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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions? Crec que sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

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

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Més substitucions? Idò ja hi som tots.

I. Debat de l'escrit RGE núm. 2274/12, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet la Memòria anual i la Liquidació del pressupost de
la sindicatura, corresponents a l'exercici 2011.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de l’escrit RGE núm. 2274/12, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual
tramet la memòria anual i la liquidació del pressupost d’aquesta
corresponent a l’exercici 2011.

Assisteix a la comissió 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 IlAlma.
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. Comparesc per presentar la
memòria i la liquidació de la Sindicatura de Comptes de l’any
2011. La llei que regula la Sindicatura de Comptes, com el seu
reglament de règim interior, aprovat en el seu dia per aquesta
mateixa comissió, preveuen que la memòria anual d’activitats
i de liquidació s’han de presentar en el Parlament per ser
tractades en aquesta comissió. La memòria i la liquidació
corresponents a l’any 2011 varen ser aprovades pel consell de
la Sindicatura el mes de març del 2012, trameses tot seguit a
aquesta cambra i correspon ara fer-ne la seva presentació.

Començant ja, a la memòria s’exposen els aspectes més
importants de l’organització, l'estructura i el funcionament de la
Sindicatura. Es detallen els assumptes tractats durant l’any i s’hi
inclou una breu descripció dels mitjans de què disposa per al
compliment de les seves funcions.

La distribució d’àrees funcionals d’auditoria no ha variat
respecte a l’exercici anterior en què hi va haver una
reestructuració. El Consell de la Sindicatura, que és el seu
màxim òrgan colAlegiat, ha celebrat durant l’any 2011, 21
reunions, per tractar un total de 68 assumptes, siguin
corresponents a aprovació d’informes o qüestions de caràcter
intern.

Quant a mitjans personals, a 31 de desembre passat, en base
a la relació de llocs de treball aprovada l’any 2008, la
Sindicatura disposava d’un total de 44 persones al seu servei, 29
d’elles en les àrees d’auditoria i la resta en serveis comuns. A
destacar que durant l’exercici es varen incorporar 4 auditors que
es trobaven en la situació de serveis especials per ocupar càrrecs
en altres administracions, la qual cosa va motivar que alguns
funcionaris que treballaven a la Sindicatura en comissió de
serveis, haguessin de tornar a la seva administració de
procedència. 

L’adequat exercici de la funció de control extern exigeix una
continua formació i perfeccionament del personal al servei de
la institució, per la qual cosa i d’acord amb el programa per a
l’any 2011, es varen desenvolupar quatre accions formatives
organitzades per la Sindicatura sobre els següents temes: nou
pla general de compatibilitat pública, normativa de contractació
administrativa, control i auditoria de subvencions i gestió
documental i e-administració. A més, el personal va tenir ocasió
de participar en les activitats promogudes pels diversos colAlegis
professionals i per l’Escola Balear d’Administració Pública,
amb els quals la Sindicatura té convenis subscrits de
colAlaboració. A destacar també l’assistència a activitats
organitzades pels òrgans de control extern regionals, com són
ara el Foro Tecnológico a la Sindicatura de Comptes de la
Comunitat Valenciana i els Encuentros Técnicos a la Cambra
de Comptes de Navarra.

Igual que ha succeït per tot arreu i com a conseqüència de la
situació d’hisenda pública, la institució s’ha vist obligada a
actuar amb la màxima austeritat, eficiència i economia per tal
d’aconseguir que amb menors recursos es pogués donar
compliment a les seves funcions. Per això i passant ara a
detallar l’activitat fiscalitzadora realitzada durant l’exercici
2011 he de dir que, en compliment del programa anual
d’actuacions, es varen aprovar de forma definitiva els següents
15 informes. 

Informe núm. 53, del patrimoni dels contractes de serveis
dels convenis i de les permutes de l’Ajuntament de Ciutadella,
anys 2005 a 2007. La iniciativa d’aquest informe prové del
mateix ajuntament i d’aquesta comissió, conté 54 incidències i
19 recomanacions. 

Informe núm. 54, del compte general de la Universitat de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2009. És l’informe anual
sobre la gestió econòmica i financera de la Universitat i les
seves entitats, i conté en total 57 incidències i 21
recomanacions.

Informe núm. 55, del compte general de l’Ajuntament de
Palma, exercici 2006, es refereix a aquest ajuntament i a les
seves entitats dependents, incloent un apartat específic sobre
l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram (EMAYA). S’hi
reflecteixen 136 incidències i 50 recomanacions.
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Informe núm. 56, del compte general de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, exercici 2009. El seu àmbit
subjectiu està constituït per l’administració de la comunitat
autònoma i les seves entitats dependents i inclou apartats
específics per al Servei de Salut de les Illes Balears (ib-salut),
per a l’Agència Tributària i per a la Radiotelevisió de les Illes
Balears (IB3). Es refereix als comptes anuals, a les subvencions
i a la contractació del sector públic autonòmic. Recull un total
de 90 recomanacions.

Informe núm. 57, sobre les entitats locals que no havien
retut el compte general de l’any 2007. Aquest informe se
centrava en 27 ajuntaments i 2 mancomunitats i contenia 6
conclusions de caràcter general i 4 recomanacions, totes elles
relacionades amb la necessitat de complir l’obligació legal de
retre el compte en deguda forma i en termini.

Els informes núm. 58, 59, 60 i 61, dels comptes generals
dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera de l’exercici 2008. Va ser el primer del darrer
consell, de forma habitual aquests informes es tramiten i
aproven de manera conjunta, tot i que cadascun té lògicament
la seva pròpia entitats. Hi consten 149 incidències per al Consell
de Mallorca, 82 per al de Menorca, 100 per al d’Eivissa i 90 per
a Formentera. I es fan respectivament 50, 28, 40 i 37
recomanacions per a la millora de la gestió econòmica i
financera i per als contractes i les subvencions.

Informe núm. 62, agregat dels comptes generals de les
entitats locals de l’exercici 2008. Abasta 67 ajuntaments, 7
mancomunitats i 1 entitat local menor, a més de les 76 entitats
dependents de les anteriors. El grau de rendició de comptes va
ser aquell any del 99,2%, posant de relleu una notable millora
respecte anys anteriors. Aquestes entitats representaven el
98,1% de la població de les illes. En aquest informe hi figuraven
50 conclusions i 14 recomanacions.

Informe núm. 63, del compte general de l’Ajuntament de
Calvià i informe núm. 64 del compte general de l’Ajuntament
de Manacor, exercicis, ambdós, de l’any 2008. Aquests dos
informes responen a la iniciativa de fiscalitzar any rere any els
municipis de població superior als 20.000 habitants. Es
refereixen als ajuntaments esmentats i a les seves entitats
dependents, a més d’incloure també uns apartats de subvencions
i de contractes. Contenen respectivament 52 i 44
recomanacions.

Informe núm. 65, sobre les magnituds més significatives
dels informes dels comptes generals dels consells insulars del
període 2002-2007. La finalitat d’aquest treball era mostrar una
panoràmica, amb les dades extretes dels informes aprovats
d’aquests darrers anys, per tal de donar a conèixer les principals
magnituds de forma conjunta i comparable.

Informe núm. 66, de fiscalització de la comptabilitat
electoral de les eleccions autonòmiques del 2011. Aquest
informe té el seu origen en la Llei electoral de les Illes Balears
i la Llei Orgànica reguladora del règim electoral general.
Consisteix en una revisió formal de les comptabilitats electorals
presentades per les formacions que puguin tenir subvencions
com a conseqüència de l’obtenció d’escons a les eleccions
autonòmiques i de consellers insulars. Conté un apartat per a

cada formació i per a cada procés electoral. S’hi recullen 8
conclusions generals i 3 recomanacions.

Informe núm. 67, agregat dels comptes generals de les
entitats locals de l’exercici 2009. L’informe abastava 148
entitats i en aquest cas el grau de rendició de comptes va ser del
93,3%, una lleugera davallada respecte de l’any anterior.
Aquestes entitats representaven el 92,2% de la població de les
illes. En aquest informe hi figuren 50 conclusions i 14
recomanacions. A destacar en aquest cas la celeritat en què es
va elaborar l’informe, que va permetre que en un mateix any es
poguessin aprovar dos informes agregats, posant-nos quasi al
dia en aquest aspecte.

Com és conegut, tots aquests informes s’han presentat en
aquesta comissió en el seu moment, tret de l’informe relatiu a la
comptabilitat electoral, que es va tractar a la Comissió
d’Assumptes Institucionals i Generals. 

Igualment, durant l’any 2011 es varen efectuar treballs
preparatoris i tasques de programació i recollida d’informació
per a l’elaboració de la resta d’informes prevists en el programa
d’actuacions de la Sindicatura. En concret, s’estava treballant en
la confecció de 12 informes més, molts dels quals a hores d’ara
ja estan aprovats definitivament per part de la Sindicatura.

D’altra banda, en l’exercici de la funció consultiva que
també té atribuïda la institució, la Sindicatura va emetre durant
l’any 2011, a solAlicitud del Parlament, un dictamen sobre el
compliment de la legalitat en el procediment seguit pel Govern
per prorrogar la vigència dels pressuposts generals de 2010 per
a l’exercici 2011. Aquest dictamen contenia 8 conclusions i
també va ser presentat en aquesta comissió.

Quant a la liquidació del pressupost de la Sindicatura del
2011, comprèn l’estat d’execució d’aquest i determinada
informació de caràcter financer, per tal de mostrar la seva
situació econòmica durant l’exercici esmentat. Els crèdits
inicials, inclosos en el pressupost general de la comunitat
autònoma, varen continuar invariables amb la quantitat de
2.853.710 euros. Un cop efectuada la modificació de crèdit, les
obligacions reconegudes varen ascendir a 3.043.498 euros. que
feren possible atendre els compromisos de despesa de l’exercici.
Aproximadament el 90% de les obligacions reconegudes,
d’aquests 3.043.000 euros, correspon al capítol de personal, en
línia amb la resta d’òrgans de control externs autonòmics, atesa
la naturalesa i les característiques del treball que tenen assignat.
Amb la documentació que integra la liquidació, podran trobar
també diversos estats i quadres on es detallen aquests aspectes
i la resta de gestió econòmica.

A l’apartat de relacions institucionals, la Sindicatura ha
comparegut davant d’aquesta comissió en 4 ocasions durant
l’any 2011, per tal de presentar els seus informes i donar compte
de la seva activitat. El contacte amb el Govern i d'altres
subjectes del sector públic de les Illes Balears ha estat
permanent, per tal d’aconseguir una relació fluïda en l’obtenció
de la documentació i en la pràctica de les fiscalitzacions. En
aquest sentit des del primer moment s’ha procurat aconseguir
sempre aquesta màxima colAlaboració.
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De la mateixa manera, les relacions amb el Tribunal de
Comptes estatal i els òrgans autonòmics de control extern, han
estat continuades, havent-se produït contactes i reunions a
diferents nivells per tractar temes d’interès comú i aprofitar
experiències de fiscalització. En concret, s’han celebrat diverses
reunions i trobades relacionades amb la plataforma de rendició
telemàtica compartida entre el Tribunal de Comptes i 7 òrgans
de control extern autonòmics. Així mateix, el Síndic Major ha
participat en les tres Conferències de presidents d’òrgans de
control externs que han tengut lloc en l’exercici.

La jurisdicció comptable, és a dir, l’exigència de
responsabilitat a aquelles persones que hagin ocasionat danys i
perjudicis en els cabals i efectes públics, correspon en exclusiva
al Tribunal de Comptes, d’acord amb la seva llei orgànica i la
seva llei de funcionament. De forma que la Sindicatura ha de
posar-ho en coneixement d’aquell tribunal, en el cas que
consideri que hi ha indicis raonables de responsabilitat. 

Durant l’any 2011, la secció d’enjudiciament del Tribunal
de Comptes va comunicar a la Sindicatura que es procedia a
arxivar un procediment iniciat en virtut d’una comunicació de
la Sindicatura en anys anteriors. A més, com a conseqüència
dels informes que un cop aprovats, la Sindicatura tramet al
Tribunal de Comptes, tant els diferents departaments d’aquest,
com la Fiscalia del Tribunal de Comptes han comunicat la
incoació, la tramitació i l'arxiu de diverses diligències en
aquesta matèria durant l’any 2011. La Sindicatura ha facilitat en
tot moment la informació de què disposava i ha estat sempre a
disposició per colAlaborar amb la Fiscalia del Tribunal de
Comptes i amb el Tribunal de Comptes. En aquest moment hi
ha en tramitació 13 actuacions prèvies i 2 diligències
preliminars.

Finalment, assenyalar que les actuacions de la Sindicatura
ha tingut reflex en la premsa escrita, un total de 203 vegades al
llarg de l’exercici 2011.

Per la meva part, res més. Aquest resum els permet, crec,
fer-se una idea del treball dut a terme per la Sindicatura durant
l’any esmentat, el qual trobaran més detallat com és lògic a la
documentació tramesa en el seu moment i també en la
informació que està disponible per a tothom en el portal web de
la Sindicatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I ara per tal de formular preguntes o
observacions, tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris. Ja saben que el Síndic Major, a petició seva o
d'algun dels altres síndics que l’acompanyen o personal de la
Sindicatura, pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions que es formulin, o bé contestar individualment
després de la intervenció de cadascun dels portaveus.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Boned per un temps de quinze minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Moltes gràcies. Molt breument, simplement per agrair al
Síndic i a la resta de càrrecs de la Sindicatura que l’acompanyen
per la informació que ens ha transmès avui. Desitjar, com així
pareix que és, que any rere any aquesta feina de la Sindicatura
millora a poc a poc, però millora. Millora en la feina que
desenvolupa el personal, milloren els mitjans que utilitza la
pròpia Sindicatura, aconsegueix resultats en diferents aspectes,
i crec que tot això repercuteix positivament en la informació que
reben les diferents administracions que estan sotmeses als
informes de la Sindicatura.

Simplement desitjar que l’evolució continuï sent positiva,
que la feina que es fa continuï tenint resultats favorables, quan
dic favorables vull dir que poden millorar la gestió econòmica
i pressupostària de les diferents administracions. Tan sols
desitjar que allò que quedi pendent de corregir o millorar, a fi
que la Sindicatura pugui fer la seva feina, no només millor de
com ho està fent ara, sinó fins i tal vegada, i això és el més
important, amb més rapidesa..., o que els informes siguin més
pròxims als exercicis que s’analitzen, com abans millor.

En qualsevol cas, agrair la informació i desitjar que la feina
segueixi progressant com ho està fent fins ara.

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 per un temps de quinze minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. També molt breument per
agrair una vegada més la presència aquí a aportar-nos totes
informacions, però sobretot per agrair-los la tasca que fan i
l’agilitat que han demostrat i que any rere any es van acostant,
com deia l’anterior portaveu, a l’exercici que fiscalitzen. Crec
que és important per a les administracions i per al Govern que
les recomanacions que fa la Sindicatura siguin el més prop
possible de l’actuació que s’està fent i no d’actuacions passades.
I esperar que també les administracions responguin o
responguem amb la mateixa agilitat i (...).

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. I per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo també m’afegiré a les
felicitacions i als agraïments per la labor que està fent la
Sindicatura de Comptes. I vull destacar només una expressió,
una frase que ha comentat el Síndic referent a l’austeritat, que
també la Sindicatura s’ha hagut d’adaptar a la situació
econòmica que tots patim i que en certa manera, com aquest
govern, intenta fer més amb menys recursos. Jo crec que els
resultats i la feina feta amb els informes que avui ens ha
comentat, són la constatació que fins i tot amb menys recursos
però més racionalitzats es poden la mateixa o més labor de la
que es feia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per part del síndic..., té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Només per agrair-los
l’acollida i dir-los efectivament, com s’ha posat de relleu,
intentam aconseguir la màxima rapidesa, tot i que no és tan fàcil
perquè els comptes sempre arriben més tard que prest i la feina
s’ha de fer a poc a poc i bé. Però sempre intentam aconseguir la
màxima rapidesa. 

I quant a l’austeritat i de fer més amb menys, dir-los que
enguany com acaben de sentir, s’han aprovat per la Sindicatura
15 informes, és l’any que se n’han aprovat més. Tal vegada el
2012 no arribem als 15, però segurament ens hi atracarem. Hem
d’ intentar optimitzar al màxim tot el que puguem, però arriba
un moment que no pots optimitzar més com és lògic.

Però a part d’això, moltes gràcies i res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Antoni Mas. Hi ha altra pregunta o
intervenció?

II. Debat de l'escrit RGE núm. 3781/12, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet l'informe 70/2012 del compte general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l'exercici 2010.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de l’escrit RGE núm. 3781/12, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual
tramet l’informe 70/2012 del Compte General de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2010. 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. L’informe número 70 sobre el Compte
General de la comunitat autònoma de l’any 2010 va ser aprovat,
de forma definitiva, pel Consell de la Sindicatura el dia 26
d’abril del 2012. 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 i
financera de la comunitat autònoma durant l’exercici esmentat.
Tot i que el títol de l’informe fa referència al compte general, el
cert és que en aquesta anàlisi s’hi inclouen bastants més
aspectes, tant des del punt de vista del seu àmbit objectiu com
des del punt de vista de l’àmbit subjectiu.

Mitjançant aquest informe es tanca el cicle pressupostari que
en total té una durada superior als dos anys, des del seu inici, en
l’elaboració del projecte de pressupost per part del Govern.
Com ja hem exposat en altres ocasions, seria desitjable reduir el
termini de rendició, actualment fins al 31 d’agost de l’any
immediat següent, per tal d’aproximar en el temps, com deia fa
un moment, tant l’execució del pressupost com l’examen dels
propis comptes. És evident que avui en dia l’existència
d’informació econòmica fiable i actualitzada, i actualitzada
sobretot, és una demanda social que no pot ser desconeguda i a
la qual hauríem de respondre tots junts, crec jo.

De forma molt esquemàtica, els he de dir que aquest treball
té com a primer objectiu oferir una visió global de la situació
econòmica i financera del sector públic autonòmic, 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 del Govern de les Illes Balears fins al conjunt
d’entitats que en depenen o hi estan vinculades. Donar a
conèixer, 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. Es tracta de
determinar la imatge fidel de la situació econòmica de la
comunitat autònoma en un exercici concret.

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 i comptable. En línies
generals, aquesta funció es materialitza en l’anàlisi de
determinats camps i actuacions concretes, com ara l’execució
del pressupost, l’endeutament, les despeses plurianuals, el
balanç de situació, els resultats de l’exercici, les subvencions i
els contractes, entre d’altres.

L’estructura i format de presentació de l’informe segueixen
la mateixa línia que en anys anteriors, si bé s’ha dedicat més
atenció als apartats d’estabilitat pressupostària i de consolidació
del pressupost. Així, després d’una introducció on, entre
d’altres, es tracten aquests temes, el treball es subdivideix en els
següents grans apartats: Administració general de la comunitat
autònoma, Servei de Salut de les Illes Balears, Agència
Tributària de les Illes Balears, Ràdio i Televisió de les Illes
Balears, Grup IB3, subvencions i contractació, on es fa una
exposició d’aquestes activitats segons els subjectes i s’analitzen
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alguns expedients en particular. A més, l’informe aporta una
sèrie d’estats agregats i consolidats, així com els corresponents
quadres i fitxes individualitzades i les alAlegacions formulades
en el tom d’annexes.

S’hi formulen a l’informe un total de 98 recomanacions per
a la millora de la gestió econòmica i financera de les quals 68
van referides a comptabilitat i comptes pròpiament dits, i 16 a
apartat de subvencions i 14 a contractació.

Ara, si el president té a bé donar-li la paraula, el 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:

Idò, Sr. Salvà, 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 la fiscalització i que són 184 entitats. L’any
2009, foren 194, de les quals 45 no han retut els comptes anuals,
si bé 4 d’aquests ho han fet en fase d’alAlegacions.

En relació amb el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, estipulat en el 2,5% del PIB regional, es posa de
manifest que les Illes Balears varen presentar un dèficit de 1.065
milions d’euros. Aquesta xifra ha suposat un 4% del PIB
regional, per la qual cosa aquest objectiu no es va acomplir.
Això ha obligat la comunitat autònoma a la presentació i
posterior aprovació, per part del Consell de Política Fiscal i
Financera, d’un nou pla de reequilibri.

En canvi, no s’ha superat l’import de l’endeutament
autoritzat en el programa anual, acordat per la Secretaria d’Estat
d’Hisenda i Pressuposts, essent el deute viu, a 31 de desembre
del 2010, i a l’efecte del compliment d’aquest programa, de
4.136 milions d’euros, 531 milions més que a 31 de desembre
de l’any anterior. Cal indicar que entre els 4.136 milions de
deute total de la comunitat s’hi inclouen 73 milions d’euros
procedents de colAlaboracions publicoprivades, 43 d’ells
corresponen a l’ib-salut, per l’adquisició d’equipament de
l’hospital de Son Espases, i 30 a CAIB Patrimoni, per a la
construcció de dos edificis, per la Conselleria de Salut i
Consum, i del nou parc de bombers de Palma.

Atesa la seva importància, figura a l’informe el pressupost
consolidat de tots els ens que formen part del sector públic, tal
com va ser aprovat en el seu moment per aquesta cambra,
juntament amb la liquidació consolidada realitzada per la
sindicatura. D’aquesta liquidació se’n desprèn que a l’any 2010
hem tingut un estalvi brut negatiu, per valor de 401 milions
d’euros. Això significa que amb els ingressos ordinaris no s’ha
pogut fer front a les despeses corrents, per la significativa
quantitat que els acab de comentar. A més, s’hi afegim
l’amortització de l’endeutament de l’exercici, per valor de 135
milions, ens dóna un estalvi net negatiu de 536,6 milions.

Així mateix, és significativa la necessitat d’endeutament de
l’exercici, per un import de 936 milions, un 35,8% més que el
previst en el pressupost inicial.

La variació neta de passius financers, és a dir, l’endeutament
net agregat de l’exercici, s’ha elevat a 553 milions.

En conseqüència, la comunitat autònoma, atès el conjunt
d’ens que integren el sector públic, ha tingut un resultat
pressupostari negatiu de 383 milions d’euros. No obstant, aquest
resultat es veu afectat per l’existència d’obligacions meritades
a l’exercici no imputades al pressupost per la manca de crèdit i
que els ho comentaré més endavant.

En relació amb l’apartat d’administració general, els crèdits
inicialment aprovats, de 3.384 milions, varen ser incrementats
un 22%, mitjançant 754 expedients de modificació de crèdit, per
un import net de 741 milions, resultant així un crèdit definitiu
de 4.125 milions. S’ha de dir que es varen ampliar crèdits per
valor de 149 milions; l’any 2009 en foren 141. A més, es va fer
una generació de 173 milions, als efectes de comptabilitzar el
Fons de Suficiència negatiu.

L’execució del pressupost d’ingressos ha estat del 82%, on
destaquen les disminucions dels drets reconeguts en relació amb
l’exercici anterior, relatius a l’impost de la renda de les persones
físiques i a l’IVA, amb 140 i 275 milions d’euros
respectivament.

La liquidació definitiva del finançament autonòmic,
corresponent a l’exercici 2008, ha estat negativa amb 162
milions. D’acord amb el que disposa la Llei 26/2009, aquest
import, pendent d’imputació en el pressupost, s’havia de
compensar amb 60 mesos, a partir del 2011.

Cal fer esment a la Llei de pressuposts generals de l’Estat
per a l’any 2012, ja que preveu l’ampliació d’aquest termini a
120 mesos, sota determinades condicions, si bé aquest fet no es
reflecteix a l’informe, atès que es va aprovar amb posterioritat
a la seva emissió.

Igual que a l’exercici anterior, els ingressos procedents de
l’Estat del capítol 4 recullen les bestretes rebudes a compte del
fons i els recursos addicionals que estipula la Llei 22/2009, per
import de 389 milions d’euros.

Així mateix, cal informar que els drets reconeguts
corresponents al capítol de passius financers ha estat de 555
milions.

Amb referència a l’estat de despeses, l’execució
pressupostària ha estat del 94%, on destaca, com cada any,
l’important pes relatiu sobre el total d’obligacions reconegudes
de les funcions de sanitat, un 37%, i educació, un 22%.
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En conjunt, les obligacions reconegudes en concepte de
despeses no financeres ha disminuït en 85 milions d’euros
respecte de l’any anterior.

L’Administració de la comunitat autònoma presenta un
endeutament viu a llarg termini, en termes pressupostaris, al
tancament de l’exercici de 2.901 milions d’euros, amb un
increment del 29% respecte de l’any anterior, i un deute, per
operacions de tresoreria a curt termini, de 373 milions.

Les despeses financeres foren 92 milions, uns 53 més que
l’any anterior.

D’altra banda, l’import total de compromisos de despesa
amb càrrec a exercicis futurs experimenta un increment de
l’11%, arribant fins als 2.646 milions.

Quant al balanç de situació, cal ressaltar que en el seu passiu
no figuren registrats 400 milions d’euros en concepte d’imports
pendents de pagament a 31 de desembre als consells insulars,
entitats locals i ens dependents, així com a la UIB, derivats de
convenis per a la construcció de diverses infraestructures
finançades mitjançant operacions de cessió de drets de crèdit.

Pel que fa al resultat pressupostari, aquest ha estat negatiu,
amb 496 milions.

Cal remarcar que el romanent de tresoreria a 31 de desembre
és també negatiu per l’import de 92 milions i continua
condicionat pel fet que la comunitat va reconèixer a l’exercici
2004 el dret pel dèficit històric de les competències transferides
en matèria de sanitat i educació, per un import de 583 milions,
i pel fet de no incloure 121 milions d’euros en concepte de
bestretes concedides als consells insulars a compte del nou
sistema de finançament, previstes a les lleis de pressupost de la
comunitat dels anys 2008, 2009 i 2010, i que es preveu que
s’hagin de liquidar al llarg de l’exercici 2011, si bé, atesa la
seva naturalesa, la Sindicatura estima que s’haurien de registrar
com a despesa pressupostària de l’exercici en què es varen
atorgar.

Pel que fa a les entitats dependents i vinculades, es recullen
les 180 entitats de la comunitat autònoma, ja que s’han separat
els quatre ens que depenen de l’ib-salut. En aquest apartat es
presenten el quadre resum de les opinions i excepcions
contingudes en els respectius informes d’auditoria financera i de
compliment de legalitat, contractades per la Intervenció general
de la comunitat autònoma, realitzat als ens que conformen el
sector públic instrumental. Atès que aquests informes no han
estat objecte de revisió per part de la Sindicatura, no es poden
assumir com a pròpies les opinions i excepcions que s’hi posin
de manifest.

D’altra banda, la comunitat té 616 milions d’euros de deutes
amb les seves entitats no reconeguts en el passiu del balanç de
situació, tot i que d’aquest import 600 corresponen a drets de
cobrament per subvencions de caràcter plurianual que la CAIB
té formalitzades mitjançant expedients de despesa amb càrrec a
exercicis futurs.

Respecte de l’endeutament, aquest s’ha incrementat un
5,15% en relació amb l’any anterior, fins arribar als 1.674
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 la seva adaptació a la satisfacció de les
necessitats públiques, sota els principis d’eficàcia, eficiència i
economia.

En relació amb el tercer apartat, l’ib-salut, cal recordar que
el seu pressupost inicial per a l’exercici 2010 suposà un
decrement respecte del de l’any 2009 d’un 6%, tot i que aquests
crèdits inicials varen ser incrementats mitjançant modificacions
de crèdit per un import net de 60 milions, resultant així uns
crèdits definitius de 1.410 milions, un 8,2% superiors als de
l’any 2009.

L’execució pressupostària ha estat de poc menys del cent per
cent dels ingressos i del 99% respecte de les despeses.

Cal esmentar que els contractes de gestió signats entre el
Servei de Salut i cada una de les gerències per a l’exercici
estableixen unes despeses màximes admissibles que superen en
127 milions d’euros els crèdits inicials.

S’informa de l’existència de 211 milions d’obligacions
meritades en l’exercici i no imputades al pressupost, per manca
de crèdit, quantitat similar a la corresponent a l’exercici
anterior, que foren 214 milions.

El Servei de Salut presenta al tancament del 2010 un
endeutament viu de 58 milions d’euros. Les despeses financeres
de l’exercici varen ser d’1,5 milions.

D’altra banda, l’import total de compromisos de despesa
amb càrrec a exercicis futurs, experimenta un increment del
138%, arribant fins als 1.610 milions.

De les altes compromeses durant l’exercici destaquen: 689
milions corresponents a la construcció del nou hospital de Can
Misses i de dos centres de salut.

Així mateix, la Sindicatura estima que s’hauria de corregir
l’import de les anualitats de l’expedient corresponent al
contracte de concessió de l’hospital de Son Espases, ja que estan
calculades segons el valor actual net del contracte en unitats
monetàries d’1 de gener del 2006, per un import de 621 milions
d’euros. L’import total d’aquestes anualitats a valor constant, un
cop aplicada la variació de l’IPC dels exercicis 2007 a 2009,
suposa un increment de la despesa que ha d’assumir l’ib-salut
amb càrrec a exercicis futurs de 720 milions d’euros.

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
és de 7 milions d’euros. En conjunt, han rebut 46 milions més
que a l’exercici anterior, procedents de l’ib-salut, en concepte
de transferències, aportacions patrimonials i facturació de
serveis.
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Respecte del quart apartat, l’Agència Tributària, el
pressupost inicial i definitiu de l’exercici ascendeix a 14
milions. L’execució pressupostària ha estat del 96% quant a
ingressos i del 80% respecte de les despeses. En aquest apartat
destaquen les despeses corresponents al Servei de Recaptació,
que representa el 50% de les meritades en el capítol 2.

Respecte del cinquè apartat, referit al Grup IB3, cal dir que
les xifres consolidades, els ingressos i les despeses meritades
han estat 93 i 66 milions d’euros, respectivament, enfront dels
79 milions d’ingressos i 85 milions de despeses de l’any 2009.
Els ingressos meritats inclouen 30 milions, corresponents a una
modificació de crèdit per fer front a les obligacions reconegudes
en exercicis anteriors i pendent de pagament a 31 de desembre
de l’any 2009. Al tancament de l’exercici, l’endeutament viu
agregat és de 33 milions, inclosos en la xifra d’endeutament que
figura a l’apartat de les entitats dependents i vinculades de
l’administració general, enfront dels 42 milions d’euros de
l’inici de l’exercici.

El Grup IB3 ha generat pèrdues des de la seva creació i a 31
de desembre del 2010 el balanç de situació consolidat presenta
un fons de maniobra negatiu per import de 60 milions. A més,
les pèrdues acumulades situen el balanç de situació del grup
amb un patrimoni net negatiu.

En conseqüència, la Sindicatura continua recomanant
acomplir 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 al sisè apartat, que correspon als estats agregats,
es presenta un resultat pressupostari conjunt negatiu de 401
milions d’euros. Aquest resultat es pot desglossar, en primer
lloc, entre les entitats que formen el pressupost consolidat al
qual m’he referit al començament i que va ser de 383 milions,
al qual hi hem d’afegir el resultat de la resta d’entitats
vinculades, menys 2,7 milions, i els drets anulAlats d’exercicis
tancats, per valor de 15,4 milions.

Destaca el resultat positiu conjunt de les entitats dependents
per un import de 81,2 milions, però s’ha de dir que està
condicionat per fets que no deriven de la seva activitat ordinària
entre els quals destaquen els següents: per l’aportació
extraordinària de 30 milions d’euros a IB3 esmentada
anteriorment; pels ingressos procedents de l’Estat a l’entitat
Tram Badia de Palma, SA, per valor de 34,8 milions d’euros,
pendents d’executar a 31 de desembre, i per les aportacions de
79,2 milions d’euros realitzades per l’ib-salut a les seves
fundacions dependents amb la finalitat de compensar pèrdues
d’exercicis anteriors, que han tingut un resultat pressupostari
positiu conjunt de 16,2 milions.

De tots els temes que he tractat fins ara i que afecten el
compte general, m’agradaria centrar la seva atenció en quatre
aspectes que consider especialment significatius. El dèficit no
financer resultant de la liquidació de l’any 2010 feta per la
Sindicatura que forma part del pressuposts consolidat ha estat
de 955 milions d’euros. Això vol dir que ens hem gastat prop de
1.000 milions d’euros més dels que hem ingressat. Quant a
l’endeutament, si vostès sumen les xifres que els he donat fins
ara corresponents a cada apartat veuran que ascendeix a 5.013

milions. A aquesta quantitat s’haurien d’afegir 400 milions
producte de les cessions de dret de crèdit pendents de
comptabilitzar. En resum, les obligacions econòmiques davant
entitats financeres a què ha de fer front la comunitat autònoma
i les seves entitats dependents i vinculades entre els anys 2011
i 2035 ascendeixen al voltant de 5.400 milions d’euros.

Els compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs
representen, entre la comunitat autònoma i l’ib-salut, 4.256
milions d’euros. A aquest import cal afegir, segons es desprèn
del nostre informe, 720 milions del contracte de concessió de
l’Hospital de Son Espases. Per tant la xifra total ascendeix a
4.976 milions. No obstant això, dins aquest import figuren els
400 milions d’euros de les cessions de drets que els he indicat
abans.

El romanent de tresoreria conjunt de la comunitat autònoma
i de l’ib-salut és negatiu en 52 milions, 92 de la comunitat
autònoma a què he fet esment anteriorment i 40 milions positius
de l’ib-salut. Però cal matisar que aquest import està
condicionat pels fets ja exposats i que vull recordar: les
despeses derivades d’obligacions no reconegudes en el
pressupost de l’ib-salut per manca de crèdit per import de 211
milions; els drets reconeguts l’any 2004 pel dèficit del
finançament de les competències en matèria d’educació i de
sanitat per import de 583 milions, que són ingressos que es
varen reconèixer al seu dia i que mai no han estat percebuts; les
bestretes concedides als consells insulars corresponents als anys
2008, 2009 i 2010 no registrades en els respectius pressuposts
per import de 121 milions d’euros. Per tant, i tan sols
considerant aquestes quantitats, el romanent de tresoreria
conjunt seria negatiu per import de 967 milions. La
conseqüència de tot això motiva substancialment les tensions de
liquiditat que té la comunitat autònoma.

Dit això, a continuació passaré a resumir el setè apartat, que
fa referència a les subvencions. D’acord amb la informació
enviada per les conselleries, l’activitat subvencionadora de
l’administració general de la comunitat i entitats autònomes s’ha
concretat durant l’any 2010 en 95 convocatòries, 191 línies de
subvenció sense convocatòria i 757 convenis instrumentals, que
en total representen 6.569 beneficiaris i 180 milions d’euros
d’obligacions reconegudes.

Pel que fa a l’Administració general, la Sindicatura ha
analitzat 30 expedients que han afectat la Conselleries
d’Habitatge i Obres Públiques, la Conselleria de Treball i
Formació i la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia; a més
s’han analitzat dues subvencions nominatives i vuit subvencions
de concessió directa. Pel que fa les entitats dependents, segons
la informació enviada per les mateixes entitats l’activitat
subvencionadora es concreta en 152 convocatòries, 20.706
beneficiaris i 64 milions d’euros d’obligacions reconegudes.
S’han analitzat 22 expedients de subvencions concedides per les
següents entitats públiques: el FOGAIBA, l’Agència de
Turisme de les Illes Balears i la Fundació Balears a l’Exterior.
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Dels expedients analitzats es pot afirmar que en general es
mantenen les mateixes recomanacions que a l’exercici anterior,
si bé per la seva importància vull destacar les següents: 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; tenir en compte que la no-aplicació
dels principis de publicitat i concurrència que preveu l’article 7
del text refós de la Llei de subvencions té caràcter excepcional,
la seva autorització s’ha de fer únicament en casos molt
concrets en el qual s’ha d’acreditar a l’expedient la
impossibilitat o la dificultat de la concurrència, com també les
raons d’interès públic i els criteris objectius tinguts en compte
per a la concessió de la subvenció. Pel que fa als expedients
analitzats de subvencions corresponents a les entitats
dependents, a més de les anteriors es recomana incloure-les en
el Pla estratègic de cada exercici.

Quant al vuitè apartat, sobre contractació administrativa,
s’ha d’assenyalar que de les relacions de contractes enviades a
la Sindicatura se’n desprèn un global de transaccions
compromeses de 1.400 milions, del qual 86 corresponen a
l’administració general, 909 a l’ib-salut, 1,4 a TIB i 411 a les
entitats dependents i vinculades. Destaca el volum de
contractació de l’ib-salut, motivat per la inclusió del contracte
de concessió de nou hospital de Can Misses, per valor de 689
milions. Les dades de contractació de les entitats dependents
només inclouen les transaccions superiors a 150.000 euros. La
Sindicatura ha examinat 54 expedients per import de 1.023
milions d’euros, que representen el 73% de la contractació, i
que es desglossen en: administració general, 26,4 milions; ib-
salut, 792,4; i entitats dependents, 203,9. 

A més s’ha fet el seguiment de l’execució de 39 expedients
de contractació fiscalitzat l’exercici anterior, i que a 31 de
desembre del 2009 no estaven finalitzats; com a resultat de la
fiscalització es mantenen similars recomanacions a les que
figuren al nostre informe de l’any anterior, si bé per la seva
importància vull destacar les següents: adjuntar als expedients
el càlcul realitzat que justifica la determinació del preu de les
licitacions; justificar adequadament a l’expedient els criteris de
valoració de les ofertes, la seva ponderació i la fórmula
utilitzada per a la seva avaluació; acreditar la concurrència de
necessitats noves o causes imprevistes en els expedients de
modificació de contractes; avaluar les necessitats reals i
quantificar els pressuposts dels contractes amb la suficient
previsió a l’efecte de no fer un ús excessiu de modificats
complementaris i les pròrrogues; fer un ús acurat dels contractes
menors sense incórrer en fraccionament per tal de fer efectius
els principis de publicitat i concurrència. A més, i pel que fa a
les entitats dependents, s’ha de remetre la informació sobre la
contractació que solAliciti 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 de cada una de les entitats analitzades. Igualment a
l’informe s’adjunten els alAlegacions formulades per la
comunitat autònoma.

Moltes gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Salvà. I passam al torn de preguntes i
observacions per part dels grups parlamentaris, i en primer lloc
pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Novament volem agrair a la
Sindicatura tota la informació que aporta en el dia d’avui
referida al compte general d’aquest exercici 2010. Desitjam que
efectivament, com ja hem dit abans a l’informe anterior, també
en aquest cas desitjam que es pugui apropar el més possible la
finalització d’aquest informe de la Sindicatura a la finalització
real de l’exercici del qual s’informa, amb l’únic objectiu que
totes les recomanacions que es contenen en tots i cada un dels
informes d’aquesta sindicatura puguin ser aportats el més aviat
millor a la gestió econòmica global del compte general
d’aquesta comunitat autònoma en aquest cas concret, ja que és
d’aquest compte del que estam parlant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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, Sr. President. Agraïm una altra vegada la
tasca i les aportacions que fan. Jo crec que sí que hem de
recordar que parlam del compte general de 2010 i estam a 2012,
i sí que han fet molta feina per anar-se acostant realment a l’any
en qüestió. Tal vegada entenc que seria millor poder tenir en
aquests moments el de 2011 a l’hora d’elaborar els pressuposts
del 2013, però és evident que les tasques també són com són, els
nombres són complicats, els papers també; jo crec que a
vegades estam a l’època de la informàtica i encara no tenim
programes informàtics prou àgils o no som els que els manejam
suficientment àgils per donar-los aquelles ordres de moltes
coses que es compten i es comptabilitzen a mà, o programes que
entre ells no concorden i llavors no fan possible que arribin
d’hora.

Però en tot cas sí que s’ha d’agrair l’esforç i la tasca que
duen a terme. Esperam que el Govern, si no totes, moltes de les
recomanacions les vagi incorporant al pressupost del 2013, i de
cara a un pròxim exercici estiguin solucionades aquestes
recomanacions que vostès proposen. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. També volem agrair a la
Sindicatura de Comptes aquest informe, els informes en general
i en concret aquest informe. I no em resistesc a dir que aquest
informe en concret, aquest informe dels comptes generals de la
comunitat autònoma de 2010 jo crec que haurien de ser un
referent i haurien de tenir tots els polítics a la tauleta de nit
precisament perquè és un exemple claríssim d’on arriba una
comunitat autònoma quan ha estat gestionada d’una
determinada manera. Els resultats d’aquest informe donen els
resultats econòmics que en aquests moments estam patint.

De totes formes tindrem temps posteriorment de debatre
aquesta qüestió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Camps. No sé si hi ha alguna
intervenció per part dels síndics en base a això... Sr. Salvà, té la
paraula.

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

Sí, simplement un comentari referit a la Sra. Mascaró. O
sigui, nosaltres vàrem treure l’informe crec que el mes d’abril.
Dins el rànquing de totes les sindicatures crec que vàrem ser els
quarts, no sé si n’hi ha 12 o 13; intentam millorar però no és
fàcil.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Mascaró, li ho permet però només per una cosa,
perquè som molt condescendent i jo la deix, no per altra cosa.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

De totes maneres, Sr. President, tampoc no he esgotat els 15
minuts que m’ha donat abans. Només era que no voldria que
entenguessin que els demanava a vostès que facin més via, sinó
-ja sé que la seva tasca es fa d’hora i així com toca- sinó que per
poder-la fer prèviament el Govern li ha d’enviar la
documentació. Jo justificava en certa manera una mica el
Govern, no la tasca que..., i ja els dic, l’enhorabona perquè, és
vera, estava molt, molt aviat fet i avui el debatem, però l’hem
pogut llegir ja fa mesos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró.

I passam... No n’hi havia, ja estàvem en el torn de rèplica.

III. Debat de l'escrit RGE núm. 5938/12, presentat per
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet l'informe 71/2012 sobre el procediment de
contractació de la jardineria de l'Empresa Funerària
Municipal, SA, de l'Ajuntament de Palma, corresponent a
l'exercici 2008.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que consisteix en
aquest cas en el debat de l’escrit RGE núm. 5938/12, presentat
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant el
qual es tramet l’informe 71/2012 sobre els procediments de
contractació de la jardineria de l’Empresa Funerària Municipal,
... societat anònima, supòs que vol dir, de l’Ajuntament de
Palma corresponent a l’exercici 2008.

Té la paraula el 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. L’informe número 71 de l’any
2012, sobre el procediment de contractació de la jardineria de
l’Empresa Funerària Municipal, Societat Anònima, de
l’Ajuntament de Palma a l’exercici 2008 va ser aprovat de
forma definitiva pel Consell de la Sindicatura el dia 5 de juliol
de 2012. Tot seguit es va trametre al Parlament i a l’esmentada
empresa.

Aquesta fiscalització s’ha realitzat a solAlicitud del
Parlament mitjançant acord d’aquesta comissió en relació amb
l’acord adoptat prèviament pel Ple de l’Ajuntament de Palma,
que instava la Sindicatura a dur-la a terme. Així es va incloure
en el programa d’actuacions de la Sindicatura i en el seu
moment s’iniciaren els treballs de camp que conduïren a la
tramitació i a l’aprovació de l’informe.

Es tracta, doncs, d’un informe específic que consisteix en
l’anàlisi i la comprovació del procediment de contractació del
servei de jardineria i arbrat adjudicat l’any 2008 per l’Empresa
Funerària Municipal de Palma, que és una societat íntegrament
pertanyent a l’ajuntament. Els objectius de l’informe, de
conformitat amb la solAlicitud, són determinar si el procediment
seguit s’ajusta a la normativa i si conté tota la documentació,
analitzar els criteris de valoració i verificar la distribució de la
puntuació entre les ofertes presentades. No s’ha analitzat
l’execució del contracte atès que no s’incloïa en l’encàrrec.

Atesa la naturalesa de l’empresa, el tipus de contracte, el
moment en què es va tramitar i el seu import de licitació, el
procediment de contractació examinat s’havia de regir per les
prescripcions del text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, relatives a capacitat de les empreses,
publicitat, procediments de licitació i formes d’adjudicació, per
mor del que establia el seu article 2.1 en relació amb l’article
1.3. Sobre aquesta base s’ha dut a terme la fiscalització i
l’anàlisi de la documentació tramesa per l’entitat.
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A més de la part introductòria, l’informe s’estructura en un
apartat dedicat a la normativa aplicable al contracte i als
antecedents fàctics, un altre on consten els resultats de la
fiscalització ordenats segons els objectius a què acab de fer
referència i, finalment, unes recomanacions. A més en els
annexos es recull documentació complementària per a la
comprensió de l’informe i també s’incorporen les alAlegacions
formulades a l’informe provisional per part de l’anterior
presidenta de l’empresa.

Ara, si el Sr. President ho autoritza, el síndic Sr. Tugores,
que va ser l’encarregat de dirigir la fiscalització, els exposarà
els principals punts de l’informe.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò, Sr. Tugores, té la paraula per fer
l’exposició.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES
DE LES ILLES BALEARS (Maties Tugores i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors, vos
present seguidament un resum en el qual es destaquen els
principals punts de l’informe 71/2012, sobre la revisió de
l’adjudicació del contracte del servei de jardineria i arbrat
adjudicat per l’Empresa Funerària Municipal l’any 2008.

La iniciativa d’aquesta fiscalització és del Parlament de les
Illes Balears per acord d’aquesta comissió d’Hisenda i
Pressuposts del 27 de setembre de 2011 respecte de l’escrit
presentat per l’Ajuntament de Palma, relatiu a l’acord del Ple
municipal de 25 d’octubre de 2010, en el qual els 28 assistents
aproven per unanimitat per proposició que en el seu punt 2
manifesta textualment “que interessa que aquesta Sindicatura
revisi el procediment seguit, els criteris plantejats a valorar i la
seva legalitat, i sobre la distribució de la puntuació dels
diferents criteris que valoren les ofertes”. També acorda el Ple
en el punt 3, textualment també, “incloure l’informe de la
Intervenció municipal i del departament de contractació que
s’adjunten a les pàgines 25, 26 i 27 de l’informe.” 

És un informe específic en què es tracta una fiscalització de
compliment de legalitat que comporta la comprovació de
l’adequació de l’actuació contractual a la legislació vigent. Està
dividit en sis apartats que es detallen seguidament: introducció,
marc de la fiscalització amb dos subapartats, normativa
d’aplicació i antecedents, resultat de la fiscalització,
recomanacions, annexos i alAlegacions. Els objectius, l’abast del
treball i la metodologia ja els ha detallat abans el síndic major.

Les conclusions d’aquest informe figuren a l’apartat 3,
resultats de la fiscalització, pàgina 13, en les quals es manifesta
que els resultats més significatius de la fiscalització són els
següents: U. La Sindicatura no pot emetre opinió sobre la
distribució de la puntuació dels diferents criteris que valoren les
ofertes, atès que existeix una limitació a l’abast en la realització
de la fiscalització que afecta aquest aspecte, solAlicitat de forma
expressa pel Parlament segons l’acord del Ple de l’Ajuntament
de Palma, ja que, llevat de la que correspon a l’adjudicatari, no
consten a l’expedient còpia de les ofertes econòmiques ni de la
documentació tècnica, retornades indegudament als licitadors,
com tampoc cap tipus de document a partir del qual es puguin

extreure les valoracions. Aquest punt es detalla a l’apartat 3,
puntuació de les ofertes que és a la pàgina 19.

Dos, el procediment objecte de la fiscalització no s’ha
desenvolupat de conformitat amb el principi de legalitat en els
aspectes significatius següents: Incompliment de l’article 26 del
text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques, atès que no s’ha exigit la classificació per poder
participar en el procediment objecte de fiscalització. Aquest
punt es detalla a l’apartat b), continguts els plecs a la pàgina 15.
Incompliment de l’article 203.2.c) del text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, atès que no consta
la publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea. I
l’incompliment de l’article 207.1 del text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, atès que s’ha
concedit als licitadors un termini inferior per a la presentació de
les ofertes al previst per un procediment obert. Aquests
incompliments es detallen a l’apartat C, publicitat del
procediment i termini per a la presentació de les ofertes, pàgina
15. Incompliment de l’article 86 del text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, atès que consten
descrits de forma genèrica, sense establir previsions quant al seu
contingut, als criteris d’adjudicació fixats en la clàusula 12 del
plec de clàusules administratives particulars. 

A més, no es detallen les normes o mètodes per a la seva
valoració, la qual cosa dificulta la seva aplicació i afecta els
principis de publicitat i concurrència. Aquest punt es detalla a
l’apartat 2, criteris d’adjudicació, pàgines 17 i 18.

Seguidament al final de la pàgina 13 i començament de la
14, es detallen els apartats en què s’han agrupat totes les
incidències detectades en la fiscalització, entre les quals figuren
la limitació a l’abast i els incompliments destacats anteriorment,
juntament amb altres manco significatives.

A l’apartat 4, recomanacions, realitza les següents:
Conservar les ofertes econòmiques i la documentació tècnica,
original o còpia, presentades pels licitadors que serveixen de
base per a la valoració de les ofertes. Motivar a l’expedient
l’elecció i la ponderació dels criteris d’adjudicació. Incorporar
els plecs no tan sols els criteris d’adjudicació, sinó també les
seves regles de valoració, del tal manera que permetin a la mesa
de contractació avaluar i motivar la puntuació de les ofertes.
Atribuir al preu un pes fonamental, atès que és el criteri objectiu
i econòmicament quantificable que millor sol mostrar el grau
d’eficiència del licitador. En el tràmit d’alAlegacions, en data 22
de juny de 2012, la persona que presidia l’empresa en el període
fiscalitzat va presentar alAlegacions que consten com annex
d’aquest informe a partir de la pàgina 29.

Moltes gràcies per la seva atenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tugores. Arribat a aquest punt passam a
les intervencions dels grups parlamentaris. En primer lloc té la
paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista Sr.
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Y en primer lugar, y como
no puede ser de otra manera, dar las gracias a la Sindicatura por
las explicaciones y por las recomendaciones de las que
naturalmente se ha de tomar buena nota. Me gustaría hacer
algunas preguntas con relación a esta contratación.

En primer lugar, naturalmente, a la vista de las
observaciones que son eminentemente de carácter técnico, me
gustaría que se pudiera explicar por qué motivo, si hay algún
motivo que sea accesible a la Sindicatura de Cuentas, por qué
motivo juristas de prestigió reconocido, como es el caso del
letrado jefe del Ayuntamiento de Palma, Sr. Alemany, no un
letrado de comisión ni de una dependencia concreta, sino el
letrado jefe del Ayuntamiento de Palma, firmó un informe
jurídico en fecha de 9 de enero de 2008, en relación a la
contratación de los entes del sector público instrumental, de las
sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal,
diciendo que “éstas no han de adaptarse a todas de la Ley de
contratos de las administraciones públicas y tan sólo han de
respectar los principios de publicidad y concurrencia”. Me llama
la atención porque al parecer da la impresión de que hubo un
problema de derecho transitorio mal interpretado, pero si hay
alguna explicación a esto, o se puede sugerir una explicación
sería interesante conocerlo.

También me gustaría preguntar si cabe alguna explicación
por la cual el asesor jurídico de la Empresa Funeraria Municipal
mantuvo esa misma posición y no la que parece que debería
haber sido más correcta. Se puede plantear y no sé si esto podría
ser una explicación, si es que esto era así antes de la reforma de
la Ley de contratos y que las entidades del sector público, como
ahora la Empresa Funeraria Municipal, se fueron atrasando en
tomar consciencia y en asumir la nueva legislación. Sin duda la
Sindicatura lo habrá podido ver al observar otros contratos
semejantes de la misma época y de órganos semejantes. Así
pues, la pregunta sería en relación con esto, ¿éste es un
problema que la Sindicatura ha detectado de forma generalizada
o es un caso singular el de esta contratación pública? ¿O es más
bien un caso generalizado que se haya podido observar
generalmente en otros expedientes?

Y para finalizar, ¿podríamos decir que las formalidades que
no se han seguido con la legislación anterior no eran necesarias
y que, como mínimo, los principios de publicidad y
concurrencia se habrían garantizado en el caso que nos ocupa?
Claro, por contraste con el sistema de contratación que se seguía
en el Ayuntamiento de Palma en época inmediatamente anterior
o todos los precedentes anteriores a este contrato que se hacían
como decimos vulgarmente, a dedo, le quería preguntar si la
contratación de la jardinería de esta Empresa Funeraria
Municipal se hubiera hecho de manera directa, tal como se hacía
antes, o a dedo como decimos, ¿haciéndose a dedo quedaban
garantizados los principios de publicidad y concurrencia tal
como se hacía antes de este contrato?

Son varias preguntas, pero todas dan círculos alrededor de
los mismos problemas. Si hubo un problema de derecho
transitorio en la interpretación de los servicios técnicos
municipales y si se respetaron los principios de publicidad y
concurrencia, según decían los propios servicios técnicos del
ayuntamiento, y si estos principios de publicidad y concurrencia
se respectaban con el sistema de adjudicación directa seguido en
fechas anteriores en ese mismo ayuntamiento.

Nada más y muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. 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, Sr. President. Des del nostre grup volem
reiterar una vegada més el nostre agraïment i l’admiració per la
tasca que du a terme la Sindicatura. Segur que tant l’entitat a la
qual correspon el contracte que ha estat fiscalitzat, com
l’Ajuntament de Palma, ajuntament del qual depèn l’entitat
fiscalitzada, en prendrà bona nota perquè aquesta va ser una
petició per unanimitat de tots els grups representants a
l’Ajuntament. Per tant, supòs que si no ho han aplicat, que
m’imagín que sí, ja ho aplicaran als propers concursos, als
propers objectes de contracte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. I per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Agradecemos una vez más la
presencia del Síndico Mayor, síndicos y secretaria general, así
como también agradecer su labor plasmada en este y en otros
informes, así como las explicaciones dadas en esta
comparecencia en comisión parlamentaria. 

Yo quiero constatar en nombre de mi grupo las graves
deficiencias e irregularidades que se han detectado por esta
fiscalización exterior, corroborando e incluso ampliando las
reiteradas denuncias que se efectuaron por el Grupo Municipal
Popular en el Ayuntamiento de Palma la pasada legislatura, al
cual tuve el honor de pertenecer, y que durante dos años no
consiguió que se revisara, hasta que por fin, cuando el gobierno
municipal perdió la mayoría absoluta, pudo venir a este
Parlamento y a esta Sindicatura.
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Tal cúmulo de graves irregularidades, al final de todo
beneficiaron con una adjudicación a una empresa que
curiosamente tiene vinculaciones con la pareja de la entonces
presidenta del Consell Insular de Mallorca y actual portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, Sra. Armengol, que no nos ha
dado ningún tipo de explicaciones en sede parlamentaria, como
sería el caso.

Muy brevemente anunciamos que este Grupo Parlamentario
Popular presentará propuestas de resolución al acabar este turno
de intervención, presentándolas a la mesa de esta comisión, para
que podamos debatirlas y posteriormente votarlas.

Gracias a esta fiscalización exterior a la que tuvo que
recurrir el Grupo Municipal Popular, siendo el primer caso del
Ayuntamiento de Palma que se dirige aquí, han constatado
irregularidades continuadas, como esta adjudicación objeto del
debate, y han puesto los puntos sobre las íes. 

Solamente quiero dirigir una pregunta. En las alegaciones de
la ex-presidenta Sra. Sánchez de la Empresa Funeraria
Municipal, se afirma que la siguiente adjudicación ya se ha
hecho según las recomendaciones que ahora hace la Sindicatura.
Ello mismo lo dice literal, por consiguiente ese derecho
transitorio que argumentaban tenían conocimiento de que no era
de su aplicación. ¿No cree usted que es una contradicción -es la
pregunta- que se aplicara un derecho transitorio supuestamente
y la alegación socialista de la ex-presidenta Sra. Sánchez,
manifiesta “bueno, las siguientes adjudicaciones sí que las
hicimos de acorde a sus indicaciones”? Es muy significativo y
quisiera que me hiciera una valoración.

Para finalizar este turno inicial, simplemente volver a
constatar las graves deficiencias e irregularidades que plasma
este calificable de contundente informe. Y volver a darle las
gracias una vez más.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi.

I no sé si algun dels síndics ... Vostè?

Idò té la paraula el Sr. Mas, sense límit de temps.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Com jo he dit abans, aquest
informe específic, com saben vostès, sobre la petició que va
formular primer l’ajuntament i després aquesta comissió, té per
finalitat l’anàlisi d’un sol contracte, d’un procediment,
exactament d’un contracte. Per tant, la Sindicatura com és lògic
només ha analitzat aquests aspectes concrets del contracte, no
ha analitzat altres tipus de característiques o conclusions. Per
tant, és evident que nosaltres podem desconèixer, com
desconeixem, el que passava abans i el que passa després,
perquè no ho tenim damunt la taula. Allò que no figura a les
interlocutòries no existeix en aquest món. Per tant, nosaltres
desconeixem això.

Sí que tenim experiència en altres actuacions i altres
contractes que s’hagin pogut dur a terme durant aquest temps,
no hem d’oblidar aquests contractes a principis de l’any 2008,
era evident i clar que encara s’aplica el text refós de la Llei de
contractes d’administracions públiques i va succeir que a finals
del 2007 -ho tenen aquí- va aparèixer l’ordre ministerial que
establia la quantia, a partir de la qual eren aplicables determinats
aspectes de la llei i a partir de la qual era aplicable només en
publicitat i concurrència.

En aquest cas l’Empresa Funerària Municipal no ho va tenir
en compte, com ho deim aquí en el moment de l’explicació de
la normativa, perquè va partir de la base que era aplicable la
disposició addicional sisena del text refós de la Llei de
contractes, disposició addicional sisena que exigia publicitat i
concurrència, mentre que els articles que jo he esmentat abans
exigien una aplicació de determinats aspectes, capacitats
d’empreses, procediments, etc., nosaltres evidentment
desconeixem per què va ser així. Sí és cert que les empreses
públiques en general, no només la Funerària Municipal,
normalment sempre tenen més deficiències en matèria de
contractació que la resta d’administracions públiques, això sí
que és així. Però evidentment -repetesc- nosaltres només ens
centram en un determinat contracte i analitzam determinades
qüestions. Amb les conseqüències que determinada
documentació que es va solAlicitar com és lògic, costa aquí que
és una limitació important que no se va poder obtenir per part de
la Sindicatura perquè no la tenia l’Empresa Funerària Municipal
i llavors l’informe es va fer sobre els aspectes que hi havia i
amb un plantejament que era l’aplicació de l’article 2.1 en
relació amb l’article 1.3 del text refós de la Llei de contractes
d’administracions públiques, de manera que no podíem partir
d’una aplicació distinta perquè és la que tocava en aquell
moment.

Què es feia i abans i què es feia després? Difícilment
nosaltres podem entrar a contestar si abans es concorria amb
publicitat i concurrència o no, o si ara s’ha complit una altra
qüestió en altres contractes. No els hem vist i no podem
estendre’ns més que en el que hi ha exposat clarament sobre
l’informe que he exposat jo i sobretot el síndic Sr. Tugores, que
no sé si vol dir alguna cosa.

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Sr. Tugores, pot intervenir.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES
DE LES ILLES BALEARS (Maties Tugores i Ferrer):

Només dues paraules. Confirmar el que diu el síndic major.
Com consta damunt l’informe, la societat va partir de la base
que li era d’aplicació la disposició addicional sisena del text
refós de la Llei de contractes d’administracions públiques, quan
el que havia d’aplicar era l’article 2.1 d’aquest mateix text refós.
El síndic major només ho ha dit en una part, diu: “quedaran
subjectes a les prescripcions relatives a capacitat de les
empreses”, que era el que els faltava, ells només havien fet
publicitat i concurrència i els faltava capacitat de les empreses,
publicitat, procediment de licitació i formes d’adjudicació
respecte dels contractes de serveis d’import igual o superior de
206.000 euros, IVA exclòs.
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Res més. El Sr. Veramendi crec que volia que ens
manifestéssim. Jo supòs que el que diu la presidenta és evident
que confirma el que nosaltres deim.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tugores. Bé, arribats a aquest punt i
acabat el debat el que hem de fer és agrair als síndics i a la
secretària general les seves explicacions i la seva presència. 

I anunciam que s’obre un termini en primer lloc de 60
minuts, durant el qual els grups parlamentaris podran presentar
davant la Mesa de la comissió propostes de resolució als
informes i escrits debatuts a la sessió d’avui.

Per tant, se suspèn la sessió per un temps de cinc minuts,
cinc minuts que és el que ha dit la Sra. Mascaró, és la
minoritària i es queda amb la raó.

Per tant, Sra. Mascaró seran set  minuts i mig.

EL SR. PRESIDENT:

Si els pareix continuarem. Vull demanar disculpes per no
tenir tots els elements, una Mesa com aquesta, per poder tirar el
debat en condicions raonables, perquè se’ns plantegen coses que
per ventura se’ns escapen un poc de l’abast que un
personalment té, dels coneixements que hauríem de tenir o que
ens haurien d’ajudar a prendre una decisió correcta en aquest
moment. Per tant, jo dic que a mi personalment se m’escapen,
i arribat a aquest punt el que farem és continuar la comissió tal
com estava decidit. 

Havíem de passar al debat de les propostes de resolució
presentades a la memòria anual i a la liquidació del seu
pressupost corresponent a l’exercici 2011, escrit RGE núm.
2274.

Els grups parlamentaris de major a menor, tret del grup al
qual pertany el president del Govern que intervendrà en darrer
lloc, podran defensar les propostes admeses en un temps de deu
minuts, els altres grups parlamentaris podran intervenir en
contra per un temps de cinc minuts. Fixació de posicions per
part dels grups parlamentaris que no hagin intervengut, per un
temps de deu minuts. Les propostes de resolució seran votades
per ordre de presentació, tret d’aquelles que signifiquin un
rebuig global al contingut de l’informe, que es votaran en
primer lloc. 

Voldria dir que dic tot això i que a l’escrit 2274 crec que no
hi ha cap esmena i no l’hem de tractar. 

Per tant, passarem al següent punt que són les propostes de
resolució presentades a l’Informe70/2012, del Compte general
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2010, escrit RGE núm. 3781/12.

Com deia, els grups parlamentaris de major a menor, tret del
grup al qual pertany el president del Govern que intervendrà en
darrer lloc, podran defensar les propostes admeses durant un
temps de deu minuts, els altres grups parlamentaris podran
intervenir en contra per un temps de cinc minuts. Fixació de
posicions per part dels grups parlamentaris que no hagin
intervengut per un temps de deu minuts. Les propostes de
resolució seran votades per ordre de presentació, tret d’aquelles
que signifiquin un rebuig global al contingut de l’informe, que
es votaran en primer lloc.

Votació de les propostes. Ara, arribat a aquest punt, voldria
o crec que ens toca aclarir que tot el problema que hem tengut
fins aquest moment és sobre un punt concret de les propostes de
resolució de les esmenes que ha presentat el Partit Popular, amb
una d’elles, que per part del Grup Socialista es considera que no
es pot tractar perquè és una...

(S’escolta una veu de fons que diu: “és de l’altre informe”)

Sí, sí, ho aclaria perquè n’ hi ha unes que fan referència a
aquest i l’altra a l’altre. Bé, continuam amb aquest. 

Bé, l’ordre d'intervencions, en primer lloc, té la paraula per
les intervencions a favor... és que he perdut el punt... la primera
és la del Partit Socialista...

(Remor de veus)

Sí, sí, d’acord.

Molt bé, estàvem amb aquesta, com que hi ha hagut tot
l’embull no tenia les esmenes davant. Hi ha, sobre l’escrit RGE
núm. 3781, una esmena del Grup Socialista i una esmena del
Grup Popular, per tant, passam a la defensa per part del Grup
Socialista. Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. En este parlamento pues
a la vista de los informes que estamos oyendo vemos cosas que
nunca se habían visto en esta cámara durante todo el tiempo que
lleva la (...) abierta. Entre las funciones de este parlamento están
básicamente dos, una que es la de control al Gobierno y otra que
es la función legislativa, propiamente dicha. Pues bien, en
ningún puesto, ni en el Estatuto de Autonomía ni en el
Reglamento de este parlamento, ni en ninguno de los principios
básicos del sistema democrático occidental, naturalmente, está
previsto que se utilice la institución parlamentaria por los
grupos mayoritarios para tratar de controlar a la oposición. Y
nos encontramos en este debate con un punto en el cual el
Grupo Parlamentario Popular quiere introducir una reprobación
de un diputado.
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EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Diéguez, ara sí li he de dir que parlam de les
propostes de resolució de l’informe de la comunitat. L’altre, o
si ho vol fer tot junt, no hem quedat així, vull dir, ens toca fer-
ho sobre...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, estoy con el preámbulo antes de entrar en el punto
correspondiente, estoy haciendo un preámbulo porque creo que
es fundamental, es fundamental antes de entrar en el punto
concreto, establecer los estatutos básicos del funcionamiento del
sistema democrático, antes de entrar en el punto básico.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muy bien. Pues ya digo, no está entre estas funciones la del
control de la oposición sino solamente la del control del
Gobierno. Cuando un parlamento se confunde de tal manera que
la mayoría se considera legitimada para hacer que el Parlamento
sirva y sea elemento de control de la oposición, incluso
adoptando resoluciones al respecto en comisiones y en centros,
en lugares de decisión que no corresponden en absoluto por
ninguna razón de competencia tomar ese tipo de decisiones, nos
encontramos con una perversión total del sistema democrático.

En donde hay una perversión total del sistema democrático
los demócratas no tienen sitio y como los demócratas no tienen
sitio en esta comisión, Sr. Presidente, nuestro grupo la va a
abandonar.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Sr. Diéguez, jo li voldria fer una
pregunta, llavors, les propostes de resolució, queden retirades?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Quedan a disposición de la mayoría que, como hace lo que
quiere, pues puede seguir haciéndolo.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, moltes gràcies. Bé, arribat a aquest punt i amb la
incomoditat que se suposa que té aquest president en aquest
moment, continuarem amb la comissió. Toca la defensa, per
cinc minuts, el Grup Parlamentari Popular. 

(Remor de veus)

Molt bé, doncs, passam a defensar, evidentment, la del Grup
Popular, és la que queda en aquests moments i les altres,
evidentment, ja no tenen possibilitat de ser discutides. Sr.
Camps, té la paraula.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja hem pogut veure com la
qüestió de l’adjudicació irregular de la contractació de la
jardineria de l’EFM ha posat molt nerviosos a alguns
representants del Partit Socialista, ho hem vist avui amb una
forma d’actuar que crec que sí que no és democràtica, en
absolut. En qualsevol cas, aquest punt es tractarà posteriorment
i tendrà prou temps el Sr. Veramendi per demostrar les
irregularitats i les ilAlegalitats que varen ser posades de manifest
per l’informe de la Sindicatura de Comptes amb relació a
aquesta contractació.

En qualsevol cas, em vull referir als comptes generals de la
comunitat autònoma de l’any 2010. Fixin-se bé que els comptes,
i l’informe de la Sindicatura ho posa de manifest, si haguéssim
estat avui a Islàndia, el president d’aquesta comunitat autònoma
en aquests moments estaria davant els tribunals perquè són uns
comptes que demostren i posen en evidència un model de gestió
de doblers públics que ja està completament esgotat, una forma
de gestionar que ens ha duit a l’actual situació crítica dels
nostres comptes, un, com es diu vulgarment, estirar més el braç
que la màniga, i aquí, aquesta comunitat autònoma, fins l’any,
mig any 2012 va estirar molt més el braç que la màniga.

Un primer element que a mi m’agradaria comentar és
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. L’informe de la
Sindicatura és claríssim, no has de complir en absolut l’objectiu
d’estabilitat pressupostària. Fixin-se bé perquè l’informe és molt
clar, diu, “l’objectiu de dèficit per a l’any 2010, que es va
aprovar per a les comunitats autònomes en el Consell de
Ministres, de dia 19 de juny de 2009, era del 0,75% del PIB”, és
a dir, inicialment aquesta comunitat autònoma, per a l’any 2010,
tenia un 0,75% del PIB com a objectiu màxim de dèficit, quatre
mesos després va haver de ser modificat pel Consell de
Ministres de dia 30 d’octubre de 2009, i es va establir en un
màxim del 2,4%. Malgrat aquesta flexibilització de l’objectiu de
dèficit, és a dir, vàrem passar d’un 0,75 a un 2,4, la CAIB va
acabar l’any 2010 amb un dèficit del 4% sobre el PIB, el que
representava en termes absoluts un total de 1.065 milions
d’euros de dèficit, una xifra astronòmica mai coneguda a
aquesta comunitat autònoma, 1.065 milions de dèficit són 1.065
milions d’euros que es varen gastar més del que es va ingressar.

Però el pitjor del cas és que tampoc l’any 2008 i tampoc
l’any 2009 no es varen complir amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, un incompliment sistemàtic dels objectius de
dèficit que varen obligar a elaborar plans econòmics financers
de reequilibri, uns plans de reequilibri que, atesos els resultats
de 2010, varen ser simplement paper banyat, no els varen fer
cas, van tirar pel dret gastant el que no tenien i engreixant un
dèficit cada vegada més gran. 

Crec que val la pena agafar la pàgina72, de l’informe de la
Sindicatura de Comptes, on es veu claríssimament un gràfic i es
veu l’evolució perfectament d’aquest dèficit, del resultat no
financer, el 2006 pràcticament era imperceptible i a partir del
2007, 2008 ja es triplica, el 2009 també de grans proporcions i
el 2010 és l’any amb més dèficit, amb més resultat no financer
negatiu que no ha tengut mai aquesta comunitat autònoma.
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En el govern del pacte mai no li va interessar reduir el
dèficit, ho demostren no només els resultats, les xifres que avui
tenim davant nosaltres i que són objecte de debat, sinó que
també ho demostren les declaracions dels representants de
l’esquerra, avui mateix en el Ple, no els interessa el dèficit, ells
continuen pensant que es pot continuar gastant infinitament
perquè ja ens financiarem, ja veurem com ho pagam. Encara
continuen demanant incrementar la despesa, continuen
demanant fer més inversions, fer polítiques expansives, i tot
això estaria molt bé, tant de bo poguéssim tenir menys ràtio
d’alumnes per professor a les aules d’aquesta comunitat
autònoma, tant de bo poguéssim invertir més doblers a sanitat,
tant de bo, tant de bo, però, i com ho pagam? Com ho faríem per
pagar totes aquestes inversions i tot aquest increment de la
despesa que els partits d’esquerres voldrien fer? Com ho
finançam si gestionant de forma austera com feim, ajustant al
màxim les despeses, reduint tot el que es pot reduir, encara així
tenim problemes de finançament, encara així tenim problemes
de tresoreria? Ja m’explicaran com podríem finançar totes
aquestes ínfules de nuevos ricos que continuen encara amb
aquesta mateixa pelAlícula de gastar i gastar i que ens ha duit a
aquesta delicadíssima situació econòmica i financera.

Per una banda, l’objectiu de dèficit, l’objectiu d’estabilitat
pressupostària que és evident que no es va complir, no es va
complir sinó que simplement es va duplicar pràcticament sobre
l’objectiu previst inicialment. 

Un segon element a tenir en compte, i que deixa molt clar
l’informe de la Sindicatura de Comptes, és l’endeutament i les
despeses plurianuals. Una altra característica, per tant, del
govern d’esquerres és, a part d’incrementar les despeses, a part
d’incrementar els dèficits, és incrementar l’endeutament. Basta
veure l’evolució que ha mantingut l’endeutament en els darrers
anys. Si miram els informes de la Sindicatura de Comptes dels
darrers anys ens adonam com el deute viu, a finals de 2007, que
era el primer any de legislatura del Govern d’esquerres, el deute
viu era de 1.064 milions d’euros, 1.064. En el 2008, un any
després, 2.427, varen més que duplicar. En el 2009, 3.604
milions d’euros, i ara, dades d’aquest informe 2010, 4.136
milions d’euros. En només tres anys l’increment del deute es va
multiplicar per quatre, per quatre. És evident, com més dèficit
tens, quan gastes més del que ingresses i per tant produeixes
dèficit aquest dèficit l’has de finançar i, com el finances? A
través dels bancs, a través dels mercats financers, a través de
l’endeutament. I això és el que va passar durant aquesta darrera
legislatura.

Però a més de l’increment de l’endeutament hi ha un fet
encara molt més perillós i molt més escandalós, diria jo, també
es varen incrementar els compromisos de despesa en càrrec a
exercicis futurs, és a dir, ho gastam avui, ho compram avui i ho
pagarem a càrrec d’exercicis futurs, ja ho veurem com ho
pagam, a poc a poc ho pagarem en els anys vinents. Les
despeses plurianuals s’incrementen un 10,79% i arriben a nivell
dels comptes generals a 2.645 milions d’euros, és a dir, 2.645
milions d’euros que es deuen, però que estan finançats i es
pagaran al llarg del temps quant al compte general, però és que
a l’ib-salut es varen incrementar les despeses plurianuals en 884
milions, un 137,74%, arribant a 1.610 milions d’euros que s’han
d’afegir en els 2.645 milions anteriors. És a dir, parlam de
3.000, de 4.200 milions d’euros. A més de l’endeutament que
tenim amb els bancs aquests doblers també els devem i que es

pagaran en futurs exercicis. Un autèntic despropòsit, un autèntic
despropòsit que ara ens suposa una motxilla molt feixuga que
ens llastra tota la gestió econòmica actual.

Certament aquests nombres demostren com a l’anterior
legislatura la gestió de la hisenda pública es va dur molt a la
lleugera, sense rigor, sense tenir en compte el futur, tot eren
despeses plurianuals, ja pagarà qui vengui després, ja veurem.
Endeutament, ja pagarà qui vengui després. I només veien la
immediatesa del moment, de solucionar despeses que es
produïen, una gestió certament frívola, irresponsable i suïcida.

A més, sembla que els governants anteriors no varen tenir en
compte que el deute s’havia de tornar i que, a més, s’havia de
pagar un interès cada vegada més gran. Per exemple, enguany,
l’any 2012, pagam més de 2 milions diaris, més de 2 milions
d’euros diaris, en concepte de devolució de deute i pagament
d’interessos. Una barbaritat conseqüència de la mala gestió
anterior i que, lògicament, detreu recursos que podrien anar a
sanitat i a educació, perquè és molt fàcil dir, hem de posar més
doblers a sanitat, hem de posar més doblers a educació, si no
ens haguéssim endeutat amb la dimensió que ens vàrem
endeutar ara no pagaríem 2 milions d’euros diaris, dos milions
d’euros avui, però és que demà 2 milions més i demà passat 2
milions més i cada dia 2 milions d’euros que hem de posar per
pagar als bancs i aquests doblers estarien molt millor invertits
en sanitat i en educació, faltaria més!, però desgraciadament la
gestió anterior ens du que avui haguem de pagar aquestes
quantitats als bancs.

Ja sé que em diran, no paguem als bancs, la típica resposta
d’una esquerra irresponsable. En fi, cap comentari més. 

Un altre element a tenir en compte és el resultat
pressupostari. L’any 2010 succeeix un fet que ve a demostrar ja
l’esgotament del model econòmic de l’esquerra duit a terme
l’anterior legislatura, el resultat pressupostari és negatiu, el
dèficit de l’exercici ja no es va poder cobrir amb més
endeutament. Fins ara es cobria el dèficit amb endeutament, jo
gast 400 milions d’euros més del que ingrés, deman un préstec
de 400 milions i ho cobreix. L’any 2010 ja no es va poder cobrir
tot el dèficit i es va tancar l’any, segons les dades de la
Sindicatura de Comptes, amb un resultat negatiu de 496 milions
d’euros, és a dir, es varen gastar 496 milions que no es varen
poder pagar. Començava aquí, el 2010, un llarg viacrucis per a
molts de petits empresaris i emprenedors que l’únic pecat que
tenien era haver confiat en el Govern i haver fet feina per a ell.

Clar, en el moment en què no pots finançar el dèficit deixes
de pagar, i a qui no pagues?, als que fan feina per a tu, i a les
institucions, i als ajuntaments. Quan es gasta més del que
s’ingressa al principi sempre hi ha algú que et deixa els doblers
per cobrir aquesta diferència; si es continua gastant més del que
s’ingressa i per tant el deute va creixent, arriba un moment en
què els que et deixen els doblers tenen seriosos dubtes que els
puguis tornar, i és quan comencen els problemes que l’any 2010
van aparèixer. El Govern ja no es va poder finançar, ja no li van
deixar tots els doblers que necessitava per cobrir les despeses,
i va haver de tancar l’any amb un resultat negatiu de quasi 500
milions d’euros. Ho deia el síndic de comptes, és a dir, no es va
poder cobrir l’endeutament màxim permès pel ministeri o pel
Govern central.
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Aquesta política d’increment de l’endeutament, de gastar
més del que s’ingressa i per tant d’augmentar el dèficit, és el
que ens ha duit a l’actual situació, i és el que ha posat en seriós
perill el nostre estat del benestar. L’estat del benestar no el
posen en perill les polítiques que s’estan fent ara; ara estam
posant els fonaments per poder mantenir i fer sostenible l’estat
del benestar. El que posa en perill l’estat del benestar és gastar
molt més del que s’ingressa, crear dèficit, augmentar
l’endeutament; açò és el que ens du a una situació pràcticament
de suspensió de pagaments. És curiós que ara els partits de
l’oposició critiquin la racionalització de la despesa a sanitat i a
educació i, en canvi, no deien quan amb aquestes polítiques es
posava en perill la viabilitat d’aquests serveis.

L’informe de la Sindicatura realment és demolidor, i posa en
evidència un model de gestió que és insostenible i que ens ha
duit a la misèria. 

Però voldria destacar altres aspectes, per exemple el sector
públic instrumental. Una vegada més la Sindicatura de Comptes
recomana -i ho dic textualment- analitzar i reduir l’estructura i
la composició del sector públic autonòmic i vetllar per la seva
adaptació a la satisfacció de les necessitats públiques sota els
principis d’eficàcia, eficiència i economia. L’anterior govern no
va fer res en absolut en aquest sentit, no va reduir ni una
empresa pública, no va reduir la seva estructura ni va reduir la
despesa. Tot al contrari, al revés. Afortunadament avui sí que hi
ha un govern que es pren seriosament la gestió pública i ja ha
començat a aplicar tota una sèrie de mesures que suposaran el
tancament de 92 empreses públiques, quasi la meitat de les
actuals, amb un estalvi d’uns 120 milions d’euros anuals i
l’amortització de 800 llocs de feina.

Un altre aspecte que m’agradaria ressaltar: despeses
desbocades en el Servei de Salut de les Illes Balears. El Servei
de Salut de les Illes Balears és, la gestió que es va dur en els
darrers quatre anys, va ser autènticament catastròfica. És a dir,
jo crec que no es podia dur pitjor. Mentre que el pressupost
inicial de sanitat en el 2010 ascendia a 1.150 milions es van
aprovar 82 expedients de modificació de crèdit per import de
260 milions d’euros, i acabà l’any amb uns crèdits definitius de
1.410 milions d’euros, la qual cosa va suposar un augment del
8,2% respecte dels crèdits definitius del 2009. L’increment de
despesa en sanitat va augmentar moltíssim, però a la vegada la
Sindicatura ens diu que hi ha 211 milions d’euros, és a dir, a
més a més dels 1.410 es van gastar 2011 milions d’euros
d’obligacions meritades, fetes, produïdes a l’exercici i no
imputades al pressupost per manca de crèdit. Estam parlant del
fet que hi ha 211 milions d’euros que estan allà, que no estaven
en el pressupost, que no estan comptabilitzats però que es van
gastar. 

Certament la gestió de l’àrea de sanitat l’anterior legislatura
va ser letal, no hi va haver control de despeses de cap casta i tot
dóna a entendre que hi havia un desgavell de grans proporcions.
I aquí s’hauria d’afegir el que hem dit abans de les despeses
plurianuals, que van augmentar un 137,74%, és a dir, és que el
2010 va ser autènticament catastròfic; partim d’un pressupost de
1.150 milions, acabam amb un pressupost de 1.410 i 260
milions més, tenim 211 milions més, és a dir, 200, 400, 471
milions més, i a més a més hi hem d’afegir 800 i escaig de
milions de despeses plurianuals. Estam parlant d’unes xifres que
realment fan esgarrifar i que demostren com anava la gestió
econòmica a l’anterior legislatura.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, per favor vagi acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí. I per últim he de destacar el tema de les subvencions.
Quant a subvencions la Sindicatura de Comptes continua
insistint en qüestions que són bàsiques, jo crec que diu el que
diria qualsevol que dóna una subvenció, és a dir, s’ha d’exigir
el compliment més acurat de les solAlicituds, de les
justificacions, realitzar un seguiment estricte de les
justificacions, exigir, si n’és el cas, el reintegrament de la
subvenció quan no es justifica suficientment bé... Tot açò, pel
que sembla i segons diu la Sindicatura, no es va fer. O sigui, el
Govern, pel que diu la Sindicatura, donava les subvencions
sense comprovar si l’activitat subvencionada s’havia realitzat o
no, o si realment s’havia fet tot el que es deia que farien, i
realment em sembla lamentable.

La Sindicatura, per tant, recomana restringir el supòsit de
pagament anticipat de bestretes del cent per cent de l’import de
la subvenció, procurant deixar sempre una part del pagament
subjecta a la revisió de la justificació de la subvenció, és a dir,
es donava la subvenció del cent per cent i ja veurem si aquella
activitat subvencionada es fa o no. Després no es comprova però
els doblers ja s’han pagat.

Jo crec que l’informe de la Sindicatura de Comptes de la
comunitat autònoma de 2010 és un informe, ho he dit abans, per
emmarcar, és un informe que hauria de servir com a exemple
del que no s’ha de fer, i és un exemple claríssim de cap on ens
duen determinades polítiques que no tenen un control estricte de
les despeses i no tenen un control estricte del dèficit, i que viuen
una gestió desbocada de l’endeutament i de les despeses
plurianuals, i una gestió totalment desgavellada. 

Moltes gràcies, Sr. President.



554 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 27 / 18 de setembre del 2012 

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Els altres grups parlamentaris
podran intervenir en contra per un temps de cinc minuts. Per
tant la Sra. Mascaró té cinc minuts per posicionar-se sobre les
dues propostes de resolució.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Hem sentit fa un moment que
si haguéssim estat a Islàndia el president de la CAIB seria
davant els tribunals. Jo no sé si és que tenen la memòria molt
curta, però n’hi tenim un, de president, davant els tribunals, i no
per un motiu, per diferents motius, i encara hi ha de tornar a
aparèixer. Per tant no parli de segons quines coses si no parlam
de tot.

Referent a anar als tribunals, crec que -supòs que ho deuen
haver sentit tots, i m’imagín que ja ho devien saber- em consola
saber que la Sindicatura de Comptes, si hi veu indicis
d’ilAlegalitat, directament ho du als tribunals. Per tant si hi ha
una ilAlegalitat en aquest tema ja sortirà o ja hauria sortit en
algun moment. Per tant no parlem de presidents davant tribunals
si no vol que parlem de tot.

Referent a l’informe de la Sindicatura, dèficit 2010,
gastàvem massa. La Sindicatura efectivament recull el dèficit de
2010, i diu el portaveu del Partit Popular que gastàvem massa,
i no recorda que els Diaris de Sessions d’aquesta casa en van
plens, en van plens, de crítiques del Partit Popular perquè
gastàvem massa poc. Per tant canviam molt d’opinió en qüestió
d’on som.

I estabilitat pressupostària, estabilitat pressupostària,
estabilitat pressupostària. L’estabilitat pressupostària se la varen
inventar els estats, no és una cosa que vengui, i a les comunitats
autònomes ens obliguen a una estabilitat pressupostària a la qual
no obliguen a l’estat. Quin és el dèficit més gran? I no
gemeguen vostès d’això, no gemeguen, ja els pareix bé que ens
obliguin a nosaltres a eixugar dèficit i estabilitat pressupostària
també de l’estat per entre tots fer els nombres més macos.

I diu que no ens interessa el dèficit. Jo li ho he dit avui matí,
no ens interessa el dèficit, ens interessa resoldre els problemes
dels ciutadans, que en tenen molts, que en tenen molts, i la
situació cada dia...

(Remor de veus)

...és més i més crítica. I el Partit Popular ha fet del dèficit la
seva segona raó de ser, perquè la primera és remenar i remenar
i remenar papers d’anys anteriors per amagar la incapacitat que
té l’actual govern per resoldre els problemes dels ciutadans.

Endeutament n’hi ha hagut, sí senyor, i saben per què s’ha
gastat i ho trobarà, també. Diu més mestres a les noves escoles,
més serveis...; tot això ho diu, la Sindicatura de Comptes, i ell
no ho ha vist, ell pareix que no ho veu. Per tant nosaltres no
donarem suport a les propostes de resolució del Partit Popular,
i hem de dir que comença a ser hora que més enllà de criticar
l’anterior govern, a punt de complir dos anys, quasi dos anys
que estan en el Govern, comença a ser hora d’articular propostes
de millora de futur d’aquest país, d’aquesta terra nostra, perquè

la gestió desbocada que estan duent amb la destral a la mà i amb
les tisores posa en perill moltes i moltes coses, i crec que
comença a ser el moment, comença a ser el moment que el
Partit Popular pensi que els ciutadans s’entrenen molt quan ens
veuen fent el pallasso aquí dins. S’entrenen si tenen la panxa
plena i una feina on anar, però quan no tenen ni feina ni saben
com arribar a final de mes per donar menjar als seus fills els
importa un rave el que varen fer els passats, el que volen és
veure què faran vostès perquè ells millorin.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Camps, té cinc minuts per
posicionar-se en contra..., de la proposta de resolució presentada
pel PSOE.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Em pensava que no tenia cap
intervenció...

(Rialles)

Bé, el PSOE ha presentat una proposta que diu: “El
Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut de l’informe 70/2012 del compte general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici de 2010 tramès per la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, i insta el Govern de les Illes Balears a atendre les
recomanacions que conté”.

Miri, tant de bo, tant de bo aquesta proposta hagués arribat
molt abans, tant de bo el Partit Socialista i el PSM també, que
governaven conjuntament a l’anterior legislatura, haguessin fet
cas de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que avui
ens duen en aquest informe, tant de bo. Però jo, perquè clar, en
aquest informe ens diuen “us heu passat de dèficit”, ens diuen
“gastau més del que ingressau”, ens diuen “és que ja no us
podeu endeutar més i per tant ja començau a deixar de pagar les
coses”. Però, clar, és que per a la Sra. Mascaró és molt fàcil,
quan diuen “nosaltres miram les persones i no miram els
nombres”. Escolti, és que els nombres s’han de poder pagar; és
que les persones i les seves necessitats s’han de poder pagar. Si
nosaltres gastam molt més del que ingressam no es podran
pagar, que açò és el que va començar a passar en el 2010 i en el
2011, i que ho hem hagut de resoldre el Partit Popular en
aquesta legislatura. Aquell desgavell de 2010 i 2011 l’hem
hagut de resoldre en aquesta legislatura.

Miri, vostè podrà parlar d’en Matas, però en Matas si té res
amb la justícia, la justícia ja ho dirà, si hi ha alguna ilAlegalitat,
si ha fet alguna ilAlegalitat, però puc assegurar aquí que els
comptes dels quatre anys del govern Matas són molt millors que
els comptes que vostès ens han deixat. L’estat deplorable dels
comptes en dèficit, en endeutament, en impagaments, que vostès
ens van deixar en aquesta legislatura realment fa esborronar la
pell.
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Escolti, ho he dit abans, l’any 2007, el darrer any d’en Matas
l’endeutament eren 1.000 milions d’euros, 1.000 milions
d’euros?

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

He!, he!, he! Però és que vostès governaven amb el Partit
Socialista, el Partit Socialista de Mallorca, el PSM, governava
amb el Partit Socialista, i el Partit Socialista fa una proposta en
què diu que facem cas de les recomanacions de la Sindicatura
de Comptes. I, escolti, és que açò els ho havien d’haver demanat
a ells, que fessin cas de l’informe de la Sindicatura de Comptes
i de les seves recomanacions.

Miri, jo crec que vostès s’han equivocat enormement en la
forma de gestionar que ens ha duit a aquesta situació actual. I
repetesc el que he dit abans: quan un gasta més del que ingressa
aquest diferencial, que és el dèficit, l’hem de finançar, qualcú
ens ha de deixar els doblers per poder pagar, perquè quan un
gasta el normal és que vulgui pagar. I tot d’una ens deixen els
doblers, però, clar, quan deus 1.000 milions d’euros, quan l’any
següent en deus 2.500, quan l’any següent en deus 3.600 i quan
en el 2010 en deus 4.100, evidentment els que ens deixaven
doblers comencen a tenir dubtes que els hi puguem tornar, i és
quan hi comença a haver problemes de finançament dels
comptes, i si continuam mantenint els nivells de dèficit, per tant
de gastar més del que s’ingressava, i començam a tenir
problemes de finançament, és quan vénen els impagaments.
Escolti, no ens inventam el fet que van haver de demanar un
préstec gràcies al Govern central de 800 milions d’euros per
pagar a petits empresaris, a petits proveïdors, a petits
emprenedors, a petits autònoms, que són els que mouen aquesta
economia.

Escolti, la millor fórmula perquè l’economia funcioni per
reactivar la nostra economia és pagar. El que no pot ser és
gastar, gastar i gastar i no pagar; o ja ho veurem; o fer despeses
plurianuals. Escoltin, és que van augmentar enormement les
despeses plurianuals, estam parlant de més de 4.000 milions de
deute prorrogat, que ja pagarem en futur exercicis. Aquesta
forma de funcionar realment és el que ens ha duit a aquesta
situació de tensions de tresoreria, a aquesta situació d’autèntica
crisi econòmica, no només enmig del carrer sinó també a
aquesta institució. 

Jo crec que com a mínim haurien de reconèixer que el dèficit
serveis per a alguna cosa, almenys per ajustar els ingressos a les
despeses, açò ja va bé, i per poder pagar a tothom. Jo crec que
com a mínim reconèixer que les coses no es varen fer ben fetes
i que l’informe de la Sindicatura de Comptes de 2010 deixa
claríssim quines són les conseqüències d’una mala gestió, jo
crec que com a mínim un reconeixement, un mea culpa, no
vindria gens malament, sobretot per evitar que en futurs
exercicis puguem fer el mateix. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Les propostes de resolució seran
votades per ordre de presentació, tret d’aquelles que
signifiquin...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sr. President, per quin motiu el Partit Popular té temps per
a les propostes de resolució del PSOE i una servidora no?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, ha tengut temps el Sr. Camps per explicar la seva
proposta de resolució primer, després li hem donat a vostè torn
en contra de les dues, i ell en aquest temps s’ha manifestat en
contra de la que havia presentat el PSOE. 

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

És que jo no havia entès que el PSOE les presentava.

EL SR. PRESIDENT:

Sí. Sí, sí. Està presentada i admesa per la Mesa. Per tant les
propostes de resolució seran votades per ordre de presentació,
tret d’aquelles que signifiquin un rebuig global al contingut de
l’informe, i es votarà en primer lloc la presentada pel Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, 1 vot en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queda aprovada la proposta de resolució presentada
pel Partit Popular. 

Passarem a votar la proposta de resolució presentada pel
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queda aprovada la proposta de resolució presentada
pel Grup Parlamentari Socialista.
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Passam ara al debat de les propostes de resolució
presentades a l’Informe 71/2012, sobre el procediment de
contractació de la jardineria de l’Empresa Funerària Municipal
de l’Ajuntament de Palma corresponent a l’exercici 2008.

S’han presentat dues propostes de resolució, una del Grup
Parlamentari Socialista amb tres punts, dels quals els dos
primers han estat admesos i el tercer punt ha estat rebutjar, i una
altra que ha estat acceptada íntegrament per part del Grup
Parlamentari Popular.

Els grups parlamentaris de major a menor, tret del grup al
qual pertany el president del Govern, el qual intervendrà en
darrer lloc, podran defensar les propostes admeses per un temps
de deu minuts.

Per tant, en absència del Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Veramendi pot vostè defensar la seva proposta de resolució.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Entiendo que defendemos las del
Grupo Popular, ¿eh? Correcto.

Gracias. No, es que las del Grupo Socialista pensaba que
habían decaído por no asistir.

EL SR. PRESIDENT:

No han decaído porque se han admitido por la Mesa, pero sí
que...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Perfecto, mucho mejor, mucho mejor.

Gracias, Sr. Presidente. En un principio tenemos que
lamentar la actitud del Grupo Parlamentario Socialista, claro,
como nos tiene acostumbrados a irse de algunas comisiones y
plenos cuando no acatan las reglas democráticas, son las típicas
espantadas cuando no hay argumentos, y lo hemos visto con
unas preguntas que había formulado a los síndicos por parte del
Sr. Diéguez bastante fáciles de contestar y que estaban incluso
en el propio informe.

Destacar que el tema en cuestión, como se aprobó en el
Pleno del Ayuntamiento de Palma el 25 de octubre de 2010, es
la adjudicación irregular de la contratación de la jardinería de la
Empresa Funeraria Municipal, cuestión, como ya he dicho antes
que conozco, ya que en esos momentos era regidor del Grupo
Municipal Popular en el consistorio de Palma. Recordemos el
tema, el 1 de julio de 2008, el Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Palma solicitó información sobre la
adjudicación de un contrato de la empresa funeraria, relativo al
servicio de mantenimiento y reposición de los jardines de los
cementerios municipales, con un importe de licitación de
244.760 euros, IVA incluido, importante cantidad, adjudicado
el 10 de abril, por un período de dos años con posibilidad de
prórroga, adjudicándose a la empresa Jardins de Tramuntana,
empresa vinculada a la pareja de la entonces presidenta del
Consell Insular de Mallorca y actual portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

El mismo día, el mismo día, curiosamente, el gerente
socialista de la empresa dimite argumentando problemas
personales. La Sra. Calvo sale manifestando que la gestión de
éste no había sido transparente, con falta de eficiencia y
eficacia.

Tras no recibir la información, un ejemplo más de falta de
transparencia y de oscurantismo, el día 10 del mismo mes, un
regidor del Grupo Municipal Popular se presentó en las
dependencias de la Funeraria para ver la documentación. En el
Pleno de 29 de septiembre de 2008, el Grupo Socialista, junto
con el Bloc -¿les suena?-, junto con el Bloc y Unió Mallorquina,
rechazaron una propuesta del Grupo Municipal Popular relativa
a la transparencia en esta adjudicación, Unió Mallorquina,
Partido Socialista i Bloc.

La Sra. Calvo manifestó que esta adjudicación, literalmente,
había sido un error político y que se revisaría, cosa que no hizo.
Ante la falta de iniciativa del Gobierno socialista, el Grupo
Municipal Popular al Pleno de 28 de julio de 2008 presentó una
proposición para que esta adjudicación fuese revisada por el
Departamento de Contratación Municipal, ya que ésta había
sido realizada por una empresa municipal, siendo rechazada otra
vez por el PSOE, Bloc, repito, por el Bloc y Unió Mallorquina.

En abril de 2010, el Grupo Municipal Popular tiene
conocimiento de un informe de la Intervención municipal, de 21
de febrero de 2008, que no forma parte del expediente, por
consiguiente, ocultado, donde él, previamente el interventor
advertía de deficiencias en los pliegos, deficiencias en los
criterios de adjudicación no admisibles, existencia de
duplicidades y que la mejora del precio, hecho objetivo, tenía
muy poca puntuación. Pero a pesar de esto, el Gobierno
socialista continuó el procedimiento, que lo calificaron de unas
simples recomendaciones que no se siguieron, demostrando una
forma de gobernar apartada a la opinión técnica.

En abril de 2012, el teniente de alcalde socialista de
Hacienda aseguró que él mismo revisó el expediente y que no
había visto nada irregular, afirmación bastante sorprendente.

El 29 de septiembre de 2010, cinco meses después, el Grupo
Municipal Popular, recibe el informe de 21 de septiembre, de
esta revisión, donde se exponía literalmente por parte del
Departamento de Contratación que no es posible hacer un
análisis riguroso de la puntuación total lograda a cada una de las
empresas concursantes, ya que la documentación había sido
devuelta a las empresas, situación sumamente preocupante y
que creaba más dudas.

Ante esta difícil situación y la inactivitat socialista, el Grupo
Municipal Popular presentó una proposición al Pleno de 25 de
octubre de 2010, que se aprobó solicitando al Parlament que
inste a la sindicatura a revisar esta adjudicación irregular,
incluyèndose los informes de Intervención y del Departamento
de Contratación, teniendo estos hechos una amplia repercusión
mediática en su momento. Destacar que, curiosamente, no se
prorrogó el contrato a Jardins de Tramuntana, cumplió
exclusivamente los dos años y no se presentó al siguiente
concurso de la jardinería. 
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El gerente socialista, cargo político de la Empresa Funeraria,
reconoció que se había optado por no prorrogarlo, por los
problemas y denuncias reiteradas del Grupo Municipal Popular.
Al nuevo concurso se presentaron hasta ocho propuestas,
adjudicándose por 135.000 euros, cifra curiosamente inferior a
la adjudicación anterior a Jardins de Tramuntana.

Respecto a este informe, 71/12, de la Sindicatura, se inició
por acuerdo de esta comisión del 27 de septiembre de 2011 y,
una vez más, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
agradecer la labor de la Sindicatura. Entrando en su
fiscalización, destacar que tal adjudicación por el período que
se inició, primer trimestre de 2008, está sujeto al texto refundido
de la Ley de contratos de las administraciones públicas; además,
por el importe de su licitación, está sujeto en distintos aspectos
a esta norma, estando muy claro, a pesar de las preguntas de
hoy, el marco legal aplicable, a pesar de una interpretación
jurídica muy singular según la cual, además de no sujetarse a
esta norma, sólo había que garantizar los principios de
publicidad y concurrencia, principios que tampoco se respetaron
aquí.

En relación al resultado de la fiscalización, tenemos varios
aspectos: respecto a la falta de información y documentación,
deja claro que se ha encontrado con la limitación sobre la
distribución de la puntuación de los criterios de evaluación de
las ofertas, ya que de forma totalmente irregular no consta en el
expediente copia de la documentación económica y técnica,
salvo del adjudicatario, habiendo sido devueltas de manera
indebida a los licitadores, así como de ningún documento que
se pueda comprobar.

Al respecto, recordar el informe 2/2000, de 27 de enero, de
nuestra Junta Consultiva de Contratación, que manifiesta
claramente la documentación que debe obrar en el expediente
de contratación y corrobora que esta devolución, inédita y
apresurada, fue improcedente, dificultando su fiscalización e
incluso una eventual impugnación judicial. Además, los pliegos
contemplaban su devolución si los licitadores lo solicitaban.
Aquí se instó a los licitadores a recogerlas, curiosamente junto
con la devolución de la garantía económica, lógicamente el no
adjudicatario se apresura a recuperar la garantía, sin ni siquiera
dejarse constancia en el expediente de estas ofertas.

Respecto al incumplimiento del principio de legalidad del
procedimiento, se dan tres aspectos: incumplimiento en la no
exigencia de clasificación para participar por razón de cuantía,
a pesar de la advertencia del interventor que he citado; al
respecto recordar el informe 10/91, de mayo, de la Junta
Consultiva de Contratación Nacional que manifiesta la nulidad,
repito, nulidad, de los pliegos que incumplan la exigencia previa
de clasificación de los contratistas según cuantía, siendo nulas,
repito, nulas de pleno derecho las adjudicaciones que lo
contravengan, así como los contratos que se formalicen. Por
tanto, se ve una posible nulidad.

Además, destacar que la empresa adjudicataria, si no
hubiese tenido clasificación, al contrario que otras, ni siquiera
se podría haber presentado al no exigirse irregularmente.

Incumplimiento de la publicación preceptiva de la licitación
en el Diario Oficial de la Unión Europeo. Además, se concedió
un plazo inferior para presentar ofertas, la ley marca 16 días,
marca 52 días, y dieron sólo 16 días, restringiendo
injustificadamente la publicidad y acortando los plazos para
presentarse, que afecta a los principios de publicidad y
concurrencia.

Incumplimiento en la forma de descripción de los criterios
de adjudicación, totalmente genérica, no se precisaban, sin
motivar su elección; además, no se detallan las normas para su
evaluación, dificultando su aplicación.

Respecto a la falta de documentación previa, que lo exige la
ley, falta un estudio de necesidades a satisfacer; una idoneidad
del objeto; una insuficiencia de medios propios; un precio
estimado y una adecuación de los precios al mercado. Falta el
informe justificativo del procedimiento y de los criterios de
adjudicación. Falta el documento asegurando la disponibilidad
de recursos financieros suficientes para atender las obligaciones.
Faltan los informes sobre legalidad del procedimiento. Por
tanto, se constata una irregular falta de documentación exigida
legalmente.

Respecto a los contenidos de los pliegos, no constan ni
diligenciados ni reproducidos en el acta de aprobación;
clasifican el contrato de naturaleza administrativa sólo aplicable
por las administraciones públicas, no la Empresa Funeraria
Municipal, además de no cumplir las recomendaciones que he
citado del interventor.

Respecto a la exclusión, selección y adjudicación, en el acta
de la Mesa de 1 de abril de 2008 no consta suficientemente
detallado por qué se excluyeron dos ofertas presentadas,
excluyéndose dos entidades de participar. Además,
sorprendentemente, Jardins de Tramuntana, para justificar su
solvencia económica, aporta sus cuentas anuales de los últimos
tres años, 2004 a (...), en las cuales, nada más y nada menos que
presentan pérdidas; o sea, justifican la solvencia económica con
unas cuentas con pérdida. Francamente, es muy difícil de
entender. En todo caso, se tendría que haber descartado, en
cambio quedó acreditado y lo dieron por bueno.

Además, según la Ley de sociedades limitadas, ésta se
encuentra en un supuesto de disolución, manifestando la
Sindicatura en su informe que la Mesa tendría que haber
dudado, y no lo tuvo en cuenta. Además, no consta ningún
documento que certifique la fecha de recepción de las ofertas,
ni ninguno que asegure la integridad de las ofertas presentadas
ni su recepción en plazo, no se sabe cuándo se presentaron.

Respecto a la formalización, no consta copia de los pliegos
firmados por el adjudicatario, ni copia de su oferta presenta, por
tanto no forman parte del contrato formalizado. Además, la
copia certificada del contrato remitido a la Sindicatura se
remitió, se realizó fuera del plazo de tres meses siguientes a su
formalización.
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Respecto a los criterios de adjudicación, a pesar de la
advertencia del interventor, el criterio de mejora de precio, que
es el claramente objetivo, sólo representa el 29,6 del total.
Incluyeron un criterio que no está directamente relacionado con
el objeto del contrato; en la revisión de precios no establece el
método de evaluación; las mejoras y ampliaciones no están
definidas y la experiencia no es procedente, como criterio de
adjudicación, según la Sindicatura. Por tanto, prevalecían
considerablemente criterios subjetivos.

Respecto a la puntuación de las ofertas, no consta ningún
informe donde se valoren las propuestas, ni justificación de la
puntuación otorgada, ni motivación de las puntuaciones. Al
procederse irregularmente a la devolución de las
documentaciones, impide analizar la actuación de la Mesa y la
propia Sindicatura indica que si la oferta que resultó
adjudicataria era la más ventajosa para la Empresa Funeraria.
Por tanto, la propia Sindicatura no puede avalar la adjudicación,
clara incidencia que efectúa la Sindicatura, figurando sólo un
simple cuadro resumen de las puntuaciones globales de cada
oferta.

En relación a la evaluación de la oferta económica, Jardins
de Tramuntana quedó en tercer lugar, por lo tanto había dos
ofertas mejor económicamente, o sea más baratas. No se
adjudicó a la más barata, Jardins de Tramuntana obtuvo, en
cambio, más puntos en los criterios subjetivos del Tribunal, con
un resultado final de diferencia de 1,1 punto más que el
siguiente.

Como se ve, las contínuas irregularidades son de gran
calado, siendo el informe de una gran contundencia,
constatando las denuncias del Grupo Municipal Popular en la
pasada legislatura.

Respecto a unas alegaciones de la ex-presidenta socialista a
la Funeraria, no han sido admitidas en gran parte, mencionando
que el presidente de la Mesa de Contratación era el gerente
socialista de la Empresa Funeraria, por tanto un cargo político
a pesar de la propuesta que nos presenta el Partido Socialista.

Además, que la Mesa tuvo otros criterios distintos de las
cuentas anuales para valorar la solvencia económica, sin
especificar cuáles, que se vean más claros que unas cuentas
anuales, llegando a afirmar la propia ex-presidenta socialista
que es lamentable la devolución de la documentación a las
empresas, incluso habla de práctica del pasado, cosa que le
gusta mucho hacer. Cuando se efectuó esta devolución ella era
la máxima responsable de la Empresa Funeraria y reconoce que
fue acertado. Y destaca, posteriormente, y destaca curiosamente
que la posterior licitación de éste se tramitó aplicando esta
recomendación de la Sindicatura; ellos mismos reconocen que
no lo hicieron bien y dicen que el siguiente sí que se hizo según
lo que posteriormente habrá dicho la Sindicatura. ¿Por qué el
anterior no? Creo que esa es la pregunta clave: ¿por qué no se
aplicaron ninguno de estos criterios?

Sólo mencionar que, por cierto, la misma sede social y con
el mismo objeto social de Jardins de Tramuntana hay un
conjunto de diversas sociedades mercantiles.

Han hablado los socialistas de unas diligencias previas en el
Juzgado de una denuncia del particular, éste dictó un auto de
sobreseimiento provisional el 9 de junio de 2009, no habiendo
el particular efectuado el depósito de la fianza. Esto no
imposibilita futuras actuaciones y más con las graves
irregularidades plasmadas en este informe.

Simplemente, para finalizar, como ya hice en la anterior
comisión, pondré un simple ejemplo final para su (...): ¿qué
pensaría o haría el Partido Socialista o el PSM si todo esto sería
en el caso en que el alcalde, Sr. Isern, adjudicara lo mismo al
marido de la Sra. Salom, presidenta del Consell? Me gustaría
que lo valoraran, y más cuando gusta dar tanto lecciones y
explicaciones.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sr. Veramendi. Els altres grups
parlamentaris poden intervenir en contra per un temps de cinc
minuts.

Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo li contestaré amb una
pregunta també: què pensa el Partit Popular que el president del
Govern no acompleixi la Llei d’incompatibilitats? Perquè si
hem de ser tan primmirats amb tots els temes, ho hauríem de ser
amb tots.

En tot cas, crec que les propostes de resolució que fan
referència a aquest informe no són adequades perquè,
normalment, en aquesta casa no es controlen els ajuntaments;
aquesta casa té per norma legislar de tots els temes que tengui
competències la comunitat, però el control l’exerceix al Govern,
no als ajuntaments. I per això, tradicionalment, quan ve un
informe d’un ajuntament, que l’ajuntament, la Llei de la
Sindicatura així ho diu, per enviar-li un document ha de passar
pel Parlament, és la comissió qui l’envia, quan retorna la
Sindicatura a donar compte, normalment, habitualment, tots els
grups parlamentaris solen agrair l’informe de la Sindicatura i
diuen que el remetran a l’ajuntament en qüestió, que és qui n’ha
de fer el seu seguiment.

Per tant, entendrà que no participi a la votació d’aquestes
propostes de resolució. Però sí que, ja que el Sr. Veramendi
n’ha parlat tant, i sembla ser que darrera aquest informe hi ha
50.000 ilAlegalitats, és cert que l’informe de la Sindicatura de
Comptes diu que no és correcte, en alguns punts que no és
correcte; és cert que els gestors que varen tirar endavant aquest
contracte han assumit les seves responsabilitat, la persona que
el va ..., crec que el gerent va dimitir, varen cessar una altra
persona, per tant es varen assumir les responsabilitats que
s’havien d’assumir. I no només això, i no només això, sinó que
les diligències prèvies instruïdes, perquè qualcú va dur aquest
contracte als Jutjats, del procediment abreujat 596/2009, del
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Jutjat d’Instrucció núm. 8 de Palma, diu que en relació amb
aquest procediment de contractació per determinar la
inexistència d’indicis d’ilAlícit penal.

Per tant, reconeixem que hi ha hagut errors administratius,
però no hi ha res penal, el Jutjat ho ha arxivat, el jutjat ho ha
arxivat.

(Algunes rialles i remor de veus)

No rigui, Sr. Camps, que crec que vostè també hi està
implicat en aquest tema.

(S’escolta una veu de fons que diu: “i querellat”)

(Remor de veus)

Exacte, està querellat per dir mentides. Per tant, crec que és
molt important, també deia abans el Sr. Veramendi, quan
començava la intervenció, lamentava l’espectacle que havia
donat el Partit Socialista quant a partit; jo, realment, el que
lament, el que lament és l’espectacle que donam tots, que
donam tots, remenant i remenant i remenant. Està bé que
recordin el passat, a mi em pareix perfecte, però, com a mínim,
la meitat del temps l’haurien de dedicar en el present i en el
futur.

Vostès varen guanyar les eleccions per governar i governar
vol dir resoldre els problemes dels ciutadans. I ja li he demanat
abans, aquella gent a la qual varen prometre que tendria feina,
devora ca meva en viu un que hi varen anar a fer un cafè, crec
que no en té de feina; aquella gent que els varen dir que els
pagarien, qui és que ho ha fet? No ens endeutarem pus, qui és
que s’endeuta més? El Partit Popular.

I no li criticarem que s’endeuti si aplica polítiques que
resolguin els problemes dels ciutadans, jo ja no li deman que
deixi de mirar el passat, és bo saber d’on venim, però no un
passat curt, anem a fer tot el recorregut, és bo saber d’on venim
per a no cometre més errors. Però ara més que mai és
fonamental resoldre els problemes que hi ha, perquè, si no, a un
futur ja no en tendrem de remei, membres del Partit Popular.

Jo crec que és això, és aquí per on hem d’anar, ja està bé que
remenem això; cada vegada que li retraiem que el president, que
és qui hauria de donar exemple, mostrant tots els seus papers si
els té, i si no també assumir les seves responsabilitats, cada
vegada que els retraiem això vostès treuen ..., bé, dediquin la
meitat del temps a propostes en positiu, que a la societat hi ha
molts de problemes, moltíssims.

Els empresaris, vostès parlen molt dels emprenedors, però
els que fa molts anys que existeixen també tenen dificultats,
perquè vostès han limitat les ajudes als emprenedors, perquè
n’hi hagi molts que comencin; però, i si no duren on anirem a
parar? On anirem a parar?

Per tant, li dic: no participaré de la votació d’aquestes
proposicions, propostes de resolució perquè res proposen de
resolució, d’un tema que judicialment ja està tancat, excepte
perquè qualcú va xerrar de demés i pel que es veu l’han duit als
tribunals, però sí que demanaria al Partit Popular una miqueta
més de seny i una miqueta més de pensar quins són els
problemes que hi ha quan surten al carrer, en els seus veïnats, a
no ser que visquin tancats a qualque banda i no passin pel
carrer; però jo crec que ja està bé, ja està bé de remenar fogonet
sense saber què donarem per menjar el vespre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Mascaró. Doncs, ara les propostes de
resolució seran votades per ordre de presentació, tret d’aquelles
que signifiquin un rebuig global al contingut de l’informe que
es votaran en primer lloc.

En primer lloc es votarà la proposta realitzada pel Partit
Popular, que és del tenor literal següent: 

“1r punt. El Parlament de les Illes Balears constata que la
contractació de la jardineria de l’Empresa Municipal Societat
Anònima de l’Ajuntament de Palma amb l’empresa Jardins de
Tramuntana, corresponent a l’exercici 2008, és ilAlegal.

Punt 2. El Parlament de les Illes Balears constata que a
l’informe 71/2012, emès per la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, relatiu al procediment de contractació de la
jardineria de l’Empresa Municipal Societat Anònima de
l’Ajuntament de Palma, corresponent a l’exercici 2008, consten
reflectides, entre d’altres, les següents irregularitats:

a) Manca d’informació i documentació econòmica i tècnica
en relació amb les diferents ofertes. No consta a l’expedient
l’esmentada documentació, llevat del propi adjudicatari, la qual
fou retornada indegudament als licitadors, com tampoc hi figura
cap tipus de document a partir del qual es puguin extreure les
valoracions.

Punt b). Incompliment del principi de legalitat en el
procediment. No es va exigir la classificació per participar per
raó de quantia, tot i l’advertència de l’interventor. Incompliment
de la publicació preceptiva de la licitació en el DOUE.
Formulació de forma genèrica dels criteris d’adjudicació sense
precisar la seva elecció i valoració. Falta d’exigència de
documentació prèvia. Així manquen, entre d’altres, estudis de
les necessitats a satisfer, idoneïtat de l’objecte, insuficiència de
medis propis, preu estimat i adequació dels preus al mercat.
Informe justificatiu del procediment i els criteris d’adjudicació.
Document assegurant la disponibilitat dels recursos financers
suficients. Informe sobre la legalitat del procediment.
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Punt c). Contingut dels plecs. No consten ni diligenciats ni
reproduïts en acta d’aprovació. Es qualifica el contracte com de
naturalesa administrativa, no sent aplicable doncs per l’Empresa
Funerària Municipal i tampoc no es tenen en compte les
recomanacions prèvies de l’interventor.

Punt d). Respecte de l’exclusió, selecció i adjudicació. a) No
consta suficientment detallat per què es varen excloure dues
ofertes presentades. b) L’empresa Jardins de Tramuntana aporta
els seus comptes anuals dels darrers tres anys, que reflecteixen
pèrdues, intentant amb aquests comptes justificar la seva
solvència econòmica. c) No consta cap document que certifiqui
la data de recepció d’ofertes, ni cap que asseguri la integritat de
les ofertes presentades i la seva recepció dins el termini.

Respecte de la formalització, no consta còpia dels plecs
signats per l’adjudicatari, ni còpia de la seva oferta presentada.
A més, es va remetre la còpia certificada del contracte a la
Sindicatura de Comptes fora del termini dels tres mesos
següents a la formalització.

Punt f). Respecte dels criteris d’adjudicació, tot i
l’advertència de l’interventor, es varen introduir criteris
subjectius de valoració que tenien prevalença damunt els
objectius.

Punt g). Respecte de la puntuació de les ofertes, no consta
cap informe on es valorin les propostes ni la justificació de la
puntuació atorgada, ni motivació.

Punt 3r. El Parlament de les Illes Balears reprova l’actitud
de la portaveu del Grup Parlamentari Socialista Sra. Francesca
Lluc Armengol, atès la manca d’explicacions, ni tan sols en seu
parlamentària, donat els interessos de caire particular que
l’afecten.

Punt 4t. El Parlament de les Illes Balears insta l’Ajuntament
de Palma que, a la vista de l’informe de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, inici expedient informatiu intern
per determinar les possibles responsabilitats derivades de les
irregularitats de l’esmentat contracte.”

Per tant, passam a votació.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam ara doncs a votar la proposta de resolució presentada
pel Grup Parlamentari Socialista...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sr. Presidente, treinta segundos, diez segundos.
Efectivamente se votan los dos primeros puntos, como bien ha
indicado, simplemente decirle que el primero francamente es
una ambigüedad y recordarle que no es el objeto del debate.
Pasaremos a su votación pero no estamos, como ha visto el
síndico, comparando con anteriores sistemas, futuros sistemas
o lo que sea, pero bueno, a pesar de esto pasaremos a la
votación.

EL SR. PRESIDENT:

Así es, porque ha sido admitido por la Mesa en su momento.

La proposta de resolució diu literalment: 

“Punt 1. El Parlament de les Illes Balears constata que el
procediment de contractació de jardineria de l’Empresa
Funerària Municipal, SA de l’Ajuntament de Palma
corresponent a l’exercici 2008, suposa un canvi sobre el sistema
anterior en fer-se fins aquest moment sense concurs públic.

Punt 2n. El Parlament de les Illes Balears constata que el
procediment de contractació de jardineria de l’Empresa
Funerària Municipal, SA de l’Ajuntament de Palma
corresponent a l’exercici 2008, únicament hi va haver
intervenció de tècnics.”

Per tant, passam a votació d’aquesta proposició de resolució.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Cap vot a favor, 9 vots en contra i cap abstenció.

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

Moltes gràcies.
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