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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la

sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen

substitucions. Substitucions?

No hi ha substitucions.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, perdón, perdón. David Martínez substitueix Laura

Camargo.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm. 7245/15, presentada pel

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a la consolidació de l’estat de liquidació

dels pressupostos i establiment dels mecanismes perquè totes

les entitats dependents de la CAIB trametin els comptes i les

informacions a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears;

i RGE núm. 7391/15, presentada pel Grup Parlamentari

Popular, relativa a la fiscalització prèvia a ib-salut.

A la vista de l’absència dels representants del grup

proposant de la primera proposició no de llei invertirem l’ordre

del dia. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 7391/15, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a fiscalització

prèvia a ib-salut.

Per tant passaríem al debat de la proposició no de llei RGE

núm. 7391/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular,

relativa a la fiscalització prèvia a ib-salut.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Núria Riera per un

temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda a tothom. Presentam

aquesta proposta a partir d’uns antecedents, i és el fet que l’ib-

salut com a organisme autònom té unes peculiaritats pròpies, té

un règim estatutari propi, com tots sabem, té aproximadament

14.000 empleats públics, té una borsa de personal per anar

cobrint necessitats, és a dir, té una estructura bastant important,

i un dels seus objectius és la sostenibilitat i l’eficiència,

sostenibilitat del sistema sanitari i eficiència dels recursos que

s’empren.

Tenint en compte que té un pressupost que dins la

comunitat autònoma, que són 4.200 milions d’euros, i 3.400

pròpiament CAIB sense tenir en compte altres ens públics i

transferències, l’ib-salut, amb 1.300 milions d’euros

aproximadament que té per al 2016 ocupa o gestiona, millor

dit, un 40% pràcticament, un 37 i escaig, del pressupost de la

comunitat autònoma. Si a això afegim que té una estructura

repartida en serveis centrals, les gerències dividides per illes,

hospitals, fa que el seu funcionament sigui complex i que sigui

imprescindible una gestió clara, bona, eficient, però sobretot

que hi hagi un bon control d’aquesta despesa que es fa des de

l’ib-salut per complir els seus objectius, a part del sosteniment

del sistema sanitari el que dèiem que era l’eficiència en els

recursos, i que d’aquesta manera no es dispari el dèficit de les

partides econòmiques.

Des del principi d’existència de l’ib-salut hi ha hagut

controls, bé d’auditoria externa, que es fan, a part d’auditors

privats, evidentment per la Sindicatura de Comptes, com també

interna a través de la Intervenció General de la comunitat

autònoma, i aquests controls han posat reiteradament de

manifest que és necessari garantir que es compleixin els

principis de contractació pública i controlar la despesa perquè

no sigui desmesurada. Per tant l’anterior legislatura, i en vista

de tot això, es va adoptar tota una sèrie de mesures per millorar

aquests sistemes de contractació, com és per exemple la

integració de les fundacions sanitàries dins el Servei de Salut,

com va ser també la posada en marxa d’una central de compres

perquè la contractació es fes a través d’aquesta central i

d’aquesta manera subjectar els procediments de contractació

pública a tota la normativa d’una manera més controlada; el

projecte Hermes, que era un projecte de gestió de personal que

el 2014 es va posar en marxa; la limitació dels crèdits

ampliables, és a dir, l’eliminació d’aquesta possibilitat

d’ampliar crèdits per tenir controlades les partides que es

gestionarien durant tot l’any; i després darrerament la

fiscalització prèvia a partir de 500.000 euros. La Sindicatura de

Comptes va valorar molt positivament aquesta fiscalització

prèvia; fins i tot en el seu informe fet en relació amb l’exercici

2013 deia que l’Acord de Consell de Govern de 14 de juny de

2013, que establia aquesta limitació de controlar en forma de

fiscalització prèvia les actuacions superiors a 500.000 euros, va

donar una millora al control intern.

Per tant, i amb la voluntat de poder continuar millorant en

aquesta eficiència dels recursos i de control intern d’aquesta

gestió que es fa d’aquesta gran infraestructura que suposa l’ib-

salut, el Grup Parlamentari Popular presenta aquesta proposició

no de llei, la finalitat de la qual és, en primer lloc, ampliar

aquesta fiscalització prèvia als expedients de contractació que

siguin superiors a 100.000 euros -pensam que 100.000 euros

així mateix és una quantia bastant important com per poder fer

la fiscalització abans i no després, perquè una vegada que s’han

fet els contractes evidentment es podran posar observacions

però no es podran adoptar mesures en prevenció d’aquestes-;

i després el que sí entenem que amb la dificultat que pot

suposar per a l’estructura de l’ib-salut passar d’una fiscalització

de 500.000 a una de 100.000, fins i tot per la mateixa estructura

de la Intervenció General, perquè els recursos són els que són,

el que proposam és que es faci un pla d’actuacions per anar

implantant aquesta fiscalització, no posant temps, és a dir, deim

a la proposició que es presenti el pla en un termini de dos

mesos, però aquest pla pot tenir una execució de..., tant de bo

fos immediata, d’un parell de mesos, però si ha de ser d’un any

o dos anys entenem, evidentment, que allò important és que es

vagin afegint aquests controls de fiscalització, i que l’ib-salut

presenti les possibilitats reals que té perquè això viable amb

una gestió eficient dels recursos.

Pensam que és una mesura important, pensam que ajudarà

a millorar aquesta legalitat en el procediment de contractació,

i sobretot també a la gestió eficient dels recursos, perquè si bé

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507391


HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 20 / 9 de febrer de 2016 531

 

és ver que és un servei bàsic i que la prestació dels serveis

sanitaris és molt transcendent com per posar-hi traves, també és

evident que el Servei de Salut, que té un 40% del pressupost,

requereix més que qualsevol..., o igual, almenys, que qualsevol

altra conselleria, que hi hagi aquests controls afegits perquè la

gestió no només sigui eficaç sinó que també sigui eficient en la

gestió dels recursos públics, que en definitiva són recursos de

tots els ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Torn de fixació de posicions de major

a menor, tret del grup a què pertany el president del Govern, el

qual intervendrà en darrer lloc, segons l’article 80 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula

l’Hble. Diputat Salvador Aguilera per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del nostre grup

parlamentari la nostra intervenció serà realment molt curta. La

Sra. Riera ha fet una exposició i nosaltres voldríem pensar que

la qüestió economicista no és el que mou realment l’ib-salut,

sinó que realment és l’atenció al pacient. Tenim clar que...,

tenim la preocupació, vostè ja ha fet referència al pressupost,

i realment tots els partits que tenim representació en aquesta

sala tenim molt clar que ara el Govern, igual que en el seu

moment quan governava el PP, realment utilitzar aquests

recursos amb l’eficàcia i l’eficiència oportunes és molt

complicat, molt complex.

Nosaltres sí que estem a favor de la idea d’aquesta

fiscalització prèvia. Com la Sra. Riera ha comentat, i en el seu

moment també ja fa mesos, quan els síndics de Comptes varen

comparèixer en aquesta cambra per explicar-nos una mica

determinades recomanacions i els informes, sí que feien present

que determinats expedients o la forma de contractació, etc.,

etc., sobretot a l’ib-salut es podria millorar. Nosaltres tenim

molt clar que, des del nostre grup parlamentari, tot el que sigui

control i transparència dins la CAIB tendran tot el nostre

suport, sigui el Partit Popular, Ciutadans o qualsevol altra

força, perquè pensem que ha arribat ja el moment d’intentar

que aquests doblers, aquests impostos, sous que la CAIB

utilitza sempre estiguin o justifiquin el seu ús.

Entenem que és realment complex, i sobretot una mica des

del coneixement, i sobretot en l’apreciació que ha comentat

abans la Sra. Riera, ja ho hem comentat amb els portaveus

d’altres formacions, que passar aquesta fiscalització, en el

primer punt, com vostè ens proposa, passar de 500.000 euros

a només 100.000 euros és una relació molt important. Penso

que tenim tots clar que realment dins l’ib-salut es mouen uns

expedients amb un elevat import, i per tant no veiem molt

clarament que aquesta acció fiscalitzadora prèvia no provoqui

paralització o alenteixi realment el dia a dia d’aquest

organisme. Per tant pensem que podríem intentar arribar amb

una esmena, segurament el portaveu del Partit Socialista podrà

fer una proposta, per intentar arribar a aquest punt. 

I sobre el punt 2, que també comentarà, m’imagín, la resta

de formacions, també pensem que només com a màxim dos

mesos tothom sap perfectament com funciona l’administració,

per a desgràcia moltes vegades no només dels pacients sinó

també dels treballadors i del funcionament en si de les diferents

administracions, realment és un termini molt, molt curt, que

possiblement després podríem ampliar a tres mesos. Per tant

quedem una mica a veure les diferents possibles esmenes que

els diferents partits puguin presentar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Antoni Reus per un

temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Senyors diputats, tots coneixem els

problemes de l’ib-salut, perquè entre altres coses es varen posar

de manifest a l’informe de la Sindicatura que ens varen

presentar els síndics aquí no fa gaire, i evidentment estam

totalment d’acord que s’han d’anar adoptant progressivament

més mesures de control, i no només de fiscalització prèvia,

perquè l’ib-salut funcioni d’una manera més eficient i amb un

major control tant de la despesa pública com de la contractació,

i em referesc a contractació tant de serveis de contractació

pública com dins l’àmbit de personal.

Compartesc amb el portaveu de Podem que, clar, si el Partit

Popular l’any 2013 va ficar aqueixa fiscalització de 500.000

euros i ara se’ns proposa que hagin de ser 100.000, no tenc clar

que en el Parlament siguem capaços de proposar raonadament

que hagin de ser 100.000; de 100.000 euros a 500.000 hi ha un

món, i si es va fer en el seu moment per 500.000 realment

degué ser per qualque cosa. Jo crec que s’ha d’anar reduint

aqueixa quantitat, però proposar que hagin de 100.000 crec que

sense que l’ib-salut faci una valoració -que estam totalment

d’acord amb el punt 2-, sense que es faci una valoració a veure

de quina manera es podria fer i a quines quantitats es podria

arribar, crec que..., no ho acabam de veure clar. A part d’això,

totalment d’acord. 

També és vera el que ha comentat el company de Podem,

que dos mesos per presentar qualsevol cosa és un termini que

realment l’administració... No sabem si en dos mesos aquesta

petició arribarà a la taula de qui ha d’arribar; ho dic en part en

broma, però sí que és vera que dos mesos, just de moure

papers, és molt poc termini. 

Per això nosaltres creim que s’haurien de retocar aquests

dos aspectes de la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Josep Melià per un temps de deu minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Em sap greu haver arribat tard i per

tant no intervendré.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies..., gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font

per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Sense cap mena de dubte el control dels

comptes públics és fonamental tant per al bon funcionament de

l’administració com per a la rendició de comptes davant la

ciutadania. 

La memòria de la Sindicatura de Comptes expressa des de

fa temps disfuncionalitats a l’ib-salut, la qual cosa fa evident la

necessitat d’aquesta fiscalització. Per exemple, aquest passat

2014 es van trobar amb 130 milions d’euros sense

pressupostar; curiosament l’any 2014 es va implantar un nou

sistema informàtic de gestió de nòmines i contractes de

subministraments i la Sindicatura també hi va trobar

irregularitats. És evident que trobar aquelles mesures de control

tan necessàries no és fàcil. Per açò creim que s’ha de trobar una

solució que sigui adient per al funcionament de l’ib-salut una

mica en la línia del que ha comentat el company de Podem, i a

la vegada que doni resposta a la transparència d’obligatori

compliment per a qualsevol govern.

Quedam també a l’espera de si surten esmenes que puguin

completar aquesta PNL. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Sr. Xavier Pericay per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

nosaltres veim amb bon ull aquesta proposició no de llei. És ver

que l’ib-salut té uns problemes, com són, com ha manifestat el

diputat Aguilera, l’atenció immediata, a vegades, que fa les

demores en els processos s’hagin de relativitzar fins a cert punt.

És ver que això crea un plus de burocràcia quan intentem

agilitar un poc l’administració, també, perquè els processos

també siguin més ràpids, però crec que l’objectiu justifica un

poc tots aquests inconvenients, un objectiu que és de control

de..., de control del descontrol, per dir-ho així, pressupostari,

comptable, que hi ha de manera bastant recurrent en aquest

organisme, pel que hem pogut llegir, en fi, en els darrers temps.

Pens que per ventura també demanar un pla i donar només

dos mesos per elaborar-lo és poc temps, és a dir, que per

ventura aquí podríem cercar una fórmula de, en fi, de

transacció per veure si aquest punt el podem votar a favor, però

en general la proposta és una proposta que a nosaltres com a

mínim ens pareix bé.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyor...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, perdó, ja estic, sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, ha acabat, Sr. Pericay? Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup

Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Andreu

Alcover per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Miri, nosaltres amb l’esperit de la

PNL hi podem estar d’acord, perquè entenem que està

orientada a millorar la gestió i el control de l’ib-salut, gestió i

control que ja vàrem veure que estan, no vull dir absolutament

descontrolats, però sí que hi ha una gestió que impossibilita que

la Sindicatura de Comptes no vulgui emetre un informe

favorable sobre el control de la seva gestió, i això és

preocupant, és preocupant. Això va passar l’any 2013; l’any

2013 la Sindicatura va dir que hi havia tant de descontrol que

no es podia emetre l’opinió. Això és culpa del PP? Jo entenc

que no, ho dic sincerament, i ho vaig dir quan la Sindicatura

també va presentar els comptes. L’ib-salut és prou complex

com per..., escolti, les regles que funcionen a qualsevol

conselleria, a qualsevol administració normal, a l’ib-salut s’han

de veure mínimament alterades. No vol dir que hi hagi d’haver

un descontrol, eh?, jo no dic això, però sí que qui sap quins són

els controls que poden anar bé per incrementar l’eficiència de

la seva gestió segurament les persones no estam assegudes aquí

sinó que estan assegudes dins el mateix ib-salut, que són les

que veuen diàriament quins són els problemes i els focs que han

d’apagar diàriament.

De manera que, a quina conclusió vaig arribar quan vàrem

venir els síndics aquí? Que l’ib-salut ha de millorar, ha de

millorar en això. Si aquest és l’esperit de la PNL, en això estam

d’acord crec que quasi tots, i han de millorar no només la gestió

sinó també el control, la transparència, etc., etc., etc.; ha d’anar

millorant. Per tant nosaltres sí que havíem presentat una

esmena, la presentaré in voce a veure si el Partit Popular hi pot

estar d’acord, perquè entenem que si l’única mesura que

proposam és la de fiscalització prèvia de 100.000 euros la

Sindicatura l’any que ve i l’altre i l’altre continuarà venint aquí

i dient “escolti, no podem emetre opinió perquè allò és un

desgavell”. Si l’única mesura que aplicam és aquesta, ja es va

aplicar la de 500.000 euros i varen venir aquí a dir que era un

desgavell; si baixam aquests 500.000 euros, perquè ens agrada

la xifra de 100.000 euros els baixam a 100.000 euros, la

Sindicatura continuarà venint aquí i dirà que la gestió és un

desgavell. El que s’ha d’implantar, entenc jo, és un conjunt, una

bateria de mesures.

He cregut entendre de l’exposició de la Sra. Riera que una

cosa així es va anar fent: ha parlat de la central de compres, del

projecte Hermes, de la limitació dels crèdits ampliables... Per

tant el nombre de mesures que es va anar implantant no es va

limitar a la fiscalització prèvia d’imports superiors a 500.000
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euros; per tant sí que estam d’acord que no hi ha d’haver una

única mesura que arregli la gestió. A mi se me n’acuden moltes,

les mesures de transparència es poden incrementar moltíssim a

l’ib-salut; els contractes programa, que ara han tornat; les

normes de contractació, una aprovació de normes de

contractació, cosa prevista a la Llei de contractes del sector

públic; fer concursos d’homologació, etc.; però -repetesc-, qui

sap què s’hauria de fer és gent de l’ib-salut i, evidentment, gent

d’Intervenció de la comunitat que són els que en definitiva, tant

a priori com a posteriori, controlen les despeses d’allà. 

Per tant, propòs, i llegiré l’esmena per veure si hi aniria bé,

seria, diria una cosa així, “el Parlament de les Illes Balears insta

el Govern de les Illes Balears -o al Govern balear- a establir

mesures tendents a millorar els procediments, controls i gestió

del servei de salut per tal que no es torni a produir els

incompliments de legalitat que impediren que la Sindicatura de

Comptes emetés informe favorable en l’auditoria de comptes de

l’any 2013".

Quant al punt segon, jo ampliaria el termini de dos mesos

a tres mesos, a pesar que segueix sent bastant ajustat, però

entenc que no ens anam... perquè aquí es tracta de definir un

pla d’actuació de mesures. De fet, el Partit Popular en els punts

1 i 2 hi ha una certa contradicció perquè en el punt 1 parla

d’una mesura, que es fiscalització prèvia de més de 100.000

euros, en canvi en el punt 2 parla de presentar un pla

d’actuacions. Escolti, fiscalitzar més de 100.000 euros és posar

una firma, a partir d’avui es fiscalitza prèviament totes les

despeses de més de 100.000, s’ha acabat, i totes es fiscalitzen,

no hi ha d’haver una progressivitat o no té per què ser-hi.

Evidentment hauríem de fitxar interventors per a l’ib-salut,

hauríem de planificar recursos i més, però un pla d’actuacions

així en plural sembla que hi ha més mesures que es poden

aplicar per millorar aquesta gestió, i per aquí va el nostre sentit.

Si a aquesta esmena se li ha d’afegir que dins aquestes

mesures hi ha d’haver una reducció gradual de l’import a partir

del qual es fiscalitza prèviament, també va bé, però passar de

500 a 100, escolti, quin estudi hi ha que digui que a partir de

100.000 euros la gestió ja anirà bé? No n’hi ha cap, per què no

50, 150 o 200? Què és una pedrada? Si és una pedrada estarem

d’acord que allò que s’ha de fer és comanar aquest estudi al

propi ib-salut de comú acord amb la Intervenció i que presentin

aquí un pla d’actuacions que ens digui com milloraran aquesta

gestió i sobretot com la milloraran per tal que la Sindicatura no

torni a emetre informes favorables, i parl d’informes en plural

perquè estic segur que l’any 2014 -i no tenc cap informació-

tornarà a ser exactament igual. I si no canviam, l’any 2015, que

ja serà part d’aquest govern, també continuarà igual.

Per tant, no és un problema de color polític això, és que

l’ib-salut és prou complex com perquè la gestió es vagi

millorant gradualment i no a cop de... un cop damunt la taula

que pareixeria que és, o així ho entenc jo, aquesta reducció de

500 a 100.000 euros. Si pareixeria bé, nosaltres no tenim cap

problema a aprovar una cosa d’aquestes i, evidentment, en el

benentès que qui sap millor què pot fer per millorar sense que

afecti el servei que presta l’ib-salut, i en això crec que hi estam

d’acord tots que cap mesura que nosaltres apliquem ha

d’afectar el servei directe als malalts, això crec que no importa

ni discutir-ho, és gent de l’ib-salut.

Per tant, que vengui gent de l’ib-salut juntament amb

Intervenció i d’aquí a tres mesos ens presenti el pla de mesures

que ha de fer per millorar la gestió de l’ib-salut.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Té la paraula per contradiccions el

grup proposant per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies per les intervencions.

Nosaltres, des del Grup Popular, el que volem dir és que si

presentam aquesta proposició no de llei és precisament per

millorar aquests controls. Si amb relació al que s’ha comentat

es diu que bastaria, com que són serveis sanitaris, anar gastant

tot el que sigui necessari perquè hem de prioritzar el servei

sanitari per la despesa que suposaria, bastaria que cada gerent

de cada gerència o els directors dels hospitals anassin

gestionant, governar significa gestionar i gestionar de forma

eficient.

Per tant, ens pareix que és necessari que hi hagi aquesta

estructura de l’ib-salut per gestionar de forma eficient i no

només les gerències. Tenint en compte l’impacte que té l’ib-

salut i el volum, com he dit en el principi que té, consideram

que és important que hi hagi aquesta fiscalització i que es vagi

millorant. 

Si una conselleria com, per exemple, la Conselleria

d’Educació que també presta un servei bàsic, que també té un

volum de recursos humans similars, que també té un import

pressupostari bastant voluminós, pot fer aquesta fiscalització

prèvia, si altres conselleries en serveis socials o altres tipus de

serveis bàsics ho poden fer, també ho poden fer els serveis

sanitaris, per què no ho pot fer si ho fa la Conselleria de Salut

perquè no ho ha de poder fer el servei de salut?

Que se’ns presenti una esmena que diu que es dotin mesures

en general per part de l’ib-salut si l’ib-salut ja adopta mesures

en generals de sempre per això té uns serveis jurídics, per això

té una secretaria general i té uns serveis de contractació i per

això té uns assessors. Per tant, si no concretam aquestes

mesures a nosaltres ens sembla que no serviria de res, si el

problema és que es presenti el pla d’actuacions en dos mesos

podem posar tres mesos o quatre, com comentaven els senyors

de Podem. Si el problema és que la fiscalització és de 100.000

euros, m’és igual posar-n’hi 200, 300... l’important és reduir,

per què vàrem posar 500? Perquè es va posar una gestió que en

aquell moment des de l’executiu del Partit Popular va

considerar que era viable, l’important és anar posant una gestió

cada vegada més controlada si no, on és l’avanç? M’és igual si

no posam 100.000 euros, però qualque cosa hem de posar

perquè si no concretam i nosaltres instam, em fa l’efecte que

d’aquí a un parell de mesos veurem com les partides de 2016,

per exemple, s’han desbocat i l’ib-salut quedarà fora pressupost

i tornarem a tenir un informe de la Sindicatura de Comptes que

no pugui aprovar els comptes que es facin, perquè no és cap

novetat que en el 2012 hi hagués una gestió descontrolada, és

una gestió que durant molt de temps és un mal endèmic de l’ib-
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salut. Per tant, no és una gestió del Partit Popular, és una gestió

de la dificultat que té aquella estructura.

Per tant, no podem acceptar la moció de dotar un pla de

mesures en general. Si es vol afegir aquest punt de dotar el pla

d’actuacions a la nostra modificant les quanties i els mesos, ens

pareix correcte, però si no, nosaltres mantindríem la nostra

proposició no de llei perquè l’important és que els controls es

facin en unes determinades quanties i en uns mesos concrets

per presentar aquest pla d’actuacions perquè sigui real, perquè

sinó pensam que tornarà quedar a l’aire i seria un brindis al sol.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Per tant, s’entén que no s’accepta

l’esmena...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... o volen obrir un minut per intentar...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... un minutet, donam dos minuts per pactar una ...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Podem fer un recés d’un minut o dos...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

És que jo li havia passat una...

EL SR. PRESIDENT:

Suspenem per dos minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió, la portaveu del grup proposant pot dir

com ha quedat l’esmena.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, vegem, el que acceptaríem seria que la proposició no de

llei es modificàs en el sentit de dir que “el Parlament de les

Illes Balears insta el Govern a ampliar la fiscalització prèvia

del Servei de Salut en aquells expedients administratius de

contractació de béns i serveis de forma progressiva fins arribar

a imports superiors a 300.000 euros” i a més que “el Parlament

de les Illes Balears insta el Govern a presentar en el termini

màxim de tres mesos un pla d’actuacions que inclogui aquesta

mesura i altres per a la seva progressiva implantació en els

expedients de contractació de béns i serveis amb expressió dels

mitjans personals i materials que són necessaris per a aquesta

finalitat, tant a Intervenció General de la comunitat autònoma

com als propis serveis de contractació del Servei de Salut

expressant igualment el seu cost i els terminis per a la seva

implementació”.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Esperem que torni a incorporar-se el

portaveu del PSOE, Sr. Alcover.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. Sr. Alcover i tots els portaveus dels

grups parlamentaris, accepten la proposta que ha expressat la

portaveu del Grup Popular?

Perdó? El Sr. Alcover diu...

(Remor de veus)

Sra. Riera, podria tornar dir la...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent

proposició de no de llei esmenada amb el consens o després

d’haver debatut amb els altres grups, la proposició no de llei és

la següent: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

les Illes Balears a ampliar la fiscalització prèvia al Servei de

Salut a aquells expedients administratius de contractació de

béns i serveis de forma progressiva fins arribar als 300.000

euros en el termini en què es consideri convenient. El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears que en el termini màxim de quatre mesos presenti al

Parlament de les Illes Balears per al seu debat i consideració un

pla d’actuació que reculli la mesura anterior, així com altres

mesures que es puguin considerar adients en els expedients de

contractació de béns i serveis del Servei de Salut amb expressió

dels mitjans personals i materials que són necessaris per a

aquesta finalitat tant a Intervenció General de la comunitat com

en els propis serveis de contractació del Servei de Salut,

expressant igualment el seu cost i els terminis per a la seva

implementació”.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Per tant, s’accepta per part de tots els

grups aquesta redacció.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Una cosa...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Quan parla de..., bé, si ja han llegit “un pla d’actuacions per

a la progressiva implantació d’aquestes mesures”, no?, ho ha

dit..., d’acord.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda acceptada aquesta proposta? Passam a votació... hi

ha algú que demani la paraula d’algun grup parlamentari, bé...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

De totes maneres, havíem quedat tres o quatre mesos, ja sé

que...

(Remor de veus)

...quatre mesos?, perfecte, perfecte.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, passam a votació la proposta RGE núm.

7391/15.

Vots a favor? 

Queda aprovada per unanimitat, d’acord.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 7391/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular,

relativa a la fiscalització prèvia a ib-salut.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7245/15, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a consolidació de l'estat de liquidació

dels pressuposts i establiment de mecanismes perquè totes

les entitats dependents de la CAIB trametin els comptes i

les informacions a la Sindicatura de Comptes de les Illes

Balears.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.

7245/15, presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS, relativa a consolidació de l’estat

de liquidació dels pressupostos i establiments de mecanismes

perquè totes les entitats dependents de la CAIB trametin els

comptes i les informacions a la Sindicatura de Comptes de les

Illes Balears. Per defensar-la té la paraula el Sr. Josep Melià

per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposta neix a partir de les

conclusions dels darrers informes que ha presentat la

Sindicatura de Comptes a aquesta comissió i, per tant, l’únic

que intenta és convertir en una iniciativa algunes conclusions

d’aquests informes que ens semblen necessàries que el Govern

assumeixi, que el Govern transformi a l’hora de presentar els

seus comptes perquè existeixi un major i un millor control

financer del funcionament dels comptes públics i sobretot dels

comptes de la comunitat autònoma.

Concretament són dues iniciatives molt simples, una és que

el Govern balear elabori la consolidació de l’estat de la

liquidació dels seus pressupostos i el resultat de l’exercici i que

estableixi mecanismes perquè totes les entitats del sector públic

instrumental trametin la documentació així com pertoca a la

Sindicatura de Comptes perquè pugui fer aquest control que,

avui dia, fins als darrers informes que tenim, no es produeix. 

Per tant, el que volem és que hi hagi consolidació i que tot

el sector instrumental enviï la documentació com pertoca. És

molt simple, però fins ara no s’ha aconseguit i, per tant, volem

insistir i pressionar perquè sigui un objectiu que s’assoleixi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Torn de fixació de posicions de major

a menor, tret del grup al qual pertany el president del Govern

el qual intervindrà en darrer lloc segons l’article 80 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears. Per tant, pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Camps

per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, vull disculpar-

me per haver arribat tard, estava convençut que començàvem

a les cinc i era a les quatre i mitja, i els agraesc també el canvi

de l’ordre del dia a fi de poder intervenir en aquesta proposició

no de llei.

Molt breument, nosaltres donarem suport a la proposta que

avui ens planteja el Grup Parlamentari El Pi, estam

completament d’acord amb el seu plantejament, de fet la

Sindicatura de Comptes -com molt bé ha dit el Sr. Melià- ha

avisar reiteradament que hi havia una sèrie d’incompliments

per part de determinades entitats i determinades empreses

publiques del sector públic instrumental i, per tant, creim que

es fa necessari donar aquest toc d’avís i instar el Govern perquè

faci les mesures o prengui les mesures adequades perquè açò es

pugui solucionar.

Ja dic, la Sindicatura de Comptes ja fa molts d’anys que

indica les seves limitacions a l’hora de poder fer com toca i

amb tot el rigor possible els informes, precisament perquè

determinades entitats no presenten tota la documentació i, per

tant, el que feim és compartir la proposta d’El Pi i compartir

tant el primer punt, quant a elaborar... quant al fet que s’elabori

la consolidació de l’estat de liquidació dels pressupostos i del

resultat de l’exercici, del balanç i del compte de resultats

economicopatrimonials del comptes de l’Administració de la

CAIB, és important poder presentar de forma consolidada tot

el que és la comunitat autònoma, en aquests moments no es pot

fer, no es pot fer perquè precisament determinades entitats no

presenten els seus comptes.

Compartim també el segon punt de la proposició no de llei

a fi que es puguin establir aquells mecanismes necessaris per

garantir que les entitats del sector públic instrumental remetin

aquesta informació a la Sindicatura en temps i en forma.

Crec que entre tots s’ha de facilitar la feina a la Sindicatura

de Comptes. Crec que la Sindicatura de Comptes fa una feina

segurament no prou valorada i que és un exercici que tots hem

de fer de transparència de poder presentar aquests comptes, que

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507245
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puguin ser fiscalitzats i que es puguin presentar els informes a

la Sindicatura, i ja que tenim un govern, que sempre ha dit que

és molt transparent, fins i tot ha creat una conselleria de

transparència, més que mai s’hauria de vetllar perquè aquesta

transparència fos possible i que tots els organismes d’aquesta

administració pública de la comunitat autònoma efectivament

demostrin aquesta transparència i presentin en aquest cas els

comptes en temps i forma, tal com demana la Sindicatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Sr. Salvador Aguilera per un temps

de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. El que..., sobretot al Sr.

Camps li agrada utilitzar la transparència i fer referència que el

Govern o nosaltres també..., no?, sembla... jo m’imagín que en

el seu govern també, quan vostès governaven volien que tot el

que es fes tengués aquesta transparència, un control i sobretot

que la ciutadania hi arribés, no? Ho ha comentat i ho ha

manifestat anteriorment, nosaltres pensem que és necessari i per

això estem aquí, sobre el tema de la fiscalització.

La ciutadania no entén moltes vegades, i personalment,

quan els síndics de comptes varen venir aquí, encara que ja ho

havíem llegit a premsa, que determinats organismes no

presentin en temps i en forma els comptes, sincerament els

ciutadans queden una mica bocabadats, no sé quina expressió...,

no?, Hacienda somos todos o bé, al final si la mateixa CAIB o

alguns organismes no presenten els seus comptes com pertoca,

sincerament haurem de demanar als responsables d’aquesta

administració o d’aquell ens perquè no fan el que pertoca i

està... segons la llei. Per tant, és responsabilitat del Govern,

independentment de les forces polítiques que governen, que

realment es faci complir aquesta llei.

Ja en el seu moment també -i hi vaig intervenir jo- tenim

l’inconvenient, i el Sr. Camps perfectament ho sap, i la resta de

diputats i diputades, que la feina que es fa de fiscalització des

de la Sindicatura de Comptes és massa tard i és una percepció

personal com a professional, com a comptable, que hi he

dedicat part de la meva vida, no?, sincerament..., justament

parlàvem abans de l’ib-salut, això ho podem traslladar a

qualsevol ens, organisme, etc., quan hi ha unes recomanacions

i s’examinen i es proposen aquestes recomanacions, arriben

dos, tres o quatre anys com ja en el seu moment ens varen

contar els síndics de comptes. 

Per tant, estam molt d’acord amb aquesta proposició que

presenta El Pi, entenem perfectament que s’articulin aquests

mecanismes per obligar i per garantir realment que s’han de fer

les coses quan i com pertoca i també una de les coses que

personalment em va cridar l’atenció, i això el Sr. Andreu també

ho va comentar en la seva intervenció, és que la CAIB no

tengui homologat tot el seu pla comptable, és a dir, ho tornem

a repetir: com a ciutadans no entenem que dins una empresa, i

vull utilitzar des del punt de vista de la comptabilitat... que tots

els diferents centres de treball no utilitzin el mateix pla

comptable i després es pugui  consolidar, sincerament, això és

un anacronisme i haurà de cercar..., ja sabem o almenys això

m’ha transmès el Sr. Andreu, que sembla ser que al final ja

tindrem per als pròxims comptes aquesta homologació o

utilització per a tots els organismes, ens, etc., que formen part

de la CAIB. Per tant, creiem que és necessària aquesta

proposició no de llei, la votarem a favor. 

Per acabar, vull recordar que és responsabilitat del Govern

veure si realment una de les seves conselleries, organismes,

ens, etc., que no presentin els seus comptes quan i com pertoca

que utilitzem les mesures necessàries perquè això no torni a

passar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Reus per un

temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Expressam també el nostre suport a la

proposta, ja ens vàrem manifestar amb un termes similars a la

compareixença dels síndics de comptes a la sessió de la

Comissió d’Hisenda de 13 d’octubre on, entre d’altres, vàrem

adoptar una resolució a proposta nostra que era “instar les

entitats vinculades i dependents del sector públic de les Illes

Balears a enviar en els terminis establerts els seus comptes

generals a la Sindicatura de Comptes, així com a colAlaborar al

màxim en la solAlicitud de documentació que aquesta li

realitzi”.

Coincidim també amb les valoracions que feia el portaveu

de Podem respecte de la progressiva implantació del pla

comptable i que es puguin consolidar tots els comptes de tot el

sector autonòmic de l’administració. 

Per tant, només expressar el nostre suport a la proposta i no

hi ha res a afegir.

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font per

un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Seré molt breu. Quan fa un parell de

mesos varen venir de la Sindicatura de Comptes a presentar-nos

la memòria, vàrem observar, ja ens va cridar l’atenció, que

algunes entitats no presentaven la informació necessària a la

Sindicatura. En aquell moment vàrem comentar que fóra bo que

des del Parlament féssim una empenta per tal d’ajudar la tasca

fiscalitzadora de la Sindicatura i vet aquí que El Pi s’ha avançat

presentant aquesta PNL a la qual donam tot el nostre suport.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, encara seré més breu perquè el que anava a dir ho acaba

de dir justament la diputada que m’ha precedit. Per tant, crec

que fem el que hem de fer i en aquest sentit la proposta que El

Pi ens presenta és la proposta que va en el camí en què hem

d’anar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Andreu Alcover per un temps de

deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres volem votar a favor

d’aquesta proposició, ja ens sembla bé, només és que hi

voldríem fer una esmena in voce per fer el calendari d'aquesta

consolidació dels comptes i voldríem proposar afegir al final

del punt 1: “amb el següent calendari: a partir de l’any 2015 el

sector públic administratiu i a partir de l’any 2016 el sector

públic instrumental”, perquè com ha dit el Sr. Aguilera no totes

les empreses públiques a l’any 2015 es varen fer amb el mateix

pla comptable i la consolidació és... no vull dir impossible,

però sí complicadíssima. Per tant, si s’afegeix això ja ens aniria

bé.

Respecte del segon punt, no sé..., bé no sé si ho han tengut

en compte, però realment ara que m’hi he fixat, quan parlen...

de les entitats del sector públic instrumental l’any passat que no

va lliurar en temps la informació a la Sindicatura de Comptes

només n’hi va haver una, que era el Consorci Formentera

Desenvolupament, i segurament..., no és un problema pel sector

públic instrumental de la comunitat no entregar en temps els

comptes a la Sindicatura, perquè de tots els que hi ha només

n’hi va haver un l’any passat, l’any 2014, que no el va entregar

en termini que era el Consorci Formentera Desenvolupament,

ho podem..., evidentment, ja està bé, instar el Govern balear

que no se’n retardi ni un, però vull dir que això que ja està bé

no és que sigui un problema molt greu perquè com dic només

n’hi va haver un i jo no sé quin personal té de comptabilitat

aquest consorci, però sospit que són molts pocs, per això

degueren entregar tard els comptes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Té la paraula per a contradiccions el

grup proposant per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Acceptam l’esmena in voce al

punt 1 i el punt 2, parl de memòria perquè no tenc l’informe de

la Sindicatura, però pensava que eren més els organismes o les

entitats que no havien enviat la documentació, però bé, en tot

cas, sempre està bé fer una crida perquè l’enviïn tots aquells

que no l’hagin enviada, siguin els que siguin.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per tant, es considera que tots els

portaveus dels grups parlamentaris accepten aquesta esmena in

voce?, algú vol intervenir? S’accepta l’esmena.

Per tant, passam a votació la Proposició no de llei RGE

núm. 7245/15, amb l’esmena incorporada. Se suposa que

s’aprova per unanimitat, és així? Molt bé.

Recordar a tots els diputats que l’horari és el que ve a

l’ordre del dia, llevat d’excepcions que seran informades

correctament.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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