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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, benvinguts. En primer lloc agrair al síndic
major, als síndics i a la secretària general que ens acompanyin
i abans de començar deman si hi ha alguna substitució?

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Sí, president, Biel Martí i Ballester substitueix Rosa Maria
Bauzá i Colom.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Vicenç
Serra.

EL SR. PRESIDENT:

N’hi ha cap altre?

I. Debat de l'escrit RGE núm. 885/11, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet l'informe 55/11 del Compte General de
l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici del 2006.

Dit això, passam al primer punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 885/11, presentat
pel síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, mitjançant el qual tramet l’Informe RGE 55/2011 del
compte general de l’Ajuntament de Palma corresponent a
l’exercici de 2006.

Assisteix com ja hem dit abans, l’Hble. Sr. Pere Antoni Mas
i Cladera, síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, acompanyat de l’Hble. Sr. Maties Tugores i Ferrer,
síndic, de l'Hble. Sr. Bernat Salvà i Alloza, síndic, i de la Sra.
Catalina Rotger i Fullana, secretària general.

Té la paraula l’Hble. Sr. Pere Antoni Mas per fer l’exposició
oral.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, correspon ara presentar en
primer lloc l’Informe núm. 55 del compte general de
l’Ajuntament de Palma de l’exercici 2006, que va ser aprovat
pel Consell de la Sindicatura de Comptes dia 24 de febrer de
2011 i tramès tot seguit al Parlament, a l’ajuntament i al
Tribunal de Comptes.

Aquest informe respon a una iniciativa adreçada a examinar
la gestió economicofinancera del municipi amb major número
d’habitants de cada illa, i així es va començar amb els informes
corresponents als ajuntaments d’Eivissa i de Maó, aprovats
l’any 2009 per la Sindicatura i ara presentam la fiscalització
dels comptes de l’Ajuntament de Palma de 2006.

Aquesta iniciativa pretén complementa els informes agregats
que de forma habitual i obligatòria cada any es van fent sobre
els comptes generals de totes les entitats locals de forma global
i conjunta. Com és conegut, els informes agregats es limiten a
constatar la rendició dels comptes, a agregar algunes dades a
efectes estadístics i a posar de relleu les principals
inconsistències i incoherències que presentin els estats
comptables, però sense entrar en una anàlisi detallada de
cadascun dels comptes retuts, ni de la gestió
economicofinancera de cada entitat local. Tot i que en els
informes agregats s’inclouen una sèrie de dades sobre els
municipis de més de 20.000 habitants, és imprescindible
realitzar informes més exhaustius, individualitzats com el que
ara presentam. Es tracta així de completar la visió sobre l’estat
de la gestió economicofinancera del sector públic local de les
Illes Balears, detallant aquells aspectes de major rellevància. 

Començant així amb la presentació de l’informe, els he de
dir que el seu àmbit subjectiu abasta l’Ajuntament de Palma, els
seus onze organismes autònoms, les cinc societats mercantils de
capital íntegrament municipal i les altres sis entitats dependents
de l’ajuntament. A més, a l’informe s’inclouen referències a
dues societats participades per la corporació i a deu altres
entitats amb les quals té algun tipus de vinculació. En total
l’informe conté 50 recomanacions i s’hi adjunten 26 quadres i
24 fitxes individualitzades, una per a cada una de les entitats
que he esmentat abans. Els comptes no es varen retre en termini,
si bé hem de recordar que l’exercici 2006 va ser el primer any
en què hi va haver una nova instrucció de comptabilitat que
exigia el format telemàtic o informàtic, això va generar alguns
problemes a la majoria d’entitats locals de les Illes Balears i
d’aquí el rendiment un poc més tard del que havia estat habitual.

A més de l’apartat introductori, l’informe s’estructura en tres
apartats. La primera part dedicada a l’administració general de
l’ajuntament, la segona a les entitats dependents i vinculades i
la darrera, atès el seu important pes específic en els comptes, a
l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, EMAYA.

Passam ja a l’apartat d’administració general, o sigui a
l’ajuntament pròpiament dit, el balanç de situació al tancament
de 2006 era de 589,5 milions d’euros, un poc inferior al del
2005, quasi idèntic. I el més important a destacar és el fet que
l’ajuntament no disposava d’un inventari dels seus béns, d’acord
amb la legislació patrimonial. L’endeutament viu era de 127
milions d’euros, sense haver esgotat el límit de la capacitat
d’endeutament. A aquesta quantitat s’han d’afegir 7,7 milions
d’euros corresponents a l’import pendent de retornar derivat
dels deu contractes de cessió de drets de crèdit per a la
construcció de centres d’ensenyament i de salut, els quals no
estan reflectits en la memòria del compte general. El compte del
resultat economicopatrimonial reflecteix un desestalvi de 35,8
milions d’euros. 

Quant al pressupost general inicial, va ser de 564,5 milions
d’euros, dels quals 317 milions d’euros per a l’administració
general, 45 per als organismes autònoms i 202 per a les societats
mercantils, això sense tenir en compte els ajustaments de
consolidació. I aquest pressupost inicial representa un increment
del 14% sobre el de l’any 2005. S’ha de dir que el pressupost
inicial no complia el principi d’estabilitat pressupostària. Els
crèdits definitius de l’Administració General varen ser de 368
milions d’euros, com a conseqüència de 93 expedients de
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modificació de crèdit. L’execució dels ingressos va ser del 89%,
mentre que les despeses es varen executar en poc més del 83%
i l’any anterior havien ser del 82% i el 87%, respectivament.

El 25% del finançament de l’ajuntament correspon a
recursos percebuts d’altres entitats. Aquesta execució va donar
lloc a un resultat pressupostari positiu en 24,3 milions d’euros
i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 24,2
milions d’euros. Els compromisos de despesa per a exercicis
futurs eren, a 31 de desembre de 2006, de 58,7 milions d’euros.

Quant a les entitats dependents a les quals ja ens hem referit,
totes elles varen retre els comptes anuals a la Sindicatura,
excepte el Consorci Palma Habitatge. En aquest apartat,
l’informe recull les principals incidències que deriven dels
informes d’auditoria externa o de la Intervenció del propi
ajuntament, que els acompanyen; així com una fitxa per a cada
entitat on es detallen els principals dades econòmiques i
comptables i una sèrie d’indicadors per a cada un d’ells.
Igualment es mostren de forma agregada determinades dades
que tenen per a finalitat donar una visió conjunta del sector
públic instrumental municipal i la seva evolució durant els
darrers anys.

D’altra banda l’informe conté també una part dedicada a les
deu entitats que es poden considerar vinculades a l’Ajuntament
de Palma, de les quals se’n resumeixen els principals trets dels
seus comptes anuals. Aquestes entitats generalment són
dependents d’una altra administració pública, sigui comunitat
autònoma, sigui consell insular habitualment. 

El darrer apartat de l’informe es dedica a l’Empresa
Municipal d’Aigües i Clavegueram (EMAYA), que com ja hem
dit abans els seus estats d’ingressos i despeses tenen un pes
important sobre el total de l’ajuntament, aproximadament un
25% del total consolidat d’ajuntament i entitats, un poc més
d’una cinquena part. L’opinió de l’informe de l’auditoria
externa, a la qual està sotmesa aquesta societat anònima com a
tal, és favorable amb una excepció que consta transcrita al
mateix informe. Les previsions d’ingressos i despeses
d’EMAYA eren de 107 i 102 milions d’euros, respectivament,
amb un superàvit inicial de 4,9 milions d’euros, tot i que en els
comptes anuals no s’inclogué la corresponent liquidació a final
d’exercici. El balanç de la situació era de 149,4 milions d’euros
en l’actiu i en el passiu i segons els comptes l’empresa tenia
previst cobrar de la Direcció General de Recursos Hídrics del
Govern en exercicis futurs, la quantitat de 17,5 milions d’euros
en concepte de despeses d’inversió en depuració d’aigües.
L’endeutament viu amb entitats de crèdit al tancament de
l’exercici era de 40,4 milions d’euros i, a més, hi havia 14
operacions d’arrendament financer de vehicles i altre material,
de les quals quedaven unes quotes pendents de 3,3 milions
d’euros. El resultat de l’exercici, que figura en el compte de
pèrdues i guanys, és de -1,6 milions d’euros. Les despeses de
personal són de major pes relatiu i representen un 53,2% del
total. Per categories d’activitat, la xifra de negoci representa els
percentatges següents: el servei d’aigües el 41,5%, el
clavegueram el 15,8%, la recollida de residus el 28,3% i els
serveis de neteja el 14,4%.

El resultat pressupostari conjunt de l’ajuntament i de les
seves entitats dependents, és a dir, sense transferències internes,
ha estat de 32 milions d’euros l’any 2006, positiu.

Per acabar, vull assenyalar que en aquest informe no es va
realitzar la fiscalització de l’activitat de contractació, ni de
subvencions de l’ajuntament, atès que la Sindicatura ja va
realitzar un informe sobre la contractació de tots els ajuntaments
de les Illes Balears de l’exercici 2006 i aquest és l’informe 37
l’any 2009, que ja va ser presentat en el seu moment en aquesta
comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per tal de fixar posicions intervindran
els grups parlamentaris, tendran un temps màxim de quinze
minuts. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Oliver. Vull dir al síndic major que pot
intervenir després de cada un dels portaveus o, si vol, pot
contestar d’una vegada al final de les tres intervencions. 

Perdoni, pot continuar. Gràcies.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

En primer lloc vull agrair l’exposició que ens ha fet el síndic
major, agrair-li a ell i a totes les persones que l’han acompanyat
en aquest parlament i que ens hagi fet aquesta exposició clara
d’aquest informe de l’Ajuntament de Palma referit a l’any 2006.

A mi tot això em fa pensar, aquesta feinada feta, vist
l’informe que vostès han fet, que serveixi, que totes aquestes 50
recomanacions que vostè n’ha esmentat un parell, realment
serveixin i els que tenen la responsabilitat de govern, qui sigui,
les facin seves, els posin en pràctica i que realment siguin
adoptades i es materialitzin en el dia a dia de la institució. Hi ha
molta feina encara per fer, hi ha molt de recorregut i jo crec que
aquesta feina s’ha de materialitzar, ha de servir per a la gestió
del dia a dia. Jo crec que l’austeritat de l’administració i dels
governants passa per això, per aprofitar, per emprar tota la feina
feta per les persones de reconeguda solvència que la fan i així
fer-les nostres. 
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Jo faria esment que l'informe no ha entrat en el tema de la
contractació, com molt bé ha dit el síndic major, qüestió jo crec
que important, deu haver estat objecte en una altra ocasió, i
nosaltres en principi res més. Reiterar les gràcies al Síndic i a
totes les persones que l’han acompanyat i fer nostres, per a tots
els responsables polítics, totes aquestes recomanacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Oliver. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Maria Lluïsa Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. També vull agrair la presència
i les explicacions de la Sindicatura de Comptes aquí. És evident
que aquesta feina que fan ells molt ben feta ens ajuda als
polítics a poder gestionar millor, a donar també una major
transparència als ciutadans i, en definitiva, totes les propostes
que ens fan any rere any serveixen també per millorar els
doblers que són dels ciutadans d’aquestes illes, per tant, les
polítiques que s’adrecen a les persones d’aquesta comunitat.

Res més. Reiterar això, és evident, aquesta institució no
depèn del Parlament, l’informe sobre el qual s’ha pronunciat
avui, sinó que els ajuntaments tenen la seva autonomia, jo crec
que totes les recomanacions que fa les podríem assumir, però en
aquest cas qui els ha d’assumir és l’Ajuntament de Palma, que
ja deu tenir l’informe i supòs que ho agrairà moltíssim. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Fidalgo.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gràcies President. Bueno, muchas gracias al Síndico Mayor
por su asistencia y su exposición hoy aquí, junto al equipo que
le acompaña. Nuestro grupo quiere decir que el informe en
definitiva da muestra de una circunstancia que en nuestra
opinión es fundamental, la normalidad, con excepciones
suficientemente explicadas en el informe, como la relativa a la
no realización de un plan económico financiero por la
divergencia que existía entre el criterio de la Sindicatura y el
que se explica en la memoria por parte del Ayuntamiento de
Palma, en el que ya existía una provisión y un crédito para la
construcción de VPO que finalmente ni se construyeron, ni se
llegó a solicitar el crédito, por tanto, se entendía por parte del
ayuntamiento que existía equilibrio presupuestario. 

Nosotros pensamos que la sindicatura concluye que el
presupuesto del ayuntamiento el año 2006 es positivo y
equilibrado. Lo que da cuenta de un estadio de normalidad que,
sin entrar en circunstancias técnicas y económico contables, ha
sido refrendado incluso por el teniente de alcalde del anterior
equipo de gobierno municipal, Sr. Alcover. 

En cuanto a las recomendaciones relativas a las empresas
públicas y entes y organismos autónomos, con el objetivo de
adaptar el sector público municipal, reduciéndolo y satisfacer
así las necesidades de la ciudadanía, plasmada bajo los
principios de eficacia, eficiencia y economía de medios, pese a
ser efectivamente una cuestión programática y además
contenida en algunas disposiciones evidentemente legales, este
grupo no puede mostrar más que su acuerdo con estos
principios.

En definitiva y para concluir, el Grupo Popular está
satisfecho puesto que se han cumplido en nuestra opinión las
exigencias legales y el contenido de la memoria ha sido
calificada por la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares
como conforme y suficiente.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fidalgo. Hi ha un torn de rèplica de cinc
minuts per grup, no sé si algú en vol fer ús..., perdoni, Sr.
Síndic, com que tothom ha estat tan suau, pensava que ... Té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Encara que només sigui per primer
saludar la Comissió d’Hisenda i Pressuposts recentment
constituïda, aquesta és la primera ocasió en què compareix la
Sindicatura en aquesta comissió i aprofit per saludar-la i posar-
nos a la seva disposició per tota la feina que sigui necessari fer.

En segon lloc, també evidentment mostrar la satisfacció o
l’agraïment mutu per l’acollida dels representants polítics a la
presentació d’aquest informe. Com no pot ser d’altra manera,
nosaltres intentarem continuar fent la feina el millor que sabem
i el millor que podem des del punt de vista tècnic, professional
i objectiu, que per això està constituïda la Sindicatura, per
actuar com a òrgan auxiliar, com a òrgan de suport al Parlament
i donar-li elements de judici..., al Parlament i a les altres
administracions públiques, com és lògic, però bàsicament al
Parlament, per donar-li uns elements de coneixement, perquè és
evident que sense informació no es pot fer gestió, per tant el
més important és tenir una informació fiable, el més ràpid
possible, això no és tan fàcil moltes vegades que sigui tan
immediata perquè el control extern sempre és posterior i el
termini per retre comptes, a més de ser llarg, en moltes ocasions
no es compleix quan toca, però sí que intentam en tot moment
des de la Sindicatura apropar els resultats dels treballs en els
exercicis corresponents i ampliar cada vegada més l’àmbit
d’actuació.
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Hem de dir en aquest sentit, n'és un exemple, avui mateix
presentam un informe sobre l’Ajuntament de Palma del 2006 i
després tot seguit hi haurà un informe sobre el compte general
de la comunitat autònoma de l’any 2009. És a dir, hi ha un
desfasament temporal important, en el sentit que la comunitat
autònoma es du al dia, perquè es ret al dia i es poden dur al dia
els informes sobre els comptes generals, als ajuntaments no és
tan fàcil dur-ho al dia. Pensam que amb la colAlaboració i ajuda
tant del Parlament com de les administracions públiques i
mitjançant algunes iniciatives que adoptam, que es pugui reduir
aquest termini.

Simplement aquesta primera intervenció més que de rèplica,
donar aquesta manifestació de satisfacció i posar-me a la seva
disposició.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Supòs que no hi ha cap torn de rèplica.

II. Debat de l'escrit RGE núm. 983/11, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet el dictamen sobre el compliment de la legalitat en el
procediment seguit pel Govern de les Illes Balears per
prorrogar la vigència dels pressuposts generals del 2010 per
a l'exercici del 2011, en compliment del punt núm. 6 de la
Moció RGE núm. 5393/10.

Per tant, passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 983/11 presentat pel
síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
mitjançant el qual tramet el dictamen sobre el compliment de la
legalitat en el procediment seguit pel Govern de les Illes Balears
per prorrogar la vigència dels pressuposts generals de 2010 per
a l’exercici 2011, en compliment del punt número 6 de la Moció
RGE núm. 5393/10.

Per tant, té la paraula l’Hble. Sr. Pere Antoni Mas per fer
l’exposició.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Presentam, doncs, el dictamen
sobre el compliment de legalitat en el procediment seguit pel
Govern de les Illes Balears per prorrogar la vigència del
pressupost general de 2010 per a l’exercici de 2011. 

A més de la funció fiscalitzadora, la normativa que regula la
Sindicatura, li atribueix una funció consultiva relacionada amb
assumptes de la seva competència. Aquesta funció està regulada
en els articles 4 de la Llei i 5, 35 i 36 del Reglament de règim
interior de la Sindicatura de Comptes. Aquest assessorament
només el pot exercir a solAlicitud del Parlament, no pot minvar
el compliment del programa anual d’actuacions i s’ha de dur a
terme segons la disponibilitat de mitjans i de tasques en curs. 

En compliment dels preceptes esmentats, el Ple del
Parlament de data 30 de novembre de l’any 2010 va aprovar una
moció relativa a política en matèria pressupostària, la qual en el
seu darrer apartat incloïa la solAlicitud a la Sindicatura d’un
informe d’assessorament sobre el compliment de la legalitat en
el procediment seguit pel Govern per prorrogar la vigència del
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears del 2010 per a l’exercici 2011.

Un cop obtinguts els antecedents i documents necessaris,
entre aquests l’ordre del conseller d’Economia i Hisenda de 28
de desembre de l’any 2010, per la qual s’establien les
particularitats pressupostàries i comptables que havien de regir
la pròrroga, es va elaborar per part de la Sindicatura el projecte
de dictamen que s’aprovà pel Consell de la Sindicatura de dia
4 de març de l’any 2011. 

Tot seguit, es trameté al Parlament on va tenir entrada
aproximadament una setmana després. Amb posterioritat es va
rebre a la Sindicatura un escrit de la Conselleria d’Economia i
Hisenda mitjançant el qual es formulaven diverses alAlegacions
al dictamen. Aquest escrit va ser tractat pel Consell de la
Sindicatura de dia 14 d’abril on es va precisar que, ni de les
alAlegacions ni de la documentació trameses, se’n derivava cap
tipus de variació que pogués afectar el contingut del fons del
dictamen i es va acordar quedar-ne assabentat i incorporar
aquesta documentació a l’expedient.

Així, en el dictamen que ara es presenta s’analitza d’una part
el règim jurídic de la tramitació de la Llei de pressuposts i de
l’altra el de la pròrroga dels pressuposts incloent-hi l’ordre
destinada a regular les peculiaritats pressupostaris i comptables
de la pròrroga a la qual ja hem fet alAlusió.

El dictamen, després d’examinar la normativa jurisprudència
aplicable i de formular diverses consideracions en cada un dels
apartats, que els he dit, acaba amb les següents vuit conclusions:

El Govern ha incomplert l’obligació legal de trametre al
Parlament abans de dia 30 d’octubre del 2010 el Projecte de llei
de pressuposts generals de la comunitat autònoma per al seu
examen, esmena i, si escau, aprovació. La normativa aplicable
no inclou cap referència expressa a penalitzacions de caràcter
polític o jurídic en el cas d’incompliment d’aquesta obligació.

El Govern de les Illes Balears continua tenint l’obligació
legal d’aprovar el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma per a l’any 2011, amb tota la documentació
a què fan referència els articles 38 i 39 del text refós de la Llei
de finances de les Illes Balears, per tal de trametre’l acte seguit
al Parlament. 

Atès que el dia 1 de gener del 2011 no ha entrat en vigor la
Llei de pressuposts generals per a aquest exercici els
pressuposts de l’any 2010 s’han de considerar prorrogats.
Aquesta pròrroga que s’ha produït de manera automàtica és
excepcional i tendrà efectes fins a l’aprovació i l’entrada en
vigor dels pressuposts generals de l’any 2011.
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L’ordre del conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts ha de tenir per objecte regular les particularitats
pressupostàries i comptables dels pressuposts prorrogats i ha
d’estar sotmesa a determinades limitacions que no poden ser
ultrapassades sense incórrer en infracció d’ordenament jurídic.

L’Ordre del conseller d’Economia i Hisenda de 28 de
desembre del 2010, que hem esmentat abans, no concreta les
especialitats o peculiaritats pressupostàries i comptables que
s’han de realitzar als pressuposts prorrogats de l’any 2011, la
qual cosa genera la incertesa de no saber amb la necessària
seguretat jurídica quins són els crèdits dels pressuposts
prorrogats.

En alguns dels apartats de l’ordre, especialment pel que fa
a les operacions financeres, es contenen previsions que
excedeixen l’àmbit atribuït a una ordre destinada a regular les
peculiaritats pressupostàries i comptables de la pròrroga i
incompleixen així el principi de reserva de llei.

Aquestes eren les vuit conclusions. Com ja els he dit abans
aquest dictamen va ser tramès al Parlament en data 16 de març
del 2011. Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a les intervencions dels grups. Pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Boned per un
temps màxim de quinze minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies. Breument, vull agrair al Síndic Major i a la resta de
membres de la Sindicatura les explicacions donades entorn a
aquest informe, a aquest dictamen emès a petició del Parlament
i poca cosa més. 

Vull recollir les consideracions que es fan, tenir-les en
compte per a tot allò que sigui adient tenir-les-hi i sense dubte
en altres moments en seu parlamentària tendrem l’oportunitat
els grups parlamentaris de tenir el debat pertinent entorn a les
conclusions que s’extreuen d’aquest dictamen emès per la
Sindicatura de Comptes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement també vull agrair
l’informe que és aclaridor i del qual no tenim res a rebatre, de
l’informe, en tot cas políticament ja ho discutirem després amb
els altres grups, però, l’informe, l’assumim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Popular el Sr. Camps i Casasnovas té la paraula.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Partit Popular sí que
volem fer algunes consideracions del que és aquest informe.
Veig que els altres membres dels altres partits no volen fer o no
volen entrar al que diu l’informe, però nosaltres sí que hi volem
entrar perquè realment és important el que l’informe diu.

La qüestió que avui prenem en consideració és el dictamen
que ha elaborat la Sindicatura de Comptes sobre la legalitat en
el procediment seguit pel Govern de les Illes Balears per
prorrogar la vigència dels pressuposts generals de la comunitat
autònoma de 2010 cap a l’exercici de 2011.

L’informe de la Sindicatura de Comptes diu textualment:
“El Govern ha incomplert l’obligació legal de trametre al
Parlament abans de dia 30 d’octubre del 2010 el Projecte de llei
de pressupostos generals de la comunitat autònoma per al seu
examen, esmena i, si escau, aprovació”. Repetiré: ha incomplert
l’obligació legal. Tenia una obligació legal i l’ha incomplert.

El Govern del Sr. Antich no va presentar l’esborrany de
pressuposts i això era una obligació legal. El dictamen de la
Sindicatura de Comptes diu, de forma textual també: “El
Consell de Govern no ha tractat en cap de les seves reunions
l’Avantprojecte de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma per a l’any 2011 i per tant, no ha estat aprovat el
projecte de llei”. Ni tan sols es va discutir cap esborrany de
projecte de llei al Consell de Govern. 

El Govern del Sr. Antich no va tenir cap tipus de voluntat
per aprovar uns pressupostos per a l’exercici del 2011, és que ni
va anar al Consell de Govern. Això demostra per tant, una total
deixadesa de les obligacions pròpies inherents d’un govern i una
irresponsabilitat total que ara avui, avui en sofrim les
conseqüències, perquè el fet de tenir uns pressuposts prorrogats
tenen conseqüències i tenen conseqüències en aquests moments
sobre la liquiditat que pugui tenir la comunitat autònoma. 

La jurisprudència del Tribunal Constitucional, segons
remarca el dictamen de la Sindicatura, diu que la competència
per aprovar un projecte de llei de pressupostos generals és
irrenunciable per part del Govern, repetesc la paraula
“irrenunciable”, el Govern no podia renunciar a presentar un
projecte de llei. No pot fugir d’aquesta responsabilitat i el
Govern del Sr. Antich ho va fer. Va fugir de la seva
responsabilitat que era irrenunciable.

A més però, el fet que el Govern hagi renunciat a exercir el
que era la seva obligació ha impossibilitat que el Parlament hagi
pogut exercir la seva pròpia competència que, en paraules també
de l’informe de la Sindicatura, “constitueix una de les principals
funcions atribuïdes al poder legislatiu en tots els règims
democràtics representatius, com és aprovar la Llei de
pressuposts i en definitiva la destinació dels fons que els
ciutadans han lliurat a l’Administració pública”. 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 4 / 4 d'octubre del 2011 47

 

És a dir, que per culpa que el Govern no va tenir cap ganes
de presentar un pressuposts, ni tan sols ho va tractar al Consell
de Govern, el Parlament no va poder exercir la seva
competència, la més important competència que té el Parlament,
que és aprovar uns pressuposts.

El dictamen de la Sindicatura ho deixa també molt clar, diu:
“La competència en la consideració d’obligació legal que té el
Govern d’aprovar i trametre al Parlament aquest projecte de llei
no és opcional i forma part d’un engranatge en el qual l’actuació
de cada peça depèn del correcte funcionament de les altres.
Així, si el Govern incompleix la seva part, el Parlament es veu
impossibilitat d’exercir no sols la funció legislativa d’aprovar
o rebutjar el projecte de llei, sinó també la funció financera
mitjançant la qual fixa el règim d’ingressos i despeses del sector
públic i la de control de l’acció política del Govern pel que fa a
les fases de debat i esmena que precedeixen l’aprovació dels
pressuposts”.

Queda molt clar per tant que el Govern del Sr. Antich va
actuar de manera totalment irresponsable. No es va ajustar a
dret. Va renunciar a exercir el que era una obligació legal,
obligació legal irrenunciable, recordem-ho, i va impedir que el
Parlament es pogués pronunciar sobre una qüestió clau i
fonamental com és on han d’anar destinats els doblers dels
ciutadans.

Es va negar a fer el que tenia obligació de fer i va crear una
situació d’inestabilitat a tota la comunitat. Va defugir el debat
dels pressupostos generals de la comunitat que són la norma
bàsica i fonamental de tota administració pública i va prorrogar
uns pressuposts, els del 2010, la qual cosa ha creat molts de
problemes i és una de les causes de la manca de liquiditat actual.

L’actitud del Govern va ser per tant d’una negligència ben
notable. Hem de tenir en compte que la liquidació de l’exercici
del 2010 res tenia a veure amb el pressupost aprovat per a aquell
mateix exercici. Qualsevol semblança entre el pressupost i la
liquidació final de l’exercici de 2010 era pura coincidència. Si
a això afegim que aquest pressupost de 2010 ja no se semblava
als resultats finals del 2010 i prorrogam aquest pressupost
perquè serveixi per a l’any 2011, ens podem imaginar quins són
els resultats d’aquesta situació. Aquesta actitud, per tant, de
deixadesa en les seves funcions ara ens està passant factura.

És normal idò, vist tot això, que des del Grup Parlamentari
Popular demanàssim la setmana passada la compareixença de
l’exconseller Carles Manera i és que no té cap tipus de
justificació d’actuació de l’anterior govern; un govern que va
claudicar davant la crisi econòmica, que no va saber liderar un
projecte d’impuls econòmic per a la nostra comunitat; un govern
que va tirar la tovallola i només va ser capaç de posar el cap
davall l’ala, esperant, esperant i esperant que la tempestat passés
i la tempestat no ha passat; un govern que en certa manera va
renunciar a governar; un govern mediocre que no va saber estar
a l’alçada del moment en què li va tocar viure i és clar, si davant
les dificultats no prenem decisions, no feim les nostres
obligacions, no sabem articular un projecte clar i atractiu,
llavors la tempestat es fa cada vegada més agressiva i ara -
repetesc- recollim els fruits del que varen sembrar a l’anterior
legislatura.

En aquesta intervenció, per tant, després de sentir les
paraules del Síndic, d’haver estudiat el seu informe, un només
pot mostrar el seu rebuig, el seu rebuig a l’actuació de l’anterior
govern. Vull manifestar per tant, de manera clara i rotunda, que
esper que aquesta comunitat mai més no tengui un govern que
actuï de manera tan lleugera i que es prengui les coses, les seves
responsabilitats, amb tanta irresponsabilitat, valgui la
redundància.

M’agradaria avui -i perquè consti en acta- encoratjar el nou
govern a seguir en la línia en què ha començat aquesta
legislatura i que actuï des del rigor, des de la responsabilitat i
des de l’acció decidida. Esperem per tant, i em sap greu dir-ho
perquè voldríem que tot anés bé, però sí que voldria posar de
manifest tot el que he dit... Vull donar les gràcies al Síndic, en
aquest cas, perquè ens ha posat negro sobre blanco la realitat
d’una actuació que en el seu moment, a més a més, es va
contagiar a l’Ajuntament de Palma i també al Consell de
Mallorca. Va ser una acció segurament premeditada, la de no
presentar pressupostos, i això ha duit molt males conseqüències
a la nostra comunitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Sr. Síndic, no sé si vol intervenir,
no?, pel que s’ha dit no fa falta.

En torn de rèplica, hi ha alguna intervenció d’algun grup?
Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Simplement, el Grup Parlamentari Socialista no té intenció
d’eludir debat sobre aquest tema, continua -i això sí que volem
que quedi molt clar- defensant l’absoluta legalitat de tot allò que
es va fer en l’anterior govern, però evidentment el torn de debat
amb la resta de grups... amb el grup parlamentari de govern,
tendrà lloc en el seu moment. En aquests moments donam per
suficients les aportacions fetes pel síndic major quant a la seva
explicació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Sra. Mascaró, té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies. Tampoc no volia entrar en debat perquè
esperava fer-ho una vegada que el Síndic no fos aquí, en el
moment de debatre entre els grups parlamentaris, però atès que
el Partit Popular hi ha entrat, crec que és important puntualitzar,
ell deia que el Síndic ens ho ha posat negro sobre blanco i ho
ha posat tot negro sobre blanco i ens ha llegit bona part de
l’informe, que l’havíem llegit i bastants vegades per tant..., ens
ha recordat allò que ja sabíem, però ho hauríem de llegir tot, ho
hauríem de llegir tot, i després on diu que el Govern ha
incomplert l’obligació legal hi ha un tercer punt que diu: “El
Govern de les Illes Balears continua tenint l’obligació legal
d’aprovar el projecte de llei de pressupostos” i el Govern del
Partit Popular fa tres mesos que governa i també ha incomplert
el mateix precepte. 
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Vull dir, no diu “si hi ha unes eleccions el Govern s’atura de
tenir...”, no, no, és el Govern. La Sindicatura no entra en el
color de qui fa les coses o qui no les fa. El Govern no n’ha fet
i mentre no se n’aprovi un altre, estan prorrogats i continua
havent-hi l’obligació.

Per tant, el Govern del Sr. Bauzá també ha incomplert
l’obligació de fer uns pressuposts, perquè la llei així ho preveu.
És obligatori presentar-los, però preveu què passa si no els
presenten: prorrogats, i continua havent-hi l’obligació i també
l’ha incomplert i no només ha incomplert l’obligació, sinó la
paraula, que encara és més trist, perquè va dir que el primer que
faria seria presentar uns pressuposts i encara els esperam. 

Si hem d’entrar en debat hi podem entrar, però diguem-ho
tot, no només una part, diguem-ho tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, hi ha un tercer
punt i per tant, és cert que el Govern de les Illes Balears
continua tenint l’obligació, però com podrà comprendre i
després de trobar-nos el pastís que ens hem trobat, hi havia
altres prioritats que haver de fer feina per aprovar uns
pressuposts quan d’aquí a no res haurem de presentar els de
l’any que ve. 

No, no, escolti, ens hem trobat una situació catastròfica
econòmicament i financerament i de liquiditat, evidentment les
prioritats no són aprovar uns pressuposts, sinó trobar doblers per
poder continuar funcionant aquesta comunitat autònoma.

Escolti, és que vostès ens han deixat la caixa buida, amb
1.000 milions de factures pendents de pagament, això crec que
són les prioritats que ha d’intentar resoldre aquest govern. És a
dir, podem fer uns pressupostos, però ja farem els de 2012.
Escolti, d’aquí a un mes començarem a debatre els de 2012, o
sigui, ja no hi havia temps material. 

Vostès podran dir el que vulguin i podran... és a dir, els que
realment no varen complir la seva obligació, que segons la llei
marca dia 30 d’octubre del 2010 s’havien d’haver presentat els
pressupostos de 2011, els que no ho varen complir varen ser
vostès. Aquesta és la realitat, aquesta és la realitat. Ara nosaltres
ja anam a remolc d’un incompliment previ que era el seu. Anam
a remolc d’un compliment legal, que tenien l’obligació
irrenunciable de fer abans de dia 30 d’octubre del 2010.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Ara, acabat el torn dels grups
parlamentaris, Sr. Síndic, no sé si vol intervenir, no?

Idò passarem així a tercer punt de l’ordre del dia que...
perdoni, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Presentam una proposta... al final, però.

III. Debat de l'escrit RGE núm. 1059/11, presentat per
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet l'informe 56/11 del Compte General de la CAIB
corresponent a l'exercici del 2009.

EL SR. PRESIDENT:

El tercer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat de
l’escrit RGE núm. 1059/11, presentat pel Síndic Major de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant el qual
tramet l’informe 56/2011 del Compte General de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2009.

Té la paraula el Sr. Pere Antoni Mas.

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

Gràcies, Sr. President. L’informe número 56 sobre el
Compte General de la comunitat autònoma de l’any 2009 va ser
aprovat de manera definitiva pel Consell de la Sindicatura el dia
3 de març del 2011. Tot seguit es va trametre al Parlament i al
Govern.

Es tracta d’un informe de caràcter general i anual. La seva
finalitat és analitzar el conjunt de l’activitat econòmica
financera de la comunitat autònoma durant l’exercici 2009, tant
la seva administració general, és a dir les conselleries que
integren el Govern com el sector públic depenent i vinculat.

L’elaboració d’aquest informe ocupa un lloc destacat en el
programa de treball de la Sindicatura tant per l’entitat i
característiques del subjecte sotmès a control com pel seu
contingut i per l’especial tractament que es dóna a la seva
tramitació en seu parlamentària.

No hem d’oblidar que mitjançant aquest informe es clou el
cicle pressupostari que comença amb l’elaboració del projecte
pel Govern i l’aprovació de la llei de pressuposts pel legislatiu,
continua amb la seva execució i acaba ara amb la rendició del
compte general, la presentació d’aquest informe i l’acord que
n’adopti la comissió.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 4 / 4 d'octubre del 2011 49

 

Per això és important lliurar al Parlament aquests informes
amb la major rapidesa possible, per tal d’aproximar en el temps
l’execució del pressupost i l’examen dels comptes, la qual cosa
ajuda a una millor comprensió dels fets i de les situacions
exposades en l’informe. Tot i així, aquest cicle, encara podria
ser més reduït si es produïssin modificacions legislatives del
termini de rendició del compte.

De manera molt esquemàtica els he de dir que la funció de
control extern que es materialitza en aquest treball té com a
primer objectiu oferir una visió global de la situació econòmica
financera del sector públic autonòmic a una data concreta,
delimitant el seu àmbit subjectiu i donant informació sobre el
contingut dels comptes anuals de tots els ens que l’integren, des
de les conselleries fins el conjunt d’entitats que en depenen o hi
estan vinculades. Definir, doncs, aquest univers i el seu estat
econòmic, financer i comptable, és un element imprescindible
de cara a millorar la transparència en el funcionament de les
institucions.

Un cop feta aquesta delimitació, l’altra finalitat primordial
de l’informe consisteix a comprovar l’adequació de la gestió als
principis de legalitat, eficàcia, eficiència i economia i, en
particular, a la normativa pressupostària comptable. Aquesta
funció es realitza mitjançant l’anàlisi de determinats actes de
gestió econòmica, com ara l’execució del pressupost,
l’endeutament, les despeses plurianuals i també l’activitat
subvencionadora i de contractació, entre d’altres, que consten
degudament detallades a l’informe.

L’estructura i format de presentació que segueix l’informe
enguany, és en la mateixa línia que en anys anteriors. Així
després d’una part introductòria on es dedica un apartat a
l’estabilitat pressupostària i a la rendició de comptes, el treball
es subdivideix en els següents sis grans apartats. En primer lloc
l’administració general de la comunitat autònoma, el Servei de
Salut de les Illes Balears, l’Agència Tributària de les Illes
Balears, Radio i Televisió de les Illes Balears, és dir el Grup
IB3, subvencions i contractació, allà on es fa una exposició
general d’aquestes activitats segons els subjectes i s’analitzen
alguns expedients en particular. A més, l’informe aporta una
sèrie d’estats agregats i consolidats, així com els corresponents
quadres i fitxes individualitzades. 

En l’informe es contenen un total de 90 recomanacions per
a la millora de la gestió economicofinancera, de les quals 61 es
refereixen a comptabilitat i comptes i 16 a l’apartat de
subvencions, mentre que 13 són de l’apartat de contractació.
Aquestes xifres són relativament semblants a la dels anys
anterior, l’any 2006 varen ser 86 recomanacions, el 2007 varen
ser 92 i el 2008 foren 81.

Ara si el President té a bé donar-li la paraula al síndic de
l’Àrea d’Auditoria de la comunitat autònoma, Sr. Salvà, els
exposarà de forma resumida els principals punts de l’informe.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò, Sr. Salvà, si ens vol exposar aquests
punts té la paraula.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES
DE LES ILLES BALEARS (Bernat Salvà i Alloza):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Respecte del primer punt d’introducció de l’informe, es tracta
entre d’altres del seu àmbit subjectiu que contempla la totalitat
d’ens afectats per a la fiscalització i que són 194 entitats, de les
quals 87 no han retut els comptes anuals, si bé 31 d’aquests ho
han fet en fase d’alAlegacions.

En relació amb l’apartat d’estabilitat pressupostària, es posa
de manifest que les Illes Balears varen presentar un dèficit de
857 milions d’euros. Aquesta xifra ha suposat un 3,26% del PIB
regional, per la qual cosa no es va complir l’objectiu
d’estabilitat pressupostària per a l’any 2009. Cal recordar que
l’any anterior el dèficit va ser del 3,28%.

En canvi, no s’ha superat l’import de l’endeutament
autoritzat en el programa anual d’endeutament acordat per la
Secretaria d’Estat d’Hisenda i Pressuposts, sent el deute viu a
31 de desembre, i a l’efecte de compliment d’aquest programa
de 3.605 milions d’euros, 1.179 més que a 31 de desembre de
2008.

En relació amb el segon apartat d’administració general, els
crèdits inicialment aprovats de 3.559 milions varen ser
incrementat en un 16%, mitjançant 761 expedients de
modificació de crèdit per un import net de 578 milions, resultant
així uns crèdits definitius de 4.137 milions. S’ha de dir que es
varen ampliar crèdits per valor de 141 milions d’euros. A més,
es va fer una generació de 233 milions als efectes de
comptabilitzar el fons de suficiència negatiu.

L’execució del pressupost d’ingressos ha estat del 104%,
4.300 milions, on destaca el nivell d’execució del capítol 4, de
transferències corrents, que ha estat del 161%, de causa de
l’increment del subconcepte 40.000 de l’administració general
de l’Estat, com a conseqüència bàsicament de les bestretes
rebudes a compte del nou sistema de finançament, estipulat a la
Llei 22/2009, per un import net de 329 milions d’euros. El
capítol 9, passius financers, ascendeix a 1.160 milions, com a
conseqüència de les autoritzacions d’endeutament de la Llei
9/2008 de pressupost general de la comunitat.

En referència a l’estat de despeses, l’execució pressupostària
ha estat del 96%, 4.137 milions, on destaca com cada any
l’important pes relatiu sobre el total d’obligacions reconegudes
de les funcions de sanitat, 33% i educació 22%, percentatges
molt similars als de l’any anterior. L’administració de la
comunitat autònoma presenta un endeutament viu a llarg termini
al tancament de l’exercici de 2.254 milions d’euros, amb un
increment del 58% respecte de l’exercici anterior i un deute per
operacions de tresoreria a curt termini de 235 milions d’euros.
Les despeses financeres foren de 60 milions.

D’altra banda, l’import total de compromisos de despesa en
càrrec a exercicis futurs, experimenta un increment de l’11,5%,
arribant fins als 2.733 milions. Per això es continua recomanant
moderar la contracció d’obligacions amb càrrec a exercicis
futurs.
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Quant al balanç de situació presentat, la Sindicatura
recomana reflectir el passiu exigible, tant els deutes que la
CAIB té amb les seves empreses públiques i que aquestes tenen
el seu actiu, així com incloure la totalitat d’obligacions de
pagament adquirides per a exercicis futurs, sempre que s’hagi
produït el fet econòmic que les ha originat.

Així mateix, el balanç de situació presentat inclou a l’actiu
com a deutors no pressupostaris les bestretes a compte del nou
sistema de finançament definitiu dels consells insulars que
preveu la Llei de pressuposts, el qual s’ha de liquidar al llarg del
2011, segons l’acord del Consell de Govern de 12 de març de
2010. Atesa la seva naturalesa, s’haurien de registrar com a
despesa pressupostària de l’exercici en el qual es varen atorgar.

Pel que fa al resultat pressupostari, aquest ha estat positiu en
323 milions d’euros, a causa dels ingressos reconeguts del
capítol 9 en concepte d’endeutament autoritzat i no formalitzat
a 31 de desembre, per un import de 596 milions. Cal remarcar
que el romanent de tresoreria a 31 de desembre per import de
405 milions continua condicionat totalment pel fet que la
comunitat autònoma va reconèixer a l’exercici 2004 el dret al
dèficit del finançament històric de les competències transferides
en matèria de sanitat i educació, per un import de 583 milions.
Si no s’hagués comptabilitzat aquesta quantitat, el romanent de
tresoreria seria negatiu per valor de 178 milions. Pel que fa a les
entitats dependents i vinculades, es recullen les 190 entitats de
la CAIB, ja que s’han separat els quatre ens dependents de l’ib-
salut. 

En aquest apartat es presenten els quadres resum de les
opinions i excepcions contingudes als respectius informes
d’auditories externa realitzats als ens que conformen el sector
públic instrumental. Cal ressaltar que els seus resultats són
pràcticament idèntics als de l’exercici anterior.

D’altra banda, la CAIB té 658 milions d’euros de deutes
amb les seves entitats no reconegudes en el passiu del balanç,
tot i que d’aquest import, 641 corresponen a drets de cobrament
per subvencions de caràcter plurianual que la CAIB té
formalitzades mitjançant expedient de despesa plurianual.

Respecte de l’endeutament, aquest ha disminuït en un 0,8%
en relació amb l’exercici anterior, degut a la subrogació per part
de la comunitat autònoma del deute de l’ens públic per un
import de 169 milions d’euros per arribar als 1.666 milions. La
Sindicatura continua recomanant que s’analitzi i es redueixi
l’estructura i la composició del sector públic autonòmic i que es
vetlli per a la seva adaptació a la satisfacció de les necessitats
públics, sota els principis d’eficàcia, eficiència i economia.

En relació amb el tercer apartat, l’Ibsalut, cal recalcar que el
seu pressupost inicial per a l’exercici suposa un increment
respecte al de l’any 2008 d’un 5%. A més, aquests crèdits
inicials varen ser incrementats en un 6% mitjançant 54
expedients de modificació de crèdit, per un import net de 74
milions, resultant així uns crèdits definitius de 1.303 milions
d’euros. Cal esmentar que els contractes de gestió signats entre
el Servei de Salut i cada una de les gerències estableixen unes
despeses màximes admissibles que superen en 84,5 milions
d’euros els crèdits inicials. 

L’execució pressupostària ha estat de poc més del cent per
cent dels ingressos i de quasi el cent per cent respecte de les
despeses. S’informa de l’existència de 214 milions d’euros
d’obligacions meritades en l’exercici i no imputades al
pressupost per manca de crèdit que han augmentat en quasi un
31% en relació a l’exercici anterior. El Servei de Salut presenta
al tancament de l’any el mateix endeutament viu que l’any
anterior de 60 milions, dels quals 2 tenen venciment a curt
termini. Les despeses financeres de l’exercici varen ser de 2,3
milions.

D’altra banda, l’import total dels compromisos de despesa
amb càrrec a exercicis futurs experimenta un increment del
19%, arribant fins als 796 milions d’euros. Pel que fa al resultat
pressupostari, aquest ha estat positiu en 5,6 milions, si bé
s’hauria de corregir com a mínim amb el de 214 milions abans
esmentats pendents d’imputar al pressupost.

Pel que fa a les entitats dependents del Servei de Salut,
l’àmbit subjectiu està format per quatre entitats encarregades de
la gestió de diversos hospitals. L’endeutament a 31 de desembre
d’aquestes entitats és de 6 milions d’euros. En conjunt han rebut
11 milions d’euros més que a l’exercici anterior, procedents de
l’Ibsalut, en concepte de transferències, aportacions
patrimonials i facturació de serveis, fins arribar als 299 milions
d’euros.

Respecte del quart apartat, l’Agència Tributària de les Illes
Balears, cal dir que l’any 2009 s’ha inclòs per primera vegada
en el pressupost com ens públic estatutari, amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d’actuar. El pressupost inicial
per a l’exercici ascendeix a 15,8 milions. A més, aquests crèdits
inicials varen ser incrementats mitjançant 16 expedients de
modificació de crèdit, per un import net de 200.000 euros, amb
el resultat d’un crèdit definitiu de 16 milions. L’execució
pressupostària ha estat del 99% quant a ingressos i del 86%
respecte de les despeses. En aquest apartat destaquen les
despeses corresponents al servei de recaptació que representa el
78% de les despeses del capítol 2.

Respecte del cinquè apartat, referit al grup IB3, l’àmbit
subjectiu està format per l’ens públic, la Ràdio de les Illes
Balears i la Televisió de les Illes Balears. En xifres
consolidades, els ingressos i les despeses meritades han estat de
79 i 85 milions d’euros, respectivament, enfront als 72 milions
d’ingressos i 104 milions de despeses de l’exercici del 2008. Al
tancament de l’exercici l’endeutament viu agregat és de 42
milions d’euros, inclosos a la xifra d’endeutament que figura a
l’apartat de les entitats dependents i vinculades de
l’Administració General front als 181 milions de l’inici de
l’exercici. Cal indicar que l’acord del Consell de Govern de 31
de juliol va aprovar la subrogació del deute de l’ens públic per
un import total de 169 milions d’euros. Les despeses financeres
de l’exercici foren de 5,6 milions. 
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Ateses les pèrdues generades des de la seva creació, el fons
propis a 31 de desembre, reflectits en els comptes anuals
individuals de les societats mercantils, les situen en el supòsit de
dissolució previst a l’article 260 de la Llei de societats
anònimes. En conseqüència, la Sindicatura recomana complir
els compromisos econòmics establerts en el contracte programa,
per tal de restablir l’equilibri patrimonial, millorar la rendibilitat
i assegurar la continuïtat futura de les activitats del grup.

En relació amb el sisè apartat, que correspon als estats
agregats, cal indicar que figura a l’informe el pressupost
consolidat de la totalitat del sector públic instrumental que va
ser aprovat en el seu moment pel Parlament, juntament amb la
liquidació consolidada realitzada per la Sindicatura. De la
liquidació es desprèn pel que fa a una sèrie d’aspectes més
rellevants el següent: que l’any 2009 hem tingut un estalvi brut
negatiu per valor de 209 milions d’euros. Això significa que
amb els ingressos ordinaris no s’ha pogut fer front a les
despeses corrents. A més, si afegim l’amortització de
l’endeutament per valor de 132 milions, ens dóna un estalvi net
negatiu fins arribar a 341 milions. Així mateix, tot i que ha estat
inferior en un 5% a la de l’any precedent, és significativa la
necessitat d’endeutament de l’exercici per un import de 824
milions d’euros.

La variació neta de passiu financer, és a dir, l’endeutament
net agregat de l’exercici, s’ha elevat a 1.201 milions. Això ens
ha donat un resultat pressupostari positiu de 377 milions
d’euros, a causa dels ingressos reconeguts per la CAIB en
capítol 9, en concepte d’endeutament autoritzat i no formalitzat
a 31 de desembre per l’import abans esmentat de 596 milions.
No obstant això, aquest resultat es veu afectat com a mínim per
l’existència manifestada en la memòria dels comptes anuals del
Servei de Salut, pels 214 milions d’euros d’obligacions
meritades durant l’exercici i no imputades al pressupost.

Dins el setè apartat, pel que fa a les subvencions, cal indicar
que segons la informació remesa per les conselleries, aquestes
s’han concretat durant l’any 2009 en 264 convocatòries, 684
línies de subvenció sense convocatòria i 901 convenis
instrumentals, que en total representen 10.151 beneficiaris i 316
milions d’euros d’obligacions reconegudes.

Pel que fa l’Administració General, la Sindicatura ha
analitzat 30 expedients per un import total de 2 milions d’euros,
que han afectat les conselleries d’Educació i Cultura; la
d’Economia, Hisenda i Innovació i la Conselleria de Medi
Ambient. Així mateix s’han analitzat 34 expedients de
subvencions per un total de 6 milions d’euros concedides per les
entitats públiques següents: IDI, Agència de Cooperació
Internacional i Servei de Millora Agrària, SEMILLA. A més,
s’han analitzat onze subvencions de concessió directe i 1
conveni per un import total de 3 milions d’euros. 

Dels expedients analitzats es dedueix, com en exercicis
anteriors, que s’hauria d’exigir un compliment més acurat de les
solAlicituds i de les justificacions i, si n’és el cas, dur a terme el
procediment de reintegrament. La Sindicatura recomana
restringir el supòsit de pagament anticipat de bestretes del cent
per cent de l’import de les subvencions en aquells casos en què
sigui estrictament necessari, procurant deixar una part del
pagament subjecte a la revisió del justificant de les subvencions.
A més, recomana restringir l’ús del conveni de colAlaboració

amb entitats privades en els casos permesos per la normativa
vigent i fer un seguiment acurat de les obligacions sorgides dels
esmentats convenis. També es recomana efectuar els informes
d’autoavaluació dels programes de subvenció executats, amb la
finalitat d’analitzar els resultats obtinguts i la seva utilitat
pública o social.

Pel que fa als expedients de subvenció tramitats per les
entitats dependents, s’observa que en la selecció dels projectes
subvencionables no sempre s’apliquen els principis de publicitat
i concurrència i que la justificació de la seva elecció i la
resolucions de concessió no sempre les dicten els òrgans
competents.

Dins el vuitè apartat sobre contractació, s’ha d’assenyalar
que de les relacions de contractes remeses a la Sindicatura, se’n
desprèn un import global de transaccions compromeses de 827,5
milions d’euros, dels quals 64 corresponen a l’Administració
General, 280 a l’Ibsalut, 1,5 a la TIB i 482 a les entitats
dependents i vinculades.

Les dades de contractació de les entitats dependents només
inclouen les transaccions superiors a 150.000 euros i poden no
ser homogènies respecte de les de l’any anterior, atès que depèn
que les entitats ens remetin la informació solAlicitada i en
termini. Dels 64 milions d’euros de la contractació de
l’Administració General, un 48% correspon a contractes
principal i complementaris, un 38% a contractes menors i la
resta, un 14%, a pròrrogues i modificacions de contractes.

Per altra banda, des del punt de vista del procediment
d’adjudicació, exclosos els contractes menors, es pot observar
que tan sols un 42% es fa pel procediment obert.

La Sindicatura ha examinat 47 expedients provinents de les
conselleries d’Habitatge i Obres Públiques, Treball i Formació,
dels serveis centrals de l’Ib-salut, de l’Hospital Universitari de
Son Dureta i de sis entitats: ABAQUA, CAIB Patrimoni,
Fundació Hospital de Manacor, Consorci Escola Balear de
l’Esport, Consorci Aprop, i Consorci urbanístic per a la millora
i l’embelliment de la Platja de Palma. A més s’ha fet el
seguiment de l’execució de 23 expedients de contractació
fiscalitzats l’exercici anterior, i que a 31 de desembre de 2008
no estaven finalitzats. Com a resultat de la fiscalització la
Sindicatura insisteix en la recomanació d’elaborar tots els
informes preceptius que hagin de constar en els expedients, i
recomana adjuntar-hi els càlculs realitzats per a la determinació
dels preus de les licitacions. A més es recomana planificar
adequadament el procés d’elaboració dels expedients de
contractació per tal d’evitar que per raons o necessitats del
servei s’hagin d’iniciar els contractes abans de la seva
formalització i signatura. També es recomana preveure les
necessitats reals, i planificar els pressuposts dels contractes amb
la suficient previsió, a l’efecte de no fer un ús excessiu de
modificats i complementaris. Per tal de fer efectius els principis
de publicitat i concurrència es recomana fer ús acurat dels
contractes menors i evitar el fraccionament de l’objecte dels
contractes. 
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Així mateix, i pel que fa a les entitats dependents i
vinculades, s’ha de trametre la informació sobre contractació
que solAlicita la Sindicatura de forma acurada, i amb els imports
totals dels contractes de l’exercici objecte de fiscalització.

Per finalitzar cal fer constar que, com a annexos, s’adjunten
els quadres i les fitxes individualitzades amb les dades més
rellevants juntament amb el resum de les opinions dels informes
d’auditoria financera i de compliment de legalitat de cada una
de les entitats analitzades. Igualment, a l’informe, s’hi adjunten
les alAlegacions formulades per la comunitat autònoma.

Moltes gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Salvà. Passam a les intervencions dels
grups parlamentaris per un temps màxim de quinze minuts. Té
la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, novament, i breument una altra vegada, per tornar a
agrair les explicacions tant del síndic major com del seu equip,
i simplement dir que jo crec que s’han de tenir molt en compte,
i encoratjar el Govern de les Illes Balears, sigui del color que
sigui que estigui governant en cada moment, que tengui especial
preocupació per anar incorporant totes aquelles recomanacions
que surten d’aquest informe de Sindicatura perquè sense cap
dubte aquesta incorporació de recomanacions té com a objectiu
final una gestió pressupostària més ajustada als requeriments,
molt especialment, dels que potser més n’entenen, d’aquest
aspecte, que és la mateixa Sindicatura de Comptes. Per tant tot
allò que es faci per arribar al compliment del cent per cent de les
recomanacions suposarà que el govern de torn es va apropant a
una més correcta gestió pressupostària.

Per tant novament volem agrair aquestes explicacions, tenir-
les en compte i, com he dit abans, en qualsevol cas el debat
sobre aquest informe dels grups parlamentaris, el tindrem en un
altre moment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies. També volem agrair moltíssim l’esforç que
fan, sobretot en el..., a part de la feina ben feta també en el
compliment de terminis del compte general han fet un esforç al
llarg dels anys per tenir-lo en temps, i si no l’hem discutit fins
ara ha estat per mor de les eleccions perquè vostès l’havien
presentat, per tant la feina feta.

Em recordaven molt aquestes recomanacions..., moltes
d’elles s’han convertit en estructurals tant de la Sindicatura com
de les propostes que vostès vénen fent, i és evident que entre
tots, governi qui governi, hauríem d’aconseguir que aquestes
recomanacions arribassin a desaparèixer, no perquè no les
apunta la Sindicatura sinó perquè realment ja s’han resolt amb
el temps, i supòs que també el sistema de finançament i el
sistema de funcionament és més mal de moure que les
recomanacions, les recomanacions són més fàcils, però sí que
és cert que la gran majoria d’elles les hem sentides el 2004, el
2006, el 2008, i ara també per al 2009.

Per tant moltes gràcies, i vostès jo crec que basta que
continuïn així, sense esforçar-se més, i la societat estarà molt
ben controlada per part seva. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo també voldria agrair aquí
l’esforç que fa la Sindicatura de Comptes, i també agrair-los-ho
perquè, com a òrgan que és independent, està dient el mateix
que està dient el Partit Popular des de fa molta estona, i
l’exercici del 2009 és un exercici típic del que ha estat el govern
de la darrera legislatura, el govern del Sr. Antich.

Clar, quan repasses l’informe de la Sindicatura de Comptes,
jo no volia tampoc ser molt exhaustiu, però sí que m’agradaria
remarcar alguns aspectes que convé jo crec que tenir en compte
i destacar especialment. Un primer aspecte és que el govern del
2009, el que hi havia en el 2009, no va complir amb l’objectiu
de l’estabilitat pressupostària, però no ho va aconseguir el 2009
i tampoc no ho havia aconseguit el 2008. Es va produir un
dèficit, un dèficit que segons la Sindicatura de Comptes, i ens
ho acaben d’explicar, era del 3,26% del PIB regional. Però, bé,
molt bé, hi ha hagut un dèficit. Hi estam d’acord, anam
malament. La llei obliga després a fer un pla econòmic financer,
i aquest pla econòmic financer del 2008, i tampoc el del 2009,
no es va fer. És a dir, van tenir un dèficit, van superar els
objectius mínims que marca la llei, havien de fer, perquè
legalment així ho exigeixen, s’havia de fer aquest pla econòmic
financer, i no es va presentar. Abans no van presentar el
pressupost, ara no presenten el pla econòmic financer..., és a dir,
una ilAlegalitat darrere l’altra, és a dir, estan acostumats ja a no
complir la llei.

Per tant una vegada més el Govern, que és el que hauria de
ser més escrupolós a l’hora de complir les lleis, perquè és el que
ha de donar llum a la resta de ciutadans, al final ens adonam que
el que fa és donar fum. Per tant no presenta cap pla econòmic,
i per tant incompleix una vegada més la legislació. Per tant per
una banda veim com d’una manera recurrent el Govern deixa de
banda l’objectiu d’estabilitat pressupostària; el 2008 ja no el va
tenir, el 2009, tampoc, i ja els puc assegurar que el 2010,
tampoc; sense tenir l’informe davant, perquè encara no està fet,
ja els puc assegurar que el 2010 tampoc no es van complir els
objectius d’estabilitat pressupostària.
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No interessava al govern del Sr. Antich gastar només allò
que s’ingressava. Ells havien decidit gastar, gastar i gastar; si no
hi ha prou ingressos és igual, ja veurem com ho pagam. A
Menorca deim una dita que diu: “qui vengui darrere que tanqui
la barrera”, i això és el que ha fet aquest govern, qui vengui
darrere ja s’arreglarà, ja s’arreglarà. I la demostració que no els
interessa esforçar-se per arribar a l’objectiu d’estabilitat
pressupostària és que ni tan sols no van voler fer un pla
econòmic financer per corregir aquest increment del dèficit, no
van voler fer un pla financer per anar poc a poc corregint aquest
procés ja escalonat de dèficits un any rere l’altre. 

Una altra qüestió també que m’agradaria ressaltar és una
recomanació que fa l’informe, que a més surt a dues pàgines, la
28 i la 82, que diu que el govern hauria d’analitzar i reduir
l’estructura i la composició del sector públic autonòmic i vetllar
per la seva adaptació (...). Aquesta recomanació el govern actual
sí que l’està complint, i està reduint l’estructura i la composició
del sector públic instrumental, ho està fent, ho està fent. Fins ara
res no s’havia fet en aquest sentit. La reducció de l’estructura i
la composició del sector públic és una de les peces fonamentals
per aconseguir l’objectiu d’estabilitat pressupostària, objectiu
que ja veig i que han demostrat que no els interessava. És que
no podia ser, no es podia permetre mantenir tot un entramat
d’empreses de dubtosa utilitzat, que l’únic objectiu era colAlocar
amiguets i donar-los un bon sou cada mes.

Sí, sí, vagin apuntant, vagin apuntant. Açò supòs que
constarà en acta.

Una altra qüestió, una altra qüestió que també destaca aquest
informe, és l’increment del 58,07% de l’endeutament. Un
58,07% més d’endeutament que l’any anterior. Impressionant,
autènticament impressionant. Açò és que no passa al món,
només passava aquí, a Balears, efectivament. Però el pitjor del
cas és que en una inoblidable aparició el Sr. Carles Manera deia
sentir-se orgullós d’haver estat el conseller que més havia
endeutat aquesta comunitat. Impressionant, també,
impressionant. I, clar, es devia pensar el Sr. Carles Manera que,
com que ens anaven donant doblers els bancs, bé, anàvem
pagant els deutes, anàvem pagant els proveïdors, bé, la cosa
anava bé, i que mai no hauríem de tornar els préstecs. I es devia
haver oblidat, també, que els préstecs tenen un interès i que
també l’hem de pagar. Són petits detalls que semblava que a
l’anterior govern no li importaven gens. 

Un altre punt que també m’agradaria remarcar són els
compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, que
també augmenten un 11,53%. Es van donar d’alta 2.098
documents comptables de compromisos i despeses a càrrec
d’exercicis futurs. O sigui, que ja no contents a augmentar el
deute de forma més que notable, bé, un creixement brutal,
d’acabar els exercicis amb dèficits, dèficits infladíssims -hem
sentit fa una estona el Sr. Síndic que deia un dèficit de 857
milions d’euros, 857 milions d’euros!, estam parlant que, si el
pressupost és de 4.000 milions, escolti, es que estam parlant
d’un 20% de dèficit-, i no contents tampoc a presentar un pla de
viabilitat per corregir la situació ara també difereixen les
despeses per a anys venidors, que ho paguin els altres, o sigui,
dividirem la despesa i ja veurem quan ho pagarem. La mateixa
sindicatura, i avui ho hem acabat de sentir, recomana moderar
la contracció d’obligacions amb càrrec a exercicis futurs, i
sobretot quan la Direcció General de Pressupostos no s’ha

pronunciat sobre quin efecte tindran en els pressupostos futurs
aquestes decisions i si hi haurà recursos suficients per al seu
finançament. És molt bo de fer comprometre pressupostos futurs
quan se sap perfectament que qui es compromet a açò ja no hi
serà, fa molt bon anar, així.

Una altra qüestió que també m’agradaria ressaltar és
precisament el que abans comentava, que és el dèficit, 857
milions d’euros. Es van gastar, per tant, 857 milions d’euros
més del que es va ingressar. Jo crec que és evident que
l’exercici de 2009, i ja vaticín que el del 2010 serà corregido y
ampliado, és a dir, el 2009 és un exemple clar de com ha
governat l’esquerra en aquests darrers anys, però el 2010,
corregido y aumentado. Però, bé, l’exercici de 2009 es podria
qualificar com d’una huida hacia adelante. L’any 2008 ja es va
detectar un important increment del dèficit, no es va corregir, no
es va presentar pla econòmic financer; en el 2009 el dèficit es
torna a disparar, i en lloc de reduir despeses, intentar mirar com
podem reduir l’estructura del sector públic, cercar mesures per
anar cap a una certa estabilitat pressupostària, el govern de
n’Antich què fa?, tot el contrari, tot el contrari del que havia de
fer: va seguir gastant, va seguir amb aquesta línia suïcida de
tapar els dèficits amb més endeutament, i així poc a poc anava
fent créixer una bolla, una bolla que de cada vegada era més
grossa, i més grossa, i més grossa, i que ara ha explotat. La
situació que sofrim ara, ja en el 2009 i ja en el 2008 s’estava
començant a generar, i ara simplement estam intentant, com
deia avui matí el vicepresident econòmic, posar ordre als
comptes perquè ja en el 2009 els comptes estaven totalment
descompensades de per tots els punts.

Per tant, i per finalitzar, volem agrair al síndic major i al seu
equip l’esforç que fan per fer aquests informes el més objectius
possible; agrair també que posin, com deia abans, negro sobre
blanco l’actual situació de les finances públiques, i sí que
m’agradaria dir que ja no és només el PP, el PP que sempre
diuen mentides i sempre estan allà, són els malcriats, no, no, ja
no és el PP que diu quina és la realitat, sinó que en aquests
moments tenim ja un informe de 2009 de la Sindicatura de
Comptes que ens diu el mateix que nosaltres hem anat dient fins
ara.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. No sé si vol intervenir ara el
síndic major? Sí, bé, hi ha una altra intervenció dels grups, si la
volen fer...
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No, no, el que vostè s’estimi més. Jo li donava la paraula
perquè la té, i llavors ells tornen a tenir un torn.

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

Perfecte. Jo només també per agrair l’acollida de l’informe
en el sentit de dir que, com ja he començat dient al principi, és
un informe prou dens i amb quantitat de dades com per extreure
moltíssima informació a l’hora de la gestió. És a dir, jo ara no
sé si són 300 i busques de pàgines de l’informe, més els
annexos, etc.; és una informació que nosaltres sempre pensam
que -no només aquest informe, tots, però aquest en particular,
que com he dit és un informe cabdal en el treball de la
Sindicatura- que es posa a disposició del Parlament perquè se’n
pugui fer profit, del Parlament i del Govern, evidentment,
perquè en puguin treure profit i seguir les recomanacions que,
com dèiem fa un moment, són reiterades, moltes vegades les
mateixes, o intentar anar millorant en molts de camps. Hem de
tenir en compte que, com ja s’ha vist abans amb el detall que ha
anat explicant el síndic Salvà, que hi ha moltíssims aspectes a
tocar: la radiotelevisió IB3, l’Agència Tributària, a part de
l’administració general i també tot el que és l’apartat d’entitats
dependents.

Llavors es procura, com ja he dit abans, complir el termini,
i, com també deia, el mes de març es va presentar aquest
informe aquí al Parlament, i normalment els mesos entre febrer,
març, i intentam que sigui un poc més prest, fins i tot el mes de
gener de l’any immediatament següent, és quan es presenta
aquest informe perquè es pugui debatre a la comissió. Aquest
any, per raó de les eleccions, etc., com ja sabem hi ha hagut
aquest retard i presentam ara aquest informe, el mes d’octubre,
però allò habitual és presentar-lo aquí el mes d’abril o el mes de
maig, quasi sempre. 

Només això i continuam a la seva disposició, com he dit
abans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara sí, passam als torns de rèplica. Per part
del Grup Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Molt breument, simplement per assenyalar que efectivament
l’informe recull una anàlisi d’unes xifres i d’uns fets d’una
gestió pressupostària, però efectivament llavors, des del punt de
vista i des del criteri polític, aquest informe pot tenir un tipus
d’interpretació o un altre. La història ens ha fet veure clarament
que això ve essent tradicionalment així. En qualsevol cas
tornam a agrair les aportacions i les propostes fetes per la
Sindicatura.

I quant a determinades afirmacions fetes pel grup
parlamentari en el govern, he de dir que no és intenció d’aquest
grup parlamentari defugir cap tipus de debat. De fet ara aviat
tendrem el corresponent debat i serà el moment, una vegada que
restin aquí els grups parlamentaris, d’obrir amb tota la intensitat
que faci falta, aquest debat sobre els informes de la Sindicatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la
Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies. Torn a repetir el que he dit abans, que no
volíem entrar en debat polític fins al segon torn, però el Partit
Popular així ho ha volgut. Simplement recomanam al portaveu
del Partit Popular que llegeixi altres informes de la Sindicatura,
que la Sindicatura no és el primer any que apareix aquí amb un
informe i li posaré un petit exemple; el 2006, les despeses
plurianuals de 2006 respecte del 2005 es dispararen un 121% i
no hi havia crisi ni governava un govern progressista ni estava
presidit pel Sr. Antich, però això ho discutirem després. No sé
si volia fer punts davant la Sindicatura que s’ho havia llegit bé,
o quina cosa, però...

Vull tornar a reiterar l’agraïment per la tasca que du a terme
la Sindicatura de Comptes i els vull dir que, molt sincerament,
ens agradaria que algun dia aquesta reiteració de recomanacions
que un any i un altre sentim, no hi fossin perquè això voldria dir
que tots ho feim bé i que els ciutadans segurament tenen un
govern que gestiona molt millor i segurament amb molta més
transparència tot i que cadascú ho fa el millor que pot en cada
moment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Simplement vull agrair a la Sindicatura de Comptes, al
Síndic Major i al seu equip la feina realitzada. Segurament hi ha
altres informes d’altres anys que també, segurament, diuen el
mateix i moltes vegades sempre diuen el mateix en molts
d’aspectes que no es van corregint amb els anys. Crec que, les
recomanacions que fa la Sindicatura de Comptes, hauríem de
ser més conscients que s’han de complir i poc a poc anar
intentant adaptant-nos a allò que la sindicatura ens diu.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Camps. Per acabar, no sé si el síndic
major o algun acompanyant vol afegir alguna cosa, si no, els
agraïm la seva assistència, la seva feina.

Aturarem uns minutes per poder acomiadar el síndic major.
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(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha una substitució, em pareix.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, Joana Barceló substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. No s’ha fet, no s’ha presentat cap
proposta de resolució a l’informe de l’Ajuntament de Palma, per
aquest motiu passam al debat de les propostes de resolució
presentades pel dictamen sobre el compliment de la legalitat en
el procediment seguit pel Govern de les Illes Balears per
prorrogar la vigència dels pressuposts generals de 2010 per a
l’exercici de 2011, en compliment del punt número 6 de la
Moció RGE núm. 5393/2010.

La primera proposta és la del Grup Parlamentari Socialista,
per a la seva defensa té la paraula el Sr. Boned, per un temps de
deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Una qüestió prèvia, quin sistema de debat establirem al
voltant de les propostes havent-n'hi de diferents grups, en aquest
cas n'hi ha del Grup Popular i n'hi ha del Grup Socialista, la
pregunta és: obrirem torn a cada una de les propostes o podríem
fer conjuntament la defensa cadascú de la seva proposta i el
posicionament respecte de la resta?

EL SR. PRESIDENT:

En principi es faria conjuntament, si no hi ha inconvenient.

EL SR. BONED I ROIG:

Es fa conjuntament. Només demanaria, en aquest cas, a la
Mesa que sigui una mica més condescendent amb l’aplicació
dels deu minuts si es dóna el cas, que potser no serà així.

Molt bé, gràcies, Sr. President. En el nostre cas el Grup
Socialista presenta una proposta de resolució perquè entén que
hi ha algunes qüestions i alguns criteris que no s’han tengut en
compte i que es desprenen de la lectura de l’informe de la
Sindicatura amb referència a la viabilitat de la pròrroga dels
pressuposts de 2010 per a l’exercici 2011. 

En primer lloc, hem d’assenyalar que el nostre grup vol
constatar que és un fet que la competència de la Sindicatura de
Comptes amb relació a l’emissió d’informes específics de
caràcter estrictament jurídic sobre una actuació del Govern
entenem que surt, que s’escapa de la competència d’aquest
organisme que és la Sindicatura. I, per això, des del nostre punt
de vista no correspon emetre aquest tipus d’informes a la
Sindicatura sinó segurament hauria estat més adient -entenem-
la remissió o la petició als Serveis Jurídics del Parlament que
entenem que són els que estan habilitats per fer i per emetre
aquest tipus d’informe.

Perquè, a pesar que a l’article 4 de la Llei 4/2004, de 2
d’abril de 2004, de la Sindicatura de Comptes, s'estableix que es
refereix a un precepte legal i diu que poden emetre consultes, és
clar que aquesta paraula, des del nostre punt de vista, fa
referència que els mateixos ens sotmesos a fiscalització no
poden ser ..., els emissors dels informes jurídics específics, no
pot ser aquest ens que és la Sindicatura de Comptes des del
nostre punt de vista. El que sí poden emetre són consultes per
als mateixos ens sotmesos a fiscalització per al coneixement
dels criteris que té o que aporta la Sindicatura a un determinat
àmbit material, no així, com dic, l’emissor d’informes específics
de caràcter estrictament jurídic.

Si, a més a més, ens remetem a l’article 35 del Reglament de
règim interior de la Sindicatura que preveu que efectivament el
Ple de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts pot requerir
assessorament de la Sindicatura en alguna matèria específica
relacionada amb les seves competències, hauríem d’entendre
que aquest article l’hem de relacionar directament en aquest 4
esmentat abans i que, per tant, aquestes consultes no haurien
d’anar més enllà de la seva funció principal que és de
fiscalització de l’activitat econòmica i financera dels
pressuposts del sector públic. Això en primer lloc.

En segon lloc, es constata que per part del Govern no hi ha
entrada en el Parlament del projecte de llei dels pressuposts de
2011 i, efectivament, és així. És un fet que el nostre govern i el
nostre grup parlamentari no va negar ni ha negat en cap
moment, efectivament existeix l’obligació del tràmit previ de
presentar en el Parlament, abans del 30 d’octubre, un projecte
de llei de pressuposts que es va incomplir, en aquest cas. D'això,
ningú no se n’ha amagat, però crec que l’informe de la
Sindicatura diu que automàticament una vegada que això passa
i que el dia 1 de gener no hi ha un pressupost aprovat pel
Consell de Govern primer i en tràmit previ i posteriorment al
Parlament, entra en vigor la pròrroga del pressupost de
l’exercici anterior. 

I a les seves conclusions, aquesta conclusió que al Grup
Popular abans no li ha acabat de fer o no ha entès necessari
llegir, diu que el Govern de les Illes Balears continua tenint
l’obligació legal d’aprovar el projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma per al 2011 perquè també
diu, clarament, que la vigència de la pròrroga està fins a la
presentació d’un projecte per part del Parlament i l'aprovació en
seu parlamentària. 

Clar, venir ara a acusar el passat govern que la decisió de fer
una pròrroga pressupostària incompleix la legalitat i no voler
entendre que el mateix informe que s’utilitza com a argument de
la Sindicatura de Comptes diu molt clarament que l’actual
govern, atenent aquest criteri, també estaria incomplint aquesta
mateixa ilAlegalitat, jo crec que va una mica per damunt del que
és raonable. I més encara si tenim en compte que els problemes
que tenia el passat govern per tramitar un pressupost en seu
parlamentària era que efectivament tenia complicacions de
numèrica parlamentària i no tenia una majoria suficient per
aprovar-ho i per això va decidir fer allò, però no és un problema
que tengui l’actual govern. Per tant, qui realment incompleix
amb totes les conseqüències la normativa que s’utilitza com a
argument, tant per l’informe de la Sindicatura com pel Grup
Parlamentari Popular, és aquest govern del Partit Popular que
amb una majoria més que suficient, de 35 diputats, no ha
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complit allò que diu la conclusió número 3 de l’informe i no ha
tramitat ni ha aprovat un pressupost al Parlament de les Illes
Balears.

En el tercer punt el nostre grup vol deixar clar que, ja ho
hem dit també en algunes intervencions en seu parlamentària,
aquest estat d’alarmisme que s’intenta crear per part de l’actual
govern, aquesta situació anímica sota mínims que intenta aplicar
no és bona i crec que crea aquesta situació d’alarmisme,
d’incertesa i de desconfiança entre la societat de les nostres illes
i va en detriment de la garantia, del futur econòmic de les
nostres illes. I com he pogut veure també, en algunes
interpretacions fetes al voltant de l’emissió de deute públic
també el nostre grup volia deixar clar que algunes informacions
que han sortit i que diuen que alguna emissió de deute feta per
l’anterior govern dins aquest exercici 2011 amb un pressupost
prorrogat podria ser ilAlegal, jo crec que és una interpretació
totalment errònia perquè aquesta emissió de deute públic està
emparada per l’autorització i la capacitat que li correspon a
l’exercici 2010, no a l’exercici prorrogat de 2011. Per tant, aquí
hi hauria una interpretació que és perillosa fins i tot des del punt
de vista social perquè, entre altres coses, hi ha gent, hi ha
persones, hi ha particulars implicats en aquestes emissions de
deute que poden estar en aquest moment preocupats perquè es
crea aquest ambient de desconfiança que és el mateix ambient
de desconfiança que provoca que en aquests moments entitats
financeres, a dia d’avui, encara no s’hagin vist amb cor per
donar ni un sol euro de crèdit a l’actual govern.

I sobre alguns altres dubtes de legalitat que es puguin tenir
i que es puguin fer, jo crec que sobren, perquè el Govern en el
seu moment va ser absolutament escrupolós amb la legalitat i
amb tot el procediment seguit amb la pròrroga del pressupost de
2010 per a l’exercici 2011, va tenir en compte a tota hora la
normativa vigent.

Em referiré ara, ja finalment i breument, als punts de la
proposta de resolució del Grup Popular i volia dir que seguint
la línia que em marcava abans el punt 1 on es constata
l’incompliment de la normativa vigent per part del govern
anterior per no haver presentat un projecte de llei de pressuposts
tan sols podria tenir el nostre vot favorable si, tal com diu
l’informe de la Sindicatura, s'hi afegia que l’actual govern
també incompleix aquest mateix precepte legal i no ha fet allò
que suposadament està obligat que és presentar, tramitar i
aprovar un pressupost en aquest parlament, sobretot tenint en
compte, com he dit, la majoria parlamentària de què disposa.

Referit al rebuig d’una actitud negligent de l’anterior govern
que va defugir de la seva obligació, no hi estam d’acord,
l’anterior govern no va defugir de cap obligació, es va decidir
a optar per la pròrroga dels pressuposts de 2010 directament per
al 2011, però, com hem dit a la nostra proposta, tot això es fa
sent molt escrupolosos amb la normativa vigent. Per tant, no hi
ha ni actitud negligent ni cap defugir de cap obligació per part
de l’anterior govern.

En el punt 3 diu que el Parlament lamenta i constata no
haver presentat projecte i que ha estat summament perjudicial
per als ciutadans. Miri, la situació, ho hem dit també moltes
altres vegades, de crisi econòmica no la marca l’existència o no
d’un pressupost, sobretot quan es fa demagògia amb aquesta
qüestió perquè s’intenta fer creure al ciutadà normal que el
Govern d’aquesta comunitat autònoma actuava, en certa
manera, al marge de la llei perquè gestionava una comunitat
autònoma sense un pressupost, la qual cosa és falsa. No hi havia
un nou pressupost per al 2011, però gestionava amb un
pressupost prorrogat i que està establert que era el mateix de
2010. I les consideracions que es fan al voltant de la incertesa
que això transmet crec que queda clar que incertesa és crear
aquest ambient de desconfiança.

I el darrer punt diu concretament que l’ordre de pròrroga
pressupostària dictada per l’anterior executiu atempta contra la
Constitució atès que vulnera el principi de reserva de llei amb
relació a l’endeutament, crec que s’haurien de mirar millor quin
ha estat el procediment que s’ha seguit perquè qualsevol llei
normalment comporta i té per al seu desenvolupament un
reglament i en aquest cas la decisió presa de la pròrroga del
pressupost de 2010 també necessitava d’aquest ordre perquè
quedàs clar amb quin contingut es podia fer aquesta aplicació
del pressupost. I, en aquesta mateixa ordre queda molt clar
quins són els crèdits que directament queden prorrogats, que diu
específicament que són tots, i queda molt clar també quins no
són prorrogats que són aquells destinats a projectes i a propostes
que finalitzaven directament durant l’exercici 2010. I aquestes
coses estan clares. Per tant, incertesa jurídica cap, inseguretat
cap i crec que hauríem de deixar de fer demagògia al voltant
d’aquest criteri.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sr. Boned. Només per aclarir, primer es
defensaran les propostes de resolució i després tendran un temps
de cinc minuts per rebatre.

Torn, ara, per a la proposta de resolució del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps. Moltes
gràcies.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Després d’escoltar les
explicacions del portaveu socialista jo avui proposaria nomenar-
lo síndic de la Sindicatura de Comptes perquè, evidentment, pel
que sembla en sap més que el mateix síndic. Clar, si ja partim
de la base que la Sindicatura de Comptes no pot fer informes, no
és competent, clar, tota la resta ja no compta.
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Camps, perdoni. És per defensar la seva proposta de
resolució.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Després tendrà cinc minuts de rèplica. Gràcies.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Perfecte. No hi ha cap problema. És clar, és que m’han
sorprès tant les paraules del portaveu que no he pogut més que
fer una petita consideració.

La proposta que feim té cinc punts, i l’únic que hi feim és
constatar allò que diu l’informe de la Sindicatura de Comptes.
No anam ni més enllà ni més cap aquí. Constatam el que diu la
Sindicatura de Comptes. La primera, que l’anterior govern va
incomplir la normativa vigent, estava obligat a presentar un
avantprojecte de pressuposts generals i no ho va fer, estava
obligat per llei, era un deure irrenunciable, i no ho varen fer. Per
tant, primera constatació.

Segona, l’actitud negligent de l’anterior govern que va
defugir de la seva obligació de presentar, en temps i en forma,
el projecte de llei i que això va condicionar un altre dret
fonamental que té el Parlament de debatre els pressuposts
anuals, perquè aquí hem de partir d’una base, el Partit Socialista
en el seu moment no va presentar ni tan sols un avantprojecte de
pressuposts. Ja no és que es va debatre uns pressuposts, un
esborrany i finalment no s’aprova i hem de prorrogar els
pressuposts. No, no, és que ni tan sols va presentar una
proposta. Això és el greu. El greu és que no varen ser capaços
de presentar ni tan sols una proposta, ni el Consell de Govern es
va reunir per debatre sobre uns pressuposts que es poguessin
presentar abans de dia 30 d’octubre.

El tercer punt. Jo crec que tothom és conscient d’açò, els
portaveus socialistes, del PSM poden dir el que vulguin, però la
realitat és que no aprovar uns pressuposts, prorrogar uns
pressuposts que no s'assemblaven en res ja als comptes que hi
va haver el 2010 i que per tant molt menys als del 2011, eren
inservibles ja per al 2011, això ha estat perjudicial. Ha estat
perjudicial per als ciutadans i les ciutadanes i això ens ha duit a
l’actual situació de manca de liquidesa. Aquesta és la realitat,
els agradi o no.

Però, a més, la Sindicatura de Comptes a l’informe ens diu
que quan es prorroguen els pressuposts el conseller d’Hisenda
ha de presentar un ordre, l’ordre del conseller, en certa manera,
té com a finalitat establir les particularitats pressupostàries i
comptables que han de regir la pròrroga. La Sindicatura de
Comptes, que ara sembla ser, ara que se n’han anat, que el que
diuen ja no té cap tipus de valor, clar, ara que ja no hi són
podem dir el que vulguem, és a dir, diu que -ho diu la
Sindicatura de Comptes, al quart punt-  que l’ordre no especifica
amb concreció el contingut dels ajusts, dels crèdits que s’han
de... ho llegiré textualment, diu: “que del seu contingut no es

desprenen amb claredat els ajustaments que s’han de realitzar en
els crèdits inicials del pressupost per a la despesa 2010 que
s’entenen prorrogats”. Ho diu l’informe de la Sindicatura de
Comptes, i nosaltres simplement traslladam aquesta constatació
d’aquest informe al punt número quatre.

I, per últim, el punt número cinc: "El Parlament de les Illes
Balears constata que l’ordre de pròrroga pressupostària dictat
per l’anterior executiu atempta contra la Constitució atès que
vulnera el principi de reserva de llei amb relació a
l’endeutament". Això també surt a l’informe de la Sindicatura
de Comptes. 

Per tant, la proposta nostra es basa quasi en exclusiva en el
que marca el dictamen de la Sindicatura de Comptes que ha
passat, i hem pogut escoltar el portaveu, hem passat de donar-
los les gràcies, que bé que ho fan, que bé que ho fan, a que ja no
tenen ni competències i ha dit tot el contrari. Jo demanaria a la
Mesa si en la meva intervenció puc també rebatre la proposta,
o després? 

Bé, idò la proposta nostra és aquesta, amb cinc punts, i la
posam a la consideració dels diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sr. Camps. Per un temps de cinc minuts,
per rebatre ara, en primer lloc el Grup Parlamentari Socialista,
Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Portaveu del Grup Popular
-li ho repetesc- ens havíem adonat que efectivament vostès ara
duen aquest informe de la Sindicatura com a doctrina, però fan
una selecció d’allò que diu aquest informe perquè és
incomprensible que continuïn intentant enganyar, per suposat
que, com a mínim, als diputats del Grup Parlamentari Socialista
vostès no els enganyaran, vostè supòs que intentarà i
segurament ho haurà aconseguit enganyar molts dels diputats
del seu grup, però al nostre grup, li puc assegurar que pocs
n’enganyarà vostè amb aquestes explicacions.

Miri, el tercer punt de les conclusions de l’informe de la
Sindicatura diu clarament: “el Govern de les Illes Balears
continua tenint l’obligació legal d’aprovar el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma per al 2011, amb
tota la documentació a què fan referència els articles 38, 39 de
la TR (...) per tal de trametre’l al Parlament”, diu “continua
tenint l’obligació” en un informe datat dia 4 de març del 2011.

Sr. Diputat, aquest govern continua tenint la mateixa
obligació de presentar un pressupost i el Govern anterior tenia
tot aquest exercici per aprovar un pressupost de 2011, però
varen perdre unes eleccions i a partir de maig qui té l’obligació
de complir aquest precepte era aquest govern, cosa que ja no ha
fet i que repetidament ha anunciat al Parlament que no farà. Per
tant, si hi ha algú que manifestament passa per damunt la
normativa vigent en aquest aspecte és el Partit Popular, no el
grup ni l’anterior govern socialista.
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Miri, vostès sembla que donen a entendre que el Grup
Parlamentari Popular és l’únic grup que està exempt de
compliment de la llei i crec que també això ha de quedar clar
que tots estam obligats al compliment de la llei, però ha fet una
afirmació diverses vegades que crec que l’hem de deixar clara
i s’ha de corregir: Sr. Diputat, la liquiditat, el problema de
liquiditat de la comunitat autònoma no té res a veure amb la
pròrroga del pressupost, absolutament res, deixi de repetir
aquesta frase perquè enganya qui l’escolta. 

No tenen res a veure els problemes de liquiditat, que
segurament en bona part són a causa de la seva incapacitat per
gestionar un pressupost i menys un en una situació de crisi com
aquesta que amb allò que realment diu la normativa i un altre
aclariment, miri, la Sindicatura no diu res en el seu informe
sobre l’ordre del conseller referida a la pròrroga del pressupost,
cosa que vostè també afirma.

Sr. Diputat, per anar acabant, per no passar-me del temps, li
diré només una cosa, vostè en una de les seves intervencions ha
dit que recomanava al Govern continuar actuant com està fent
des del rigor, per què no li recomana de manera encesa i a veure
si aconsegueix que li facin cas i efectivament, des del rigor
d’allò que vostès exigeixen per a un govern d’un color i que
figura en les conclusions de l’informe de la Sindicatura, també
aconsegueix que el seu govern compleixi aquesta mateixa
normativa i presenti aquest pressupost de 2011, a veure si vostè
té aquesta capacitat de convenciment i a part de saber com
adaptar o manipular una mica les xifres i fer-ho creure als seus
diputats, és capaç també que el Govern li faci cas i efectivament
actuï en rigor i per tant, s’adapti a la normativa vigent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Mascaró per un temps de cinc minuts. Gràcies.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Aquest debat de fet crec
que es deu haver repetit vint-i-cinc vegades en aquesta seu
parlamentària fins i tot per als diaris i no crec que els ciutadans
ni l’economia d’aquesta terra en tregui cap benefici, però el
Partit Popular sembla que no sap parlar d’altres coses del passat
en lloc que del futur. Avui tocava, en certa manera, aquest
informe que debatem ara el va demanar el Partit Popular, no
tenc res en contra ni el meu grup hi té res que es demanin tots
els informes i de fet, a les propostes que diu el Partit Popular les
votaríem quasi, quasi a favor si ens hi afegeix darrere “i l’actual
govern també”.

Estic d’acord que el passat govern va incomplir la normativa
vigent sobre pressuposts, però l’actual també l’està incomplint
perquè continua vigent la proposta de presentar un pressupost
mentre no n’hi hagi un de nou i, com que no n’hi ha de nou,
continua vigent, un.

El segon punt, rebutja l’actitud negligent de l’anterior
govern, i de l’actual?, si m’hi posa “de l’actual”, jo li votaré a
favor, si no, no perquè la negligència, si és una negligència, hi
és per a les dues parts perquè vostè ha dit abans que ara no
presenten pressuposts perquè tenen altres prioritats. Per ventura
l’anterior govern, sabent perfectament, perquè el Partit Popular
ja ho havia dit, que no donaria suport als pressuposts... i com
que no tenir majoria es va dedicar a altres prioritats que era
prendre mesures per palAliar la situació de crisi econòmica
d’aquestes illes, però aquí la prioritat no sabem quina és, perquè
ni han presentat un pressupost per al 2011 ni veim mesures que
palAliïn la crisi ni paguen ni treuen doblers per pagar les entitats
i les empreses i avui matí n’hem vist un exemple, per tant, molt
important.

Ningú no es creu ni vostè tampoc que el fet de no presentar
un pressupost o de tenir un pressupost prorrogat sigui
perjudicial per als ciutadans. Als ciutadans, els és igual si el
pressupost es diu del 2010 o si es diu del 2011, el que volen són
mesures concretes, actuar amb coherència i honestedat. 

El Partit Popular va dir: “és un desastre que no hi hagi
pressupost!, el primer que farem serà fer uns pressuposts”, la
primera mentida de totes, però és igual, no els ha fet, no els ha
fet, però no crea cap problema extra no tenir uns pressuposts,
perquè de fet en teníem uns, tenim els prorrogats que el Govern
va modificant.

En l’única cosa en la qual puc estar una mica d’acord en tot
això és que és veritat que el tràmit parlamentari d’acotar límits
s’ha botat i que vostès tendran la informació d’algunes partides
i d’alguns crèdits una vegada ja hagi passat, però res més. En
l’àmbit de la societat, en l’àmbit econòmic no té cap efecte ni
un.

Això que atempta contra la Constitució, jo la veritat és que
no sé si vostè ho ha llegit ben bé així, no sé si ho ha llegit ben
bé, però vaja si vostè m’hi afegeix per tot “i l’actual govern
també” jo els ho votaré a favor.

Referent a les del Partit Socialista, la primera que no tenen
competències... on és aquella?... ah, no, aquesta era la dels
comptes, perdó. La primera, una que fa referència que la
Sindicatura no és competent, jo no sé si és competent, però
repetesc tampoc no em molesta que se li demanin informes. 

El punt número 2, evidentment que és esmenable, (...)
entrada del projecte de llei de pressupostos, el Govern que
governa ara el pot presentar o el podia haver presentat qualsevol
dia i tampoc no ho ha fet.

Això de no provocar, d’instar el Govern de les Illes a no
continuar provocant alarmisme, incertesa i desconfiança crec
que és bàsic, és fonamental i si és necessari crec que els hem
d’animar i tot a endeutar-se una mica més perquè aquelles
persones que estan a punt de perdre la feina a causa del deute
que té el Govern amb les empreses haurien de cobrar i crec que
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és més important en aquest moment pagar el deute a les
empreses i entitats que tenir por a endeutar-se una miqueta més
amb els bancs.

Allò de l’escrupolosa legalitat, crec que sempre anam així,
els informes de la Sindicatura de Comptes des del 2003, crec
que és, que va passar per aquesta comissió, més o manco van
dient..., les recomanacions són les mateixes, hauríem de llevar
endeutament..., cap a les empreses, hauríem de llevar
plurianuals i de fet, algunes coses són exagerades i comparades
amb... poden no semblar-ho. 

Al portaveu del Partit Popular li semblava exagerat un
increment d’un 11% de despeses per a futurs exercicis, però en
un any de crisi no és massa exagerat, en canvi el 2006 que no
era un any de crisi, que era un any de molta bonança, de
moltíssima de feina, les despeses per a futurs exercicis varen
créixer un 121% perquè el Sr. Matas anava desbocat i varen
créixer, però era un govern del Partit Popular... No, no faci així,
era un govern del Partit Popular, per tant, del 122 a l’11 actual
ho podríem multiplicar per 11.

El deute en aquell moment també va ser elevat, és evident
que el percentatge no va ser tant com ara, però també va ser
elevat en un moment en què ingressaven doblers. A mi no em
preocupa el deute si els doblers es gasten bé i crec que el
Govern que va perdre les eleccions els va gastar bé, encara que
al Partit Popular no li agradàs.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari
Popular el Sr. Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Només és per fer algunes
consideracions a la proposta del Partit Socialista.

Sr. Boned, miri, el que no pot ser és que quan ens agrada
alguna cosa l’informe de la Sindicatura de Comptes és fantàstic
i quan no ens agrada ni tan sols tenen competències per fer
aquests informes. Això és així. 

És a dir, el primer punt de la seva proposta, que diu que “el
Parlament de les Illes Balears constata que no és competència
de la Sindicatura de Comptes l’emissió d’informes específics de
caràcter estrictament jurídic sobre una actuació del Govern” em
sembla del tot fora de lloc. Em sembla fora de lloc perquè... no,
em sembla fora de lloc, que facin aquesta proposta entre altres
coses perquè és clar, com que no m’interessa, segurament si
aquest informe hagués dit el que volien sentir, aquest informe
seria fantàstic i fabulós i per suposat la Sindicatura de Comptes
tendria competències en allò que fos.

Per tant, la Sindicatura de Comptes té la facultat de fer
informes, té -segons diu aquí- la funció consultiva, se li va
consultar, n’ha fet un informe, i crec que com a mínim li hem de
tenir una mínima consideració. Ja m’hagués agradat que el Sr.
Boned hagués tengut la valentia de dir al Síndic, el teníem fa
una estona, el que diu aquí, se n’ha amagat, de presentar aquesta
proposta, fins que no se n’han anat els síndics, estaria bé saber
els síndics que opinaven d’aquesta primera proposta.

Per altra banda, el tema de si el Partit Popular té
l’obligació... Miri, escolti, el mes de gener de 2011 governava
el Pacte de Progrés, el mes de febrer també, el mes de març
també, el mes d’abril també, el mes de maig... Escolti, si
comptam els mesos de l’any 2011 i repartim responsabilitats, hi
perden vostès. No ens digui ara, quan no hi ha temps material,
que aprovem uns pressupostos que no hi ha temps material per
aprovar-los.

Escolti, a partir d’aquí a unes setmanes començarem a
debatre els pressupostos de l’any que ve, escolti, la realitat és
aquesta, no hi havia temps material, però és que allò greu no és
això, és que vostès tenint el temps material suficient ni tan sols
varen presentar un esborrany de pressupostos -ni tan sols varen
presentar un esborrany de pressupostos- ni tan sols el Parlament
va poder dir sí o no, però és que a més, el Partit Popular li va
posar molt fàcil, li posava molt fàcil: “escoltin, presentin uns
pressupostos, no farem cap esmena, no farem cap esmena” i ni
així varen presentar els pressupostos i el més greu, ni aquí ni a
Palma ni al consell insular, amb una actitud totalment
premeditada d’obstaculitzar les institucions més importants de
les Illes Balears. Això és realment el que varen fer amb la
decisió de no presentar pressupostos.

Després ens diu... bé, el darrer punt és del tot... ja, vaja!, jo
diria antológico, sí. Diu: “El Parlament de les Illes Balears
constata l’absoluta i escrupolosa legalitat de tot el procediment
seguit per a la pròrroga del pressupost del 2010 per a l’exercici
2011", tot el contrari del que diu la Sindicatura de Comptes.
Exactament el contrari del que diu la Sindicatura de Comptes...
No, no, “absoluta i escrupolosa legalitat”, bé, la Sindicatura de
Comptes diu textualment... ho cercaré..., no, no, diu: “El Govern
ha incomplert l’obligació legal de trametre al Parlament abans
de dia 30 d’octubre del 2010 el Projecte de...”

(Remor de veus)

No, no, “el Govern ha incomplert l’obligació legal”,
incomplir una obligació legal no és “l’absoluta i escrupolosa
legalitat”, no és l’absoluta i escrupolosa realitat. 

Escolti, la realitat és aquesta, la Sindicatura de Comptes diu
una cosa, vostè en diu una altra i jo, permeti’m que cregui més
a la Sindicatura de Comptes que al que proposa vostè, em sap
greu dir-li-ho, però tenc més confiança en les recomanacions de
la Sindicatura de Comptes que en les propostes que fa avui el
Partit Socialista.

Sincerament, crec que aquest debat a vostès no els
interessava gens tenir-lo perquè el fet d’haver prorrogat els
pressupostos, el fet, ja no d’haver prorrogat els pressupostos, de
ni tan sols presentar un esborrany al Parlament, això és inaudit,
inaudit que vostès varen deixar un govern que no volia
governar. 
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Escolti, que sigui el que Déu vulgui i li diré més, perquè
diuen que hi ha una afirmació... això li interessarà, Sr. Boned,
ja sé que vol que no digui res més. Vostè ha dit que jo diverses
vegades dic que les conseqüències de la falta de liquiditat és
entre altres causes culpa de la pròrroga dels pressupostos, jo li
ho explicaré. 

Si vostè preveu unes despeses x i uns ingressos x que no se
semblen en res amb la realitat, ja per a l’exercici pel qual
estaven destinats, i prorroga aquests pressupostos, aquestes
mateixes despeses i aquests mateixos ingressos en un altre
exercici, escolti, és que la cosa cau i això és el que ha passat.

Si acabam l’any 2010 amb 530 milions de dèficit no finançat
en préstecs, si acabam dia 30 de juny amb 500 i busques de
milions de dèficit, si tenim 1.100 milions de factures pendents
de pagament, com vol que estiguem?, aquesta és la realitat.

Bé, em sembla que em pas del temps, per tant, ho deixarem
aquí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. A continuació passaríem a la
votació de les propostes de resolució. En primer lloc, es
votaria...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Perdoni, Sr. President, per una qüestió d’ordre, jo havia
demanat, havia fet unes esmenes a les propostes de resolució del
Partit Popular, que si m’hi afegia “i l’actual govern també” les
votaria a favor i no m’ha contestat a això.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No, no acceptarem l’esmena, no.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Doncs passam ara sí ja a les propostes de
resolució que seran votades per ordre de presentació. 

En primer lloc, votaríem la proposta del Partit Popular, que
ha estat la primera en entrar.

Vots a favor? Són 9.

Vots en contra?

Abstencions no n’hi ha. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Són 9 vots a favor; 5 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, en segon lloc passaríem a votar la proposta de
resolució del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions, no n’hi ha perquè han votat tots.

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 9 vots en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, així quedaria aprovada la proposta de resolució del
Grup Parlamentari Popular i no aprovada la del Grup
Parlamentari Socialista.

Passam doncs al debat de les propostes de resolució
presentades... de l’informe 56/2011 del Compte General de la
comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2009.

Faran les seves exposicions com ara, ho dic perquè ho
tenguin clar, serà per un temps de deu minuts per defensar
cadascuna de les propostes i després un torn de cinc minuts per
rebatre. D’acord?

En primer lloc tendrà la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, tal com han dit també
i agafant una mica el fil d’intervencions anteriors, no es tracta
en aquesta comissió d’obrir debats, siguin els que siguin, amb
els membres de la Sindicatura presents, simplement, per cortesia
i deferència cap a la mateixa Sindicatura fins ara, amb presència
dels síndics no s’havia obert mai un debat entorn als seus
informes, sinó que es feia a posteriori quan els síndics ja havien
abandonat la comissió i s’obria aquest torn en què estam ara
d’aquest si de debat entorn a propostes de resolució. Per tant, no
es tracta d’amagar absolutament res, sinó de seguir un costum
parlamentari, respectat fins a dia d’avui en què no s’ha tingut en
compte.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 4 / 4 d'octubre del 2011 61

 

El Grup Parlamentari Socialista presenta una proposta de
resolució en quatre punts. En el primer s’insta el Govern a
seguir actuant en matèria pressupostària en la línia que marquin
les recomanacions fetes per la Sindicatura de Comptes. 

Aquí sí volia assenyalar que abans... i també hem sentit en
el punt anterior que el portaveu del Grup Parlamentari Popular
feia referència a aquesta qüestió dient que l’informe de la
Sindicatura si convé s’ha de tenir en compte i si no convé no es
té en compte i que es va adaptant en funció de si ens agrada més
o si ens agrada menys.

Miri, Sr. Diputat, jo li diré un cosa: la passada legislatura, en
aqueixa mateixa comissió i davant un debat també com aquest
sobre les recomanacions que feia la Sindicatura respecte d’un
pressupost de gestió del Partit Popular, la portaveu del seu grup,
davant la petició que el govern del Partit Popular tengués en
compte les recomanacions que sortien de la Sindicatura i que
vostè ara pareix que són..., per a vostè és el que va a missa,
abans la portaveu del seu grup deia que per damunt de les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes hi havia el
programa electoral del Partit Popular. Aqueixa era l’afirmació
que feia la portaveu del seu grup parlamentari en aqueixa
mateixa comissió quan governava el seu partit en aquesta
comunitat autònoma. Per tant ara lliçons de com han
d’interpretar les recomanacions de la Sindicatura, Sr. Camps,
poques, per favor, poques, perquè si no agafi informes anteriors
i vegi les recomanacions que hi havia.

Miri, el mateix síndic ha dit, o s’ha dit també en aqueixa
comissió avui, que aqueixes 90 recomanacions no estan molt
enllà d’allò que sol ser habitual en els informes dels comptes
generals d’aquesta comunitat autònoma. Per tant la diferència
i el que hauríem d’analitzar és anar veient de cada un d’aquests
informes quin govern ha posat en pràctica les recomanacions
fetes. 

En el segon punt el Grup Parlamentari Socialista constata
que l’execució del pressupost de l’exercici es va ajustar en tot
moment a la normativa vigent, i ho deim clarament perquè
també s’han posat en dubte, a vegades, algunes qüestions
referides a aqueixa qüestió, i sense anar més lluny avui hi ha
hagut, hem sentit un comentari, que quan parlava -per exemple,
per posar un exemple, per no estendre’ns gaire- sobre les
empreses públiques, es posava el crit al cel i el portaveu Sr.
Camps ha dit que les empreses que tenia l’anterior govern eren
per colAlocar els seus amics, ha paregut que era això el que dia,
per colAlocar els amics a les empreses. Jo li preguntaria si és
vostè conscient que la major part de les empreses existents avui
en dia i que a vostè ara els molesten les va crear un govern del
seu partit polític, i que segurament qui les va crear sí les va
crear per colAlocar els seus amiguets. La diferència és que,
encara que suposàssim que ara també hi havia amics de
l’anterior govern progressista, els amiguets del Partit Popular
eren poc recomanables perquè molts d’ells estan tancats a la
presó en aquest moment. Per tant de qui colAlocava amiguets i
quin tipus d’amiguets colAlocava, jo crec que es podria estalviar
el comentari.

A l’altre punt constatam que el pressupost d’ingressos
executat està per damunt de la previsió, i molt especialment
tenint en compte..., tenir en compte pel que fa al nou sistema de
finançament. Dic això perquè efectivament hi ha hagut
problemes en aquell any 2009, i posteriors, de reducció dels
ingressos previstos, però precisament aquell exercici 2009 es va
aconseguir una millora notable dels ingressos provinents de
l’Estat en matèria de finançament autonòmic, i va ser gràcies
precisament a la gestió del govern que llavors estava en el poder
en aquell exercici 2009.

I una darrera referència al tema de l’endeutament, la feim
també perquè s’ha posat en dubte si era correcte o no, i s’ha dit
que el 58% que figura a l’informe de la Sindicatura és
extremadament exagerat, incomprensible, irracional i no sé
quantes coses més. I jo li he de dir que precisament, miri, a
vostè li agradarà o no, li pareixerà molt o poc, però el que està
clar és que aquests crèdits, préstecs a llarg termini s’adapten
exactament a allò que va aprovar el Ministeri d’Economia, que
vostès ara diuen tenir-lo al seu costat perquè els va aprovar el
pla d’equilibri, i en aquell moment també va ser qui va aprovar
el programa anual d’endeutament, i casualment l’endeutament
d’aquell exercici s’adapta a allò que estava aprovat en aquest
programa per part del Ministeri d’Economia.

Miri, podríem estar parlant de moltes coses. Jo ara, per no
dur la contrària al president de la comissió, m’adaptaré als
arguments dels meus punts i llavors, en segon lloc, parlarem
d’altres qüestions, en el torn de rèplica, d’afirmacions fetes pel
Grup Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula, per
defensar la seva proposició, la Sra. Mascaró per un temps de
deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. No els empraré, els 10 minuts,
perquè començaré per la darrera. La darrera és una proposta de
resolució que se sol fer cada any i crec que és bona fer-la,
d’instar el Govern a continuar mirant d’introduir les
recomanacions que proposa la Sindicatura de Comptes.

I el primer punt és valorar positivament l’esforç iniciat pel
Govern de les Illes Balears pel que fa a la reducció de
l’estructura del sector públic, perquè si bé és cert que la
Sindicatura de Comptes du anys dient que s’hauria de
reestructurar, mirar de reduir el sector públic instrumental, i el
govern d’ara, que ja ho discutirem en el seu compte general en
el seu moment, en fa bandera, de la lectura del compte de 2009,
si l’han llegit bé, veuran que a l’any 2009 havia desaparegut la
Fundació de la violència de gènere, la Fundació d’ajuda a la
reinserció, el Consorci de tecnificació esportiva de Calvià, el
Consorci Palma Habitatge, el Consorci centre europeu CDEIB
famós... Per tant l’esforç per reduir sector públic i eliminar
empreses s’havia començat a fer, no s’havia acabat però sí que
s’havia iniciat, i sí que és ver que ja hi havia coses tancades, i
simplement per deixar constància que això ja s’havia començat
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el 2009 i que ens pareix bé en alguns punts que vagi continuant.
Però era això, que ja s’havia fet qualque cosa.

Res més. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari
Popular, per defensar la seva proposta, el Sr. Camps per un
temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres feim una proposta senzilla,
que normalment se sol fer sempre, i que el Parlament de les Illes
Balears es dóna per assabentat del contingut de l’informe 56/11
del compte general de la comunitat autònoma de les Illes
Balears corresponent a l’any 2009, i insta les institucions
implicades a seguir les recomanacions que s’hi contenen. No
hem volgut entrar en el fons de la qüestió, no hem volgut entrar
en les particularitats de l’informe de la Sindicatura de Comptes,
ja hi entrarem posteriorment en el debat, i hem fet una proposta
general que supòs que tendrà el suport de tothom, perquè és el
més asèptica possible.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Per un temps de cinc minuts, per
a rèplica, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sí, volia fer referència ara a la
proposta de resolució del Partit Popular. Clar, ell em deia que jo
segons quina..., que la proposta no l’havia treta quan hi havia els
síndics aquí, però vostè la seva tampoc no l’ha treta quan hi
havia els síndics aquí, perquè vostè ha amollat un repartiment
de bufetades a dreta i a esquerra i ara aquí ens presenta una cosa
extremadament light que no sap un molt bé si és veritat o si és
una broma. Però, bé, li avanç i li dic que en redactat el Grup
Parlamentari Socialista també li pot donar suport, no hi ha cap
problema. 

Però abans volia fer alguna consideració respecte del que
vostè ha dit abans però que aquí no assenyala. Vostè ens ha
acusat, ha acusat l’anterior govern d’incomplir els objectius
d’estabilitat i que, a conseqüència d’això, estava obligat a
presentar un pla d’equilibri que havia d’aprovar el Consell de
Política Econòmica i Financera, i que no es va complir aquest
precepte. Miri, és cert que hi va haver un dèficit pressupostari
a l’exercici 2009, ningú no l’ha amagat en cap moment, era
producte del que era, s’ha defensat la necessitat d’actuar
d’aquella manera, i hi estarem d’acord o no però cadascú
defensa i té els seus arguments.

El que no es pot dir és que uns no compliren l’obligació de
presentar el pla d’equilibri i els altres sí, així alegrement sense
més, perquè vostè el que hauria de dir és que l’anterior govern
sí va presentar en alguna ocasió el pla d’equilibri, però que no
estava disposat a agenollar-se davant segons qui i segons com,
ni tan sols encara que el govern fos del mateix color polític, i no
estàvem disposats a renunciar a segons quines qüestions. I no és
el que va passar posteriorment amb la proposta de pla
d’equilibri que va presentar el Partit Popular, on sí es complien
les exigències en aquell cas del ministeri, que eren renunciar als
240 milions que estaven pendent d’aportar, incrementar
substancialment els retalls en aquest pla d’ajust i, per suposat,
en cap cas -i això ja era més una consideració del govern d’aquí
que exigència del govern de Madrid- l’absència absoluta de
millores en matèria d’ingressos i atacant únicament i exclusiva
el retall de despeses que afectaven sempre els que toca, els que
vostès creuen que ha d’afectar, que no són els que precisament
més tenen. 

Per tant aquest és l’objectiu. Que va quedar el dèficit en un
3,26 del PIB és cert, però també li puc dir una cosa, encara que
supòs que no faria falta perquè vostè segur que la coneix: moltes
comunitats autònomes, i moltes governades pel seu partit,
estigueren amb un percentatge de dèficit respecte del PIB molt,
però molt, superior al de la comunitat autònoma governada pel
Partit Socialista i altres partits progressistes. I jo crec que això
a vostè no li interessa saber-ho.

Llavors ha fet referència vostè també a altres qüestions, com
els plurianuals, dient que complicaven extremadament la gestió
d’aquest govern, i que d’alguna manera el que feia era endeutar-
se per a un futur, importar-li molt poc qui havia de pagar a
posteriori. Miri, recomanacions de la Sindicatura referents als
plurianuals, les trobarà vostè a tots i cada un dels informes de
tots i cada un dels exercicis, governàs pel Partit Popular o
governàs el Partit Socialista. Busqui’ls vostè. La diferència
quina és?, que en aquest cas es diu que s’intenti que les partides
de plurianuals a exercicis vinents, diu que són insuficients, i que
no cobreixen tot allò que han de cobrir. Sap que deia l’informe
de la gestió del seu govern referida al tema dels plurianuals?,
que directament no existien. Per tant diferència hi ha entre que
siguin insuficients i potser s’hagin de retocar, i directament
eliminar-los, que és el que feien vostès quan governaven en
aquesta comunitat autònoma.

Com li he dit vostè sí ha comentat algunes coses, però altres
no les vol sentir, i és important el tema d’aquest pla d’equilibri
que ara vostès diuen que han d’aplicar al cent per cent i passar
per damunt qui faci falta, i que no hi ha més remei que complir,
però en cap cas no diuen o el que sí fan és enganyar i mentir en
referència a les propostes de pla d’equilibri que tenia l’anterior
govern, que vostè diu que en va incomplir la obligació; no, es va
presentar, no es va aprovar; l’obligació la va complir, la va
complir més d’una vegada però no es va aprovar. Vostès sí
l’aprovaren renunciant a tot allò que vostès han renunciat i que
evidentment no té res a veure. Ja sé que li agrada sentir-ho però
tots els problemes que està patint la nostra comunitat autònoma
i que vostè adjudica únicament i exclusiva als quatre anys de
govern de l’anterior govern...
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, senyor... Vagi acabant.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, acab directament en 30 segons, Sr. President.

...que vostè adjudica directament al govern del Sr. Antich de
la passada legislatura, miri, vostè diu xifres seves, 1.100 milions
de factures pendents de pagar. Li puc assegurar que a la
comunitat valenciana hi ha més de 1.100 milions d’aquí, li puc
assegurar que els proveïdors a la comunitat valenciana es
paguen a molts més mesos que es puguin pagar aquí, i per tant,
li repetesc que les receptes del Partit Popular no és que siguin el
que és imprescindible per solucionar la crisi, estan provades,
s’han posat en pràctica, i tenen un resultat bastant més negre del
que pugui tenir qualsevol gestió de l’anterior govern per dolenta
que a vostès els semblàs. Mai no arribarà al desastre de comptes
de les comunitats autònomes governades pel Partit Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Té la paraula la Sra. Mascaró per
un temps de cinc minuts. Gràcies.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies. Jo donaré suport a la del Partit Popular així
com està si no ho espenya després el portaveu del PP a la
segona intervenció, perquè crec que és prou coherent, i també
donarem suport a les del Partit Socialista. Crec que continuar
enredant ara amb un debat que tanmateix no fructifica, jo
instaria el Partit Popular d’aquí endavant a dur propostes en
positiu i que serveixin per al futur d’aquesta terra. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Camps per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Només, abans de començar,
vull deixar un tema molt clar: el Partit Popular -i ho diré a poc
a poc perquè s’entengui bé- no ha renunciat als 240 milions del
fons de competitivitat. Ho repetiré perquè els agrada molt
repetir el contrari: el Partit Popular no ha renunciat als 240
milions del fons de competitivitat. Continuarem reclamant
aquests doblers perquè són nostres, i els continuarem reclamant
amb tota la força possible. Primer punt.

Hi ha hagut moments de la intervenció del portaveu
socialista que em semblava..., he dit: “Estaré a les Illes
Balears?, som ara aquí en el Parlament balear?”, perquè em
parlava de València... Escolti, el que passi a altres comunitats,
particularment, escolti, no m’ha dit res de Catalunya, per
exemple, que està molt pitjor que València i que hi governaven
vostès fins fa no res; no m’ho ha dit, no me n’ha parlat. Si

començam a fer comparacions podem comparar, també, però
aquí estam per debatre el que passa a les Illes Balears. Açò és el
Parlament balear, i per tant el que ens interessa és saber com
estan els comptes de Balears.

També hi ha hagut moments que m’ha semblat que els
informes de la Sindicatura de Comptes d’altres anys, de la
legislatura del Partit Popular de fa quatre anys, no s’haguessin
debatut en aquesta comissió, perquè tot el temps feien referència
que si passava açò... Escolti, en el seu moment es devien
debatre, es devien treure unes conclusions i ja està. O sigui, no
repetim debats de coses que ja estan debatudes. Després... No,
no, per mi podem discutir el que vulguem, m’és ben igual, però
no té sentit debatre coses que ja estan debatudes.

Per altra banda és sorprenent que el Sr. Boned negui, negui
el que diu l’informe de la Sindicatura de Comptes. La
Sindicatura de Comptes diu textualment: “Cal esmentar que tant
l’aprovació del pressupost de l’exercici 2009, amb un increment
net de l’endeutament de 662 milions d’euros, com la liquidació
pressupostària de l’exercici 2008, en la qual tampoc no es va
complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària, feien necessària
l’elaboració de plans econòmics i financers de sanejament, dels
quals la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears no té
constància que hagin estat presentats per la CAIB ni que hagin
estat considerats idonis pel Consell de Política Fiscal i
Financera”. No ho dic joc, no; no ho diu el PP, no -són molt
pillets i malcriats-, ho diu la Sindicatura de Comptes. Vostès no
van fer el pla econòmic i financer, ho diu la Sindicatura.

El de 2008 no està fet. El de 2009 no està fet. Ho diu la
Sindicatura de Comptes. Perdoni, Sr. Boned, però em fii més
del que diu la Sindicatura de Comptes del que em pugui dir
vostè. No, no, el que diu la Sindicatura de Comptes. Clar, és que
si començam a dubtar del que diu la Sindicatura de Comptes,
escolti... És que fa una estona hi havia els síndics; si vostè
dubtava d’açò, li ho hagués demanat, hi ha hagut un torn de
preguntes. “Escolti, Sr. Síndic, açò no ho tenc clar; segurament
vostè està equivocat”. No ha fet, fa molt bon anar després, quan
se n’han anat els síndics, dir coses; clar, com que se n’han
anat... Escolti, hi ha hagut un moment per debatre les propostes
o els informes de la Sindicatura de Comptes i vostè, clar, ha
esperat que se n’anessin per criticar, per dir que el que diu
l’informe és fals. Açò no pot ser, açò no pot ser.

A les propostes del Partit Socialista votarem en contra
perquè hi ha moltes coses que diu l’informe que aquí no surten.
Aquí no surt res, no es constata. Aquí valdria la pena posar un
apartat que digués que es constata que l’endeutament va
augmentar en un 58,07%, per exemple, estaria bé posar-ho. O
que el dèficit del 2009 va ser de 857 milions, també estaria bé
posar-ho; que l’endeutament va ser d’ics doblers. És a dir, hi ha
una sèrie de qüestions, que precisament és el que marca aquest
informe, que aquí no surten per a res. No els agrada que els
diguin i els repeteixin el que diu l’informe. No els agrada aquest
informe i quan no els agrada o el neguen o diuen que no tenen
competències.
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Mirin, jo crec que hem de ser més seriosos, els informes són
per tenir unes recomanacions, són per tenir un full de ruta, per
millorar els comptes, per anar fent coses, i també són un toc
d’atenció als governants. Jo crec que en el 2009 hi ha un toc
d’atenció molt important. Ja m’agradarà veure l’any que ve
l’informe del 2010 perquè serà d’escàndol.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. 

Passam a la votació de les propostes de resolució que seran
votades per ordre de presentació.

En primer lloc votarem la proposta del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària, per favor.

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 a favor, 9 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

En segon lloc passarem a votar la proposta de resolució del
Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Cap.

Sra. Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

S’aprova per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Per a la proposta del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Sra. Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor 5, vots en contra 9, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. La proposta del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds i Entesa queda rebutjada, la del Partit Popular
queda aprovada i la del Grup Socialista queda rebutjada.

I esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més assumptes
a tractar s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies a tots.
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