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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els
demanaria si es produeixen substitucions.

No hi ha substitucions?

II. Escrit RGE núm. 8493/17, presentat per la
presidenta de l’Agència Tributària de les Illes Balears,
mitjançant el qual tramet l’Informe de funcionament de
l’Agència Tributària de les Illes Balears corresponent a
l’any 2016.

Bé, idò segons l’article 73.2, i a proposta del president de
la Mesa, es proposa la modificació de l’ordre del dia en el
sentit de posposar o d’ajornar el punt 2, i per això m’agradaria
que els diferents portaveus es manifestassin.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres estam d’acord que
es pugui posposar aquest punt i, de fet, sí que sol·licitaríem, i
si tots els grups hi estan d’acord, sol·licitar la compareixença
de la directora de l’ATIB a fi que sigui ella que pugui explicar
l’informe de l’ATIB de 2016, que és un poc la idea que ja es va
transmetre l’any passat quan es va debatre l’informe de l’ATIB
2015.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Sí, perdó. Des del nostre grup parlamentari, des de Podem
Illes Balears, també estem d’acord que pugui comparèixer la
responsable de l’Agència Tributària de les Illes Balears per
retre comptes o per demanar aquesta informació que es
demana, i poder donar més informació. Gràcies.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, estam d’acord amb alterar l’ordre del dia.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, l’any passat ja ho vàrem demanar, efectivament, o ja
vàrem comentar, com a mínim, que seria bo que no tornàs a
passar. Per tant si podem evitar que torni passar, molt millor, i
per tant estam d’acord també amb aquesta idea.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Cap inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

I. Escrit RGE núm. 8421/17, presentat per l’Ajuntament
de Palma, mitjançant el qual tramet l’acord del Ple
d’aquest pel qual s’interessa del Parlament de les Illes
Balears que insti la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears perquè fiscalitzi diversos contractes.

Idò passam al primer punt de l’ordre del dia, i únic, d’avui,
que consisteix, una vegada aprovada per unanimitat la proposta
feta per aquesta presidència, el primer punt de l’ordre del dia
d’avui consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 8421/17,
presentat per l’Ajuntament de Palma, mitjançant el qual tramet
l’acord del Ple d’aquest pel qual s’interessa del Parlament de
les Illes Balears que insti la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears perquè fiscalitzi diversos contractes.

Torn de fixació de posicions de major a menor, tret del grup
al qual 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 Popular té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Antoni Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, avui duem aquí
a la Comissió d’Hisenda, tal com està establert normativament,
una proposta de l’Ajuntament de Palma per sol·licitar de la
Sindicatura de Comptes que faci una sèrie d’informes de
fiscalització sobre determinats contractes de l’Ajuntament de
Palma.

Nosaltres, a aquesta proposta, evidentment no ens hi
oposarem; és una proposta que ve de l’Ajuntament de Palma i
per tant ells tenen interès que es puguin estudiar, analitzar i
fiscalitzar aquests contractes. No hi tenim res a dir, per tant
nosaltres no tenim cap qüestió a comentar en aquest punt. Però
sí que volíem fer una consideració, i és que precisament a
l’Ajuntament de Palma es va debatre a un plenari una proposta
del Partit Popular perquè es va detectar que s’havia publicat al
perfil del contractant un contracte menor per un servei
d’auditoria externa d’expedients de contractació amb un import
màxim de 18.000 euros; és a dir, s’intentava des de
l’Ajuntament de Palma suplantar la funció fiscalitzadora que té
la Sindicatura de Comptes per regalar, en certa manera, 18.000
euros a una empresa perquè pogués fer una auditoria externa
sobre determinats expedients de contractació. Per tant ja va bé
que aquella proposta que va fer el Partit Popular en aquell
moment, que es va aprovar, per cert, de fet es va aprovar i es va
desistir d’aquella intenció que tenien de contractar una empresa
d’auditoria externa, i es va aprovar també per unanimitat que se
sol·licitàs de la Sindicatura de Comptes aquesta fiscalització.

Per tant, crec que avui s’ha fet el que s’havia de fer. Es va
arribar a aquest acord a l’Ajuntament de Palma gràcies, ja dic,
a una proposta del Partit Popular i, per tant, en aquest sentit ens
alegram que l’ajuntament hagués reconsiderat la seva postura
i que avui tinguem una proposta per demanar a la Sindicatura
de Comptes aquestes auditories.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201708493
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A partir d’aquí la nostra posició serà d’abstenció, perquè
per descomptat no posarem cap emperò perquè això es pugui
fer i, ja dic, el nostre vot serà una abstenció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. David Martínez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda a tots. Des del nostre
grup parlamentari, des de Podem, també estem a favor que es
pugui demanar a la Sindicatura de Comptes que es fiscalitzin
els contractes que demana l’Ajuntament de Palma, perquè
creiem que en açò consisteixen les institucions, a ser
transparents, i si hi ha qualsevol problema que el pugui
fiscalitzar una entitat independent, i açò farem sempre amb
qualsevol petició que se’ns faci d’una institució pública per
donar més transparència a les gestions públiques, que trobem
que són la part bàsica de la feina com a administradors de
doblers públics, i açò ha estat perquè hi ha hagut un canvi i la
gent ara es preocupa que es facin aquest tipus d’informes o es
facin aquests tipus d’accions.

No ens hi oposarem sinó tot el contrari, hi votarem a favor,
i també vull comentar, ja de passada, al Partit Popular que no
ens estranya que s’abstenguin en aquesta petició perquè potser
hi ha alguna cosa que no els interessa o no... o no veuen clar
què pot sortir d’aquesta fiscalització dels contractes a
l’Ajuntament de Palma; pot sortir qualsevol cosa. No sigui que
hi votin a favor i després surti qualsevol cosa i se’ls torni en
contra. Desitgem..., si no hi ha res, no passa res, però si hi ha
responsables que s’identifiquin els responsables, i sobretot que
facin cas de l’informe de la Sindicatura de Comptes, i tornem
demanar al Partit Popular que tornin els doblers de la
finançació il·legal que va sortir de l’informe de la Sindicatura
de Comptes, que no tenim notícia que encara s’hagin tornat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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. En aquest sentit nosaltres poca cosa
tenim a dir. Es tracta d’una proposta enviada per l’ajuntament,
aprovada per una àmplia majoria sense cap vot en contra. Per
tant nosaltres hi donam suport i per això hi votarem a favor. No
entenc que al Partit Popular li pareix bé però no ho vota; si a
tothom li semblàs bé però ningú no ho votàs no es faria. Per
tant nosaltres donarem suport a la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Molt ràpidament; Ciutadans en general
sempre estam a favor de tota mesura de fiscalització externa, no
només de fiscalització, d’avaluació, creiem que justament
aquest és el camí que hauríem de promoure en moltes de les
institucions actualment, i per tant davant aquesta petició ens
sembla que és, no només perquè sigui preceptiu aquest pas,
sinó perquè a més que sigui la Sindicatura que faci aquesta
feina a demanda de l’ajuntament, ens pareix que és el més
adequat.

Per tant davant d’això també votaríem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

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. Nosaltres, davant una petició de
l’Ajuntament de Palma evidentment no ens hi oposarem.
Simplement vull recordar que l’exercici amb els contractes i les
subvencions de l’any 2010 i de l’any 2011 sí varen ser
fiscalitzats per part de la Sindicatura, un informe que varen
explicar després aquí els síndics, i la resta crec que està en
investigació judicial. Per tant no sé on arribarà, però que no
quedi per nosaltres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant passam a votació l’escrit RGE núm. 8421/17. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; cap en contra; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda aprovat l’escrit...

(Interrupció de l’enregistrament)
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