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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, a tots i a totes, benvinguts. Començarem la
sessió d’avui, en primer lloc, demanar si es produeixen
substitucions, crec que sí.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, president, José María Camps substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, més substitucions? No n’hi ha. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President. Miguel Jerez substitueix Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, perfecte. Ara sí que no n’hi ha més. Fer-los saber
que dels tres punts que teníem primer amb els síndics els farem
amb una intervenció, després de cada torn el síndic major ens ho
farà saber, farem lectura del següent punt i ell continuarà, sense
intervenir nosaltres més que quan acabi el tercer punt. Vull dir,
estam així d’acord, estan d’acord els senyors portaveus.

I. Debat de l'escrit RGE núm. 3366/13, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet la Memòria anual i informació sobre la Liquidació
del pressupost de la Sindicatura corresponent a l'exercici
2012.

Idò, passarem al primer punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 3366/13, presentat
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual tramet la memòria anual de la liquidació del pressupost
d’aquesta corresponent a l’exercici 2002.

Assisteix a la sessió, com saben, 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. Em toca ara, per tant,
presentar la memòria i la liquidació de la Sindicatura de l’any
2012. La llei que regula la Sindicatura de Comptes i el seu
reglament de règim interior preveuen que la memòria anual
d’activitats i la liquidació del pressupost s’han de trametre al
Parlament per ser tractades per aquesta comissió, i això com a
conseqüència de l’origen parlamentari que té aquesta institució
i la dependència orgànica establerta en les esmentades normes.

Així, la memòria i la liquidació corresponents a l’any 2012
varen ser aprovades pel Consell de la Sindicatura, el passat dia
26 de març i dia 28 de febrer respectivament, i trameses tot
seguit a aquesta cambra i correspon ara fer-ne una breu
presentació.

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’inclou una
descripció dels mitjans de què ha disposat per al compliment de
les seves funcions. 

Durant l’exercici la distribució d’àrees funcionals
d’auditoria no ha variat respecte de l’any anterior, mantenint-se,
doncs, la mateixa que es va acordar el mes de desembre de l’any
2009. Vull assenyalar només que en data 28 de març de 2012
qui els parla va ser reelegit per unanimitat del Consell de la
Sindicatura i nomenat síndic major pel president de la comunitat
autònoma el dia 3 d’abril següent. Vull aprofitar l’ocasió per
agrair, una vegada més, als meus companys síndics la seva
confiança i suport.

El Consell de la Sindicatura, màxim òrgan colAlegiat de la
institució, va celebrar en l’exercici 2012 19 reunions per tractar
un total de 94 assumptes relatius ja sigui a l’aprovació
d’informes, ja a altres qüestions de caràcter organitzatiu de tipus
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 43 persones al seu servei,
una menys que l’any anterior, 28 d’elles treballaven directament
a les àrees de tutoria i la resta en serveis comuns. La variació es
deu a què durant l’exercici es va reincorporar una funcionària
que estava en comissió de serveis a una altra administració i dos
funcionaris que treballaven en la Sindicatura en comissió de
serveis varen tornar a la seva administració de procedència.

Vull destacar també que com a conseqüència de les normes
dictades pel Govern de l’Estat i pel Govern de les Illes Balears,
adreçades a la reducció del dèficit i a garantir l’estabilitat
pressupostària, el Consell de la Sindicatura va adoptar una sèrie
de mesures equivalents amb relació al seu personal, així, per
exemple, sobre jornada laboral, complements retributius, acció
social, etc. D’aquesta forma, a l’igual que ha succeït per tot
arreu com a conseqüència de la situació de la 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 econòmics es pogués donar compliment a les
seves funcions. Així també, a més dels que ja els he comentat
respecte del personal, algunes contractacions externes, com ara
els serveis de neteja, seguretat, etc., han sofert una important
reducció amb el consegüent estalvi.
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Com és conegut, l’adequat exercici de la funció de control
extern exigeix una contínua formació i perfeccionament del
personal encarregat d’aquestes funcions, per la qual cosa,
d’acord amb el programa aprovat per la Sindicatura per a l’any
2012 i amb la colAlaboració de la Fundació per a la formació i
investigació en auditoria en el sector públic, FIASEP, es va
organitzar un curs sobre tècniques i procediments d’auditoria
pública adreçat específicament al persona de la Sindicatura. A
més, també, el personal va participar en les activitats
promogudes pels diversos colAlegis professionals i per l’Escola
Balear d’Administració Pública amb els quals la Sindicatura té
subscrits convenis de colAlaboració, en concret varen assistir a
altres onze activitats formatives de contingut i abast molt divers.
Vull destacar també l’assistència a iniciatives organitzades per
altres òrgans de control extern, com ara el Vè Congrés Nacional
d’Auditoria Pública, que es va celebrar a Madrid el passat mes
de novembre, amb assistència de participants de totes les
comunitats autònomes i també del Tribunal de Comptes i de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

Passant a detallar l’activitat fiscalitzadora realitzada durant
l’exercici 2012 he de dir que en compliment del programa anual
d’actuacions es varen aprovar de forma definitiva un total de 13
informes, presentats tots ells en el seu moment a aquesta
comissió i per això ara no els repetiré cada un d’ells, i que es
troben detallats a la memòria amb una breu descripció de cada
un d’ells i principals recomanacions. Són els informes que van
des del número 68 al 80 de l’any 2012, ambdós inclosos.
Igualment, l’any 2012 es va treballar en l’elaboració de la resta
d’informes prevists en el programa d’actuacions de la
Sindicatura, bé a les seves fases inicials o bé en moments més
avançats. En concret, es confeccionaven 18 informes més,
alguns dels quals a hores d’ara ja estan aprovats definitivament,
com per exemple els que ara tot seguit es presentaran.

Quant a la liquidació del pressupost de la Sindicatura de
l’any 2012 comprèn l’estat d’execució d’aquest i determinada
informació de caràcter financer per tal de mostrar la seva
situació econòmica durant l’exercici. Els crèdits inicials varen
quedar en la quantitat de 2.796.635 euros, un poc inferiors a
l’any anterior, i una vegada efectuada una modificació de crèdit
les obligacions reconegudes varen ascendir a 2.949.220 euros
que feren possible atendre els compromisos de despesa de
l’exercici. Aproximadament, el 90% de les obligacions
reconegudes correspon al capítol de personal en la línia amb la
resta d’òrgans de control extern autonòmics atesa la naturalesa
i característiques del treball que tenen assignat. En la
documentació que integra la liquidació podran trobar diversos
estats i quadres on es detallen aquests aspectes. Vull destacar,
únicament, que en els darrers cinc anys les dotacions
pressupostàries de la Sindicatura s’han vist reduïdes en més
d’un 20% com a conseqüència de les mesures adoptades per a
la reducció del dèficit i l’estabilitat pressupostària. 

A l’apartat de relacions institucionals assenyalar que la
Sindicatura ha comparegut davant aquesta comissió en quatre
ocasions durant l’any 2012 per tal de presentar els seus informes
i donar comptes de la seva activitat. Igualment, en data 23
d’abril del mateix exercici, de 2012, els síndics vàrem lliurar al
president de la Cambra una moció sobre la rendició de comptes
per a les entitats locals de les Illes Balears, que va ser
traslladada a la Mesa en el seu moment.

El contacte amb el Govern i demés subjectes del sector
públic de les Illes Balears ha estat permanent per tal
d’aconseguir una relació fluida en l’obtenció de la
documentació i la pràctica de les fiscalitzacions. En aquest
sentit, s’ha procurat aconseguir sempre la màxima colAlaboració,
i la Sindicatura l’ha prestada també quan ha estat necessari.

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 nou òrgans de
control extern i la Sindicatura ha colAlaborat en la pràctica
d’algunes fiscalitzacions del Tribunal de Comptes i també del
Tribunal de Comptes europeu. 

D’altra banda, el síndic major ha participat en dues
conferències de presidents d’òrgans de control extern que han
tengut lloc durant l’exercici, i també representacions de la
Sindicatura han assistit a activitats organitzades per altres
òrgans de control extern o per EURORAI, que EURORAI és
l’organització que agrupa els organismes similars a nivell
europeu i que celebra anualment dos seminaris i cada tres anys
un congrés per aprovar la seva nova directiva.

La jurisdicció comptable, passant a un altre tema, 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, tal com
estableix la Constitució i també la Llei Orgànica del Tribunal de
Comptes, de forma que en aquests casos la Sindicatura ha de
posar-ho en coneixement d’aquell tribunal quan consideri que
hi ha indicis raonables de responsabilitat.

A més, també, com a conseqüència dels informes que un cop
aprovats la Sindicatura tramet al Tribunal de Comptes, tant els
diferents departaments d’aquest tribunal com la fiscalia que hi
ha en el Tribunal de Comptes, el departament de Fiscalia, han
anat comunicant la incoació, tramitació o arxiu de diferents
diligències en aquesta matèria durant l’exercici 2012, és a dir,
hi ha una relació permanent d’intercanvi d’informació.

En aquest sentit, la Sindicatura ha facilitat tota la informació
de què disposava en cada cas i dir que estan en tramitació, a
finals de l’exercici passat, a finals de 2012, vuit actuacions
prèvies i quatre diligències preliminars davant la sala
d’enjudiciament del Tribunal de Comptes. 

Finalment, cal assenyalar que les actuacions de la
Sindicatura han tengut reflex en la premsa escrita un total de
184 vegades al llarg de l’exercici 2012.
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Per la meva part res més, crec que aquest resum els permet
fer-se una idea del treball duit a terme per la Sindicatura l’any
esmentat el qual trobaran, com és lògic, bastant més detallat i
amb més grau de definició en la documentació tramesa en el seu
moment. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

II. Debat de l'escrit RGE núm. 3876/13, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
trameten els informes 81, 82, 83 i 84/2013 del Compte
general dels Consells Insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, respectivament, corresponents a
l'exercici 2010.

Passam així al segon punt de l’ordre del dia que consisteix
en el debat de l’escrit RGE núm. 3876/13, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual
tramet els informes 81, 82, 83 i 84/2013 dels comptes generals
dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera corresponents 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. Els informes números 81, 82, 83 i 84 de
l’any 2013, sobre els comptes generals dels consells insulars de
l’exercici 2010, varen ser aprovats pel Consell de la Sindicatura
el dia 26 de març passat i tramesos tot seguit al Parlament i a
cada un dels consells.

Com saben, es tracta de quatre informes amb entitat pròpia
cadascun, però elaborats i redactats de forma simultània amb
criteris i tècniques homogènies per tal de donar una visió global
del sector públic insular. També la seva aprovació i presentació
la feim habitualment de forma conjunta en aquesta comissió.
Són informes anuals que tenen per finalitat analitzar de forma
integral l’activitat econòmica financera reflectida en el compte
general de cada consell, i de les seves entitats dependents. En
aquest sentit, l’anàlisi té el mateix abast que el que es fa sobre
els comptes de la comunitat autònoma o de la Universitat, és a
dir, és una revisió completa del compte general.

L’estructura dels informes segueix la de la instrucció de
comptabilitat, en vigor des de l’any 2006, de forma que
comencen per la part del balanç i el resultat econòmic
patrimonial, segueixen amb l’estat d’execució del pressupost i
finalitzen amb la memòria dels comptes. A més, també hi ha un
apartat dedicat a les entitats dependents i vinculades a cada
consell.

Habitualment aquests informes dedicaven la seva darrera
part a la fiscalització de les subvencions i l’activitat contractual.
Enguany, fruit de l’anàlisi de l’estructura del treball de la
Sindicatura i de la decisió sobre la forma de mostrar els resultats
d’aquests treballs, els informes sobre els comptes generals dels
consells insulars no inclouen aquells apartats sinó que es limiten
a la fiscalització d’aquest compte i a les entitats dependents. És
a dir, s’han separat en dos tipus d’informes. La idea és redactar
informes específics sobre subvencions i sobre contractacions
dels quatre consells de manera conjunta per tal de mostrar
millor la situació de forma transversal i poder examinar més a
fons aquelles matèries. De fet, ja està acabat el treball de camp
per fer l’informe sobre els contractes dels consells insulars de
l’any 2010, que està a punt de ser aprovat i tramès tot seguit als
consells.

Passant ja als informes que presentam, el termini perquè els
consells retessin els comptes generals de l’exercici 2010
acabava el mes de novembre de 2011 i s’havien de trametre a la
Sindicatura mitjançant la plataforma de rendició telemàtica, que
ens hem referit reiteradament, segons les instruccions aprovades
en aquest sentit. Aquest procés es va desenvolupar de la següent
forma, el Consell de Mallorca va aprovar el compte general amb
alguns dies de retard, però el va retre a la Sindicatura quasi sis
mesos més tard, en concret dia 4 de maig de l’any 2012. El
Consell de Menorca el va aprovar i el va retre amb molt pocs
dies de retard, en concret catorze dies. El Consell d’Eivissa el
va retre en termini, el 21 de setembre de 2011, però sense que
constés de forma expressa la seva aprovació definitiva després
del tràmit d’informació pública. I finalment, el Consell de
Formentera va trametre el compte fora de termini, en concret el
dia 23 de gener de 2012, i encara no constava la seva aprovació
pel Ple de la corporació. Això quant a les dates i forma de
rendició.

Quant a les entitats dependents de cada consell, la situació
de rendició dels respectius comptes consta degudament detallat
en els informes, i ara aquí no els detallaré evidentment totes i
cada una de les entitats dependents de cada consell que estan
especificades a cada informe.

La documentació integrant dels comptes estava, en general,
complerta si bé mancaven o bé no estaven completament
emplenats de forma correcta determinats estats, memòries o
annexos que s’especifiquen també en cada cas. De totes
maneres, la documentació tramesa permetia l’anàlisi i fer-se una
idea de la situació econòmica financera, lògicament. 

Durant el procediment d’aprovació dels informes els
consells de Mallorca i de Menorca varen formular alAlegacions
a l’informe provisional, igualment va formular alAlegacions la
persona que presidia el Consell de Mallorca en el període
fiscalitzat. Totes les alAlegacions, en aquests casos, figuren com
a annex. Per la seva part, els consells d’Eivissa i de Formentera
no alAlegaren en el termini establert per la llei i el Reglament de
la Sindicatura. 
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Tot seguit tractaré de resumir de forma esquemàtica les
principals dades recollides als informes de manera que es pugui
extreure una idea general, tant de cada informe sobre el consell
insular com d’una manera global o conjunta. En aquests darrers
anys l’estabilitat pressupostària s’ha convertit en principi rector
de la política econòmica que vincula totes les administracions
públiques i que s’ha de calcular en termes del Sistema Europeu
de Comptes, SEC-95, amb relació als diversos moments del
cicle pressupostari. És a dir, el procés de pressupost,
modificacions i liquidació del pressupost.

Segon l’acord de la subcomissió corresponent de la
Comissió Nacional d’Administració Local, de 28 d’abril de
2011, el límit a aplicar a la liquidació del pressupost de 2010 per
a l’exigència a les corporacions locals de plans econòmics
financers de reequilibri era un dèficit del 5,53%, de manera que
les entitats que no superassin aquest percentatge, tot i haver
superat, tot i haver tancat l’any en dèficit, no calia que
presentassin el pla. En el cas dels consells insulars no hi va
haver cap que superàs aquesta xifra, si bé s’ha de dir que en
algunes ocasions els càlculs es realitzaren sense tenir en compte
tots els ajustaments que deriven del Sistema SEC-95 o bé
aplicant-los una forma no perfectament adequada.

Passant al balanç de situació dels consells aquests mostren
un actiu i un passiu de 809 milions d’euros, 126 milions, 218 i
54 milions per Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
respectivament, amb un increment entre el 8% i el 38% respecte
de l’any 2009. En aquest apartat s’ha d’assenyalar que segueix
sense haver-se completat el reflex en els comptes de
l’immobilitzat no financer dels consells d’Eivissa i de
Formentera, de l’efecte derivat de la creació d’aquest darrer
consell produït el primer de gener de l’any 2008. En els quatre
casos el corresponent inventari de béns i drets i la seva relació
amb la comptabilitat presentava deficiències i incidències que
es detallen en el respectiu informe. 

L’epígraf de deutors de cada consell, a 31 de desembre de
2010, mostra les següents xifres: el Consell de Mallorca, 197
milions; el Consell de Menorca, 20 milions; el d’Eivissa, 21
milions, i el de Formentera, 12 milions. 

En el cas de Mallorca, aquesta quantitat inclou els 75
milions d’euros corresponents a les bestretes dels anys 2009 i
2010 previstes a la Llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma a compte del nou sistema de finançament. El Consell
de Menorca, per la seva part, actuant sota els principis de
prudència, no havia reconegut aquestes bestretes que en el seu
cas eren de 7 milions i mig en total, mentre que el d’Eivissa
tenia pendent de cobrar la bestreta de 2010 de 4 milions i mig
d’euros ja que havia percebut la de l’any 2009 mitjançant un
contracte de cessió dels drets de crèdit per import de 3 milions
d’euros. En el cas del Consell de Formentera no resulta
aplicable aquest sistema de bestreta pel seu sistema de
finançament, que és diferent.

Les distàncies finals dels saldos de tresoreria que figuren al
balanç dels quatre consells eren de 71 milions d’euros al
Consell de Mallorca, amb una disminució del 35%; 27,6 milions
d’euros al de Menorca, on s’havia incrementat en un 130% per
mor de la recaptació final d’exercici de quatre préstecs i una
transferència del Ministeri de Foment en matèria de carreteres,
d’aquí aquesta important diferència; quant a Eivissa era de 8,2

milions d’euros, havent disminuït un 7%; i 3,9 milions d’euros
en el de Formentera amb un augment del 10%. Això sobre
saldos finals de tresoreria.

Quant a l’endeutament, l’endeutament viu de cada consell a
31 de desembre del 2010 era el següent: el Consell de Mallorca,
140 milions d’euros, mentre que l’any 2009 era de 131. El
Consell de Menorca, 44 milions d’euros; abans, l’any 2009, era
de 30 milions, més també un contracte de cessió de dret de
crèdit de 740 milers d’euros. Al Consell d’Eivissa
l’endeutament viu era de 19 milions d’euros, i l’exercici anterior
havia estat de 21, i també tenia quatre contractes de cessió de
dret de crèdit per 1,1 milions d’euros. I quant al Consell de
Formentera, era de 5 milions d’euros el seu endeutament, que
pràcticament no havia sofert variació respecte de l’any 2009.

Com a l’exercici anterior, la ràtio d’estalvi net, és a dir, la
diferència entre els drets reconeguts d’operacions corrents, és a
dir, els ingressos, i la suma de les obligacions reconegudes
corrents i l’anualitat teòrica de deute era positiva en el cas del
Consell de Mallorca, i es mantenia negativa en el cas dels altres
consells. 

Quant al pressupost de despeses de l’administració general
de cada consell, les seves modificacions i els crèdits definitius
varen ser els següents: el pressupost del Consell de Mallorca va
ser de 428 milions d’euros; durant l’exercici es va modificar per
valor de 142 milions d’euros, resultant un pressupost definitiu
de 570 milions d’euros; el definitiu de 2009 havia estat de 445.
El Consell de Menorca tenia un pressupost inicial de 98 milions
d’euros, es va modificar per valor de 24 milions; resultat final
del pressupost definitiu, 122, enfront dels 93 de l’exercici 2009.
El Consell d’Eivissa, 99 milions de pressupost inicial, 23
milions de modificacions; per tant el definitiu, 122, i el definitiu
de l’exercici 2009 havia estat de 144. I quant a Formentera, 32
milions va ser el seu pressupost inicial, modificat per valor de
9 milions, i en total va ser un pressupost definitiu de 41 milions,
enfront dels 31 de l’exercici 2009.

A més hem de tenir en compte que, a part d’altres entitats
dependents i vinculades, del quadre anterior s’han de destacar
els 141 milions del pressupost definitiu de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials, l’IMAS, al qual l’informe del Consell de
Mallorca, com saben, dedica un apartat propi i específic, atès
que superava el 25% del pressupost del consell, del qual es
nodreix fonamentalment; s’ha de dir que aproximadament el
90% dels ingressos de l’IMAS provenen del Consell de
Mallorca.

Segons les liquidacions d’ingressos dels consells, les seves
fonts de finançament de l’exercici 2009 foren les següents: al
Consell de Mallorca els ingressos percebuts d’altres ens eren el
88%, dels quals aproximadament el 55% provenien de la
comunitat autònoma; els ingressos propis eren un 8% i
l’endeutament representava el restant 4%. Quant al Consell de
Menorca, el 78% corresponia a ingressos percebuts, dels quals
el 43% eren de la comunitat autònoma, els ingressos propis el
5% i l’endeutament representava el 17%. Al Consell d’Eivissa
era el 89% de recursos percebuts d’altres entitats, dels quals el
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58% provenien de la comunitat autònoma, l’11% de recursos
propis i l’endeutament..., és a dir, no hi va haver endeutament,
per tant representava el 0% a l’exercici 2010. Al Consell de
Formentera els ingressos d’altres ens són un poc inferiors, són
el 75%, atès el seu doble caràcter municipal i insular, o de
consell; de la comunitat autònoma els seus ingressos eren d’un
45%, els ingressos provinents de la comunitat, mentre que els
ingressos propis eren un 25%, bàsicament els tributs municipals,
com és lògic, i l’endeutament el 0%, també.

Quant a l’execució de les despeses, en tots els casos ha
disminuït el percentatge i podem destacar el següent:
s’executaren en un 66% en el cas del Consell de Mallorca, on el
major increment correspongué als capítols 6, principalment per
inversions i reposició en carreteres, i 9, per amortització
d’endeutament. També s’executaren en un 58% en el Consell de
Mallorca, en què, com en l’exercici anterior, hi ha un baix grau
d’execució de la despesa de capital a causa del retard en les
inversions i les aportacions a rebre. En el cas del Consell
d’Eivissa l’execució va ser del 59% i succeeix exactament el
mateix que a Menorca en el cas de les inversions i les
aportacions realitzades. L’execució de la despesa del Consell de
Formentera va ser del 65%; aquí la despesa de personal i corrent
té un pes major com a conseqüència també del seu caràcter
municipal i insular. S’ha de destacar també que més d’una
tercera part del pressupost, en concret el 37% del pressupost, del
Consell d’Eivissa es va dedicar a inversions reals.

Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits
aprovats per cada consell durant l’exercici varen ser dels
següents imports: 1,1 milions en el cas de Mallorca, 1,8 en el
cas de Menorca, 2 en el Consell d’Eivissa i 1 milió en el de
Formentera.

Respecte als ens que integren l’àmbit subjectiu dels
informes, el subsector públic insular està configurat de forma
molt semblant a l’any anterior, és a dir, hi ha molts pocs canvis
del 2009 al 2010, realment. Així, en el cas del Consell de
Mallorca tenia tres organismes autònoms, tres fundacions, una
societat mercantil, tres consorcis i una empresa pública, a més
de tenir vinculació amb setze altres entitats. El Consell de
Menorca tenia com a organismes dos organismes autònoms
dependents, una fundació, dues societats mercantils, quatre
consorcis i una empresa pública, i tenia vinculació amb altres
quinze entitats. El Consell d’Eivissa tenia un organisme
autònom, una fundació, tres societats mercantils, dos consorcis
i una empresa pública, i com a entitats vinculades en tenia cinc.
Mentre que el Consell de Formentera únicament tenia un
organisme autònom dependent i tenia vinculació amb tres
entitats. En conseqüència l’univers està format per 30 entitats
dependents i 32 entitats vinculades; ara bé, s’ha de dir que
d’aquestes 32 entitats vinculades algunes d’elles estan
vinculades a més d’un consell, és a dir, en formen part diversos
consells.

El resultat pressupostari conjunt de l’exercici, és a dir,
l’administració general de cada consell més les seves entitats
dependents, a les quals acabam de fer esment, va ser positiu en
tots els casos amb les següent xifres o amb els següents imports:
al Consell de Mallorca va ser positiu amb 32 milions d’euros;
l’any 2009 el resultat també havia estat positiu però per l’import
de 98 milions. Quant a Menorca, va ser positiu per 25 milions
d’euros, mentre que el 2009 havia estat positiu en 9,8 milions

d’euros; aquí també l’efecte de l’endeutament que he dit que es
va subscriure a final d’any compta. En el Consell d’Eivissa va
ser positiu per 8 milions, mentre que ho havia estat en el 2009
per import de 12. I al Consell de Formentera va ser positiu en
2,2 milions, mentre que pràcticament era el doble de positiu
quant a l’any 2009, 4,7.

En resum els he de dir que en total els informes contenent 31
recomanacions per a la millora de la gestió econòmica financera
del Consell de Mallorca, 18 per a Menorca, 25 per a Eivissa i 23
per al Consell de Formentera. Les xifres o el nombre de
recomanacions evidentment aquests anys és inferior als altres
anys perquè no hi ha contractes ni subvencions en aquests
informes i per tant no és comparable directament, eh? Com ja he
comentat al principi, a partir de l’exercici 2011 la fiscalització
de les subvencions i els contractes dels consells insulars es
realitzaran mitjançant treballs específics dedicats a aquesta
finalitat. D’aquesta forma pensam que s’aconseguirà que
aquestes matèries puguin ser analitzades més detalladament i,
a la vegada, que la fiscalització dels comptes anuals es pugui fer
d’una forma més ràpida, és a dir, si només hem d’analitzar el
compte anual ho podem fer d’una manera més ràpida i tenir els
resultats més aviat que si també hem d’estar pendents
d’analitzar contractes i subvencions, que ho podem fer d’una
manera més compassada. 

De moment això, res més. Moltes gràcies per la seva
atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. 

III. Debat de l'escrit RGE núm. 4811/13, presentat per
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet l'informe 85/2013 del Compte general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l'exercici del 2011.

I passam, en aquest cas, al tercer punt de l’ordre del dia,
consistent en el debat de l’escrit RGE núm. 4811/13, presentat
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual es tramet l’informe 85/2013 del compte general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2011.

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. L’informe número 85 sobre el
compte general de la comunitat autònoma de l’any 2011 s’ha
aprovat de forma definitiva pel Consell de la Sindicatura el
passa dia 25 d’abril de 2013. Tot seguit s’ha tramès al
Parlament, al Govern i a l’anterior president del Govern. Es
tracta d’un informe de caràcter general i anual, i la seva finalitat,
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com saben, és analitzar el conjunt de l’activitat econòmica
financera de la comunitat autònoma durant l’exercici 2011, tant
en relació amb la seva administració general, és a dir, les
conselleries que integren el Govern, com el sector públic
dependent i vinculat.

Com és conegut, l’elaboració d’aquest informe ocupa un lloc
destacat en el programa de treball de la Sindicatura, tant per
l’entitat i les característiques del seu àmbit subjectiu com pel
seu rellevant contingut i per l’especial tractament en seu
parlamentària. No hem d’oblidar que mitjançant aquest informe
es ve a cloure el cicle pressupostari amb la rendició del compte
general, la presentació d’aquest informe i l’acord que n’adopti
la comissió. Per això és important lliurar al Parlament aquest
tipus d’informes amb la major rapidesa possible per tal
d’aproximar en el temps l’execució del pressupost i l’examen
dels comptes, la qual cosa ajuda a una millor comprensió dels
fets i de les situacions que hi figuren.

Tot i així aquest cicle encara podria ser més reduït si es
produïssin modificacions legislatives en la línia d’avançar el
termini de rendició del compte. Com saben aquest és un tema
sobre el qual hem incidit reiteradament, en la necessitat
d’avançar els terminis per retre els comptes tant de la comunitat
com dels consells insulars i de les entitats locals. 

El primer objectiu d’un treball d’aquestes característiques és
oferir una visió global de la situació econòmica 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,
com ja he dit, fins al conjunt d’entitats que en depenen o hi
estan vinculades. Definir, doncs, aquest univers i el seu estat
econòmic, financer i comptable és un element imprescindible de
cara a millorar la transparència en el funcionament de les
institucions. 

S’ha de fer notar també que l’informe incorpora una fitxa
per a cada entitat, en la qual queden reflectides les seves
principals magnituds econòmicofinanceres, la qual cosa serveix
per donar publicitat a aquesta informació, que queda així a
l’abast de tothom des del moment en què l’informe es fa
pública, és a dir, des del moment en què es tramet al Parlament,
que es fa accessible al portal web de la Sindicatura.

A més de l’anterior, és a dir, a més d’aquest efecte de donar
informació, de transparència o de servir com a element de
coneixement, a més de l’anterior, com dic, l’altra finalitat
primordial de l’informe consisteix a comprovar l’adequació de
la gestió al principi de legalitat i, en particular, a la normativa
pressupostària i comptable. Aquesta funció es realitza
mitjançant l’anàlisi de determinats actes de gestió de
econòmica, com són ara l’execució del pressupost,
l’endeutament, les despeses pluriennals, el balanç de situació,
l’activitat subvencionadora i la de contractació, entre d’altres.
En aquest marc es fan constar les incidències que es van
detectant en cada cas.

L’estructura i el format de presentació de l’informe
segueixen la mateixa línia que en anys anteriors, si bé s’ha
donat major visibilitat a la part dedicada a l’estabilitat
pressupostària i al pressupost consolidat, que ara compten amb
un apartat propi al principi de l’informe, i també s’ha incorporat
l’opinió financera i de legalitat respecte de l’administració
general.

L’informe, doncs, comença amb un apartat introductori on
es tracten l’abast i la metodologia i la rendició de comptes, i
segueix amb els següents grans vuit apartats: estabilitat
pressupostària i pressupost consolidat, 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, és a dir, grup IB3, subvencions, i contractació i
encàrrecs de gestió, on es fa una exposició general d’aquestes
activitats segons els subjectes i s’analitzen alguns expedients en
particular. A més l’informe aporta una sèrie d’estats agregats i
consolidats, així com els corresponents quadres i fitxes
individualitzades a què ens hem referit. En total pràcticament
parlam de 700 pàgines i busques.

A l’informe es contenen un total de 114 recomanacions per
a la millora de la gestió econòmica financera, de les quals 63 es
refereixen a compatibilitat i comptes, 16 a l’apartat de
subvencions i 35 a contractació.

Després d’aquesta breu introducció sobre les característiques
generals de l’informe, ara si el president té a bé donar la paraula
al síndic de l’àrea de la comunitat autònoma, Sr. Salvà, els
exposarà de forma resumida els principals punts d’aquest
informe.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, d’acord, moltes gràcies. Sr. Salvà, té la paraula per
continuar.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
abans d’entrar en el contingut de l’informe vull fer esment a
alguns aspectes rellevants i que difereixen dels informes
anteriors presentats a aquesta cambra, i que són els següents: els
pressuposts inicials per a l’exercici 2011 corresponen a la
pròrroga dels crèdits inicials dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma per a l’any 2010. L’ordre del conseller
d’Economia i Hisenda de 28 de desembre del 2010 va establir
les particularitats pressupostàries i comptables que havien de
regir la pròrroga dels pressuposts fins a la seva aprovació
definitiva, aprovació que finalment no es va dur a terme. També
cal dir que malgrat el canvi de govern la liquidació del compte
es correspon amb l’estructura orgànica vigent a l’1 de gener de
l’any 2011. 
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Finalment, per acabar aquesta breu introducció, cal indicar
que l’any 2011 es produeix un fet que té un impacte decisiu en
el compte general, ja que els ingressos que s’han percebut des
de l’Estat d’acord amb el sistema de finançament no han
contemplat les bestretes a compte dels fons i recursos
addicionals. Estam parlant que la comunitat ha deixat de
percebre com a bestreta al voltant de 450 milions d’euros pel
fons de convergència.

Dit això, i entrant ja en el contingut de l’informe, cal dir,
respecte al primer punt d’introducció, que es tracta, entre altres,
del seu àmbit subjectiu, que contempla la totalitat d’ens afectats
per la fiscalització i que són 189 entitats, de les quals 60 no han
retut els seus comptes anuals. 

En relació amb el segon punt, i pel que fa al compliment de
l’objectiu d’estabilitat, estipulat en l’1,3 del PIB regional, es
posa de manifest que les Illes Balears varen presentar un dèficit
de 1.116 milions d’euros. Aquesta xifra ha suposat un 4,16% del
PIB regional, per la qual cosa aquest objectiu no es va complir.
Això va obligar la comunitat 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 superar 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 2011 i a l’efecte del compliment d’aquest
programa, de 4.432 milions d’euros, tot i que si a aquesta xifra
li afegim les cessions de crèdit i els confirmings no computats
pel Banc d’Espanya, ja que les considera operacions comercials,
l’endeutament resultant és de 4.999 milions d’euros. Aquest
import no contempla les entitats dependents que no computen
a efectes del SEC 95.

Atesa la seva importància figura a l’informe el pressupost
consolidat de la totalitat del sector públic tal com va ser aprovat
pel que fa a l’administració general, l’ATIB i l’Ib-salut
corresponents a l’aprovació per aquesta cambra l’any 2010, als
quals s’han afegit als estats de recursos i dotacions establerts per
diverses resolucions del conseller d’Economia i Hisenda dos ens
del sector instrumental que formaven part del perímetre inclòs
en el pressupost de l’any esmentat, juntament amb la liquidació
consolidada realitzada per la Sindicatura. De la liquidació se’n
desprèn com a aspecte més significatiu la necessitat
d’endeutament de l’exercici per un import de 940 milions
d’euros, similar al de l’exercici 2010.

La variació neta de passius financers és de 4,6 milions
d’euros. En conseqüència la CAIB, atès el conjunt d’ens que
integren el pressupost per a l’any 2011, ha tingut un resultat
pressupostari negatiu de 944,7 milions d’euros.

En relació amb el tercer apartat, cal esmentar que la
Sindicatura emet per primer cop l’opinió sobre si el compte de
l’administració general presenta la informació d’acord amb els
principis comptables i amb la normativa que li és d’aplicació, i
que és la següent.

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha fiscalitzat
el compte de l’Administració general de la comunitat autònoma
i de les seves entitats autònomes, que comprèn l’estat de la
liquidació del pressupost i el resultat de l’exercici 2011, el
balanç de l’exercici, el compte del resultat econòmic
patrimonial i la memòria, i tret pel que fa als efectes dels ajusts

que podrien haver-se considerat necessaris si s’haguessin pogut
completar els procediments descrits en les 9 limitacions a
l’abast i tret pel que fa als efectes de les 11 excepcions que
apareixen en el punt 3.1 de l’informe, el qual els remet i que una
bona part ja figuraven com incidències en els anteriors
informes, el compte de l’administració de la comunitat
autònoma presenta en general la informació d’acord amb els
principis comptables i la normativa legal que li és d’aplicació.

A efectes d’emetre aquesta opinió, la Sindicatura ha realitzat
unes tasques addicionals que han consistit resumidament en: la
realització d’una auditoria informàtica sobre les aplicacions que
suporten la nòmina de personal, en la qual no s’han posat de
manifest incidències significatives i en la realització de proves
substantives en les àrees de creditors i ingressos. Els crèdits
inicialment aprovats ascendiren a la mateixa quantitat que en
l’exercici anterior, és a dir, a 3.384 milions d’euros. Varen ser
incrementats en un 28%, mitjançant 500 expedients de
modificació de crèdit, per un import net de 951 milions,
resultant així uns crèdits definitius de 4.335 milions d’euros. 

L’execució del pressupost d’ingressos ha estat del 75,9%. La
liquidació definitiva del finançament autonòmic corresponent a
l’exercici 2009 ha estat negativa, en 178 milions d’euros. Així
mateix, cal informar que els drets reconeguts corresponents al
capítol 9, passius financers, només han estat de 225 milions
d’euros, quan el pressupost definitiu era de 693.

En referència a l’estat de despeses, l’execució pressupostària
ha estat del 87,6%. En conjunt, les obligacions reconegudes en
concepte de despeses no financeres ha disminuït en 212 milions
d’euros respecte l’exercici anterior. L’administració de la
comunitat autònoma presenta un endeutament viu a llarg termini
en termes pressupostaris al tancament de l’exercici de 3.318
milions d’euros, amb un increment del 14,4% respecte de
l’exercici anterior i un deute per operacions de tresoreria a curt
termini de 357 milions d’euros. Les despeses financeres foren
de 132 milions, un 42,3% més que l’any anterior. D’altra banda
l’import total de compromisos de despesa amb càrrec a exercicis
futurs, experimenta un descens de l’11% i se situa en 2.351
milions d’euros.

Quant al balanç de situació, cal ressaltar especialment el seu
fons de maniobra negatiu per un import de 1.925 milions
d’euros. Pel que fa al resultat pressupostari, aquest ha estat
també negatiu en 527 milions. Cal remarcar que el romanent de
tresoreria a 31 de desembre és també negatiu per un import de
618 milions d’euros.

Pel que fa a les entitats dependents i vinculades, 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, realitzades als ens dependents 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 posen de manifest. Cal esmentar que no es
contempla cap millora substancial respecte de les realitzades en
l’exercici anterior.
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Respecte de l’endeutament, aquest s’ha reduït en un 3,2% en
relació a l’exercici anterior i se situa en 1.876 milions d’euros.

En relació al tercer apartat, del Servei de Salut de les Illes
Balears. Els crèdits inicialment aprovats ascendiren a la mateixa
quantitat que les de l’exercici anterior, per un import de 1.150
milions i varen ser incrementats mitjançant modificacions, fins
arribar a un crèdit definitiu de 1.158 milions d’euros, un 17,9%
inferiors als de l’exercici 2010. Durant l’exercici, en el
pressupost de l’Administració General, es varen anotar en
documents comptables d’indisponibilitat corresponent a les
transferències a l’ib-salut, per un import de 212 milions d’euros,
que han suposat una disminució dels drets reconeguts de
l’exercici per part d’aquest ens, la qual cosa provoca que
l’execució pressupostària dels ingressos només sigui del 79,3%.

Aquesta disminució no es va correspondre amb una
disminució del crèdit disponible de despesa en el pressupost de
l’ib-salut, arribant la seva execució fins el 99,2%. Aquesta
circumstància té un impacte substancial en el resultat
pressupostari de l’exercici, sent aquest negatiu per un import de
231 milions d’euros. El romanent de tresoreria per primer cop
també és negatiu per un import de 191 milions. És rellevant
l’existència de 327 milions d’euros d’obligacions meritades en
l’exercici i no imputades en el pressupost per manca de crèdit,
quantitat substancialment superior a la corresponent a l’exercici
anterior que foren 211 milions. El Servei de Salut presenta al
tancament de 2011 un endeutament viu de 56 milions d’euros.
Les despeses financeres de l’exercici varen ser d’1,6 milions.

D’altra banda, l’import total de compromisos de despesa a
càrrec a exercicis futurs experimenta un increment del 4%,
arribant fins els 1.546 milions. Tot i que encara no s’han
reajustat a l’alça les anualitats corresponents al contracte de
l’Hospital de Son Espases per valor de 714 milions, tal com es
recomanava a l’informe de l’any anterior.

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
del 2011 d’aquestes entitats és de 6 milions d’euros. En conjunt
han rebut 107 milions d’euros menys que a l’exercici anterior
procedents de l’ib-salut.

Finalment, i analitzada la despesa sanitària efectuada
globalment per l’ib-salut i les seves entitats dependents, s’ha de
dir que si se sumen les obligacions reconegudes i la despesa
limitada que no s’ha pogut tramitar per manca de crèdit, la
despesa sanitària real ha ascendit a 1.567 milions d’euros.
Aquesta xifra equival a un 5,88% del PIB regional i suposa uns
30 milions menys que l’any anterior.

Respecte del quart apartat, l’ATIB, el pressupost inicial i
definitiu per a l’exercici ascendeix a 14 milions. L’execució
pressupostària ha estat del 56,1% quant a ingressos i del 68,5%
respecte de les despeses.

Respecte el cinquè apartat, referit al grup IB3, cal dir que en
xifres consolidades els ingressos i les despeses meritades han
estat de 48 i 62 milions d’euros respectivament, front dels 93
milions d’ingressos i 66 milions de despeses de l’any 2010. Al
tancament de l’exercici l’endeutament viu agregat és de 38
milions d’euros, enfront dels 33 milions d’euros a l’inici de
l’exercici.

Durant l’exercici 2011 no consta que s’hagi fet cap
modificació del contracte programa, per tal d’adequar les xifres
de les aportacions de la comunitat, a les xifres aprovades per la
resolució del conseller d’Economia i Hisenda. D’acord amb les
dades de la liquidació consolidada d’ingressos i despeses del
grup, la necessitat de finançament corresponent a l’exercici
2011 va ser de 60 milions d’euros i, per tant, es va excedir de
límit establert en el contracte programa prefixat en 55,4 milions.

En relació amb el sisè apartat que correspon als estats
agregats, es presenta un resultat pressupostari conjunt negatiu
de 983 milions d’euros. Aquest resultat es pot desglossar en
primer lloc entre les entitats que formen part del pressupost
consolidat, a què m’he referit al començament i que va ser de
945 milions, als quals hi hem d’afegir el resultat de la resta
d’entitats vinculades, 19,4 milions i els drets anulAlats
d’exercicis tancats per valor de 19,9 milions d’euros.

De tots els temes que he tractat fins ara i que afecten el
compte general, m’agradaria centrar la seva atenció en els
següents aspectes. Per una part respecte d’una sèrie de
conclusions que consider especialment significatives en relació
amb la situació econòmica de la comunitat. I per altra banda
voldria fer un breu referència a les recomanacions que figuren
a l’informe. 

Quant a les conclusions cal dir que el dèficit no financer de
l’any 2011 de les entitats que formen part del pressupost
consolidat resultant de la liquidació ha estat de 940 milions
d’euros. Aquesta quantitat sumades al dèficit dels anys 2008,
2009 i 2010 permet afirmar que els darrers quatre anys ens hem
gastat 3.617 milions d’euros més dels que hem ingressat.

Quant a l’endeutament, considerant-ho globalment com a
préstecs, pòlisses de crèdit, cessions de crèdit i confirming, les
obligacions econòmiques davant les entitats financeres a què
han de fer front la comunitat autònoma i les seves entitats
dependents i vinculades, ascendeix a finals de l’exercici a prop
dels 5.800 milions d’euros.

Quant al romanent de tresoreria conjunt de la comunitat
autònoma i de l’ib-salut, és negatiu en 808 milions d’euros, però
cal matisar que aquest import està condicionat pels fets ja
exposats els anys anteriors respecte del dèficit en matèria
d’educació i sanitat per import de 583 milions i per les bestretes
concedides als consells insulars per import de 121 milions
d’euros, als quals s’hi han d’afegir com a mínim les despeses de
l’ib-salut no reconegudes per manca de crèdit, pels imports
esmentats anteriorment. Per tant i tan sols considerant aquestes
quantitats, el romanent de tresoreria conjunt real resulta negatiu
per un import de 1.839 milions. La conseqüència d’això motiva
substancialment les tensions de liquiditat que té la comunitat
autònoma. 
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Dades prou preocupants, tot i que vull recalcar que en
l’apartat d’execució d’ingressos de l’administració general, es
reprodueix un quadre de la web del Ministeri d’Economia i
Hisenda, en el qual, i atès que l’any 2010 es procedeix a la
primera liquidació, la corresponent a l’any 2009, amb el nou
sistema de finançament, el ministeri fa una comparativa entre
aquest sistema i l’anterior respecte del finançament homogeni
per habitant ajustat de totes les comunitats autònomes. La
conclusió és que el nou sistema ha suposat una important
millorar per al finançament de la comunitat autònoma, tot i que
encara és la que té un pitjor finançament per habitant i aquest fet
pot explicar parcialment els dèficits incorreguts en els darrers
exercicis.

Quant a les 63 recomanacions que ha fet en el compte
general que apareixen en l’informe, evidentment no les
reproduiré, però voldria remarcar-ne algunes abans d’acabar els
meus comentaris del compte general, com són: en primer lloc
remarcar totes aquelles destinades a esmenar les limitacions que
fer els ajusts comptables pertinents per corregir les excepcions
i incidències de l’informe, especialment les que apareixen a
l’apartat de l’opinió: la necessitat de delimitar a partir de la Llei
7/2010, el conjunt d’ens que integren el sector públic
instrumental de la comunitat autònoma, a l’efecte d’especificar
aquells que s’han d’incorporar en el compte general; adaptar i
actualitzar el Pla general de comptabilitat de la comunitat,
aprovat l’any 1999, els principis establerts en el Pla general de
compatibilitat pública aprovat l’Ordre 1037/2010; i modificar
la normativa autonòmica perquè tota l’activitat del sector públic
es presenti de manera consolidada, tant des del punt de vista
pressupostari com financer, ja que la despesa de l’ib-salut i del
sector instrumental ja representa el 59% de la despesa total de
la comunitat.

A continuació resumiré 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 s’ha concretat durant l’any 2011 en 101 de
convocatòries, 130 subvencions sense convocatòria i 480
convenis que en total representen 7.175 beneficiaris i 218
milions d’euros d’obligacions reconegudes.

Pel que fa a l’Administració General, la Sindicatura ha
analitzat 42 expedients que han afectat la Conselleria de
Presidència, la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració i el SOIB. A més, s’han analitzat tres subvencions
nominatives i set subvencions de concessió directa.

Pel que fa a les entitats dependents segons la informació
enviada, l’activitat subvencionadora es concreta en 132
convocatòries, 16.868 beneficiaris i 81 milions d’obligacions
reconegudes. S’han analitzat quatre expedients de subvencions
concedides per les següents entitats públiques: Institut de
Biologia Animal, Servei de Millora Agrària i des de la Fundació
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. 

Així mateix per primera vegada s’ha efectuat un seguiment
de les justificacions de les subvencions directes fiscalitzades
l’any 2010, les quals estaven pendents de revisió per l’òrgan
concedent. 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; reduir el
nombre i l’import global de les subvencions directes atorgades
sense l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència; 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 utilització s’ha fer
únicament en casos molt concrets, en els quals 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
tenguts 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 i no utilitzar les societats
mercantils per fer concessions d’aportacions gratuïtes.

Per acabar la meva intervenció i pel que fa al vuitè apartat
sobre contractació administrativa i amb càrrec de gestió, s’ha
d’assenyalar que de les relacions de contractes enviades a la
Sindicatura se’n desprèn un import global de transaccions
compromeses de 330 milions d’euros, dels quals 68 corresponen
a l’Administració General, 109 a l’ib-salut i 154 a les entitats
dependents i vinculades. Les dades de contractació d’aquestes
entitats només inclouen les transaccions superiors a 150.000
euros.

La Sindicatura ha examinat 50 expedients per un import de
111 milions d’euros, que representen un 33% del volum total de
la contractació i que es desglossen: Administració General
17,26 milions; ib-salut 65,26 milions i les entitats dependents
28,37 milions.

De la fiscalització realitzada a 90 contractes menors, de les
seccions pressupostàries i centres de cost seleccionats, es pot
concloure que s’ha produït un menor nombre de fraccionaments.
A més, s’ha fet el seguiment de l’execució de 37 expedients de
contractació fiscalitzats a l’exercici anterior i que a 31 de
desembre de 2010 no estaven finalitzats. 

Com a resultat de la fiscalització, s’incrementen el nombre
de recomanacions respecte de les que figuraven a l’informe de
l’any anterior. Si bé per la seva importància i novetat, vull
destacar les següents: utilitzar fórmules per a la valoració del
criteri i el preu que atorguin una puntuació proporcional a la
reducció del pressupost base de licitació, per tal de no desvirtuar
l’impacte d’aquest paràmetre a l’hora de decidir l’adjudicació
del contracte; no utilitzar formes d’estimar les baixes temeràries
que puguin limitar la puntuació atorgada a les ofertes, de
manera que s’alteri la proporció que representa els criteris del
preu respecte dels criteris no avaluables mitjançant fórmula; i
justificar les raons d’economia, eficàcia i eficiència que
justifiquin l’elecció dels encàrrecs de gestió i la no aplicació de
les normes generals de contractació.
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A més i pel que fa a les entitats dependents, s’hauria de
remetre la informació sobre la contractació que solAlicita la
Sindicatura, de forma acurada i amb els imports totals dels
contractes de l’exercici objecte de la fiscalització. A tal efecte,
es recomana integrar en el programa informàtic de gestió de
contractes de la comunitat totes les entitats dependents per tal
d’aportar un major control inclosos, en el seu cas, els contractes
menors.

Per finalitzar, cal fer constar que com a annexes s’adjunten
els quadres i les fixes individualitzades amb les dades més
rellevants de cadascuna de les entitats analitzades, igualment a
l’informe s’adjunten les alAlegacions formulades per la
comunitat autònoma.

Moltes gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Salvà. Per tal de formular preguntes o
observacions tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris, com saben ho farem de major a menor, tret del
grup al qual pertany el president del Govern que intervendrà en
darrer lloc. Síndic major, ja sap que vostè o algun dels seus
acompanyants poden intervenir després de la intervenció de
cadascun dels portaveus o al final contestar a tots junts.

Per part del Grup Parlamentari Socialista, en aquest cas, té
la paraula el Sr. Boned, per un temps màxim de quinze minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President, breument, no esgotarem els quinze
minuts, simplement és per, en primer lloc, agrair a la
Sindicatura, al Síndic Major i a la resta dels membres de la
Sindicatura les explicacions donades avui en comissió en
referència a tots aquests informes que són objecte d’anàlisi en
el dia d’avui.

Per fer una breu referència a cadascun he de dir que quant al
que fa referència a la Sindicatura, pressupost i activitat de la
Sindicatura, crec que hi ha dues paraules que ha  realçat el
Síndic major i que són dignes de tenir en compte, són per un
costat eficiència i per l’altre austeritat.

És cert que vivim anys on l’austeritat és necessària i
imprescindible i en aquest cas, quant a l’eficiència de la
Sindicatura a l’hora d’analitzar els informes i les dades que li
van arribant de les diferents administracions, el cert és que cada
vegada veim, encara que sigui a poc a poc, sí que es van donant
passes endavant en la fórmula per arribar a apropar el més
possible la liquidació d’un pressupost a la possibilitat d’emetre
l’informe per part de la Sindicatura.

Tenint en compte no només això, sinó que també són cada
vegada més els informes de les diferents entitats que han de ser
objecte d’anàlisi i d’estudi per part de la Sindicatura i al marge
d’altres tipus d’activitats, que estan fora de la realització
d’informes i memòries com poden ser de participació en
diferents conferències o altres activitats relacionades amb
aquesta activitat d’anàlisi de comptes de l’Administració que
fan que tota aquesta activitat (...) de la Sindicatura com dic si un
la relaciona directament amb la política d’austeritat, faci que
sigui d’agrair l’eficiència per part de la Sindicatura a l’hora de
fer i redactar aquests informes.

Quan als quatre informes que fan referència als consells
insulars, crec que aquí ens hem de donar per assabentats
d’aquests informes, se n’ha de donar trasllat a les diferents
administracions insulars perquè sigui en aquests indrets, en
aquests consells insulars on es tenguin els debats dels debats
grups sobre l’informe que ha emès la Sindicatura quant a la
gestió pressupostària.

Si bé cal destacar alguna consideració, com seria que la
major part dels quatre no ha arribat a retre les dades dins el
termini fixat. Crec que s’ho haurien de marcar els consells, crec
que... recordar que no fa gaire també fèiem aquesta referència
quant a l’Administració local, als municipis, als ajuntaments i
crec que els consells també haurien d’intentar fer un esforç per
arribar al fet que els comptes que arriben a la Sindicatura es
fessin arribar dins els terminis que es fixen legalment.

També desitjam que es vagi corregint un fet que també s’ha
apuntat per part del síndic i és que hi ha mancances per diverses
qüestions als comptes dels diferents consells, intentar que es
vagin reduint aquestes mancances, que la informació que es fa
arribar a la Sindicatura sigui cada dia..., estigui més prop
d’aquella que és imprescindible i necessària per fer la feina que
se li encomana i que pugui així redundar en la millora de
l’eficiència de futur d’aquesta gestió pressupostària de les
administracions insulars.

Vull assenyalar que en alguns casos quan s’ha fet referència
al tema de l’endeutament dels consells hi ha petites diferències
entre 2009 i 2010,en algun cas és una diferència negativa des
del punt de vista que el 2010 l’endeutament és menor que al
2011 com per exemple se’ns ha fet veure quant al consell
d’Eivissa i que en algun cas també el percentatge del pressupost
destinat a un capítol important per part de l’Administració com
és la inversió arribava fins a un 37% en algun cas, crec que és
una dada prou important.

Hem de tenir en compte també que els saldos finals en els
quatre casos s’han fet saber que són positius i que en cap cas se
superava l’objectiu de dèficit fixat per la qual cosa tampoc no
eren necessaris plans d’ajust en aquests casos.
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Finalment, respecte del compte general de la comunitat
autònoma, crec que és important assenyalar que parlam de
l’exercici 2011, som el mes de maig de 2013 i per tant, a poc a
poc -com deia abans- ens apropam a la liquidació de l’exercici
quasi immediatament anterior a l’any en què estudiam l’informe
de la Sindicatura. Això és important, diu molt a favor de la
Sindicatura, però en aquest exercici concret, crec que no podem
deixar de realçar un fet important que pot tenir les seves
consideracions, positives o negatives, en funció de la
interpretació que pugui fer cadascú, però que des del punt de
vista de gestió sí ha estat rellevant i és el fet que som davant un
exercici amb un pressupost prorrogat i en un any electoral, per
la qual cosa la gestió d’aquest pressupost de l’exercici 2011 és
compartida per dos governs de diferents color, el que dóna
també una certa peculiaritat a la gestió pressupostària concreta
d’aquest exercici.

Com he dit abans, podríem obrir un debat, supòs que si
tenim l’oportunitat en el segon torn quant a propostes de
resolució podrem entrar amb més detall en algunes de les
consideracions que es puguin fer en la diferència de criteri
aquest pel fet precisament que siguin dues administracions de
diferent color que han gestionat aquest pressupost, però crec que
és d’assenyalar un detall important al qual s’ha fet referència, al
final és que el nou sistema de finançament ha suposat un
important millora en aquell moment per a les arques de la
comunitat autònoma i ho vull destacar perquè fins no fa gaire
per part de l’actual govern es defensava la necessitat que només
hi havia una sola via que era la política de retallades i que no hi
havia cap altra opció i que el finançament era realment negatiu
per a la comunitat autònoma.

Crec que si per part de la Sindicatura es reconeix que sí, que
ja no sent el resultat desitjable que equipari en pla d’igualtat
totes les comunitats autònomes, sí que va suposar un important
avanç en la millora del finançament de la comunitat i és
important que així es reconegui.

No molt més, simplement perquè he dit que ara tendrem
l’oportunitat d’entrar amb més detall en algunes consideracions
i ho farem en el segon punt, en el debat de propostes de
resolució.

Moltes gràcies novament a tots els membres de la
Sindicatura pels informes que ens han traslladat en el dia d’avui.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari MÉS, Sr.
Abril, té la paraula per un temps de quinze minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bones tardes, en primer lloc pel que fa a la memòria i
liquidació de la sindicatura res a dir, només agrair la tasca de
l’equip de síndics, amb la dificultat afegida no només de referir-
se a un exercici amb un any de transició, amb la complexitat que
això dur associada, sinó també per l’adaptació de la mateixa
sindicatura a nivell de recursos pel que respecta al que han
hagut de fer totes les administracions, que és aquest exercici
d’austeritat, però mantenint un nivell de qualitat elevat pel que
fa a la fiscalització dels comptes públics.

Poc a dir respecte dels comptes generals de cadascun dels
consells, des del nostre grup veim que les incidències i les
recomanacions són molt semblants a les d’anys anteriors.

I pel que fa al compte general de la CAIB desitjam
simplement, d’acord amb l’anàlisi que fa la Sindicatura, que el
Govern pugui donar compliment a les recomanacions que fa la
Sindicatura en benefici de l’eficàcia i la transparència en la
gestió pública.

Satisfacció també per part del Grup Parlamentari MÉS, tot
i que sabem que no va lligat a cap mena de valoració política,
però sí constatar les dificultats per quadrar els comptes en
relació amb el sistema de finançament vigent i els
desquadraments que es produeixen respecte de les liquidacions
i les previsions d’ingressos respecte a aquest sistema de
finançament que resulten amb més de 600 milions d’euros de
saldo negatiu respecte de l’exercici del 2011 i he de dir que això
lliga molt amb aquest debat de màxima actualitat sobre la
necessària revisió del sistema de finançament autonòmic.
Evidentment si es revisa en un sentit positiu per a la nostra
comunitat autònoma doncs òbviament ni els comptes del 2011
ni tan sols els de l’actualitat, ni el dèficit, ni el deute serien el
mateix del que resulta ara, no?, més enllà del reconeixement que
torna sortir novament als informes d’aquest dèficit lligat a unes
competències mal dotades de més de 500 milions d’euros,
sobretot d’educació i de sanitat, que anam arrossegant any rere
any i que algun dia supòs que haurem de resoldre.

I un desig que també vaig manifestar a la compareixença del
conseller d’Hisenda fa una setmana i que crec que hauria
d’acompanyar aquesta tasca de fiscalització i de feina per la
transparència en la gestió dels comptes públics que fa la
Sindicatura, els deman el mateix que vaig demanar al conseller
d’Hisenda, que crec que és una cosa avui més necessària que
mai, que és treballar també per l’accessibilitat en el que seria
aquesta fiscalització dels comptes públics, fer totes aquestes
xifres molt més entenedores, no?, per la immensa majoria dels
ciutadans perquè continuen sent, malgrat tot, una matèria quasi,
quasi per a experts. 

Res més, tornar a agrair-los la seva presència i aquests
informes, moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula també per un temps de quinze minuts el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair la presència dels
síndics, del síndic major i del seu equip de síndics, i agrair-los
sobretot la feina que fan, crec que els informes són súper
acurats, súper rigorosos, súper detallats i, per tant, aquesta feina
que es fa des de la Sindicatura de Comptes crec que fins i tot no
està prou reconeguda. Crec que s’ha de reconèixer més i -ho he
dit altres vegades- aquests informes haurien de ser com el llibre
de capçalera de les administracions públiques perquè allà hi ha
moltes recomanacions que cada any es repeteixen, però que no
acaben de ser complides per les administracions.
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En tot cas, el que sí és cert és que gràcies a aquests informes
podem saber qüestions, abans ho comentaven també altres
portaveus, per exemple, l’endeutament dels consells insulars,
que sorprèn, a mi m’ha sorprès moltíssim, que Menorca per
exemple tengui un endeutament de 43,7milions d’euros, que açò
representi el 43% del seu pressupost, quan per exemple a
Eivissa és un 17% o a Mallorca és un 24%, és a dir, que
Menorca sigui l’endarrerida en tots els camps, en tots els... bé,
rall de Menorca, perquè som de Menorca i per tant em preocupa
Menorca, però sorprèn que en tots els indicadors econòmic
Menorca sigui la darrera i també sigui la darrera en tema
d’endeutament, és a dir, tot i que ens hem endeutat més i per
tant, hem invertit més en teoria, som la darrera en tots els
indicadors econòmics, em sorprèn aquesta qüestió.

Altres qüestions que també ha destacat el Sr. Salvà, hem
gastat en els darrers quatre anys 3.617 milions d’euros, més del
que hem ingressat, són dades que convé tenir en compte i convé
tenir-los en compte per no repetir-ho, per no repetir la mateixa
història.

Sí que m’agradaria fer una pregunta tècnica, rallava que hi
havia un endeutament viu de 4.432 milions, que a més a més
amb el confirming en cessions de crèdit en anam a 4.999
milions, és clar, i quan llegeixo l’informe surt que
l’endeutament viu a llarg termini és de 3.318 més els 357
milions d’euros d’operació de tresoreria a curt termini i no
surten aquests nombres, tal vegada ens ho podria aclarir després,
perquè és clar, si l’endeutament viu a 31 de desembre són 4.999
milions d’euros i a açò hem d’afegir les entitats dependents, que
segons l’informe són 1.800 milions d’euros, ens anam a xifres
astronòmiques d’endeutament d’aquesta comunitat autònoma,
xifres astronòmiques de més del doble del seu pressupost anual,
coses que crec que... convé saber-ho, però convé saber-ho per
solucionar els problemes que ens creen de tresoreria i de tensió
de liquiditat, com també molt deia el Sr. Salvà.

Rallava també de la millora del finançament, una millora del
finançament que segurament s’ha produït, però que finalment no
ens serveix de res perquè continuam sent els darrers de les
comunitats autònomes quant a finançament i, a més, un model
de finançament on apareixen els fons de suficiència, el fons de
garantia, 375 milions que hem de tornar per una banda, 327
milions que hem de tornar per una altra, per una banda hi
guanyam, però per una altra banda també hem de tornar
doblers... tal vegada estaria bé que ens fessin una valoració del
model de finançament. Consideram -i sempre ho hem dit- que
estam mal finançats i que si tinguéssim un finançament similar
a la mitjana espanyola segurament no parlaríem de dèficit, no
parlaríem de pujar imposts i no parlaríem de res, tendríem una
situació realment equilibrada econòmicament.

És clar, tenir un finançament que ens perjudica és el que ens
fa tenir tots aquests dèficits i tenir tota aquesta extensió de
tresoreria.

Una altra qüestió que també m’agradaria destacar de
l’informe és que a 31 del dotze de 2011 encara hi havia 100
milions d’euros que no s’havien pagat al Consell de Mallorca
amb les bestretes de finançament, 10,5 a Menorca i 10,5 a
Eivissa, és a dir, de bestretes del 2010 i 2009 i 2008 perquè les
de 2011 no es varen poder fer perquè les bestretes eren extra
pressupostàries i com que no hi havia pressupost no hi havia
bestretes. I estam rallant de 121 milions d’euros que es devien
als consells insulars del període de l’anterior legislatura, una
dada que també convé destacar.

Una altra dada que també m’agradaria destacar i tal vegada
si hi volen fer una referència, surt a l’informe quan ralla que
existeixen risc de litigis en concepte de responsabilitat
patrimonial i d’altres per import de 723,82 milions d’euros no
coberts per cap provisió, és a dir, la comunitat autònoma l’any
2011 tenia un risc de litigis, d’indemnitzacions per valor de 723
milions d’euros, una altra barbaritat de doblers, que també crec
que convé destacar-ho.

En qualsevol cas, crec que els informes són molt aclaridors,
els informes ens ajuden a entendre moltes coses i ens donen una
visió claríssima de quina és la situació econòmica d’aquesta
comunitat autònoma i també dels consells insulars. 

Per tant, des del meu punt de vista, vull agrair-los això i si
em poguessin fer aquesta precisió tècnica, estaria encantat
perquè moltes vegades, és clar, els números no coincideixen i
segurament..., hi ha el dèficit pressupostari per una banda,
dèficit en termes SEC per una altra i és clar, tot això fa que, com
deia el Sr. Abril, a vegades no es fa entenedor i també és cert,
és a dir, moltes vegades..., perquè hi ha diferents formes de
comptabilitzar les coses.

Ja per acabar, açò, vull agrair a veure si em podem fer
aquesta petita menció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Ara, senyors síndics, per
contestar, no sé si contestarà vostè? Idò té la paraula per fer-ho.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Començaré contant alguna
cosa i després passaré la paraula, si el president li cedeix, al Sr.
Salvà que acabarà de contestar la precisió.

Més que res per donar-los les gràcies per l’acollida i pel
suport que donen a la feina que fa la Sindicatura, no puc més
que donar-los les gràcies i animar-los que estudiïn els informes
-bé, que estudiïn tal vegada és una exigència un poc forta-, que
llegeixin a fons els informes i treguin totes les conseqüències
que se’n puguin treure perquè, efectivament, si alguna cosa
alguna vegada comentam és que són fonts d’informació fiable
o lluitam perquè sigui el més fiable possible i en el temps més
proper possible, que això és més difícil, però s’intenta sempre,
però sobretot que és una font d’informació. Per això em referia
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al principi de l’exposició, quan parlava del paper de l’informe
de la Sindicatura sobre el compte general de la comunitat
autònoma, però això val per a qualsevol informe, però aquest
diguem que és el més transcendent o el més conegut però val
per a qualsevol, com a forma de fer públic i de donar
coneixement d’una sèrie de dades que si no potser que es
comenten, que surten, etc., però dades contrastades, fiables i
sobre nombre tancats són les úniques que hi ha, aquestes. Vull
dir que podem parlar del que sigui, però després els llibres de
comptabilitat diguem que diuen el que diuen, amb
independència després de les opinions, com és lògic, i de les
postures de cadascú, però les xifres que hi ha no vull dir que
siguin indiscutibles, perquè tot és discutible, evidentment, però
sí que estan contrastades i fetes a fons.

Per tant aquest treball d’anàlisi que posa de relleu
determinada informació i que la posa l’abast de tothom, com
poden ser els comptes de determinades societats o de
determinades empreses o de determinades fundacions, que si no
fos perquè surten com un annex de l’informe nostres penjat a la
pàgina web, serien difícilment accessibles. Per tant jo crec que
aquesta és una cosa que s’ha de tenir en compte i que és
transcendent.

També s’ha de relacionar això amb el fet de dificultat de
difusió d’aquesta feina. Ja ho vaig dir quan vàrem fer l’acte
commemoratiu del desè aniversari de la Sindicatura, és una
feina que ni tampoc no ha d’estar tot el dia damunt el diari ni
tampoc no ha de sortir mai, perquè si una cosa, dolent, i l’altra
tampoc. Tampoc no pots traduir segons què a un llenguatge més
planer i més bo d’entendre perquè ja perd la seva qualitat
tècnica. És a dir que ens movem en un difícil equilibri, que ens
som conscients i que a més no només ens passa a nosaltres sinó
que passa a tot arreu on es dediquen a aquesta feina, però estam
fent els esforços possibles per difondre-la. De fet arrel del desè
aniversari hem iniciat una sèrie de contactes i una sèrie de feines
de difusió perquè les funcions que va fent la Sindicatura i
sobretot el seu treball es puguin entendre un poc més bé i siguin
més difosos. Evidentment no podem pretendre que un ciutadà
sense cap tipus de coneixement previ agafi informes de la
comunitat, que són 400 i busques de pàgines o una cosa així, i
ho entengui tan senzill com si fos un diari, diguem, senzill
d’entendre, que a vegades els diaris tampoc no són bon
d’entendre avui en dia, però vaja. Llavors estam un poc amb
aquesta tasca des de sempre.

Quant a l’aproximació en el temps, també vull aprofitar avui
per animar-los, ja que en matèria de rendició de comptes
d’entitats locals no depèn d’aquest parlament, però sí que podria
dependre d’alguna iniciativa instant el Parlament nacional, és a
dir, les Corts Generals, perquè modificàs la Llei de règim local
en aquest sentit. El mateix passa amb els consells insulars, que
es regeixen per la legislació d’hisendes locals de l’Estat, però
quant a la normativa autonòmica, la Llei de finances
autonòmica sí que es pot..., és més, sí que correspon a aquest
parlament; llavors, en lloc d’establir, com ara diu, que es poden
retre els comptes de la comunitat autònoma fins al dia 31
d’agost de l’any següent, nosaltres és una cosa que hem
comentat i hem dit moltes vegades: crec que s’hauria de posar
damunt la taula la necessitat d’avançar aquest termini, de
manera que la Sindicatura pogués començar a fer feina més
aviat i aquest informe el tenguessin aquí més aviat. Vull dir que
ara estam debatent els comptes del 2011, que es varen tancar i

retre a la Sindicatura dins l’estiu del 2012. Clar, des de l’estiu
del 2012 fins que es va aprovar l’informe a finals d’abril, com
han vist vostès han passat pràcticament aquests sis mesos, una
cosa així, però si avançàssim tres mesos, són tres mesos més
que podrien guanyar-se. 

A més també un tema que no ha sortit però que també
aprofit per comentar és que, arrel un poc de l’estudi de la feina
que hem fet també amb els consells insulars i altres entitats, a
partir de l’any que ve la intenció és separar l’informe de la
comunitat autònoma sobre el compte general dels contractes i
les subvencions, com hem fet amb els consell insulars, en
definitiva, de manera que això ens permetrà alleugerir un poc
l’informe sobre el compte general i probablement fer-lo més
aviat per poder-lo dur més ràpid. 

Clar, tot són coses que s’intenten per poder dur els resultats
com més aviat millor perquè així guanyen en actualitat, tot i que
l’actualitat sempre..., el dia a dia és impossible dur-lo,
evidentment, però tenint en compte que ara hem vist informes
sobre el compte de la comunitat autònoma del 2011 mentre que
amb els consells insulars anam un any enrere, estam parlant del
2010 encara. Llavors hem de fer via per intentar córrer. 

S’ha de dir també que quant als consells insulars i quant als
termini de rendició, com he posat de relleu abans, s’ha millorat
moltíssim en relació amb altres anys. Encarar no estam en el
que tocaria, però en relació amb exercicis anteriors estan
pràcticament complint-se. El 2011 també s’ha anat avançant, és
a dir, es va avançant però potser el que hauríem d’imprimir és
una mica més de rapidesa a aquest avanç.

Jo un poc aquestes reflexions una mica de caire general, que
no només les tenim a la Sindicatura i també crec que s’han de
traslladar aquí, sinó que també en aquests distints debats que hi
ha amb altres òrgans de control extern, és a dir, Tribunal de
Comptes o altres sindicatures d’altres bandes, que ens reunim de
tant en tant, són temes comuns que més o manco ens trobam tots
per l’estil. El fet que hagi irromput amb molta importància el
principi d’estabilitat pressupostària, allò de la sostenibilitat, és
a dir, el principi de sostenibilitat financera, i que dia a dia
pràcticament s’estiguin donant dades d’execució pressupostària
molt actuals, clar, dades que les sindicatures no coneixement
directament, nosaltres ens assabentam de tots els temes pel diari,
perquè després al cap de molts de mesos rebem els comptes;
llavors aquesta és una guerra que tenim tots els òrgans de
control extern, no només nosaltres, per intentar obtenir la
informació més ràpida. 

Llavors si les entitats públiques, sigui comunitat, siguin
ajuntaments, siguin consells, són capaces de liquidar i tancar els
seus comptes de liquidació en tres mesos, no tenim per què
esperar deu mesos nosaltres a rebre la informació per després
poder fer el compte, perquè com més aviat tenguem la
informació... Potser el que s’hagi d’analitzar també és aprimar
un poc el compte general per tal que es pugui retre més aviat;
avui en dia la tecnologia permet moltíssimes coses d’aquestes,
és a dir, és que és una qüestió que hauria de ser molt més ràpida,
no és tant com el comptable del llapis a l’orella que anava
escrivint, fa cent anys, vull dir que teòricament hem de fer molta
més via.
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Si aconseguim traslladar totes aquestes iniciatives un poc a
la realitat, no només aquí, a tot Espanya pràcticament, però aquí
entre d’altres, creim que la feina guanyar i també guanyarà el
valor que s’hi pot afegir per part de l’estudi que puguin fer tant
el Parlament, com els governs, com les institucions a què va
adreçat.

Jo, a part d’aquestes consideracions un poc a nivell general,
sí que ara, si el president ho permet i li dóna la paraula, el Sr.
Salvà podrà ja contestar un poc més aquests detalls a què s’ha
fet referència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Sr. Salvà, té la paraula per
continuar.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc simplement
faré un breu comentari respecte de les paraules que ha dit el Sr.
Boned respecte del sistema de finançament.

Fins ara als informes de la Sindicatura mai no s’havia fet
esment a temes d’aquest tipus. El tema és que l’any 2011 es
produeix la primera liquidació, que es fa dos anys enrere, l’any
2009, del nou sistema de finançament, és la primera liquidació
que es produeix. Des de la Sindicatura vàrem veure a la mateixa
pàgina del ministeri, a la seva pàgina web, una anàlisi que feia
de com evolucionava el finançament homogeni per habitant
ajustat de totes les comunitats, i comparava l’anterior sistema,
que era el procedent de l’any 2001, i el de l’any 2009. Ens va
semblar incorporar aquesta informació a l’informe prou
interessant perquè s’incorporàs. Quan un veu l’evolució del
gràfic que està a l’apartat d’ingressos, els hi remet, però és una
anàlisi feta pel Ministeri d’Economia i Hisenda. La conclusió és
clara, és a dir, estam a la cua, encara, i ens referim a xifres de
l’any 2009, que és quan es produeix la liquidació. 

I per ja respondre la pregunta que em fa el Sr. Camps, que
bàsicament ens està demanant com és que passam de 4.999 a
quasi 5.800. Bé, això bàsicament l’impacte més important és el
perímetre de les entitats, és a dir, el que computa dins el SEC i
el que no està dins el SEC. Però a la comunitat autònoma tenim
entitats prou significatives dependents que per una raó o per una
altra quan es va fer l’anàlisi, el ministeri juntament amb la
Intervenció General de l’Estat, si entraven o no entraven
aquestes perquè en aquell moment tenien operacions de vendes
comercials, idò no varen entrar, però la comunitat al cap i a la
fi ha de fer front a aquest endeutament. 

Li donaré una relació d’entitats i veurà la rellevància que
tenen. Per exemple, els interessos pendents de venciment que
s’han meritat, que són de l’exercici però que van per (...) de
caixa, l’altre sistema, idò això són 9.195.000 euros.
L’endeutament de l’ABAQUA, de 342,5 milions d’euros;
l’endeutament de Ports de les Illes Balears, 67,8 milions
d’euros; l’endeutament de SEMILLA i les altres societats
vinculades, annexes a SEMILLA, 56,3 milions d’euros;
l’endeutament del Parc Bit, que tampoc no està dins el SEC,
13,650; endeutament de consorcis Pla Mirall i Plan D, 180
milions; endeutament de consorcis d’aigües, 3,4 milions;
endeutament del consorci per a la construcció del velòdrom de
Palma, 48,8 milions; endeutament de Palau de Congressos, 13,2
milions; endeutaments d’altres dependents i vinculades, perquè
quan jo li he definit aquest perímetre ja he inclòs les vinculades,
56,2 milions d’euros. Si vostè fa tota aquesta suma li sortiran
quasi 5.800 milions d’euros. Però allò substancial és que hi ha
una sèrie d’empreses prou importants -m’estic referent a
ABAQUA, Ports, SEMILLA, Parc Bit, Velòdrom- que no sé
quan tornaran revisar quines entitats entraran al SEC o no, però
la comunitat ha de fer front a aquest endeutament, i a posta els
he volgut matisar aquesta xifra. 

No sé li he respost a la pregunta...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Salvà. I en torn de rèplica, per
part del Grup Parlamentari Socialista, si vol fer-la... No. Per part
del Grup MÉS? I per part del Grup Popular, no sé si vol fer ús
del seu torn de rèplica? No?

Idò, res, acabat el debat agraïm als síndics i a la secretària
general les seves explicacions i la seva presència avui aquí entre
nosaltres, i anunciam que s’obre un termini de 60 minuts, que
ara ho regularem, 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, mentre acomiadam el síndic i els acompanyants,
decidim el recés que feim. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Srs. Diputats. Sr. Fidalgo, faci el favor de deixar les pastilles
i que tothom pugui anar a seure. Si n’hi ha un enmig i tots els
altres l’envolten és que hi ha pastilles, tabac o alguna cosa
enmig.

(Remor de veus)

Bé, els senyors portaveus saben com hem quedat amb el
debat, com el farem, per tant, respecte de les propostes de
resolució començarem primer per les presentades pel Grup
Parlamentari Socialista, per a la seva defensa tendrà, Sr. Boned,
un temps de deu minuts per parlar de la seva proposta i de les
propostes que presenta el partit... de la seva proposta, llavors ja
ho farà quan hagi presentat el Partit Popular les seves. Té deu
minuts, Sr. Boned.
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EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Breument, intentaré no esgotar els
deu minuts. Ja he fet referència en la intervenció davant els
síndics del tema referent a la complicació de l’exercici al qual
fa referència aquest informe 85/2013, fa referència a un exercici
que coincideix amb un any electoral i que, per tant, dóna com a
primera conseqüència el fet que per mor a un canvi de color
polític en el Govern de les Illes ens trobam amb dues
administracions de diferent tarannà, políticament parlant, amb
l’encomana o amb l’obligació de gestionar un pressupost, el
pressupost d’aquesta comunitat autònoma; un pressupost que
també és particular pel fet que contràriament com és el normal
en qualsevol exercici parlamentari, no és aquest un pressupost
2011 aprovat en el mes de desembre de l’any anterior per entrar
en vigor dia 1 de gener, sinó que es tracta d’un pressupost
prorrogat, es tracta del pressupost 2010 prorrogat per a
l’exercici 2011. Això ve provocat pel fet que a finals de 2010
les majories parlamentàries dels grups amb representació en
aquest parlament es veuen trastocades d’alguna manera i els
grups que donen suport al Govern queden en una minoria
parlamentària des del punt de vista que no tenen, directament,
la majoria parlamentària suficient com per tramitar i aprovar, un
pressupost. Això provoca la impossibilitat per part del Govern
de presentar amb garantia un pressupost mínimament digne i
s’entén que aplicant la normativa la millor opció és decidir la
pròrroga del pressupost 2010, i així es fa.

A pesar d’això, i durant els mesos de govern de progrés que
hi havia el primer semestre, la primera meitat de 2011, dir que
es manté la política que s’ha portat a terme durant els anys i els
exercicis anteriors, política no exempta de dificultats amb una
economia ja amb greus problemes, però a la qual es feia front i
si bé és cert que el que es ve criticant sistemàticament per part
del govern actual i l’anterior oposició el tema de l’endeutament,
no és menys cert que en aquells moments va entendre el Govern
que era necessari, fins i tot a pesar de les dificultats que això
podia suposar en algun moment, però que en moments de greu
dificultat per part de bona part de la ciutadania d’aquestes illes
era imprescindible fer-hi front, era imprescindible estar devora
els que necessitaven l’ajuda de l’administració i que si per fer
tot això era necessari endeutar-se no s’havia de pensar dues
vegades, i així es va fer.

La veritat és que dins aquest primer semestre -repetesc-
sense estar al marge de les dificultats que eren clares,
s’aconseguia d’alguna manera capejar la tempesta i fer front a
nombroses dificultats que la societat d’aquestes illes tenien i a
les quals havien de fer front i que es procurava per part del
Govern en aquells moments estar precisament devora d’ells,
donar-los el suport que en la mida del possible es podia
permetre el Govern en aquells moments.

La situació canvia a partir de les eleccions, arriba un nou
govern, arriba el Partit Popular al Govern balear, i la política
econòmica pega també una capgirada important i es veuen les
coses d’una altra manera i sobretot es gestiona la política
econòmica d’una altra manera, es passa a allò que el propi Partit
Popular denomina política ortodoxa i a partir d’aquell moment
s’entén que només hi ha una via possible i així es defensa i es
diu per part de tots els representants dels diferents estaments en
aquestes illes que només hi ha una sola via aplicable i és la de
retallar, un important paquet de retallades a diferents àrees del

pressupost de la comunitat autònoma que, desafortunadament,
afectaren, precisament, els més febles i, per tant, no amb la
mateixa mesures a tots i cada un dels ciutadans d’aquestes illes.

Entenem que això és important, que podem entrar i si és
necessari entrarem en un segon torn a algunes qüestions més
concretes, però el Grup Socialista ha presentat la proposta de
resolució que diu “el Parlament es dóna per assabentat del
contingut de l’informe 85/2013, dels comptes generals de la
comunitat autònoma tramès per la Sindicatura de Comptes i que
s’insta el Govern de les Illes Balears a atendre les
recomanacions que s’hi contenen”. 

Podríem també obri un torn de debat sobre fins a quin punt
es fa el Govern, el Govern de torn independentment del seu
color polític, es fa ressò de les recomanacions dels informes de
la Sindicatura i, per tant, s’apliquen aquestes recomanacions en
pressuposts futurs en aquests informes. Segurament
comprovaríem que la majoria d’aquestes recomanacions són
reiteratives, són repetitives i que un any rere l’altre es vénen
plasmant en els informes dels comptes generals que fa la
Sindicatura.

Dit això, i com he dit abans, tendrem l’oportunitat, si fa falta
i si així ho entenem, d’entrar en alguna consideració més
puntual en aquest exercici que -repetesc- és peculiar, és diferent.
Jo record el debat de l’exercici 2010, evidentment hi havia dues
maneres d’entendre les coses molt clares i molt diferents perquè
va gestionar un grup i va estar a l’oposició l’altre, però no és el
cas d’aquest exercici 2011 on els dos grups o tots els grups
d’aquest parlament han estat simultàniament en el mateix
exercici un mesos governant i uns mesos a l’oposició i crec que
fa que sigui un exercici diferent i especial a l’hora de tenir en
compte l’informe de la Sindicatura. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per defensar les propostes de resolució
per part del Grup Popular té la paraula el Sr. Camps, també per
un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Presentam tres propostes de
resolució, una que pràcticament és igual a la que presenta el
Grup Parlamentari Socialista i, per tant, lògicament nosaltres
votarem a favor de la seva proposta, i aquest primer punt fa
referència a demanar al Govern que segueixi les recomanacions
que es contenen a l’informe de la Sindicatura de Comptes, i
posaré tres exemples, tres exemples de com aquest govern
actual compleix amb les recomanacions de la Sindicatura de
Comptes, un, estabilitat pressupostària, hem passat d’un dèficit
l’any 2011, que és l’any en curs, és l’any que debatem, d’un
4,3% a un dèficit d’un 1,8, una reducció de més de 600 milions
d’euros de despesa menys o de dèficit menys amb relació a
l’any 2011. Per tant, primera recomanació, estabilitat
pressupostària, es compleix aquesta recomanació.
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Reducció del sector públic instrumental, una altra
recomanació que reiteradament la Sindicatura de Comptes fa a
aquesta comunitat autònoma, també es fa; 185 empreses
públiques i consorcis hi havia l’any 2011, en aquests moments
es liquiden i pràcticament quedaran a finals de legislatura unes
80 empreses públiques. Per tant, també complim i també seguim
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes.

Bestretes al finançament dels consells insulars, que també,
i en aquest informe ho diu, són extrapressupostàries i que açò,
en certa manera, és una irregularitat. Per tant, enguany, i ja de
forma que no es demorarà més, hi haurà una nova llei de
finançament dels consells insulars, s’eliminarà tot el tema de
bestretes que fins ara havia funcionat d’aquesta manera, de
forma irregular i de forma extra pressupostària. Per tant, també
una altra qüestió que el Govern demostra que segueix les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes. Això quant al
primer punt. 

El segon punt, i el llegiré textualment: “el Parlament de les
Illes Balears rebutja que, tal i com constata l’informe de la
Sindicatura de Comptes, es concedissin subvencions de forma
directe, sense lliure concurrència, per part de l’anterior govern
i dies després d’haver perdut les eleccions, a entitats i a
associacions clarament vinculades ideològicament als partits
que formaven part d’aquell govern, i màxim quan aquell mateix
govern ja no pagava els proveïdors ni les entitats de caràcter
social, discapacitats, malalts de càncer”, etc.

Deia el Sr. Boned, ens vàrem endeutar perquè havíem de
donar resposta als més necessitats, als ciutadans més necessitats
d’aquesta comunitat autònoma. Sap a qui varen ajudar vostès?
I açò surt a l’informe de la Sindicatura de Comptes, doncs miri,
i això que només varen estudiar algunes de les subvencions,
aquí n’hi una, l’expedient número 4, Institut d’Estudis Catalans,
i una altra, Obra Cultural Balear. Aquests eren als que vostès
realment ajudaven, els altres els eren igual, a aquests. A
l’Institut d’Estudis Catalans, una subvenció de 60.000 euros
aprovada dia 23 de maig de 2011, un dia després de les
eleccions. Quan vostès varen perdre les eleccions l’endemà
aprovaven 60.000 euros a l’Institut d’Estudis Catalans, com si
nosaltres no tenguéssim l’Institut d’Estudis Baleàrics o com si
nosaltres haguéssim de subvencionar entitats que són de
Catalunya, quan nosaltres som una comunitat autònoma i a qui
hem de defensar és als nostres. I Obra Cultural Balear, a l’Obra
Cultural Balear una subvenció d’una resolució de dia 25 de
maig de 2011, tres dies després de les eleccions, 100.000 euros.

Sap vostè amb 160.000 euros la quantitat de borses de
menjar que podem donar a molta gent?, sap vostè amb 160.000
euros a quantes persones necessitades de veritat podríem
ajudar? I vostès varen fer açò, a més, sobretot l’expedient
número 5, de l’Obra Cultural Balear, diu “en aquest mateix
sentit es va pronunciar la Intervenció General de la CAIB que
va fiscalitzar de disconformitat l’expedient de referència
indicant que l’interès públic, econòmic o social de l’activitat
subvencionada no basta per justificar la causa de l’adjudicació
directa”. És a dir vostès varen adjudicar de forma directa, sense
justificar-ho el suficient perquè li poguessin donar de forma
directa, 100.000 euros a l’Obra Cultural Balear. Subvencions
ideològiques a entitats ultracatalanistes, perquè si diguéssim que
defensen allò nostre, defensen les nostres modalitats, no, no,
subvencionam entitats catalanistes, ultra catalanistes, que no han

fet més que mal a aquesta comunitat autònoma. I diu aquí, entre
d’altres incidències, “la solAlicitud no explica els criteris
d’imputació al projecte de la despesa general de l’entitat”,
“justificants per import de 29.000 euros corresponents a les
despeses generals de l’OCB”, és que ni tan sols varen poder
justificar en què varen gastar aquests 100.000 euros. 

Jo crec que, evidentment, ara sabem, i açò només és un
simple exemple d’algunes subvencions que la Sindicatura doncs
a mode d’enquesta ha fiscalitzat, és que hauríem d’investigar si
hi ha hagut més subvencions d’aquest tipus donades dos o tres
dies després de les eleccions. Però repetesc, hi ha hagut
subvencions ideològiques a entitats ultra catalanistes, i aquests
són els necessitats a qui vostès varen ajudar, aquests són els
necessitats. 

Tercer punt: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a realitzar les gestions que siguin
necessàries per tal d’aclarir, si n’és el cas, les irregularitats
reflectides per l’informe 85/2013 de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears, relatiu al Compte General de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2011”.
Nosaltres demanam, avui i aquí, al Govern que totes les
irregularitats que apareixen a l’informe de la Sindicatura de
Comptes, si n’és el cas i si ho consideren oportú, s’aclareixin i
que el Govern aclareixi les irregularitats detectades per la
Sindicatura de Comptes, perquè és evident, si un informe de la
Sindicatura de Comptes que detecta irregularitats passa aquí
sense pena ni glòria i ningú no fa res, de què ens serveix?, de
què ens serveixen aquests informes si realment després açò no
té conseqüències?

Jo particularment no vull que es torni a repetir que es donin,
per exemple, subvencions dos dies després de les eleccions, i
que es donin subvencions als amics, perquè aquí parlam de
100.000 euros a l’Obra Cultural, però entre totes les
administracions d’aquesta comunitat autònoma es parla que
aquesta entitat va rebre entre 4 i 6 milions d’euros, entre 4 i 6
milions d’euros, i vostès ens diuen a nosaltres, i vostès ens
diuen a nosaltres que no miram per les persones i es gasten 4 o
6 milions d’euros a entitats que no miren per les persones, que
miren per la seva ideologia particular, la seva ideologia
radicalitzada, però realment miren per les persones? I mentre,
perquè just aquest govern va entrar a governar, l’endemà varen
aparèixer entitats de discapacitats davant la porta del Parlament
que demanaven que els paguéssim el que els devíem. 

L’informe de la Sindicatura de Comptes parla que en la
darrera legislatura es varen gastar 3.617 milions d’euros més del
que es va ingressar. Parlen que a 31 de desembre de 2011 el
romanent de tresoreria era de menys 1.839 milions d’euros. Era
impossible que vostès poguessin pagar, no es podia pagar als
discapacitats, però, això sí, 100.000 euros per als nostres amics
de l’Obra Cultural, a aquests sí els podem donar els 100.000
euros, a aquests sí, als discapacitats no, als discapacitats que
venien davant la porta amb les cadires de rodes, a aquests no. I
aquesta ha estat la realitat d’aquests darrers quatre anys.
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L’endeutament de la comunitat autònoma, segons, després
s’hi hauria d’afegir el que deia el Sr. Salvat o no, és a dir, el que
posa l’informe, de 1.068 milions a 3.674, 3.674 que són
exactament 5.000 milions; és a dir, vostès ens han endeutat amb
un increment geomètric anual, però, però brutal, brutal. Vostès,
i l’informe és claríssim, ens varen dur a una situació de fallida
tècnica i a la vegada, mentre ens duen a la fallida tècnica, sense
partides pressupostàries, sense doblers, donaven 100.000 euros
als seus amics. 

Jo crec que les propostes que nosaltres avui feim aquí són
claríssimes, són claríssimes, i jo crec que si hi hagués sentit
comú haurien de rebre suport, haurien de rebre suport perquè no
és de rebut aquest tipus de subvencions, sobretot la del punt 2,
no és de rebut que es donin dos o tres dies després de les
eleccions i, per tant, si aquesta situació és així i la Sindicatura
creu que hi ha irregularitats, el mínim és donar suport que es
pugui investigar o que es pugui aclarir el màxim possible
aquestes irregularitats detectades a l’informe de la Sindicatura
de Comptes. 

Per la meva part, res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. I ara en torn de rèplica, primer
per part del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Boned té la
paraula, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, com he dit abans, en la primera
intervenció, veuríem si feia falta entrar a puntualitzar algunes
qüestions, i evidentment després de la intervenció del portaveu
del Grup Popular és clar que sí, que fa falta i és necessari
matisar alguns temes.

Passaré per sobre d’un tema que ja n’hem parlat moltes
vegades, el tema de la necessitat de reducció del dèficit públic,
que així s’ha fet com és clar i ningú no ho ha negat, el que passa
és que ja no hi estam tant d’acord en el cost que ha tengut
sobretot per a la societat d’aquestes illes l’aplicació de la
política econòmica que ens ha portat a aquesta reducció del
dèficit, està molt clara, estar de benestar desaparegut, greus
problemes en educació, salut i afers socials, els més necessitats
greument perjudicats per la política econòmica. Aquest és el
resultat d’apropar-se, perquè ni tan sols van arribar a l’objectiu
de dèficit fixat, d’apropar-se a aquest objectiu de dèficit.

Però deixant això, com que el Sr. Camps s’ha centrat
pràcticament en el tema de subvencions i molt particularment,
tant en el punt 2 com en el punt 3, no s’ha pogut extreure de fer
referència a les subvencions per al foment del català, bé, Sr.
Camps, una cosa està molt clara, vostè o el seu partit o vostè i
el seu partit tenen un greu problema i és una fòbia absoluta al
català. Vostès no poden sentir ni escoltar el català, vostès han
d’enterrar el català. Com a mínim aquest és el seu objectiu,
esperem que siguin tan eficients com en la consecució de
l’objectiu de dèficit i que tampoc no hi arribin i que trobem
solució abans que vostès facin aquesta animalada.

Vostè diu, saben quantes coses podríem fer per als més
necessitats amb aquestes quantitats, amb aquestes.... I vostè sap
quantes coses s’haurien pogut fer per part de qualsevol govern
de qualsevol color amb 500 milions enterrats en autovies a
Eivissa fora de pressupost i amb endeutament directe? Sap què
s’hauria pogut fer amb més de 120 milions enterrats en el Palma
Arena, amb totes els problemes, dificultats i problemes judicials
que això ha comportat? Sap què s’hauria pogut fer amb més de
30 milions de sobrecost d’una obra com el metro fora un pla
director sectorial, sense que els importés ni poc, ni molt, ni mica
però que vostès havien de decidir que si el feien hi hagués o no
pressupost i finançament? O els quasi 2 milions per pagar una
maqueta d’una òpera? No sé si ho recorda vostè, Sr. Camps. Per
cert, aquests quasi 2 milions d’euros, també pagats després
d’unes eleccions, Sr. Camps. No només hi ha un govern que fa
coses que vostè entén que són irregulars. S’han fet per part de
tots.

I ja que parlam d’irregularitats, jo li diré una cosa. Miri, és
vergonyós que el Partit Popular s’atreveixi a posar en una
proposta de resolució un punt que faci referència, que digui
“associacions clarament vinculades ideològicament als partits
que formen part d’aquell govern”. Sr. Camps, de què parla
vostè?, de què parla vostè? Sap què són subvencions? Vostè
acusa els progressistes d’afavorir aquelles entitats que tenen
com a funció propagar el català. Vostès, Sr. Camps, no
subvencionaven, vostès o com a mínim els seus companys de
partit en el Govern en el seu moment, directament s’ho
emportaven a ca seva, un govern subvencionava tercers perquè
fessin política de foment del català i uns dirigents del seu partit
s’ho emportaven a la butxaca o ho enterraven al jardí, és igual
o alguns altres fins i tot pagaven actes electorals, se’n recorda
d’allò de producto 5 estrellas, Sr. Camps?, pagats amb fons
públics durant període electoral del Partit Popular?

Miri, que vostè em parli, critiqui les subvencions a dues
entitats que tenen com a funció fomentar el català, en
compliment d’un estatut que diu molt clarament que s’ha de fer
així amb les dues llengües d’aquesta comunitat autònoma, és
molt trist i no li he sentit fer ni una sola referència a totes
aquestes persones que directament robaren, Sr. Camps, i que
alguns ja són a la presó, altres estan pendents de judici i veurem
quants més acaben entrant a la presó. Aquesta és la gestió del
pressupost que feia el Partit Popular i a la que ens té acostumats.
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Per tant, jo li pregaria que si vostè vol..., com diu en el tercer
punt també, "les gestions que siguin necessàries per tal d’aclarir,
si n’és el cas, les irregularitats reflectides a l’informe 85/2013",
jo li diré que les irregularitats d’aquest informe són les mateixes
que les dels informes de cada exercici que hi ha hagut fins ara,
on es parla d’incidències i es fan recomanacions, Sr. Camps.
Hauríem d’aprendre a llegir. Incidències i recomanacions. I
s’han fet sempre. Jo li propòs, ja que vostè diu això, o bé retira
els punts 2 i 3, o bé en el 2 hi afegeix els seus companys de
partit que són a la presó. I al 3 hi afegim els exercicis 2004,
2005, 2006 i 2007 perquè també hi havia incidències i
recomanacions i, per tant, segons vostè també hi havia
irregularitats. Podem fer-ho de qualsevol de les maneres, però
crec que el millor és que quedi constància que és una vergonya
l’atreviment i l’amnèsia parcial, política, partidària i interessada
del Grup Popular quan fa crítica de la gestió de governs d’altres
colors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari MÉS,
com que no havia tengut el seu torn per no haver presentat
propostes, havíem decidit donar-li un temps de deu minuts. Jo
li don deu minuts, faci ús del que cregui convenient. Té la
paraula.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, president, no els necessitaré. Sr. Camps, jo no sé si
s’ha assabentat, però amb la pregunta que li ha fet al síndic, el
síndic li ha dit que en tot en tot el seu discurs de l'herència
inflen les xifres. Si no ho ha “pillat” és perquè no ha volgut,
però li ha vengut a dir això quan li ha demanat sobre el deute i
sobre les xifres que maneja l’informe de la Sindicatura i allò
que vostès van amollant en els seus discursos sobre l’herència.
Igual que quan diuen -que també està ple de falsedats- que al
final de la passada legislatura vàrem colAlocar, no sé si han
arribat a dir 6.000 persones a dit. Són coses tan absurdes i tan
increïbles, ...

Mirin, jo estaria disposat a votar els punts número 1 i 3 de
la seva proposta. Però en el punt número 2 vostès estan llançant
asseveracions falses i poc contrastades que jo sincerament el
convid que si vostè creu el que posa aquí per escrit, se’n vagi
directament a la Fiscalia. Jo li puc assegurar que per part del
nostre grup parlamentar, perquè aquí ens està acusant als partits
que governàvem, de prevaricació, nosaltres ens reservam les
accions legals si vostè manté aquest redactat,..., nosaltres sí que
anam als tribunals. Si realment creu el que posa aquí vagi-se’n
a la Fiscalia, sigui coherent amb aquest exercici de demanar
comptes.

Això de donar doblers a quatre dies de les eleccions, això de
donar doblers als amics ... L’Institut d’Estudis Catalans és un
organisme científic, és un organisme científic -qualcú se’n fot
per allà darrera, bé, la ignorància ja ho té, això-, l’Institut
d’Estudis Catalans és un organisme científic, no partidista, no
polític...

(Remor de veus)

Pensat per vetllar per la llengua catalana allà on sigui. Aquí
se suposa que parlam català. I fins i tot, Sr. Camps, si vostè pot

parlar avui en dia  català varietat menorquina, és gràcies a la
feina d’entitats com l’Obra Cultural Balear. Ara que d’això a dir
que els amics i no sé què... si les entitats no cobraven,
assumeixin les seves decisions polítiques, les entitats cobraven,
tard, però cobraven. Vostès són els que a l’octubre de 2011
donen ordre a Tresoreria de pagar a Acciona i no pagar als
discapacitats. No diguin mentides, home!

Maig de 2007, ampliació del contracte de la incineradora
400 milions d’euros, el mateix mes de les eleccions. I com
aquest, cinquanta mil exemples, el Sr. Boned ja n’hi ha posat un
parell. 

Jo el convid, si manté el punt número 2, li faig una invitació
des del rigor. Li propòs un text alternatiu: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern a realitzar una auditoria del deute
ilAlegítim -què vol dir això del deute ilAlegítim de la CAIB- que
contempli les despeses associades a primer, casos de corrupció
política o gestió negligent -de totes les legislatures, de les seves
i de les nostres i a veure què surt-, infraestructures
sobredimensionades metro, Palau, Palma Arena, Son Espases -
Son Espases, separem el que és hospital de referència del que és
“pelotazo” urbanístic amb la sentència del Suprem, quina és la
diferència de pressupost?, això és deute ilAlegítim-,
competències mal dotades -com recull l’informe de la
Sindicatura, més de 500 milions d’euros que fa anys que
arrossegam, sobretot en matèria d’educació i de sanitat,
finançament autonòmic no liquidat-, despesa financera
associada a finançar o equilibrar el dèficit" -amb la seva
obsessió del dèficit, que ens ha duit que l’informe de la
Sindicatura de 2011 diu que la despesa financera de 132 milions
d’euros el 2011, ara és de 800 milions d’euros; vostès són
responsables que un de cada quatre euros públics en aquest
moment es dediquin a pagar els bancs i no les persones, vostès!

(Remor de veus)

I acab amb el meu redactat alternatiu. "I exigir
responsabilitats polítiques en relació als resultats de l’auditoria".

Siguin rigorosos i facin cas a la proposta que els fa el Grup
MÉS. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Per part del Grup Parlamentari Popular
Sr. Camps té la paraula en torn de rèplica, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que el Sr. Abril no ha
entès el síndic, perquè diu que inflam les xifres. És el contrari,
el síndic ens diu que a 31 de desembre de 2011 l’endeutament
viu era de 4.999 milions d’euros, sense contemplar les entitats
dependents que són 1.800 milions d’euros, i nosaltres sempre
havíem dit 4.500 milions d’euros, més uns 1.500 de deute a
proveïdors.
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Per tant, el que dèiem nosaltres en tot cas estaria
infravalorat. Si l’endeutament viu segons la Sindicatura de
Comptes eren prop de 5.000 milions, més 1.800 d’empreses
dependents, més 1.500 de deute a proveïdors, és que són 5.800,
6.800, 8.300, 8.300 milions d’euros. En tot cas infravaloràvem
l’endeutament. Si allò que diu el síndic és cert, nosaltres
infravaloràvem l’endeutament. Per tant, tot el contrari del que
vostè ha entès Sr. Abril.

En tot cas el que m’agradaria destacar és una cosa. La
reducció del dèficit, com deia el Sr. Boned, ha tingut un cost a
la política econòmica, ha tingut un cost, és cert i aquesta
reducció del dèficit l’hem suportada els ciutadans, també és cert.
Segons el Sr. Boned l’estat del benestar ha desaparegut, els
ciutadans estam pitjor, etc., però vostè em vol dir què passa
quan a una casa es gasten 3.617 milions d’euros més del que
ingressen?, una casa, una comunitat autònoma o qualsevol altra
institució. Què passa quan acaba l’any i tens un romanent de
tresoreria negatiu de 1.839 milions d’euros? Açò és el que
vostès ens van deixar, 3.617 més de despeses que d’ingressos,
1.839 milions d’euros de romanent de tresoreria negatiu. 

I l’herència seva va ser no pagar els proveïdors, no pagar els
discapacitats, no pagar els malalts de càncer, no pagar tantes
entitats socials que fan una feina... A tots aquests no pagaven
vostès...

(Remor de veus)

I ens ralla de gent del PP que robava, vostè que és d’Eivissa,
que té tot l’equip de govern de l’Ajuntament d’Eivissa imputat,
a Eivissa!, i vostès ens rallen a nosaltres! Escoltin, tal vegada un
ha d’anar a Eivissa a explicar el mateix que ens diu vostè avui
aquí, però la realitat és aquesta. Vostès tenen un ajuntament
sencer, la capital d’Eivissa imputada, tota sencera...

(Continua la remor de veus)

I ja per acabar. “Fòbia absoluta al català”. Cap ni una...

(Continua la remor de veus)

Cap ni una. En tot cas fòbia als qui han fet del català un
negoci, a aquests sí. És a dir, no podem permetre que hi hagi
persones, entitats que s’aprofitin de la llengua nostra i de tots,
perquè és tan seva com meva, perquè és la meva llengua
materna i la meva llengua d’ús habitual, que s’aprofitin de la
llengua per fer un negoci particular. I una entitat que se’n du 6
milions d’euros per fer polítiques de català! Escoltin, diguin-me
on han anat aquests doblers, jo no m’ho puc explicar! Una
entitat que a més a més i curiosament es posiciona en contra de
les modalitats pròpies de Balears, es posiciona en contra de
l’Estatut d’Autonomia, es posiciona en contra d’allò nostre, per
defensar un model uniformanitzador de la llengua catalana,
aquesta és la realitat.

Nosaltres defensam el català com ningú...

(Algunes rialles)

Efectivament, ja poden riure...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Camps. A tots els grups, a tothom els he dit
moltes vegades que per favor no facin comentaris sobre el que
intervé. Ara ho dic, se’n fan en aquest costat, però també se’n
fan a l’altre. fins i tot s’aplaudeix, es pica. Mentre jo sigui
president els deman que no ho facin, que s’abstenguin de totes
aquestes coses. Demostrarem respecte el dia que sapiguem estar
callats quan algú intervé. I el respecte per a mi és la base de la
democràcia, en cas contrari no parlam de democràcia.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Deia que nosaltres tenim fòbia
als qui han fet del català un negoci. No podem permetre que la
gent s’apropiï de coses que són de tots. Per tant, nosaltres i des
d’aquí, és el tercer punt, demanam, si n'és el cas..., si a través de
la Sindicatura d’han detectat irregularitats, que s’aclareixin.
Volem saber què ha passat amb aquestes subvencions donades
a darrera hora, a corre-cuita, per poder beneficiar determinats
grups que són amics dels que governaven en aquell moment.

Per tant, no m’explic tampoc que no vulguin que es facin les
gestions necessàries per aclarir, si n’és el cas, les irregularitats
que es reflecteixen a l’informe 85/2013. Jo esper que una
proposta tan asèptica com és aquesta tindrà la unanimitat de
tots. És a dir, defensar que el Govern realitzi les gestions
necessàries per tal d’aclarir, si n’és el cas, les irregularitats
reflectides a l’informe, em sembla de lògica. És a dir, tothom ha
de voler aclarir les coses. Per tant, no entenc quin problema hi
pot haver en el número 3. 

En el número 2 és evident que hi ha un problema. Vostès
van fer amiguisme i vostès van beneficiar volent, a propòsit,
determinades entitats com és el cas de l’Obra Cultura. Aquest
és un cas claríssim. A darrera hora, en el darrer segon, dos o tres
dies després de les eleccions vostès els van donar 100.000 euros
a aquesta gent, quan tenien un romanent de tresoreria negatiu de
1.839 milions d’euros, quan es gastaven .3617 milions d’euros
més del que s’ingressava, quan les entitats socials que sí que fan
feina per als més pobres i per als més necessitats, aquests no
cobraven les subvencions. Aquesta és la realitat.

Per tant, em sembla molt bé, vostès van decidir no pagar els
malalts de càncer, vostès van decidir no pagar els discapacitats
per donar subvencions a aquests. És legítim que vostès facin
aquest tipus de política, però és legítim que ho reconeguin i que
ho diguin. Per tant, nosaltres avui rebutjam açò, rebutjam que
mentre hi havia gent que fan feina amb els discapacitats, que fan
feina amb els malalts de càncer, que fan feina amb els pobres i
necessitats que duen menjar a les famílies, mentre aquests no
cobraven, vostès donaven subvencions de 100.000 euros a
entitats que per a res fan feina social, simplement el que fan és
aprofitar-se del català per fer un negoci particular.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Li record que per part del Grup
Parlamentari MÉS el Sr. Abril ha fet una proposta que
convendria que ens posicionàssim per saber...

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, per part del Grup Socialista també li hem
demanat si podia retirar els punts 2 i 3.

EL SR. PRESIDENT:

Hem de saber que fan amb les solAlicituds que li fan...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per part nostra mantenim el text íntegre tal com està.
Entenem que respon perfectament al plantejament del Partit
Popular, per tant, nosaltres el mantenim íntegrament.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, així s’entén que el mantenen i no s’accepta cap
proposta de la resta de grups.

Idò passam a la votació de les propostes. Saben que primer
farem la votació de les presentades per part del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 

Per unanimitat.

Passam a les propostes de resolució presentades per part del
Grup Parlamentari Popular...

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, demanaria votació separada del punt 1.

EL SR. PRESIDENT:

Farem votació separada del punt 1...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

I jo deman votació separada del punt 3.

EL SR. PRESIDENT:

I vostè demana votació separada del punt 3. Cap problema.

Passam a la votació del punt 1 de les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Unanimitat.

Passam a votar el punt 3 de les propostes de resolució...

(Remor de veus) 

...Podem fer, vinga ja, propostes del 2 i del 3, votar el punt
2 i el punt 3, el punt 1 està votat per unanimitat. 

Votam punt 2 i punt 3 que entenc que votarà el Partit
Popular, per tant...

(Se sent una veu de fons que diu “per separat cadascun dels
dos”)

Per separat cadascun dels dos, exactament, d’acord, molt bé,
som jo que ho dic malament.

Votam el punt 2.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

Sra. Secretària, vostè ho compta molt bé això.

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor i 4 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

És que si no, llavors cobra igual...

LA SRA. SECRETÀRIA:

Perdó, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Veu? 

Ara passam a votar el punt 3.

Vots a favor del punt 3?

Vots en contra?

Sra. Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor i 4 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

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

Bones tardes i bona setmana a tots.
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