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LA SRA. PRESIDENTA:

En primer lloc, abans de començar la sessió, demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Sra. Presidenta, Miquel Àngel Coll substitueix Aina
Crespí.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Marc Pons.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies.

Compareixença dels representants del Fons pitiús de
cooperació, del Fons menorquí de cooperació i del Fons
mallorquí de solidaritat i cooperació, per tal d'informar la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts sobre els escrits RGE
núm. 12323/09 i 12324/09, relatius a la solAlicitud que la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears elabori un
dictamen sobre la naturalesa de les aportacions
econòmiques anuals dels socis.

L’ordre del dia d’avui consisteix a la compareixença dels
representants del Fons pitiús de cooperació, del Fons menorquí
de cooperació i del Fons mallorquí de solidaritat i cooperació,
per tal d’informar la Comissió d’Hisenda i Pressuposts sobre els
escrits RGE núm. 12323/09 i 12324/09, que fan referència a la
necessitat de diversos dictàmens per part de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears sobre la naturalesa de les
aportacions econòmiques anuals dels socis.

Hi assisteixen, en nom d’aquestes entitats, el Sr. Joan Font
Massot, president del Fons mallorquí; el Sr. Santiago Pizarro
Simón, president del Fons pitiús; el Sr. Magí Muñoz Gener,
president del Fons menorquí; la Sra. Catalina Socías Salvá,
gerent del Fons mallorquí, i la Sra. Margarita Benejam Coll,
gerent del Fons menorquí.

A tots els donam la benvinguda i també una felicitació per
la recent aportació que van tenir de la Medalla d’or de les Illes
Balears, fem extensiva aquesta felicitació en nom de tots els
diputats.

Per fer l’exposició oral, té la paraula el Sr. Santiago Pizarro
Simón, com a president del Fons pitiús, té la paraula per un
temps de trenta minuts.

EL SR. PRESIDENT DEL FONS PITIÚS DE
COOPERACIÓ (Santiago Pizarro i Simón):

Bones tardes, honorables senyores i senyors. Per començar,
volia agrair, en nom del Fons mallorquí de solidaritat i
cooperació, del Fons menorquí de cooperació i del Fons pitiús
de cooperació que ens hagin concedit aquesta compareixença
per tal de poder explicar les particularitats de la nostra tasca i les
dificultats que tenim per dur-la endavant.

El Fons mallorquí de solidaritat i cooperació, el Fons
menorquí de cooperació i el Fons pitiús de cooperació són
associacions dedicades a la gestió dels recursos econòmics de
les entitats sòcies per al finançament de projectes de cooperació
que afavoreixin el desenvolupament dels països del sud, així
com projectes d’emergència i d’altres activitats de
sensibilització.

Els socis dels fons de cooperació són administracions
públiques locals i autonòmiques de les Illes Balears; en el cas de
Menorca i les Pitiüses també en són sòcies les ONG illenques
que treballen en cooperació. Així, els socis de cada fons són: a
Mallorca, els 53 ajuntaments de l’illa, el Consell de Mallorca,
el Govern de les Illes Balears, la Mancomunitat del Pla, la
Mancomunitat del Raiguer, la Universitat de les Illes Balears i
l’Associació Justícia i Pau; a Menorca, els 8 ajuntaments de
l’illa, el Consell Insular de Menorca, el Govern de les Illes
Balears i 14 entitats dedicades a la cooperació per al
desenvolupament, i a les Pitiüses són socis els 5 ajuntaments de
l’illa d’Eivissa, el Consell Insular d’Eivissa, el Consell Insular
de Formentera, el Govern de les Illes Balears i 11 ONG.

Els fons de cooperació foren creat amb els següents
objectius: gestionar els recursos econòmics per contribuir al
desenvolupament dels països del sud i per organitzar activitats
de sensibilització envers la cooperació per al desenvolupament.
Donar suport als esforços de les institucions i entitats de les
illes, per crear un clima d’opinió pública favorable a un ordre
econòmic internacional més just. Promoure un compromís
polític i ètic en el sud i en els drets humans. Estimular la
participació activa i crítica de la població mitjançant campanyes
i activitats relacionades amb els projectes de cooperació per al
desenvolupament. I colAlaborar per tal que les institucions i
entitats illenques destinin un mínim del 0,7% del seu pressupost
als països empobrits.

Som entitats sense ànim de lucre, creades per engrescar les
administracions públiques en la solidaritat amb els països més
pobres. Tenim com a objectiu principal coordinar i canalitzar les
aportacions anuals de les administracions públiques sòcies i de
les entitats que en formen part cap a la cooperació per al
desenvolupament, i gestionar aquests recursos de forma eficaç
per contribuir a un desenvolupament integral i autosostenible de
les persones i comunitats del sud a qui es dirigeixen aquestes
propostes.

Els motius que han fet que demanéssim una compareixença
en aquesta comissió parlamentària es fonamenten en la
necessitat de resoldre els problemes administratius i normatius
que ens impedeixen poder desenvolupar de forma correcta la
nostra tasca i arribar, fins i tot, a perdre el sentit de la creació
del fons com a associació d’entitats locals.

El problema que ens trobam els tres fons de cooperació per
dur endavant la nostra tasca és que l’àrea d’intervenció de les
institucions sòcies considera que les aportacions fetes a
cadascun dels fons són subvencions, en aplicació del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, text refós de la Llei
autonòmica de subvencions. Tanmateix, s’obvia que aquestes
aportacions són fetes a una associació de la qual l’administració
pública n’és sòcia, raó per la qual les donacions de recursos
públics als fons de cooperació haurien de ser considerades com
a aportacions.
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Cada interventor, cada interventora dóna un tractament
diferent al mateix problema, ja que en la interpretació que se’n
fa s’oblida que el compromís d’aportació anual s’adopta en el
mateix moment que l’administració pública es fa sòcia del fons
i per tant, en cap cas no s’hauria de considerar una subvenció.

Davant aquesta situació, vàrem demanar al Síndic Major la
seva opinió, atès que anualment se’ns requereix la informació
econòmica dels fons per elaborar l’informe de fiscalització de
cada exercici. El síndic ens va manifestar que consideraven els
fons com a entitats de gestió dels recursos públics, donat que els
diners que gestionen provenen en la seva pràctica totalitat
d’administracions públiques de les Illes Balears. La demanda
del dictamen de la Sindicatura de Comptes la fem en base a la
consideració que, com a sector públic, la pròpia sindicatura té
dels fons. A més d’això, cal tenir en compte la normativa que
descarta que les aportacions dels socis dels fons siguin
subvencions.

L’article 4 del Reglament de règim interior de la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears estableix quin és l’àmbit
d’actuació d’aquest òrgan; així, a l’apartat 1, diu: “L’àmbit
subjectiu d’actuació de la Sindicatura de Comptes s’entén el
sector públic de les Illes Balears, que als efectes de la Llei
4/2004, de 2 d’abril, està integrat per l’administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, els consells insulars i
les entitats locals radicades a les Illes Balears, la Universitat de
les Illes Balears”, i al punt d), “Qualsevol organisme, ens,
entitat, fundació o empresa amb participació majoritària o
domini efectiu, directe o indirecte, d’alguna de les entitats
esmentades en els apartats anteriors, independentment que es
regeixin pel Dret públic o privat.”

En el punt 3, diu: “A mesura que qualsevol persona física o
jurídica, per qualsevol títol recapti, manegi, custodiï o gestioni
fons públics, administri béns de titularitat pública o presti
serveis públics per compte de les entitats relacionats en els
apartats anteriors, està subjecta a la fiscalització de la
Sindicatura de Comptes.”

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvenciones, és el marc normatiu pel qual les administracions
locals s’han de regir per donar subvencions. En el text podem
veure clarament, a l’article 2, concepto de subvención, punt 3,
que diu: “Tampoco estarán comprendidas en el ámbito de
aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias que en
concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias,
realicen las entidades que integran la administración local a
favor de las asociaciones a que se refiere la disposición
adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del régimen local.”

L’esmentada disposició addicional cinquena de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
diu: “Las entidades locales pueden constituir asociaciones de
ámbito estatal o autonómico para la protección y promoción
de sus intereses comunes a les que se les aplicará, en defecto
de normativa específica, la legislación del Estado en materia
de asociaciones.” 2. “Las asociaciones de entidades locales se
regirán por sus estatutos, aprobados por los representantes de
las entidades asociadas, los cuales deberán garantizar la
participación de sus miembros en las tareas asociativas y la
representatividad de sus órganos de gobierno.” I 3. “Dichas
asociaciones en el ámbito propio de sus funciones podrán
celebrar convenios con las administraciones públicas.”

Així, el Fons mallorquí, el Fons menorquí i el Fons pitiús
queden inclosos a l’àmbit d’actuació d’aquest òrgan, com a
entitats subjectes a fiscalització. Aquesta disposició és
fonamenta en el fet que els recursos que gestionen els fons
provenen, en un 99%, de les aportacions econòmiques de les
administracions públiques que en són sòcies.

Per tal d’aportar alguna informació més que ens permeti
veure la magnitud de la gestió dels tres fons, passem a relatar
algunes xifres i dades que poden ser de relleu. El Fons
mallorquí fou creat l’any 1993 i declarat d’utilitat pública l’any
2004; a l’exercici 2009 ha tingut un pressupost d’ingressos de
prop de 2,4 milions d’euros. Cada any, des del 1998, una
empresa auditora realitza una auditoria financera.

El Fons menorquí fou creat l’any 1993 i declarat d’utilitat
pública l’any 2005; a l’exercici 2009 va pressupostar 1,2
milions d’euros, i des del 2003 una empresa externa audita els
seus comptes.

I el Fons pitiús fou creat l’any 1999 i declarat d’utilitat
públic l’any 2004; a l’exercici 2009 va tenir un pressupost d’1,2
milions d’euros. Des de l’any 2002, també contracta els serveis
d’una empresa auditora que ens audita els comptes.

És per tot això, que solAlicitem a aquesta comissió que
encomani a la Sindicatura de Comptes l’elaboració d’un
dictamen sobre la naturalesa de les aportacions econòmiques
anuals que fan les administracions sòcies al Fons mallorquí de
solidaritat i cooperació, al Fons menorquí de cooperació i al
Fons pitiús de cooperació, en el sentit que creiem que han de ser
considerades com a aportacions i no com a subvencions.
D’aquesta manera es garantirà que els fons puguin dur endavant
la seva feina d’una forma més àgil tot i mantenir els criteris de
transparència i d’eficàcia en la gestió dels recursos públics.

Moltes gràcies per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pizarro. I ara donarem el torn als grups
parlamentaris que vulguin intervenir.

Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca, el Sr.
Llauger té la paraula.
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EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, donar la
benvinguda als tres presidents, el president del Fons pitiús, del
Fons mallorquí i del Fons menorquí, i també a les dues gerents
que els acompanyen avui en aquesta compareixença al
Parlament. Dir que és una satisfacció tenir-los al Parlament,
encara que sigui per una qüestió administrativa o burocràtica,
com a mínim és una ocasió de veure’ls en aquesta casa i jo crec
que ens toca aprofitar l’ocasió, primer per reiterar la felicitació
que ha fet la presidenta, per la recent concessió de la medalla
d’or de la comunitat autònoma, i també per expressar, en nom
del nostre grup, el reconeixement a la tasca que fan els fons de
cooperació.

Els fons de cooperació són unes entitats veteranes ja i que
fan una tasca encomiable de cooperació des dels ajuntaments,
des de les institucions en general, però molt especialment
serveixen perquè els ajuntaments puguin ajuntar-se i colAlaborar
entre ells per fer cooperació ben feta. El fet que ha expressat el
president del Fons pitiús que tots els ajuntaments de les Illes
Balears en formin part, juntament amb els consells insulars i
amb el Govern balear, crec que és una mesura de la importància
d’aquesta tasca, que es fa, a més, sempre des del consens i per
damunt de la disputa entre partits, que aquest és un dels
principals valors que té la feina que es fa des dels fons.

Nosaltres entenem que els fons fan feina de cooperació ben
feta; la fan, a més, amb una òptica pròpia i amb una filosofia
pròpia, la qual cosa li dóna un element diferencial de la que es
pugui des d’altres administracions; la fan amb rigor; fan també
una important tasca de sensibilització i amb aquesta tasca van
ser pioners a reconèixer la importància d’incloure la tasca de
sensibilització amb la tasca de cooperació, i han fet també una
molt important feina d’acostar la feina de sensibilització i
d’acostar tot el treball de solidaritat a la ciutadania, perquè els
ajuntaments, com se sap, se’n senten protagonistes, els senten
com a seu i d’aquesta manera s’acosta aquesta feina a la
ciutadania.

De manera que crec que, en nom del nostre grup dir que els
consideram entitats de les quals tots els balears ens en podem
sentir ben orgullosos.

Respecte de la qüestió que els ha dut a venir aquí, nosaltres
entenem el problema que ha presentat el president del Fons
pitiús; entenem que aquestes aportacions que fan les
administracions, que siguin quotes o que siguin considerades
aportacions a una associació de la qual el fons en forma part,
facilitaria molt o és la fórmula que facilita la feina i que, en
canvi, la seva consideració com a subvencions complicaria el
funcionament d’unes entitats que, com he dit, han de merèixer
tot el nostre suport.

Per tant, per part nostra, simplement dir que donarem suport
que aquesta comissió, que aquest Parlament solAliciti aquest
dictamen per part de la Sindicatura de Comptes, ho farem, a
més, confiant que aquest dictamen vagi en la línia que s’ha
explicitat, que era la favorable al bon funcionament dels fons,
i per això tota la nostra disposició és que d’aquesta comissió en
surti una resolució solAlicitant a la Sindicatura de Comptes
l’elaboració d’aquest dictamen i que entenem que ha d’anar
acompanyat d’un compromís per part del fons d’aportar tota la

documentació que els síndics de comptes necessitin de cara a
l’elaboració d’aquest informe.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Abans de res, com no,
saludar els responsables dels diferents fons de solidaritat i, com
no, reiterar les felicitacions pels premis rebuts i agrair la seva
assistència avui aquí.

Constatam quatre criteris generals o quatre qüestions a tenir
en compte. Primer, que els socis dels fons de cooperació
insulars, com ha comentat el responsable o la persona que ho ha
exposat avui, són els respectius consells i els respectius
ajuntaments, diferents ONG del territori i el Govern de les Illes
Balears; que la Llei de subvencions obvia que les aportacions
són fetes a una associació de la qual la pròpia administració n’és
sòcia, amb els problemes que això comporta per als fons de
solidaritat; que els fons poden ser fiscalitzats per la Sindicatura
de Comptes del Govern balear i que els recursos que gestionen
provenen de les aportacions de les administracions públiques en
un altíssim percentatge, crec recordar que s’ha citat un 99%.

Per tant, una vegada analitzada la situació, fent una petita
anàlisi del que comporten i del que suposen els fons de
solidaritat, crec que és important fer referència a la tasca que du
a terme permanentment el tercer sector en aquesta comunitat a
l’hora de contribuir a garantir drets i a garantir les necessitats
bàsiques del sud. Per tant, els fons de cooperació de qualque
manera donen aixopluc a una part molt important d’aquest
tercer sector, per tant, evidentment encoratjar-los a continuar
fent la mateixa tasca, des de l’altruisme i a favor de la igualtat
i de la justícia social.

Fent un brevíssim buidatge dels objectius que s’expliquen en
els seus estatuts, a la seva documentació, evidentment
manifestar que són objectius que aquest propi grup parlamentari
comparteix com a propis; objectius com la contribució al
desenvolupament dels països del tercer món; la realització de
campanyes de sensibilització sobre la cooperació al
desenvolupament; suporta projectes i programes que promoguin
el desenvolupament sostenible a països en vies de
desenvolupament, etcètera, tot fins i tot són objectius propis de
la comunitat, el que explica que l’administració en sigui sòcia.

En qualsevol cas, només i ja per acabar, dir que evidentment
veiem amb bons ulls solAlicitar aquest dictamen a la Sindicatura
de Comptes per tal de facilitar la tasca dels propis fons de
cooperació. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Coll. I finalment, per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Primer
de tot, igualment, donar la benvinguda als membres dels distints
fons de cada una de les illes, així com també l’enhorabona.

No reiteraré les paraules, perquè crec que també des del
nostre grup parlamentari les assumim dels portaveus anteriors,
no reiteraré el que ells han dit. El cert és que la tasca i la
finalitat dels fons crec que és encomiable i crec que han de
seguir així i sense cap dubte les entitats sense ànim de lucre, no
tan sols els fons, sinó també altres fundacions, etcètera, moltes
vegades es troben entrebancs en temes fiscals, entrebancs en
temes de considerar aportacions o com a subvencions els
doblers que els arriben, la qual cosa sempre els sol provocar una
distorsió en la seva agilitat com a entitats sense ànim de lucre.

Per tant, des de la nostra formació política, des del nostre
grup parlamentari, doncs també tendrem en consideració
solAlicitar que la Sindicatura de Comptes elabori aquest
dictamen per tal que les aportacions econòmiques anuals que
fan els socis al Fons menorquí de cooperació doncs siguin
considerades amb aquest concepte, per tal de poder agilitar la
seva feina del fons.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. I finalment té novament la paraula el Sr.
Pizarro.

EL SR. PRESIDENT DEL FONS PITIÚS DE
COOPERACIÓ (Santiago Pizarro i Simón):

No, jo tan sols per donar-los les gràcies, en primer lloc per
haver-nos facilitat el poder ser aquí. Com deia el Sr. Llauger tal
vegada ens hagués agradat que el tema fos un altre, però, bé, les
coses són com són. Ens hem adreçat a vostès perquè creiem que
són els que podien fer aquesta consulta amb la Sindicatura de
Comptes i estam molt agraïts i molt satisfets perquè sembla ser
que la unanimitat d’aquesta comissió ha donat suport a la nostra
proposta. Per això tan sols resta donar-los les gràcies una
vegada més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pizarro. 

Abans de passar a la votació, agraïm la presència dels tres
presidents, també de les dues gerents, i suspenem la sessió cinc
minutets per poder-los acomiadar correctament. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió i passam a votar els acords següents que
citaré. Hi ha una petita diferència als punts 2, 4 i 6 que ja hem
comunicat i que quedaran de la següent manera. 

Bé, al punt número 1 acordam que la Comissió d’Hisenda i
Pressupostos solAlicita a la Sindicatura de Comptes l’elaboració
d’un dictamen sobre la naturalesa de les aportacions
econòmiques anuals que fan els socis al Fons Pitiús de
Cooperació.

Punt número 2: “El Fons Pitiús de Cooperació aportarà a la
Sindicatura de Comptes els antecedents i qualsevol
documentació necessària i adient per a l’elaboració del
dictamen”. 

Punt número 3: “La Comissió d’Hisenda i Pressupostos
solAlicita a la Sindicatura de Comptes l’elaboració d’un
dictamen sobre la naturalesa de les aportacions econòmiques
anuals que fan els socis al Fons Menorquí de Cooperació”.

Punt número 4: “El Fons Menorquí de Cooperació aportarà
a la Sindicatura de Comptes els antecedents i qualsevol
documentació necessària i adient per a l’elaboració del
dictamen”. 

Punt número 5: “La Comissió d’Hisenda i Pressupostos
solAlicita a la Sindicatura de Comptes l’elaboració d’un
dictamen sobre la naturalesa de les aportacions econòmiques
anuals que fan els socis al Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació”.

I punt número 6: “El Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació aportarà a la Sindicatura de Comptes els
antecedents i qualsevol documentació necessària i adient per a
l’elaboració del dictamen”.

Vots a favor? S’entén que hi ha unanimitat i per tant queden
aprovats aquests acords.

No havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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