre de 2009 i després es va
contractar la mateixa persona per substituir la mateixa
treballadora que es va tornar a posar de baixa dia 1 de desembre
de 2009. Aquest és el fet. Es va contractar una persona,
efectivament, sense seguir els procediments habituals, els
procediments reglats, i és una auxiliar administrativa per
substituir una baixa laboral d’aquesta persona.

Aquesta contractació ja no existeix, aquesta contractació va
acabar quan vàrem haver de tornar contractar persones per
substituir baixes ja es va fer amb el procediment ordinari durant
l’any 2010. Per tant, és una incidència que efectivament es va
produir, però que es va resoldre al llarg de 2010.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Gaspar.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Un lapsus que ha tengut, Sr.
Moragues, no és que s’hagi de notificar, l’auditoria diu “sense
control previ”, és a dir, hi ha d’haver un control previ, no una
notificació posterior, eh?

EL SR. PRESIDENT:

Hble. Conseller.

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

No puc afegir res. Efectivament, era un control previ.
Nosaltres quan feim una contractació el control previ significa
que ho notificam a Hisenda, en aquest cas a Funció Pública i
Hisenda i aquests ens donen o no el seu vistiplau. Aquests
procediments que són obligats no es varen fer per a la
contractació d’aquesta persona que va substituir a dos moments
l’any 2009 una baixa laboral, però que ja dia 18 de febrer de
l’any 2010 es va incorporar la persona que substituïa i per tant,
aquesta contractació va ser extingida.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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9) Pregunta RGE núm. 210/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aprovació dels comptes anuals de l'IBABSA de
l'exercici 2008.

Per formular la pregunta 210/11, darrera del dia d’avui,
sobre aprovació dels comptes anuals d’IBABSA de l’exercici
2008, intervé el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Per què, Sr. Moragues, IBABSA ha
aprovat els comptes de l’exercici del 2008 fora de termini, és a
dir, després dels sis mesos que marca la llei, incomplint la Llei
de societats anònimes. Això a l’empresa privada no passa. Veig
que aquí, a l’administració, no només en aquesta, sinó que n’hi
ha d’altres d’empreses públiques, però concretament a IBABSA
per què ha succeït això, Sr. Moragues?

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

També com a explicació i no com a justificació. No es va
complir el termini perquè l’informe d’auditoria va arribar la
darrera setmana de juny. És a dir, els auditors varen entregar
l’informe dia 4 de juny de 2009 i no vàrem tenir temps de fer la
convocatòria de l’IBABSA, aprovar els comptes, etc.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

No ho entenc, Sr. Moragues. És a dir, que primer auditen
l’exercici i després l’aproven? No aproven l’exercici i després
l’auditen? No ho entenc. El més normal és aprovar l’exercici o
no, tancar l’exercici i ja es farà l’auditoria dels comptes. Vostè
em diu que primer els han auditat. No ho entenc!, perquè a
finals d’any és el que hi ha, ja no hi ha remei. Francament no ho
he entès!

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller.

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

Segons la informació que em passen, primer es formulen els
comptes, efectivament  en el termini, després s’auditen i després
s’aproven. Aquest és el procediment habitual, em diuen, jo no
som expert, però açò és el que em diuen els serveis
administratius. Es formulen en el termini, després s’audita i amb
l’informe d’auditoria finalment s’aprova, i efectivament s’ha
d’aprovar abans de dia 1 de juliol, perquè el darrer tràmit es
formuli en temps, l’auditoria tarda molt de temps a produir-se,
supòs que s’han de fer molts d’informes en poc temps, i en
aquest cas s’entrega a l’auditoria dia 24 de juny. I IBABSA no
és capaç de gestionar en una setmana curta l’aprovació formal
dels comptes que es varen produir dia 14 de juliol. 

És cert que es va aprovar fora de termini i és cert que no
hauria de passar, però segurament tampoc no hauria de passar
que els auditors entreguessin els comptes a una setmana
d’acabar el termini, per altra banda crec que també haurien de
ser més diligents i en cas d’emergència també IBABSA hauria
d’haver estat capaç d’aprovar els comptes dins el termini.

Però acceptam, efectivament, que les coses no estan ben
fetes, Sr. Oliver, però crec que tampoc no hem de donar la
sensació que és un total descontrol, no m’agradaria que quedàs
aquesta sensació. Que és millorable la gestió, segur, però les
coses que l’auditoria planteja globalment, aquestes set
incidències que l’auditoria reflecteix, bé, crec que la mateixa
auditoria ho diu, que en general es fa bé exceptuant aquestes set
coses, set coses que són incompliments i que jo no li vull llevar
la contundència que té, però crec que llegides, analitzades les
set coses crec que no podem donar la sensació, encara que és
molt millorable la gestió, no podem donar i no vull donar la
sensació que IBABSA, en aquest cas concret, aquesta empresa
pública, és un desgavell perquè crec que seria injust, però
evidentment les coses que marca l’auditoria estan malament i jo
he donat instruccions perquè no torni a passar, i en aquest cas
concret açò crec que és un poc el corolAlari del tema,
efectivament fora de termini, però perquè arriba tard l’auditoria
i no s’aproven definitivament fins dues setmanes després del
termini. Efectivament és així.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Hem esgotat l’ordre del dia d’avui, i només queda agrair al
conseller i als que l’han acompanyat la seva presència en
aquesta compareixença.

I s’aixeca la sessió.
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