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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyors i senyores diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeix
alguna substitució.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, presidenta. Pel Grup Parlamentari Socialista, en
substitució de Pilar Costa, Jordi Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí.

Assisteix a aquesta comissió l’Hble. Sr. Joan Rosselló i
Villalonga, síndic major de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, i ve acompanyat de l’Hble. Sr. Bernat Salvà i
Alloza, síndic; de l’Hble. Sr. Fernando Toll-Messía i Gil,
síndic; i de l’Excma. Sra. Catalina Crespí i Socias, secretària
general.

M’agradaria preguntar abans de començar la sessió si estan
tots els portaveus d’acord que els informes i els síndics parlin
tot seguit, i després es passi al torn de rèplica per part dels
grups, si tenen algun inconvenient...

Gràcies. Llavors a continuació té la paraula l’Hble. Sr. Joan
Rosselló i Villalonga per fer l’exposició oral.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i
Villalonga):

Moltes gràcies, presidenta. Diputats i diputades, abans de
començar amb l’exposició dels informes era donar-los la
benvinguda a tots, perquè quasi tots són nous en aquesta
comissió, i supòs que així com na Joana Maria Campomar
havia estat un parell de vegades com a mínim assistint, però la
resta tots són nous. Nosaltres hem seguit una dinàmica fins
ara; si l’hem de canviar o qualsevol cosa, bé, són els diputats
mateixos que ens ho han de dir, però bé, en principi
presentarem així com ha dit la presidenta. Per tant, primer de
tot, la benvinguda a tots vostès.

En primer lloc, procedirem a presentar l’informe
159/2018 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponents a l’exercici 2016, i demanaria a la
presidenta la paraula per al síndic Bernat Salvà perquè pugui
fer aquesta presentació, ja que és el responsable de l’àrea que
l’ha realitzat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cap problema. Té la paraula el Sr. Bernat Salvà i Alloza,
síndic.

I. Escrit RGE núm. 632/19, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant
el qual tramet l’informe 159/2018, dels comptes anuals
de la Universitat de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2016.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, l’informe núm. 159 dels comptes anuals de la
Universitat corresponents a l’any 2016 que avui els present es
va aprovar de forma definitiva pel Consell de la Sindicatura el
passat 21 de desembre de l’any 18. És un informe de caràcter
general sobre l’examen i la comprovació del compte general
de la Universitat, i la Sindicatura l’ha de realitzar anualment
d’acord amb el previst a l’article 18 del seu reglament.

Dit això i entrant ja en el contingut de l’informe, que
consta de 7 apartats, cal comentar el següent: al primer punt,
d’introducció, es delimita entre altres qüestions el seu àmbit
subjectiu, format per la Universitat pròpiament dita, l’entitat
dependent Fundació Universitat Empresa, i les entitats
vinculades Consorci per al Foment d’Infraestructures
Universitàries, el COFIU, i el Consorci Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears, així com el Consorci de
l’Escola d’Hostaleria.

Pel que fa a l’àmbit objectiu es tracta de verificar que els
comptes de l’exercici f iscalitzat mostren adequadament en
tots els aspectes significatius la situació econòmica, financera
i patrimonial, així com la liquidació dels pressupostos de
despeses i ingressos d’acord amb els principis comptables
públics. Per altra banda, determinar el grau de compliment de
les disposicions legals i reglamentàries que són aplicables a
la gestió dels fons públics. I, per finalitzar, analitzar la
contractació administrativa de la Universitat i de la Fundació
durant l’exercici 2016.

A partir d’aquests objectius l’informe inclou una opinió
financera amb un nivell de seguretat raonable, i un conclusió
de compliment amb un nivell de seguretat limitada sobre si els
comptes anuals de la Universitat presenten la informació
d’acord amb els principis comptables i la normativa legal que
li és aplicable.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, perdó que l’interrompi. Si es pot acostar una
miqueta més al micròfon, m’estan demanant, que no se sent
bé.

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

En l’apartat de contractació de l’informe es destaquen les
incidències més significatives relatives a l’activitat
contractual de la Universitat i de la FUEIB, i s’emet una
conclusió de compliment amb un nivell de seguretat limitada
sobre dita activitat.
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En relació amb l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, s’ha d’indicar que per a la Universitat pública hi ha
establert un marc legislatiu que afecta al seu règim econòmic
financer, el Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de
mesures urgents de racionalització de la despesa pública a
l’àmbit educatiu. Aquest reial decret introdueix les
obligacions següents: l’aprovació d’un límit màxim de despesa
de caràcter anual que no es pot superar, i una referència
expressa al compliment de l’equilibri i la sostenibilitat
financera en els pressupostos i les seves liquidacions. Tot i
que a les bases d’execució del pressupost de la Universitat
s’estableix un límit màxim de despesa i es fa referència
expressa al compliment de l’equilibri i la sostenibilitat
financera, no ocorre el mateix en la fase de liquidació del
pressupost.

Pel que fa a l’administració general de la Universitat es
reflecteix l’opinió financera i de legalitat dels comptes anuals,
i es conclou que tot i haver-hi quatre limitacions a l’abast, nou
excepcions i quatre incompliments de legalitat, aquests
expressen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del
patrimoni i de la situació econòmica financera de la
Universitat a 31 de desembre de 2016, de conformitat amb el
marc normatiu i amb els principis de les normes comptables
que li són d’aplicació. En aquest tercer apartat de l’informe
s’analitzen els comptes anuals de la Universitat des del vessant
pressupostari i financer.

Pas a comentar breument les magnituds més destacables.
Pel que fa al vessant financer, quant al balanç de situació, s’ha
de ressaltar que la Universitat té reconeguts en l’actiu no
corrent, concretament a l’apartat d’immobilitzat financer,
drets per cobrar de la comunitat per un import de 7,5 milions
d’euros, derivat de les subvencions de capital per construir
l’edifici Jovellanos i el finançament d’obres complementàries
al mateix edifici. D’altra banda en el passiu, concretament en
la partida d’endeutament, cessions de crèdit, hi figura
reflectida una quantitat equivalent. D’acord amb els criteris i
les definicions d’actius i passius que estableix el Pla General
de Comptabilitat aquests saldos s’haurien d’eliminar, ja que
figuren també a la comptabilitat de la comunitat.

Els deutors pressupostaris a 31 de desembre sumen un
total de 13,9 milions d’euros, essent el saldo deutor amb la
comunitat autònoma el més important, que representa el 55%
del total i ascendeix a 7,6 milions d’euros. Tot i així, respecte
de l’any anterior, s’ha reduït en uns 4 milions d’euros. Quant
al passiu, el saldo de deutes amb entitats de crèdit a llarg
termini, per un import de 7,5 milions, corresponen bàsicament
a les dues operacions de cessió de crèdit que, com ja els he
comentat abans, haurien d’eliminar. Pel que fa l’epígraf de
deutes a llarg termini s’ha d’indicar que la Universitat té
reflectides unes operacions de préstec reemborsables, així
com deutes transformables en subvencions, per valor de 13,6
milions i 1,4 milions respectivament. D’altra banda, l’import
de creditors i altres comptes per pagar és de 7,4 milions. S’ha
d’assenyalar que el 99,99% dels creditors per operacions de
gestió procedeixen de l’any 2016.

Quant al vessant pressupostari, el pressupost inicial per a
l’exercici ascendeix a 88,7 milions. S’han tramitat 327
expedients de modificació de crèdit per un import net de 21,3
milions d’euros, cosa que suposa incrementar el pressupost en
un 24% i situar els crèdits definitius en 109,9 milions. 

Pel que fa a l’execució del pressupost, s’han reconegut
drets per un total de 86,2 milions. El grau d’execució del
pressupost d’ingressos per a operacions no financeres és del
99,2%, lleugerament superior al de l’exercici anterior. El
capítol d’ingressos quantitativament més significatiu és el de
les transferències corrents, un 68,7 dels dretes reconeguts.
S’ha d’indicar que els recursos percebuts per la Universitat
procedeixen majoritàriament del sector públic, un 78%;
concretament l’aportació de la comunitat suposa el 71% dels
seus recursos percebuts.

Ressaltar també que les taxes i preus públics representen
el 16,9% del total de drets reconeguts nets. En aquest punt
voldria indicar-los que la despesa corrent per alumne ha estat
de 5.629 euros, essent el cost mitjà que assumeix l’alumne de
1.077 euros. Per tant, la cobertura de la matrícula és del
21,3% sobre la despesa corrent.

Quant a les despeses vull indicar que les obligacions
reconegudes sumen un total de 87,3 milions d’euros. El
capítol més important de despeses és el de personal amb un
67,8% del total de les obligacions reconegudes en l’exercici,
seguit del capítol 6, inversions reals, amb un 17,2. Aquesta
distribució de la despesa és semblant a la de la liquidació de
l’exercici 2015.

Pel que fa als compromisos de despesa amb càrrec als
pressuposts d’exercicis posteriors sumen un total de 15,8
milions d’euros. Com a novetat respecte dels informes dels
anys anteriors els he d’indicar que la gestió de la nòmina del
personal de la Universitat ha estat objecte d’una auditoria de
sistemes en la qual s’ha verificat la integritat de la informació
comptable associada a les despeses de personal.

S’ha dut a terme una revisió del control general amb
vectors de sistema d’informació i la revisió de controls
automàtics i manuals de les aplicacions i dels processos de
gestió de la nòmina.

Els resultats concrets i les conclusions d’aquesta auditoria
consten a l’informe tot i  que ja els avanç que, malgrat les
vulnerabilitats detectades, s’ha constatat que en línies generals
és possible confiar en els sistemes establerts amb un nivell de
seguretat raonable, atès que els controls d’aplicació validats
durant la revisió han funcionat correctament durant el període
auditat.

Entram ja al resultat de l’exercici, són els següents: el
resultat pressupostari ha estat negatiu en 1 milió d’euros
mentre que el resultat pressupostari ajustat, o sigui els crèdits
finançats amb romanent de tresoreria més/menys desviacions
de finançament ha estat positiu en 1,9 milions.
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Quant al romanent de tresoreria, té un import de 19,7
milions d’euros dels quals 12,8 corresponen al romanent de
tresoreria no afectat.

En relació amb l’apartat tercer de l’informe, entitats
dependents i vinculades, als annexos s’inclouen unes fixes en
les quals es resumeixen el balanç de situació, el compte de
pèrdues i guanys de l’entitat dependent. 

La fundació ha retut e ls  comptes anuals i ha tramès els
informes financers de compliment de la normativa realitzat
per auditors externs que no han estat revisats per la Sindicatura
i, per tant, no podem assumir com a pròpies les opinions i les
excepcions que s’hi posen de manifest.

Cal dir que l’informe d’auditoria externa, tant la financera
com de compliment de la legalitat, presenta una opinió
favorable amb excepcions.

A l’apartat quatre, que correspon als estats consolidats,
consta una consolidació dels estats comptables de les entitats
fiscalitzades elaborada per la Sindicatura que dóna un resultat
econòmic patrimonial de menys 5,2 milions i un resultat
pressupostari consolidat de menys 0,2 milions d’euros.

Pel que fa a l’apartat cinquè, que és el relatiu a la
contractació, els he d’indicar que en les relacions remeses a
la Sindicatura figuren un total de 126 contractes adjudicats per
la Universitat per un import total de 4,8 milions sense IVA.

Els contractes no categoritzats com a menors són 62 per
un import conjunt de 4 milions, mentre que els contractes
menors sumen un total de 64, per un import adjudicat de 769
milers d’euros.

Quant als contractes de la fundació a l’any 2016, sumen un
import de 816 milers d’euros dels quals 354 s’han tramitat
com a contractes menors.

Els contractes de l’administració general de la Universitat
es poden classificar per objecte, són contractes de serveis per
un import de 1,1 milions, de subministrament per un volum de
2,4 milions, i d’obres per un import de 500.000 euros.

Distingint per procediment, he de destacar que s’han
adjudicat 0,5 milions per procediment obert i criteri preu, 0,5
milions pel procediment obert i criteris múltiples, 0,8 milions
pel procediment negociats sense publicitat, 0,4  milions per
contractes derivats d’acord marc, 1,9 milions que corresponen
a pròrrogues i 0,8 milions són contractes menors.

De tots els contractes retuts a la Sindicatura se n’han
examinat 15 expedients de contractes no menors que
conjuntament suposen un total adjudicat de 9,5 milions
suposant un 66,2% de la cobertura total, i 12 contractes
menors per un import de 100.000 euros.

Quant als contractes adjudicats per la Universitat per
objecte s’han adjudicat contractes de serveis per un import de

214.000 euros, de subministrament per un import total de
74.000 euros i d’obres per un import de 173 milers d’euros.

Distingint per procediment, s’han adjudicat 430 milers
d’euros, un 53% pel procediment negociat sense publicitat, 32
milers d’euros corresponent a pròrrogues i 354 milers
d’euros, 43% com a contractes menors.

Als efectes de l’informe que els present s’han examinat 3
expedients de contractació no menors per un import de 247
milions d’euros i 10 contractes menors per un import conjunt
de 67 milers d’euros.

El detall dels expedients fiscalitzats tant de la UIB com de
la fundació figuren a l’informe, així com el resultat de les
fiscalitzacions realitzades amb les incidències detectades.

Entre les incidències a destacar com a temes significatius
vull destacar la limitació que figura en aquest apartat atès que
la certificació remesa per la Universitat només engloba com
a menors els contractes superiors a 5.000 euros, a més s’ha
constatat que no tots els contractes superiors a 5.000 euros
han estat remesos a la Sindicatura. 

En conseqüència, no es pot garantir la integritat
contractual que ha dut a terme la Universitat durant l’any.

D’altra banda, vull assenyalar que s’han detectat indicis de
fraccionament en 6 dels 12 contractes menors analitzats.

Per acabar, i com a conclusió de la meva intervenció, els
vull comentar que a més de les incidències que es detallen al
final de cada apartat l’informe conté un total de 31
recomanacions per millorar la gestió econòmica financera de
l’entitat fiscalitzada, 1 de caràcter general a l’apartat
introductori, 1 pel que fa a l’estabilitat pressupostària, regla de
despesa i sostenibilitat financera, 20 a l’apartat de la
Universitat, 2 a l’apartat d’entitats dependents i vinculades, i
2 a l’apartat d’estats consolidats, i 5 pel que fa a l’apartat de
contractació.

Tot i que aquesta és una qüestió solucionada avui per avui,
tal com havia manifestat reiteradament la Sindicatura en
informes anteriors, a l’any 2016 es produeix una concentració
de les funcions de gestió i de fiscalització en el gerent,
circumstància que implica una debilitat al control intern dels
procediments per la qual cosa seria recomanable constituir
una unitat de control intern o bé una intervenció o una unitat
d’auditoria interna que exercís aquestes funcions amb
independència i autonomia respecte dels òrgans de gestió.

Per acabar, vull indicar-los que a l’informe, apartat sisè i
setè, s’adjunten els annexos que contenen 13 quadres i 2 fitxes
individuals a les entitats analitzades amb les dades més
rellevants, a més de les al·legacions formulades per la
Universitat. 

Com sempre vull agrair a l’equip de la Gerència de la
Universitat la diligència i l’interès mostrat cap a la Sindicatura
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durant el procés de fiscalització, són un exemple a seguir per
la resta d’entitats.

Moltes gràcies per la seva atenció.

II. Escrit RGE núm. 681/19, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant
el qual tramet l’informe 158/2018, sobre els acords i les
resolucions contraris a les objeccions que la Intervenció
local ha formulat de l’exercici 2016.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i
Villalonga):

Moltes gràcies. En segon lloc procedirem a presentar
l’informe 158/2018, sobre acords i resolucions contraris a
objeccions que la intervenció local ha formulat durant
l’exercici 2016. Demanaria a la presidenta la paraula per al
síndic Fernando Toll-Messía que ha estat el responsable de
l’àrea que ha duit a terme la fiscalització.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló i Villalonga. Paso la palabra al Sr.
Toll-Messía i Gil.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
LES ILLES BALEARS (Fernando Toll-Messía i Gil):

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados,
presentamos el informe 158/2018, sobre los acuerdos y las
resoluciones que son contrarias a los reparos que plantean los
órganos de control interno de las entidades locales formuladas
en el ejercicio 2016.

Este informe ya lo hicimos el año pasado referente a los
ejercicios 2014 y 2015, a lo largo de este mes aprobaremos
el correspondiente al 2017 y ya hemos empezado enviando los
cuestionarios diferentes a los diferentes interventores de
entidades locales por lo que se refiere al ejercicio del 2018.

Esta fiscalización la hacemos coordinadamente y con
Tribunal de Cuentas y con el resto de órganos de control
externo, sindicaturas o tribunales de cuentas de las diferentes
comunidades autónomas y viene a colación como
consecuencia de la LRSAL, la ley que se modificó y se aprobó
el 27 de diciembre..., el 27 de 2013, 27 de diciembre del
2013, que establece una serie de obligaciones entre ellas,
fundamentalmente, la obligación que tienen los órganos de
intervención de las entidades locales de enviar al Tribunal de
Cuentas, y en consecuencia también a las Sindicaturas de
Cuentas, los acuerdos y las resoluciones que son contrarios a
los reparos que han formulado los interventores de
administración local.

Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento
del régimen interno de la Sindicatura, es un informe de

carácter especifico sobre el ejercicio del control interno que
lleva a cabo la función interventora. Es una revisión limitada
y nos centramos básicamente en tres cuestiones, de una parte
los acuerdos que ha adoptado el pleno contrarios al reparo
emitido por el interventor; de otra a las anomalías de ingresos
más importantes que se hayan podido producir así como
aquellos expedientes que se han acordado con omisión de
fiscalización previa por parte del control interno de la
administración local.

Por lo tanto, los objetivos generales de este  informe
básicamente son, verificar el cumplimiento de la obligación
de remisión de esta documentación a la que hemos aludido,
estudiar y determinar situaciones concretas y causas que han
dado lugar a ellas, a un acuerdo contrario a reparo, a un
expediente que no se ha fiscalizado o a una anomalía en
ingresos. Al mismo tiempo analizamos el funcionamiento del
control interno de las entidades locales al objeto de poder
distinguir y ayudar a trabajar en las áreas de riesgo más
importantes en materia de gestión.  

El ámbito subjetivo de las entidades que hemos fiscalizado
son las que están sometidas a control interno en modelo de
fiscalización previa, en Baleares son 76 entidades, son 4
consejos insulares, 66 ayuntamientos, una entidad local menor
y 5 mancomunidades. Además de la parte general de este
informe, hacemos una parte específica en la que analizamos
una muestra de la fiscalización de consejos insulares y
ayuntamientos de municipios que tengan una población
superior a 25.000 habitantes. En cuanto al ámbito objetivo se
lo he comentado 

Para la parte específica, de otra parte también, referente al
ámbito objetivo, también analizamos los acuerdos que son
contrarios a reparo o los expedientes a los que se han
sometido a fiscalización previa por importes superiores a
50.000 euros, ésta es la cuantía. El ámbito temporal es el
ejercicio 2016 referidos a los datos que nos constan en la
Sindicatura de Cuentas a 31 de diciembre de 2017 respecto de
la información que ha remitido a la plataforma que
compartimos con el Tribunal de Cuentas.

Esta fiscalización la hemos dividido en tres partes. De una
parte, los aspectos generales del ámbito objetivo de la
fiscalización, lo hemos dicho, acuerdos contrarios a reparo,
control interno, expediente con omisión de trámite de
fiscalización y anomalía de ingresos. Hay que reseñar que esta
información no la han remitido respecto al ejercicio 2016 los
tres consejos insulares, no nos la remitieron, y una serie de
ayuntamientos: Binissalem, Estellencs, Mancor de la Vall,
Sineu y dos mancomunidades, Raiguer y Tramuntana. La del
norte de Mallorca estaba inactiva y además se disolvió en el
2016, por lo cual no forma parte del ámbito subjetivo del
informe.

Lo que hacemos generalmente para tener un mayor grado
de cumplimiento es hacer una serie de notificaciones y
requerimientos a las entidades con el objecto de poder
disponer en la plataforma del máximo posible de información.
Entonces, requerimos el 4 de mayo del 17 y posteriormente,
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el 1 de junio del 17, y además hemos colgado mensualmente
en el portal web de la Sindicatura de Cuentas a partir del 31 de
diciembre de 2016 aquellos órganos interventores que han
remitido la documentación que precisamos para trabajar, los
que la han hecho fuera de plazo y los que no han cumplido con
la obligación.

Existen una serie de potenciales indicadores que pueden
acreditar la debilidad del sistema de control interno, uno de
ellos sería, por ejemplo, que no existieran acuerdos contrarios
o reparos, sería muy extraño; otro de ellos sería, y es muy
importante, la forma en que se ocupa el puesto de interventor,
si es con carácter interino o bien si es con carácter de un
funcionario de habilitación de carácter nacional que ocupa la
plaza mediante un procedimiento reglado; también la
aplicación de un sistema de fiscalización previa limitada que
se complemente posteriormente con controles financieros. 

La segunda parte de nuestros resultados globales obtenidos
del análisis de la muestra de expedientes los hemos trabajado
con una serie de criterios, hemos dicho que subjetivamente
los consejos insulares y ayuntamientos con población
superior a 25.000 habitantes y en cuanto al objetivo acuerdo
contrario a reparo y expedientes que omiten la fiscalización
previa siempre superiores a 50.000 euros. 

La representatividad de la muestra que hemos
seleccionado es amplia, en cuanto a la muestra seleccionada
de acuerdos contrarios a reparos representa el 41% del
importe total de los que ha habido en el 2016; en cuanto a los
expedientes que omiten la fiscalización previa es de un 7%,
pero tiene mucho que ver con la dispersión, no así por
ejemplo en las anomalías de ingresos, se suelen concentrar en
expedientes muy pequeños en los que meten un montón de
asuntos, por eso la muestra es tan importante y debido a la
concentración supone un 93% en el 2016.

La tercera parte del informe versa sobre un análisis
específico de cada día de la muestra, las entidades analizadas
han sido los ayuntamientos que hemos comentado que son
Ibiza, Inca, Llucmajor, Marratxí y Palma. No habían remitido
la información a 31 de diciembre del 17 por lo cual no han
podido ser analizados los tres consejos insulares, también hay
una serie de ayuntamientos que presentaron un certificado
negativo.

En materia de las conclusiones más importantes que os
traemos de este informe de revisión limitada es que el 88,2%
de los órganos interventores de Baleares han cumplido con su
obligación de remitirnos esta información, de ese 88,2% casi
el 49% de ellos lo hicieron en plazo. 

Como hemos dicho, los órganos interventores que a 31 de
diciembre de 2017 no habían volcado en la plataforma de
rendición de cuentas la información requerida están los
consejos y los ayuntamientos comentados. Decirles que a
fecha de hoy tan solo nos falta Ibiza 2017, el resto los
tenemos todos presentados fuera de plazo, por lo tanto no
entran en el ámbito subjetivo del informe.

De otra parte, hay que decir que de los órganos
interventores que enviaron la documentación del 16, un 54%
presenta un certificado negativo, entre los cuales destaca un
consejo insular y cinco ayuntamientos de más de 25.000
habitantes. 

En materia de entorno del control, antes cuando
hablábamos de las debilidades o fortalezas de un sistema de
control porque se caracterizaba, consideramos que sea
significativo, y esto ya lo dijimos en el informe del 14-15 y
lo hablaremos en el 17, que el 49,2% de las entidades locales
no dispone de una persona que ocupe la plaza de interventor
con habilitación de carácter nacional y únicamente dos
entidades locales disponen de procedimientos para cuatro de
las intervenciones más importantes en materia de control:
fiscalización previa, tramitación de expedientes contrarios a
reparos, tramitación de expedientes con omisión de previa y
reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Hemos analizado también, dentro de la figura del control
interno, la figura del interventor y hemos analizado una
cuestión que nos parecía importante que era la dispersión que
se produce en los complementos específicos que retribuyen
una parte integrante de su retribución a los interventores.
Entonces, llama la atención que independientemente de la
población, municipio e interventor el más alto sea cincuenta
veces superior al más bajo . Destaca, por ejemplo, como
importante el del Consell Insular de Mallorca como uno de
los complementos específicos más altos.

En cuanto a la valoración de riesgos detectamos que el
69,5% de las entidades no fijan unos objetivos relativos a las
operaciones que tienen que realizar al cabo del ejercicio ni
evaluaciones de riesgos asociadas a esos objetivos. 

Dentro de los cuestionarios que remitimos a los
interventores, que nos dan un montón de información para
realizar este informe, aparte de la información que nos
vuelcan en la plataforma, también llama la atención que el
87,1% de los interventores detectan la falta de carencia de
personal, la inexistencia de procedimientos internos y también
la poca cualificación del personal de intervención.

Respecto a las actividades de control, detectamos que los
órganos de gobierno de los ayuntamientos son los que adoptan
lógicamente las resoluciones contrarias a reparos y de entre
ellos destacan los ayuntamientos con tramos poblacionales
entre 5.000 y 20.000 habitantes. 

Respecto a los acuerdos adoptados en contra de estas
objeciones destacan fundamentalmente el grueso de los
capítulos de gasto de un ayuntamiento que se concentra en la
parte del personal, en los expedientes de contractación, que
son un 71%. De ahí se motiva o  vienen motivados por la
omisión en el expediente de requisitos para trámites
fundamentales o esenciales de acuerdo con las normas de
procedimiento administrativo y concordantes. 

La mayoría de los expedientes son omisiones de
fiscalización, el 88,1%, y siempre en materia de contratación
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administrativa, aunque también destacan los correspondientes
a gastos de personal, con un 72,3% del importe total.

También es importante destacar que en lo que se refiere a
controles financieros que permitan conseguir objetivos
operativos planteados en las bases del presupuesto destaca que
solamente el 4,5% de las entidades locales del 16 manifiestan,
en sus cuestionarios de control interno que nos han remitido,
afirmar que realizan este tipo de controles u operaciones. Los
controles de eficacia, con el objetivo de verificar el
cumplimiento de los objetivos, el coste de funcionamiento o
el rendimiento de gastos o inversiones solamente están
establecidos en un 7,1% de las entidades locales del ámbito
subjetivo del informe.

A continuación realizamos una serie de recomendaciones,
básicamente son nueve que no les leeré porque pueden ustedes
consultar en el grueso del informe.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Passam la paraula al síndic major.

III. Escrit RGE núm. 2558/19, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant
el qual tramet la Memòria anual i informació sobre la
l iquidació dels pressuposts corresponents l’exercici
2018.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i
Villalonga):

En tercer lloc, procediré a presentar la memòria anual i
informació sobre la liquidació del pressupost de la Sindicatura
de Comptes corresponent a l’exercici 2018.

L’article 1.2 de la Llei que regula la Sindicatura de
Comptes estableix que anualment la Sindicatura ha de remetre
al Parlament la memòria d’activitat i la liquidació del
pressupost per tal que siguin tractades en aquesta comissió.
Així, la memòria i la liquidació corresponents a l’any 18 van
ser aprovades pel Consell de la Sindicatura el passat dia 28 de
març d’aquest mateix any, i trameses tot seguit a aquesta
cambra. En general, la memòria l’hem presentada el març; així
com s’aprova l’acostumam a presentar tot d’una, però en
aquest cas per diverses circumstàncies, entre elles els procés
electoral, hem retardat aquesta compareixença. Donat aquest
retard i donat que es presenten altres informes a la mateixa
compareixença, deixin que la presentació sigui relativament
breu.

El contingut de la memòria es refereix als aspectes més
importants de l’organització, l’estructura i el funcionament de
la institució, i es detallen els assumptes tractats durant l’any
pel Consell de la Sindicatura i s’inclou una descripció dels
mitjans de què ha disposat per al compliment de les seves
funcions, i la liquidació del pressupost té tota la informació

tant per part d’ingressos com de despeses que regula el
funcionament de la Sindicatura de Comptes des del punt de
vista pressupostari.

El Consell de la Sindicatura, ja entrant en detall, el Consell
de la Sindicatura va celebrar el 2018 19 reunions, 5
ordinàries, 13 extraordinàries i 1 urgent, on es van tractar un
total de 85 assumptes relatius a l’aprovació d’informes i altres
activitats fiscalitzadores o qüestions de caràcter organitzatiu
intern. Així mateix a una de les reunions del Consell, la de 8
d’agost, el Consell va decidir renovar el meu mandat com a
síndic major fins que hi hagi la pròxima elecció de síndics. 

Pel que fa a mitjans personals de què disposa la
Sindicatura, a més dels tres síndics i la secretària general, a 31
de desembre de 2018 disposava d’un total de 38 persones al
seu servei, tres menys que l’any anterior, si bé també aquest
mateix exercici de 2018 es va iniciar un procediment
d’oposicions per a tres places d’auditor. A part de la
realització d’informes i la gestió ordinària de la Sindicatura de
Comptes, l’any 2018 s’han continuat destinant molts
d’esforços i recursos a la implementació de l’administració
electrònica, perquè consumeix molts recursos tant humans
com econòmics, i és un procés que, bé, encara hi estarem
immersos un parell d’anys, un parell d’anys més.

Pel que fa a l’activitat fiscalitzadora realitzada durant
l’exercici 2018, es van aprovar de forma definitiva un total de
quinze informes que es troben detallats a la memòria, i que van
des del número 145 fins al 159. El nombre d’informes
definitius aprovats el 2018 va ser molt semblant al de 2017,
em sembla que la diferència és d’un informe més el 2018 que
el 2017, i també es va aprovar de forma provisional un
informe que en aquell moment estava pendent d’al·legacions.
Tots els informes excepte dos ja han estat presentats en
aquesta comissió, i els dos darrers es presentaran durant
aquesta mateixa compareixença. Igualment l’any 2018 es va
fer feina en l’elaboració de la resta dels informes prevists en
els programes d’actuacions de la Sindicatura, alguns dels quals
a hores d’ara ja estan tramesos al Parlament de les Illes
Balears i estan pendents de presentar-se a aquesta comissió,
que podria ser fins i tot la setmana que ve o quan aquesta
comissió decideixi.

Pel que fa a la liquidació del pressupost, comprèn el seu
estat d’execució i determinada informació de caràcter
financer, per tal de mostrar la situació financera o situació
econòmica i financera de la Sindicatura durant l’exercici
esmentat. Els crèdits inicials inclosos en els pressuposts
generals de la comunitat autònoma van quedar en la quantitat
de 3.475.000 euros, 3.475.204 euros, un 5,8% superior als de
l’any anterior. També val a dir que un cop considerades les
modificacions de crèdit que es van fer tant el 2017 com el
2018, al final les obligacions reconegudes van ascendir el
2018 a 3 milions 179, és a dir, inferior al pressupost; és a dir,
que en termes efectius la despesa només va augmentar un
2,6% i no un 5,8%. Aproximadament, perquè es facin una idea,
el 90% del pressupost de la Sindicatura de Comptes va
destinat al seu personal, i la resta, l’altre 10%, a funcionament
i, com deia abans, a temes d’administració electrònica i..., bé,
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tot el que té a veure amb capítol 2 i algunes inversions en
immobilitzat immaterial. 

Com ja he comentat altres vegades, el pes d’aquesta partida
de personal ha augmentat bastant el 2018 perquè s’ha aprovat
la carrera professional, igual que havien fet el Parlament i la
CAIB l’any anterior, durant el 2017; va ser un increment
significatiu que a la Sindicatura de Comptes es va concentrar
en un exercici, perquè dúiem dos anys de retard respecte del
Parlament i de la comunitat autònoma i, bé, açò implica un
increment que ja dic que és bastant rellevant.

També s’ha de dir que, quant a Estatut de Personal, si feim
una comparació amb la resta de cambres de control extern de
la resta d’Espanya, que n’hi ha dotze, bé, inclosos nosaltres,
dotze, anam tots en la mateixa línia. El 90%, per molt que
pugui semblar molt elevat, tota la resta de sindicatures o de
cambres de comptes tenen percentatges molt semblants,
perquè el principal actiu de la Sindicatura precisament és el
personal. 

A la documentació que es va fer arribar al Parlament que
integra la liquidació hi ha diversos estats i quadres on es
detallen tots aquests aspectes i cada una de les partides, i així
com s’han executat durant tot l’exercici.

Finalment també volia esmentar que els comptes de la
Sindicatura de Comptes són fiscalitzats per la Sindicatura de
Comptes de València, igual que la Sindicatura de Comptes de
Balears ho fa de la Sindicatura de Comptes d’Andalusia, com
comentaré més tard. No, bé, també he d’esmentar que l’opinió
que va emetre la Sindicatura de Comptes de València sobre els
comptes de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears era
favorable.

Després, quant a relacions institucionals, la Sindicatura,
tant els tres síndics com la secretària general van comparèixer
durant el 2018 davant aquesta comissió en quatre ocasions per
tal de presentar els seus informes i donar compte de la seva
activitat. Després el contacte amb el Govern i demés subjectes
del sector públic de les Illes Balears ha estat permanent per tal
d’aconseguir una relació fluïda en l’obtenció de la
documentació i la pràctica de les fiscalitzacions. En aquest
sentit s’ha procurat aconseguir sempre la màxima
col·laboració, i la Sindicatura l’ha prestada també quan ha estat
necessari. De la mateixa manera les relacions amb el Tribunal
de Comptes de l’Estat i e ls òrgans autonòmics de control
extern també han estat fluïdes, havent-se produït contactes i
reunions a diferents nivell per tractar temes d’interès comú i
aprofitar experiències de fiscalització. Així mateix caldria
esmentar, com he dit abans, la col·laboració amb la
Sindicatura de Comptes de València per tal de fiscalitzar els
comptes de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i
amb la Cámara de Cuentas d’Andalusia, a la qual la
Sindicatura de Comptes fiscalitza els comptes, al mateix
temps.

D’altra banda el síndic major, jo mateix, vaig participar en
dues conferències de presidents d’OCEX, ens reunim
normalment dues vegades a l’any, igual que en reunions amb

el Tribunal de Cuentas, que són reunions de coordinació, tant
el síndic major com els altres síndics a cada una de les seves
àrees; i també vam assistir... representants de la Sindicatura
van assistir a activitats organitzades per altres òrgans de
control extern com és per exemple EURORAI, que és
l’equivalent de les OCEX en l’àmbit europeu, i les tasques són
les mateixes, posar en comú diferents experiències, diferents
problemàtiques que afecten totes les cambres de comptes. 

A més, com a conseqüència dels informes que un cop
aprovats la Sindicatura tramet al Tribunal de Cuentas, tant els
diferents departaments d’aquest com la Fiscalia del Tribunal
de Comptes, que tenen l’exclusivitat en matèria
d’enjudiciament comptable, han anat comunicant la incoació,
el tràmit o l’arxiu de diverses diligències en aquesta matèria
durant l’any 2018, i la Sindicatura ha anat facilitant la
informació de què disposava en cada cas que se li hagi
requerit. Normalment no acostumam a donar detall de tots els
processos que hi ha perquè són processos que poden durar un
exercici o dos, de manera que si els presentam aquí un al cap
d’un any encara podria seguir viu, i també perquè el Tribunal
de Comptes ens informa de diferents fases, però de les
darreres fases no ens acostuma a informar. Per tant, nosaltres
no sabem quan un procediment s’ha acabat, a qui primer es
comunica és a l’interessat no a la Sindicatura de Comptes.

Bé, crec que tenen més informació a la memòria
d’aspectes molt més concrets com la formació dels
treballadors, com altres qüestions en termes d’equipaments
que té la Sindicatura, tot ho tenen a la memòria i d’aquesta
manera es poden fer una idea més o menys de l’àmbit en què
es mou la Sindicatura des d’un punt de vista pressupostari. 

I ara estic..., bé, igual que després estarem disposats a
resoldre qualsevol dubte que tenguin sobre aquesta matèria. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló i Villalonga. 

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i
Villalonga):

Bé..., perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li pass la paraula.
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IV. Escrits RGE núm. 2997 i 2998/19, presentats per
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant
els quals trameten l’informe 160/2018, del Compte
General de l’Ajuntament de Palma corresponent a
l’exercici 2014.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i
Villalonga):

Finalment, procedirem a presentar l’informe 160/2019,
dels comptes generals de l’Ajuntament de Palma corresponent
a l’exercici 2014, i demanaria la paraula a la Sra. Presidenta
perquè doni la paraula al Sr. Fernando Toll-Messía, que és el
responsable de l’àrea que ha realitzat aquesta fiscalització.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló . Li passo la paraula al Sr. Toll-
Messía. 

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
LES ILLES BALEARS (Fernando Toll-Messía i Gil):

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados,
presentamos a continuación el informe 160/2019, la cuenta
general del Ayuntamiento de Palma, que se aprobó el 16 de
abril de 2019, en el Consejo de la Sindicatura. A diferencia
del anterior que era un informe limitado, este es un informe
de carácter general, no es un informe específico, y el informe
contiene 37 recomendaciones para mejorar la gestión
económico financiera: uno de carácter general en el apartado
introductorio, 23 en el apartado de administración general y
13 en materia de dependientes. También aportamos e incluye
4 estados agregados y 3 consolidados que se acompañan como
anexos al informe.

Los objetivos de este informe es determinar si la cuenta
general está integrada por las cuentas anuales que exige la
normativa, verificar que las cuentas del 2014 del ayuntamiento
muestran adecuadamente en todos los aspectos significativos
la situación económico financiera y patrimonial así como la
liquidación del presupuesto, y determinar el grado de
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
que son de aplicación en la gestión de fondos públicos.

El ámbito  temporal, por tanto, es el ejercicio 2014 y el
subjetivo lo comprenden 19 entidades: el Ayuntamiento de
Palma, 7 organismos autónomos, 6 sociedades mercantiles, 2
consorcios y 3 fundaciones dependientes; además incluye
también 10 entidades vinculadas que son 6 consorcios, 3
fundaciones y una asociación.

En primer lugar, y en lo que hace referencia a las
principales magnitudes consolidadas, el balance consolidado
del grupo al que hemos hecho referencia antes, el ejercicio
2014 arroja un activo de 1.262 millones de euros de los
cuales 1.031 corresponden a inmovilizado y 231 a circulante;

fondos propios consolidados de 555 millones, y un pasivo
exigible consolidado de 707 millones. A 31 de diciembre
restan 44 millones en tesorería y un endeudamiento de 425
millones.

En cuanto a la económico patrimonial consolidada la
diferencia entre ingreso y gasto consolidado es de un orden
económico de 10 millones de euros. 

En materia de liquidación del presupuesto se reconocen
derechos por importe de 654 millones y obligaciones por 650
millones, lo que arroja un resultado positivo presupuestario de
4 millones.

En materia de remanente de tesorería el remanente total
son 77 millones que se corrigen con el dudoso cobro que son
45 menos 7 del exceso de financiación aceptada lo que deja un
remanente para gastos generales de 25 millones de euros para
financiar modificaciones presupuestarias del ejercicio
corriente siguiente o de lo que se trate.

El presupuesto, ya no consolidado, sino del Ayuntamiento
de Palma es de 382 millones de euros inicial, pero se tramitan
modificaciones de crédito por importe de 126 millones de
euros, con lo cual el crédito definitivo es de 508 millones de
euros. Como hemos dicho antes, se reconocen derechos por
486, lo que es un nivel de ejecución presupuestaria sobre
ingresos de casi el 96%. En cuanto a obligaciones
reconocidas son el 94,2% de los 478 millones consignados,
es una ejecución en gastos también importante. El resultado
presupuestario del ayuntamiento, como hemos dicho, positivo
en 7 millones de euros. 

En lo que se refiere a la opinión financiera de legalidad de
las cuentas anuales de Palma planteamos 11 limitaciones al
alcance, de las cuales destacaría algunas de ellas para no tener
que leerselas todas, ustedes habrán consultado el informe. Una
de ellas, que es importante y que además lo recoge también el
propio interventor en su informe, es que los organismos
autónomos no disponen de un inventario de bienes de acuerdo
con la legislación patrimonial, por eso se hace difícil
comprobar o hacer las comprobaciones oportunas sobre la
composición y la certificación del inmovilizado no financiero
ni de las correcciones que en su caso se podían practicar.

De otra parte, es importante señalar que el ayuntamiento
no aportó documentación relativa a una serie de operaciones
que afectan al inmovilizado no financiero, como son la
activación en el año 2009 de 4,7 millones de euros referentes
a los aparcamientos de Ca n’Alonso o la activación en el 2011
del aparcamiento de Forners por un importe de 3 millones de
euros, todas estas activaciones no se imputan en el
presupuesto y se registran contra cuentas de endeudamiento
a largo plazo.

También es importante en este informe lo que ya hemos
comentado en informes anteriores, que las sucesivas, lo
consideramos una limitación, como hemos dicho antes, que
las sucesivas modificaciones puntuales que se realizan en el
Plan General de Ordenación Urbana del sector de Levante,
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referente a la fachada marítima, las múltiples sentencias y
recursos que están presentados y que afectan o bien a la
confirmación o anulación de la regulación urbanística de esta
parcela, así como el efecto de las compensaciones y las
posibles indemnizaciones derivadas de la ordenación de los
terrenos, todas estas cuestiones lo que producen es una
incertidumbre respecto al resultado final de esta ordenación
urbanística que podrían tener una repercusión importante en
su caso sobre las cuentas anuales del Ayuntamiento de Palma.

De otra forma, una cuestión que también nos supone una
limitación al alcance es el hecho de que el ayuntamiento no
lleva una contabilización ni un seguimiento de los gastos
plurianuales, ni dispone tampoco de fichas individualizadas
para todos y cada uno de aquellos proyectos que vienen con
financiación afectada de otras administraciones públicas. 

Al cierre de 2014 los saldos deudores de la CAIB con el
ayuntamiento también presentan unas diferencias muy
significativas de casi 13 millones de euros y no nos consta
que el ayuntamiento haya realizado actividades para poder
conciliar esas diferencias.

Además, en el informe se incluyen 12 salvedades
financieras y 4 de cumplimiento de legalidad en las cuentas
anuales, entre ellas podríamos destacar que el ayuntamiento
registra habitualmente una cosa curiosa que es que los bienes
del inmovilizado se activa contra la 413 como acreedores por
operaciones pendientes de aplicar el presupuesto, y en el 31
de diciembre de 2014 son casi 9,5 millones de euros por esta
cuantía. 

El ayuntamiento también tiene contingencias relacionadas
con diferentes expropiaciones y el cálculo aproximado de
éstas está en torno a los 40 millones de euros y este importe
no se refleja contablemente.

De otra parte, para determinar los saldos de dudoso cobro,
provisión por dudosos cobros, no se acerca a los umbrales que
contempla el artículo 193 bis del texto refundido de la Ley de
haciendas locales, por lo que consideramos que hay una
infravaloración de la previsión en unos 19 millones de euros.

Tampoco tiene el ayuntamiento reconocido en su activo
los derechos de cobro derivados de diferentes convenios con
administraciones públicas, comunidad autónoma o ib-salut,
colegios públicos de educación secundaria o centres de salud
los cuales se financiaron con operaciones de cesión de
derechos de crédito, concertados con el ayuntamiento, por un
importe de 16,6 millones de euros al cierre del ejercicio de
2014.

También forma parte del saldo correspondiente (...)
presupuestales al cierre del 14 una operación que ya
explicamos cuando trajimos aquí el informe de Palma 2011
que contrató el Ayuntamiento de Palma, que era tenedor del
100% de las acciones del EMOP, para realizar un
endeudamiento vende estas acciones al SMAP a sabiendas que
el SMAP no tenía financiación para poder producir... para
poder devolver el capital, hizo esta operación para no tener

que endeudarse de otra forma. Es decir, el ayuntamiento
estructura una operación de compra venta con una entidad
dependiente sin tener asegurada la corriente financiera para
devolver ese capital.

Del informe de los servicios jurídicos del ayuntamiento se
deduce que hay diferentes y numerosos procedimientos
judiciales pendientes de sentencias relativos a expropiaciones,
hay reclamaciones por indemnizaciones o pendientes de
resolución definitiva que ascienden a 153 millones de euros,
pero de este importe al cierre del 2014 se encuentran
registrados 11,4 millones de euros. Per lo tanto, no hay
provisionados en principio 142 millones de euros.

También es importante el saldo de la 413 por operaciones
pendientes de aplicar el presupuesto que al cierre de 2014
asciende a casi 22 millones de euros, una partida de ellos son
8,4 millones de euros, que suelen repetirse con TIRME que
tiene que ver con el no pago de los últimos tres meses de
septiembre a diciembre que trasladaba al ejercicio siguiente
y así va rodando año a año. Con el SMAP, 4,3 millones de
euros, expropiaciones casi 6 millones de euros y el conjunto
de bienes y servicios y suministros por casi 2 millones de
euros.

El hecho de que este conjunto de operaciones se encuentre
pendiente de aplicar el presupuesto es básicamente la falta de
crédito presupuestario y el saldo correspondiente de
determinados gastos lo que hace finalmente es incorporarse
a los ejercicios siguientes 2015 o 2016 mediante los famosos
reconocimientos extrajudiciales de crédito que todos
conocemos en la administración.

En materia de salvedades de cumplimiento de legalidad,
decir que durante el ejercicio 2014 se aprueban REX del 2014
por un importe de 2 millones, y de ejercicios anteriores por
un importe de casi 11 millones. Después, durante los
ejercicios 2015 y 2016 las cuantías de los REX
correspondientes al 2014 y anteriores suponen 10,4 millones
de euros, pero de estos únicamente constan en la 413, 9 ,2
millones de euros.

El informe de la Intervencion sobre la cuenta general de
2014 destaca la carencia de recursos humanos. Éste es un
hecho que se suele repetir en los informes del Ayuntamiento
de Palma y que suele recoger siempre en su informe el
interventor, así como las dificultades por el volumen de
información para tratar todo lo referente tanto a contratos
administrativos como  a subvenciones y las obligaciones y
consecuentemente ello genera en el presupuesto.

Este informe también destaca que durante el 2014 se
tramitaron 8 expedientes con informes con objeciones de
carácter suspensivo emitidos por la Intervención. Básicamente
todos ellos obedecen siempre a la misma técnica, a acuerdos
de prórrogas extraordinarias fuera de contrato en el que el
órgano competente para resolver, que es el presidente de la
entidad, suele levantar la objeción del interventor.
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En materia de opinión financiera y de cumplimiento de
legalidad tenemos que decir que las cuentas del Ayuntamiento
de Palma correspondientes al ejercicio 2014, excepto por los
efectos de los ajustes que realizamos en el informe o que
consideramos que serían realizar... y por las (...) al alcance del
t r abaj o s  habi t ual e s  que  he mos  c o m e nt ado ,
independientemente de esto consideramos que expresan en
todos sus aspectos significativos la imagen fiel de la
liquidación presupuestaria del patrimonio y la situación
financiera a 31 de diciembre del 2014. Después, como hemos
comentado, realizamos una serie  muy larga de
recomendaciones en total creo que realizábamos 37, de las
que... no voy a leerles porque resultaría un poquito farragoso.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Toll-Messía. Ara per tal de formular
preguntes o observacions tot seguit procedirem a la
intervenció dels grups parlamentaris de major a menor, com
sempre, el primer que vull preguntar al senyor... al Síndic
Major si voldrà contestar individualment o globalment les
intervencions...

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i
Villalonga):

Contestaré si va bé conjuntament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Conjuntament...

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i
Villalonga):

... després de totes les intervencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Síndic Major. Llavors donarem la paraula al
representant del Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Sr. Antoni
Costa i Costa, té quinze minuts seguits, gràcies.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, no els faré servir tots,
els quinze minuts, en farem servir alguns menys. 

Moltes gràcies per fer aquesta presentació d’aquests
informes i aquestes memòries, com a (...) és la primera vegada
que fem aquesta tasca, ja ho hem dit abans, no?, molts dels
diputats avui aquí presents son novatos en aquest sentit i en
conseqüència crec que no farem, no podrem fer massa
aportacions.

Alguns fets que sí que..., home, resulten realment
sorprenents, no?, per exemple, un dels fets que a mi almenys
em sorprèn és la falta de remissió d’informació per part
d’algunes administracions públiques, que els consells insulars
no trametin la informació en termini i que no sigui un, no, no,
que siguin tots, home, realment sorprèn, als que som aquí i jo
crec que sorprèn al conjunt de la ciutadania.

En conseqüència... convendria... no ho sé, que es posassin
les piles aquesta gent perquè la tasca de control extern en
aquest cas que fa la Sindicatura es veu fortament limitada,
fortament limitada no, és que no surten ni a l’informe. En
conseqüència, aquí hi ha un fet que se sol produir, no?, que
surten als informes els que són avaluats, són els que presenten
la informació, i resulta que els que no presenten la
informació, que segurament actuen de forma més negligent
que els que la presenten, idò aquests no són avaluats. 

Per tant, s’haurien de cercar fórmules..., no sé quines, eh?,
és veritat que hi ha alguna fórmula prevista, però una fórmula
perquè això no pugui succeir i que els consells insulars
trametin, consells insulars i tots els municipis, per suposat,
trametin la informació en el termini que toca.

Llavors, un altre fet que també destaca de l’informe que
s’ha fet per part de l’administració local és el tema dels
interventors habilitats, que quasi la meitat dels interventors no
siguin habilitats, segons..., si ho he apuntat bé, realment és
sorprenent, no?, que hi hagi tant de... la figura tant rellevant
que és la de l’interventor i que resulti que n’hi hagi la meitat
que no són interventors habilitats... Per tant, home, crec que
això també ens hauria de fer reflexionar a tots perquè és una
dada que em pareix que és rellevant en aquest sentit.

Llavors, finalment, per acabar, home, de l’informe, home,
una cosa que també destaca, també ho he de dir, no ho puc
evitar, però segurament té una explicació lògica, és clar, els
informes es refereixen a exercicis que formen part del passat,
però no del passat, sinó de molt endarrere, no? E n
aquest cas, el de la UIB del 2016 i el de l’Ajuntament de
Palma encara abans, el 2014, són exercicis que... no podem
saber exactament per exemple si s’han corregit part de les
deficiències que es troben a un moment donat, si s’han pogut
corregir o no o què s’ha fet en el futur, igual dic una burrada,
no?, en aquest sentit, però que es refereixin a exercicis tan del
passat, idò, també suposa un fet...

Sorprèn el gran risc que té l’Ajuntament de Palma a l’any
2014 amb sentències, indemnitzacions, provisions, etc. Per
tant, en opinió vostre que sou aquí, realment el risc és molt
elevat de l’Ajuntament de Palma, no sé quina valoració teniu
respecte d’això, però aparentment són riscs que en aquests
moments realment el resultat pressupostari no sé si podríem...
sí, sortia l’informe positiu, però realment no sé si de facto era
tan positiu en aquest sentit.

I dit això, poca cosa més a afegir.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antoni Costa per part del Grup
Popular. A continuació passarem la paraula a la representant
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula l’Hble.
Sra. Antonia Martín i Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull fer un agraïment especial a
tots els ponents i al seu equip perquè la feina que fan no és
fàcil i realment és molt important per a totes les
administracions i per poder fer un control exhaustiu en la
mesura possible de com funciona l’administració pública i a
què es destinen els doblers de totes i de tots.

Destaquen vostès la manca de recursos humans per poder
dur endavant la feina, i també la manca d’intervencions. Bé, no
em vull estendre; hi ha qüestions que compartim amb
l’exposició del Partit Popular. 

Evidentment per la nostra part hem de remarcar la
importància del fet que disposin vostès de la informació per
poder fer aquestes anàlisis, perquè no és just que altres
administracions, com ha comentat concretament dels consells
insulars i crec que quatre o cinc ajuntaments, no hagin posat
la informació a l’abast. És vera que a vegades la Intervenció es
veu com una paret que s’ha de..., em sap greu, però és que,
com que he estat regidora, a vegades la Intervenció es veu més
com una dificultats que no com una eina important i
imprescindible per poder fer bé la feina, i crec que també
s’hauria de posar en valor la feina de la Intervenció i de les
diferents sindicatures.

I per la nostra part, gràcies pel resum; tota la informació la
veritat és que ha estat molt adient i orientada a conèixer millor
i més profundament la seva feina, i volem remarcar que
efectivament la manca de recursos humans és una limitació
molt important a l’hora que vostès puguin fer la seva feina.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sra. Martín. A continuació donarem
la paraula al representant del Grup Parlamentari Ciudadanos,
l’Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Gràcies, síndic major i equip de
síndics i secretària general.

Miri, jo tal volta el que volia fer palesa aquí és una reflexió
que crec que en gran part compartim, i és fruit un poc, si em
permeteu la meva interpretació subjectiva, dels informes que
heu presentat avui aquí.

Jo esperaré a les recomanacions, crec que allò important
és conèixer les recomanacions. De fet de tota la vostra
intervenció, “i hem fet 31 recomanacions, 37 recomanacions”.
Les recomanacions sobretot el que donen és el resum per als

que no tenim... aprofundiment en el coneixement de
comptabilitat, i del Pla General Comptable, i de fiscalització
d’aquests plans generals comptables. Però el que sí és cert és
que el que veurem publicat d’aquí a uns dies o un temps als
mitjans de comunicació són aquestes recomanacions, i
aquestes recomanacions... perquè és públic, que els ciutadans
llegiran, i els ciutadans, en un moment en què en el debat
parlamentari mateix d’aquesta cambra es parla de transparència
i de bon govern, o de manca de transparència i d’exemple de
bon govern, els ciutadans estam assistint a un reiterat
incompliment d’obligacions, d’un grau major o menor, per
part dels que..., fins i tot d’alguns interventors, que són els que
han de tenir un poc la cura d’aquesta fiscalització pròpia
interna de cada ens local i ens públic de la comunitat
autònoma.

Per tant crec que és important fer un poc de seguiment del
grau de compliment o d’aquesta evolució en positiu d’un
exercici cap a un altre. Crec que és important, i que
incorporeu..., o jo trob que seria positiu per a aquesta cambra
i e ls membres d’aquesta comissió que coneguem un poc
l’evolució... No sé si és una valoració política, però en tot cas
l’exercici de 2013 va tenir un grau de recomanacions d’aquest
tipus, es varen..., d’aquelles recomanacions del 2013 per
exemple si a l’Ajuntament de Palma el 2014 s’han corregit i
s’han reorientat respecte del que varen fer abans o no. Ho dic
perquè crec que és una valoració important, a més a més, de
les dades econòmiques, perdó, les dades comptables. I
sobretot perquè ens ajudarà, a nosaltres, a fer una activitat
sobre tot el que suposen els ens controlats des de la comunitat
autònoma, o subvencionats, o amb transferència (...) cap a
aquestes entitats, però fins i tot una bona interlocució no
només del Govern, sinó en aquesta cambra, aquest parlament,
a l’hora de respondre a les exigències que els ens locals
puguin tenir respecte de les obligacions de la comunitat
autònoma, perquè lògicament segons quines recomanacions
puguin ser bastant alarmants d’incompliment, no tan sols
d’unes obligacions sinó que afecten a una transparència o un
sistemàtic incompliment de les recomanacions de la
Sindicatura, escolti, jo em preocuparia com a parlamentari
però també com a ciutadà. Insistesc que crec que és important
aquesta valoració seqüencial de les recomanacions d’un
exercici cap a l’altre.

I m’ha cridat l’atenció que hi ha hagut interventors que han
fer una valoració envers el personal, la qualificació del
personal, i no sé si molt bé es referien al personal que fa feina
en el seu entorn més immediat, o en general respecte dels
treballadors públics d’aquestes corporacions. M’agradaria que
vostè em confirmés si ha estat el més vinculat a la feina de
l’interventor, que el pugui ajudar, per tant l’eficàcia i
funcionalitat de la seva feina queda també condicionada, la
qual cosa és una cosa que sí que podem fer bastant des de la
funció pública per a la formació i la capacitació d’aquest
personal de recursos que puguin tenir els interventors.

Insistesc, ens preocupa o ens preocuparà molt quan
tenguem aquestes valoracions el concepte de transparència i
bon govern que puguem tenir per part dels ciutadans, fins i tot
per part dels que ens correspon aquest control de..., no tan
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sols l’activitat parlamentària sinó fins i tot el mateix govern
almanco de la comunitat autònoma, que és el que ens pertoca
a nosaltres fer control polític.

Per la meva part de moment, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sr. Gómez. Ara donam pas a la
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Diputada Joana Aina Campomar i Orell.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, presidenta. Gràcies per haver vengut aquí a donar-
nos la informació i les explicacions corresponents. Crec que
sempre que hi ha aquí els síndics, almanco en les ocasions...
no he vengut sempre, normalment estam d’acord quasi tots, hi
ha zones en què estam molt d’acord, a vegades, tots els grups
parlamentaris, o moltes zones d’acord, i crec que en el tema
de control i en el tema de control a l’administració  més o
manco sempre repetim els mateixos esquemes, i creim també
en la mateixa importància.

Jo evidentment..., no ho sé, la valoració meva és que
aquests informes reflecteixen una mica també problemes que
han succeït ja també en exercicis anteriors, de dificultat
d’extreure la informació, de dificultat de recursos humans
alhora a moltes administracions, etc., etc. I en aquest tema de
dificultat de recursos humans no sé si m’ha semblat sentir, o
no sé exactament perquè potser he perdut..., si en els ens
locals d’entre 5.000 i 20.000 habitants era on a la vegada
succeïen més aquests..., aquestes..., com ho diria?, aquesta
falta de requeriment, de compliment de qualque punt en
qualque expedient, que jo supòs que també va lligat a aquesta
falta de recursos. Hem de dir que els ens locals en aquest
moment estan patint una falta de recursos general, i no només
en el tema de contractació i intervenció, sinó en moltes àrees
que en aquest moment estan en marxa per aquesta restricció
que hi ha en el tema de personal en els ens locals per la Llei
Montoro. Jo crec que en aquest cas també imagín que també
es veu reflectit (...) en aquest sentit.

Dit això, només reflectir que ara per exemple, com han dit
ja altres companys, ara estam avaluant exercicis, 2014, 2016...
Per exemple, de 2014 han passat cinc ara. Sembla ara que si
als ciutadans els deim que ara estam parlant del que es va fer
fa cinc anys..., la veritat és que xoca, no?, xoca que haguem
d’estar tant de temps. I crec que aquesta dificultat, no sé si...,
que també fa falta realment la implantació de l’administració
electrònica per facilitar..., no sé si amb una major implantació
de l’administració electrònica en els ens locals aquesta tasca
de control per part de la Sindicatura en aquest cas, o per part
d’altres òrgans, es veuria facilitada, perquè realment jo crec
que els ciutadans no esperen que haguem d’estar tant de temps
per poder conèixer, diguem, si hi ha hagut alguna..., o sigui,
com ha funcionat aquella administració, i amb això crec que
en som responsables tots. Estic parlant aquí com a
representants polítics electes, vostès com a, diguem, dins un
òrgan de control, la reflexió, no?, aquesta reflexió que creim

que no estam a l’altura del que esperen els nostres ciutadans
en aquest sentit, i evidentment em referesc a tots, no estic
culpant ningú.

I de totes maneres, ja està. Gràcies, i esper que ens tornem
veure aviat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sra. Campomar. Ara passam la
paraula al representant del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, l’Hble. Diputat Sr. Sergio Rodríguez Farré.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta, y gracias a los síndicos por su
exposición. Primero quiero pedir disculpas, porque yo estoy
en esta comisión porque llegué tarde al reparto, es decir, el
tema de la especialidad que tienen ustedes y demás, pues, en
algunos términos se me escapa, pero lo que sí es cierto es que
aquí hay otros compañeros diputados que han sido antes
regidores o alcaldes y yo en mi caso que en estos momentos
soy ambas cosas, diputado y regidor, y lo que sí me llama
mucho la atención es el tema de la utilización constante por
parte de los plenos y del alcalde en concreto, de levantar los
vetos que pone la Intervención para seguir adelante, que es
constante y es una práctica habitual. Vemos que lo era en 2014
en el Ayuntamiento de Palma y les garantizo que en el 2019
sigue siendo exactamente igual.

Entonces, por una parte la falta de información de la que
también ha hablado por escasez de personal, y lo que ha dicho
antes la compañera diputada de Podemos de que es cierto que
a veces los equipos de gobierno municipal pueden ver en los
interventores una especie de traba al normal desarrollo de su
trabajo que tienen que saltarse.

Pero yo pienso que también de todo esto sí deberíamos
sacar algunas reflexiones, algunos han dicho que el problema
es de aumentar personal, la ley Montoro, etc., y yo empiezo a
pensar que si tenemos que poner un vigilante que vigile al
vigilante que vigile al vigilante a lo mejor lo que no funciona
es la ley y no todo el sistema de control de este tipo de
actividades, digamos cuando menos poco elegantes en el
ejercicio público.

Y en el caso concreto de los ayuntamientos, pues hoy en
día levantar las objeciones de los interventores se ha
convertido en una norma total y absoluta, creo que en lo que
llevamos... en dos, tres plenos que llevamos en el
Ayuntamiento de Palma llevamos 80 y tantas objeciones
saltadas del interventor y la prácticamente habitual de
prórrogas de contrato saltándose las indicaciones del
interventor que dice que no se debe de proceder así.

Entonces, más allá del estupendo trabajo que ustedes hacen
y que entiendo que muchas veces no es fácil por la falta de
información que se les remite, también me gustaría que
sacáramos la reflexión de que a lo mejor hay ciertos
elementos en la ley que se utilizan de manera contraria a lo
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que fue el espíritu para los que se las creó, que es para no
dejar a los ciudadanos sin un servicio especial en un momento
determinado, y entonces al final la explicación que se
encuentra uno es: “es que es legal”, sí, es legal, pero están
pervirtiendo el espíritu de la ley para lo que se crearon estas
salvedades que constantemente se salvan.

Nada más, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Damos ahora la palabra
al representant del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr.
Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies també al
Síndic Major i als síndics i la secretària general, ens ha donat
la benvinguda i jo li ho agraesc perquè com vostè ha dit som
nou en aquesta comissió i, per tant, doncs bé, esper que ens
anem coneixent en els propers exercicis.

Està clar i entenc que els informes de la Sindicatura
bàsicament serveixen per detectar irregularitats, coses que no
es fan bé en la gestió econòmica de les administracions i, per
tant, també per fer-les millorar i per ajudar a millorar-les, la
qual cosa en sembla que és un element important, com deia el
Sr. Gómez.

És clar, és una reflexió que ja han fet alguns altres
portaveus, quan parlem de dates tan reculades en el temps
l’element de la millora que és crec que des del punt de vista
positiu l’element més important de la feina que vostès fan,
crec que queda frustrat en el sentit que si parlam sobre què es
millorar, de com es van dur els comptes de l’Ajuntament de
Palma al 2014, és probable que aquestes recomanacions no
vagin a parar ni als mateixos responsables polítics ni tan sols
als mateixos responsables tècnics que ho varen fer i
probablement aquestes recomanacions no s’han pogut aplicar
ni al 2015 ni al 2016 ni al 2017. Sempre va bé saber què es
podria haver millorat al 2014 per orientar la feina que farem
al 2020, però és evident que aquest decalatge és probable que
frustri d’alguna manera l’eficàcia de la feina tan meritòria que
vostès fan. I aleshores aquí invoc la meva ignorància i la meva
falta d’experiència en aquesta comissió per fer-li dues
preguntes.

Una és: per què això és així?, és a dir, per què no tenen
l’informe fet dels comptes de l’Ajuntament de Palma 2014
fins al 2018 o fins al 2019?, i, com es pot corregir això? És a
dir, és un problema de mitjans de la Sindicatura o hi ha alguna
altra barrera d’algun altre tipus en què nosaltres puguem
contribuir d’alguna manera a solucionar per tal que aquests
informes puguin sortir molt més propers al moment en què es
revisen o es fiscalitzen i, per tant, les recomanacions que
vostès fan sigui més plausible que s’incorporin al modus
operandi de l’administració en qüestió.

Després, una altra pregunta que els volia fer, aplicable a
tots els informes que ens presentat, bé, potser al de la mateixa
Sindicatura..., doncs, és un tema que ja forma més part de la
seva responsabilitat que apliquin les conclusions, però en els
dels altres, la Universitat de les Illes Balears, administracions
locals i Ajuntament de Palma, és una pregunta si volen un poc
genèrica, ja sé que parlam d’un àmbit, e l seu, en què la
precisió és molt important i per tant, les preguntes genèriques
tal vegada serà difícil respondre-les, però m’agradaria saber si
vostès han detectat que les recomanacions que es fan any rere
any són recurrents en el sentit que cada any han de recomanar
les mateixes coses perquè no es pren nota ni es treuen les
conclusions adequades per part de les administracions per
corregir-les i en cas que hi hagi una freqüència molt important
en alguna d’aquestes recomanacions si ens poguessin explicar
quines són.

Perquè, és clar, jo pens que nosaltres com a parlamentaris
avui venim simplement a escoltar la presentació de l’informe,
les recomanacions de l’informe no van adreçades a nosaltres,
sinó que van adreçades a les administracions si estan
fiscalitzades, però és obvi que si es detecta aquí una disfunció
important en el sentit que hi ha unes recomanacions que de
forma recurrent s’han de fer perquè no..., pel motiu que sigui,
no s’incorporen en la manera de treballar de cadascuna
d’aquestes administracions, llavors sí que crec que nosaltres
com a parlamentaris  hauríem d’agafar aquest guant i veure
quins canvis s’han de fer per aconseguir que aquestes
recomanacions s’integrin en la manera de procedir d’aquestes
administracions.

I això és tot, gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Per últim passam la paraula a
la representant del Grup Parlamentari Socialista l’Hble.
Diputada Sra. Maria Antònia Truyols i Martí.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Bones tardes a tots, en primer lloc vull agrair la presència
del Síndic Major, Joan Rosselló, del síndic Bernat Salvà i
Fernando Toll i de la secretària general.

Bé, estic  totalment d’acord amb el Sr. Gómez i el Sr.
Castells, jo tal vegada per deformació professional en relació
amb l’informe que fa referència a la Universitat m’havia fixat
en una data que em semblava que era un déjà-vu que, segons
l’article 48.5 de la Llei Orgànica d’Universitats, el personal
docent i investigador amb contracte laboral temporal ha de ser
inferior al 40% de la plantilla docent. A 31 de desembre de
l’any 2016, en lloc d’estar damunt aquestes xifres properes al
40%, que hauria de ser el raonable, estàvem a un 59,6.

I e l mateix, segons l’article 48.4 de la LOU el personal
docent investigador laboral computat en equivalència a temps
complet també ha de ser inferior o igual al 49% del total de
personal docent investigador. A 31 de desembre de l’any 2016
estava en un 53,9%.
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Per deformació professional, perquè el meu lloc d’origen
és la Universitat, record que quan érem al Departament
d’Economia Aplicada parlàvem d’aquestes xifres, que
aproximadament un 60% de la plantilla docent eren professors
associats.

És clar, si un veu la foto fixa sembla que mai no ens hem
mogut d’aquests percentatges, per tant, crec que també seria
important no només en aquest apartat, que també, veure quina
és tal vegada la forquilla de l’any en què s’han fet... s’ha fet
més cas a les recomanacions de la Sindicatura de Comptes o
que s’han donat circumstàncies externes que fan que aquesta
ràtio disminueixi o augmenti i també tenir una dada de l’any en
què les recomanacions no han donat el seu fruit perquè si no
ens quedam amb aquesta foto fixa que ens aporta informació,
però tampoc no ens situa en el que hauria de ser el
comportament de la Universitat de les Illes Balear en relació
amb aquestes qüestions o en qualsevol tipus d’entitat.

I després també m’ha sobtat en relació amb l’informe de
les entitats locals de l’any 2016, quan el Sr. Messía feia
referència al control d’eficàcia, que només el 7,1% dels
òrgans interventors de les entitats locals realitza control
d’eficàcia i només tres entitats locals realitzen control sobre
el compliment dels objectius, la veritat que el que m’ha sobtat
és aquest “només”, perquè, vist des del punt de vista extern,
quan un encara no ha entrat a analitzar informes d’aquest tipus,
ens omplim la boca de parlar de plans d’eficàcia i de control
d’eficàcia i de compliment per objectius, quan realment tots
sabem, i sobretot els que hem aterrat fa poc a regidories
d’ajuntament, tots sabem que dins el món funcionarial és
difícil de vegades posar en marxa plans d’eficàcia i acomplir-
los, i després també obtenir els resultats pertinents, que tots
sabem que moltes vegades són resultats un tant esbiaixats.

Per tant, jo ho veuria més com en sentit positiu, que mira
que bé que el 7,1% d’aquestes entitats locals han pogut dur
endavant controls d’eficàcia, i no tant des del punt de vista
negatiu.

I bé, bàsicament, també m’ha sobtat el grau de qualificació
dels interventors de les nostres entitats, és veritat que també
és difícil que quan hi ha una persona que és la de vigilar i
controlar, doncs no té el grau de qualificació oportú, és difícil
també que estiri als seus tècnics, al seu funcionariat a complir
les coses dins els terminis establerts i dins els termes
establerts.

I bé, moltes gràcies per la intervenció d’avui cap vespre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sra. Truyols. Ara per contestar les
intervencions que l’han precedit té la paraula el síndic major.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i
Villalonga):

Moltes gràcies. Bé, jo intentaré contestar aquelles
qüestions que s’han plantejat de forma més genèrica i després
demanaria la paraula per als síndics corresponents, per si
volen contestar alguna d’aquestes qüestions més específiques
que s’han esmentat.

En el cas de... començarem per fer una espècia de mea
culpa, és a dir, és cert que ve una mica... i els primers que som
afectats som els mateixos síndics que presentam els informes,
és clar, venir a presentar un informe del 2014 o del 2015 els
pot sorprendre moltíssim, però bé, aquí ja s’ajunten diferents
coses, no és per voluntat ni perquè un digui, bé, anirem al
2014 perquè així el 2015 ja no hi seran els que hi ha ara i ja...,
no, no és una qüestió de voluntat, aquí s’ajunten un parell de
coses: primera, per posar un exemple, el Compte General del
2018 de la comunitat autònoma s’aprova el juliol-agost del
2019, i ja duem mig any de retard, bé, no de retard, ja ha passat
mig any respecte de l’exercici; després, aquesta informació a
nosaltres ens arriba el conjunt d’informació cap allà a finals
d’octubre. Durant tota la fase en què executem la fiscalització
demanam informació, una que ens arriba, una altra que no ens
arriba o ens arriba una mica tard, ja anam a l’entrada de l’any
següent. Després, els terminis d’aprovació d’un informe, a part
de nosaltres haver-lo elaborat, nosaltres l’aprovam, després
donam un període d’al·legacions, es fan al·legacions, es torna
revisar l’informe, i després s’aprova. I una vegada s’ha aprovat
l’informe es tramet immediatament al Parlament i el venim a
presentar aquí. Però perfectament pot haver passat un any i
mig sense cap problema del 2018, vull dir, amb una mica de
sort el Compte General del 2018 el presentarem el maig del
2020, és a dir, l’any que ve.

Per tant, aquí una qüestió de decalatge de com ens
entreguen la informació, hi ha temps que no es poden escurçar
perquè és el que és, perquè els ajuntaments tenen, per
exemple, un termini per aprovar el compte general, etc.,
després nosaltres tenim els nostres temps i, és clar, açò fa que
es retardi una mica, però senzillament per una qüestió de
procediment.

En segon lloc, també, en qüestions de personal, com s’ha
comentat aquí, que afecten també el retard, home, els
ajuntaments no és que només tenguin la Sindicatura de
Comptes demanant-los informació, és que tenen la Sindicatura
de Comptes, tenen la Intervenció General de l’Estat, tenen el
Ministeri d’Hisenda, diferent de l’Intervenció General de
l’Estat, i hi ha interventors que es deuen passar tot el dia
responent aquests requeriments d’informació de diferents ens
entre els quals la Sindicatura de Comptes. Per tant, si hem
d’atendre la tasca aquesta de donar informació o posats a triar
entre  donar informació i gestionar o donar sortida a
expedients, bé, ells decideixen amb la pressió corresponent
que tenen per part de regidors, etc., o per part del Govern,
perquè també té intervenció, perquè les seves coses surtin
abans.
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I com que allà els d’Hisenda, són els d’intervenció, sigui
la Sindicatura o sigui el director general de Pressuposts, qui
sigui, són, no sé com dir-ho suaument, però és gent que tal
vegada fa les coses d’una manera o té unes altres prioritats,
perquè no és només gastar, sinó seguir procediment, tot el
dilata moltíssim en el temps, i aquí les dificultats de molts
d’interventors a nivell local, recordin que n’hi ha alguns que
comparteixen municipis, no és que cada municipi tengui un
interventor, és que n’hi ha que són compartits, o secretaris i,
és clar, aleshores hi ha interventors que fan d’interventors i de
gerents. Per tant, les dues coses de vegades no quadren.

Per tant, aquest és un altre element, el que sí voldria dir és
que les qüestions de personal sembla que els d’intervenció
siguin una gent que, els pobres, és que no tenen gent, bé, els
municipis tenen prioritats i quan un ha de distribuir recursos
ha de decidir en quines prioritats se centra, i supòs que a un
municipi o a la comunitat autònoma, és igual, qui sigui, o a un
consell, li resulta més acceptable dotar personal d’una brigada
que arregla jardins que no posar personal a intervenció, açò és
una qüestió de prioritats que ha de decidir cada òrgan.

El Sr. Costa, com a bon director general de Pressuposts i
qui hagi manejat recursos, sap que de recursos n’hi ha tots els
que vulguin i una mica més, el que passa és que és una qüestió
de prioritats i cada municipi ha de decidir açò també.

Igual, ara passem una altra vegada cap a la Sindicatura,
perquè a la Sindicatura nosaltres ara tenim, bé, ho he dit abans,
som 38 persones, amb tres places més que varen sortir, parlam
de 21 auditors, dividits en tres àrees, són 7 auditors per àrea,
i hem de fiscalitzar la comunitat autònoma, hem de fiscalitzar
quatre consells insulars, la Universitat, l’àrea d’ens locals té
una sèrie d’informes que venen fixats per llei i, és clar, tens
67 municipis, etc., per tant la Sindicatura de Comptes tampoc
no pot donar abast a tots els informes, i després els informes
que es plantegen des d’aquesta mateixa cambra, bé, comissió
o cambra.

Aleshores, tots intentam donar sortida a les peticions que
tenim, el que passa és que en molts  de casos la mateixa
Sindicatura va desbordada. Record que ara presentarem..., bé,
el Compte General del 2018 hi fem feina, el Compte General
del 2017 s’acaba el termini, bé, divendres acaba el termini,
perdó, ahir, dilluns, va acabar el termini per presentar
al·legacions, de manera que el tindrem i el podrem entregar a
aquesta Cambra d’aquí un mes, pràcticament.

Aleshores, tampoc no anam amb un decalatge, hi ha
informes que sí tal vegada han quedat una mica aturats perquè
demanam informació i tal vegada es torben sis mesos a enviar
aquesta informació i açò queda aturat, bé, perquè la cosa va
així, i aleshores hi ha informes que es retarden molt. Però, en
general, els consells insulars crec que ara acabam el del 2017,
si no m’equivoc, el Compte General de la CAIB també és del
2017, després hi ha els ajuntaments que estaran..., bé, el de
l’Ajuntament de Palma del 2016 ja esperam actuacions
d’aquest any, i així intentam acotar; però també hem de ser
conscients que si volguéssim fer molt més posant més
personal, hem de cabre dins l’edifici, per tant a l’edifici hi

cabem els que hi cabem, no n’hi caben gaire més. Vull dir que
hem d’assumir tots una part de culpa, primer, la Sindicatura de
Comptes, però després els ens locals, tant a l’hora de
distribuir recursos com a l’hora de l’interventor que ens doni
la informació que se li demana o no. Aquest seria un primer
punt.

Quant, i per tant demanam disculpes per aquests retards,
però hem d’assumir cadascú la responsabilitat que li pertoca.

Quant a les recomanacions, de tots els informes que
presentam jo faria dos blocs de recomanacions: les primeres
són tot allò que va referit als aspectes més de comptabilitat,
del pla general comptable, la fiscalització patrimonial i
financera, on moltes de les incidències són, per exemple, que
hi hagi una classificació incorrecta d’una partida o d’un
compte o un altre, o d’un concepte o d’un compte o un altre;
molts d’aquests es repeteixen de forma recurrent, per què?
Perquè de vegades és una qüestió de criteri i aleshores
l’interventor manté un criteri i els auditors mantenen un altre
criteri. Aquestes jo diria que són les menys rellevants, no vol
dir que no siguin importants, sinó les menys rellevants.

I després tenim un altre conjunt de recomanacions, que jo
diria que són més importants, algunes de les quals no ens fan
cas, però d’altres sí, per exemple el síndic Bernat Salvà ha
comentat que una de les incidències que hi havia a la
Universitat és que coincideixen l’òrgan de control amb l’òrgan
de gestió, és a dir, no hi ha una intervenció, hi ha un gerent.
Bé, i aquest any s’ha aprovat la creació d’una plaça
d’interventor i ja ha estat ocupada, l’informe és del crec que
2016 que parlàvem, però ja el 2019 aquest problema s’ha
resolt com a mínim parcialment. Per tant, sí que és cert que hi
ha recomanacions que sí que ens fan cas, però que de vegades
triguen una mica a fer cas.

Hi ha una altra recomanació del Compte General, per
exemple, que és tot el tema de les bestretes dels consells
insulars, que en parlarem la pròxima vegada que vinguem aquí,
i bé, açò és un tema que du culejant des de l’any 2008, 2009,
2010, 2012 i 2013, d’acord? Les incidències nosaltres les
hem posades i cada any s’ha intentat resoldre d’una manera,
però com que és un problema complex, que parles de 180
milions d’euros, vull dir que tothom sap quin és el problema
però la solució no és senzilla. Per tant, sí que és cert que en
alguns casos jo diria que a les recomanacions més importants
de totes sí que hi ha un interès per part tant de la intervenció
general de l’ajuntament i de tots els ajuntaments que
fiscalitzam, com dels consells, de fer-nos cas, per tant, no és
que siguem aquí fent una recomanació i després ningú no ens
faci cas, en les importants jo diria que sí que en molts casos
ens fan cas.

La tercera cosa és el personal d’intervenció i el que he dit
abans, aquí podríem dotar tot el que vulguem de personal, però
sempre seguirà anant una mica... tot el tema de la gestió de
contractes, subvencions, seguirà essent lent hi posis qui hi
posis, que és el que diem: bé, si hem de posar gent controlant
a qui controla, bé, no és així, hi ha una intervenció, hi ha uns
serveis jurídics normalment que donen validesa a l’acte que fa
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qualsevol administració pel principi de legalitat, i després la
intervenció ja s’encarrega d’açò. I l’altre element, que és el
control intern, l’altre element som nosaltres que som el
control extern, però no n’hi ha més; és a dir que hi ha coses a
la llei que es podrien canviar? Bé, en el tema de rendició, com
deia el Sr. Costa, és clar que podríem penalitzar aquell que no
ret, però també hem de recordar que no podem penalitzar
aquell que una vegada no ha retut, aleshores entres dins del
marc de la subjectivitat de vegades. I hi ha sindicatures de
comptes, ho hem explicat aquí altres vegades, per exemple a
Galícia, que posa una penalització personal, personal, al batle
que no rendeix els comptes, però hi ha d’haver una reiteració,
però en aquest cas no és la Sindicatura de Comptes qui
decideix, en tot cas és el Parlament que, si modifica la llei, la
Sindicatura de Comptes ho podrà aplicar.

Ara mateix, l’únic que tenim és una possibilitat de suggerir
al Govern que no transfereixi o que no realitzi determinades
transferències si no s’ha retut, però açò és en un cas extrem
que no s’hagi retut de forma molt reiterada, que hi hagi hagut
voluntarietat en no retre, etc., vull dir que aquí ja ens mouríem
en uns extrems. Però la major part de coses que es poden fer
o algunes de les coses que es poden fer estan precisament en
les seves mans com a diputats.

I ara, si dóna la paraula a cap síndic que vulgui intervenir,
sobre qüestions més puntuals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló. Passem la paraula... no sé qui vol
intervenir primer, Sr. Toll.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
LES ILLES BALEARS (Fernando Toll-Messía i Gil):

Gracias, Sra. Presidenta. Prácticamente el síndico mayor
ha contestado a todos los requerimientos que han hecho
ustedes referentes a los informes que he presentado. Añadir
quizás que para las plazas de interventor de habilitación con
carácter nacional el responsable de la convocatoria de
oposiciones es el Estado, ahí sí que podríamos decirles,
bueno, sería importante que ustedes convoquen más plazas
para evitar que haya tanto interventor accidental, pues con un
nombramiento interino y con faltas de garantías en la
estabilidad de la plaza, lo cual de alguna forma también te
condiciona tu forma de trabajar, sería importante.

El decalaje de los informes lo ha explicado, la cuenta de
Palma del 2014 se rinde el 30 de octubre del 15, a veces las
demoras en rendición pueden suponer hasta cinco o seis
meses, por lo tanto, ya nos encontramos en el ejercicio del
16, que es cuando incluimos en el plan de actuaciones este
informe. Hicimos un trabajo de campo de septiembre del 16
a marzo del 18, hasta poder tener toda la información tanto del
ayuntamiento como de las entidades instrumentales y del
sector dependiente para poder tener la información
consolidada, y le dedicamos dos auditores íntegramente a este
informe.

Ciertamente vamos retrasado, hemos tenido un año o dos
un poco complicados en cuanto a personal, hemos estado en
cada área, prácticamente, con un auditor menos. Bueno,
esperamos que de cara al 19 esto lo podamos regularizar y
ponernos más al día en materia de informes.

Decía el Sr. Costa que el riesgo de Palma es alto; sí, es
cierto, esperemos que no estimen todas las sentencias, que
habitualmente no se suelen estimar todas las sentencias en
contra, porque además hay sentencias firmes no aplicadas al
presupuesto, también dentro de las que hemos comentado.

Hablaba el Sr. Gómez de la valoración de la formación que
hacen los interventores respecto  a su personal. Bueno, son
cuestionarios internos en los que se pronuncian sobre falta de
formación en materias muy específicas, como son derecho
administrativo en materia de contratos del sector público, de
subvenciones tanto autonómicas como estatales, de
reglamentos de desarrollo, procedimientos internos,
instrucciones internas de contratación, sí, quizás sería bueno
dedicar, si hubiese tiempo para ello, más tiempo a la docencia
y a la formación del personal interior pues con algún tipo de
incentivo de carrera o cuestiones similares.

Y creo que con esto he respondido a lo que no había
respondido el Sr. Rosselló.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Toll-Messía. Donam la paraula al Sr.
Bernat Salvà.

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

Sí, jo voldria fer una sèrie de comentaris. Primer, el tema
específic de la Universitat, l’únic que m’ha fet un comentari
ha estat la Sra. Truyols, amb referència als temes de l’article
48.4, i no sé també si me l’ha feta respecte de l’article 52...

(Se sent de fons la Sra. Truyols i Martí de manera
inintel·ligible)

...; és a dir, simplement, jo he reflectit l’exigit compliment de
la LOU d’enguany de l’any 16 de la Universitat, però si vostè
mira l’informe de l’any 15 també hi surten aquestes mateixes
incidències. No sé si el percentatge ha millorat o ha
empitjorat, crec recordar que ha empitjorat, però no li puc dir.

Anys més enrera crec que no miràvem..., és a dir, des que
jo faig l’informe miram aquest tipus de qüestions
específiques.

Després, un tema que... ja hem comentat el tema dels
retards, el tema dels retards, evidentment, vostès tenen tota la
raó, és impresentable a l’any 19 un informe de l’any 14,
perquè no té virtualitat per corregir. L’únic que ens hem de
plantejar és per què, comparat amb el sector privat, el sector
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públic és distint; és a dir, el sector públic, el sector privat a
finals del mes de juny ha de tenir els comptes aprovats per la
junta general, auditats prèviament; el primer que hem de tenir
en compte és que en el sector privat l’auditor fa feina on line
dins l’empresa en el mateix exercici. Nosaltres no, nosaltres
no, a nosaltres ens donen els comptes quan estan aprovats pel
respectiu òrgan que pertoca, el Consell de Govern, el Consell
Econòmic i Social de la Universitat, per tant a partir d’aquí, és
a dir, normalment el que ha d’estar ja publicat i pràcticament
presentat en el Registre Mercantil, a nosaltres encara ens han
de trametre els comptes, encara ens els han de trametre,
aquells que van bé, que és la comunitat autònoma que ens els
ha de trametre el dia 31 de juliol, abans ens els havia de
trametre el dia 31 d’agost; ara el mes d’agost, que és de
vacances, el tenim nosaltres, abans no, abans el tenia el
Govern. Això en primer lloc.

Els consells insulars. Els consells insulars en lloc de ser
el 30 de juliol és el 15 d’octubre, sempre i quan... i nosaltres
tenim sis mesos per fer l’informe, i nosaltres hauríem de ser
aquí, hauríem de presentar l’informe durant sis mesos, als sis
mesos haurien de tenir vostès l’informe, sempre i quan tot el
que nosaltres posam a les nostres directrius ens ho donin en
termini, els ens fiscalitzats, cosa que no passa mai, cosa que
no passa mai. Vostès veuran quan presentem els comptes dels
consells insulars, que els has de tenir retuts dia 15 d’octubre,
hi ha qualcú que els ret el febrer de l’any següent, i això
requereix un esforç per part de la sindicatura.

I per altra costat, també tenim un altre  vessant que no
podem perdre de vista, aquest informe consta dins del
Parlament dia..., em sembla que és el mes de gener, la primera
quinzena de gener aquest informe o el mes de gener aquest
informe, estam a dia 20 i busques de setembre. És a dir, tots
aquí ens ho hem de..., és a dir, aquí és error de tots, però el
que és evident és que no podem venir aquí i presentar
informes de l’any 14. Això..., és a dir, jo estic  empegueït,
perquè és la veritat.

Quant a les recomanacions, el síndic major ja els ho ha
contat, és a dir, a la fi després de moltíssims anys, perquè aquí
hem parlat molt, molt d’interventors, però és que la
Universitat fins enguany no en tenia, no en tenia d’interventor,
es fiscalitzava el mateix gerent que era el responsable de la
despesa. Això no té..., i això reflectit en els seus estatuts, els
seus estatuts preveien que fiscalitzàs, i fiscalitzava. Quina és
la realitat? Que no es fiscalitzava res, no es fiscalitzava res.

Amb el tema de retards i això, aquí, dins el Parlament, que
han entrat dues mocions demanant al Parlament que es
plantegi fer qualque cosa amb els ajuntaments que reten tard,
amb els consells insulars que reten tard. Nunca más se supo,
això duerme el sueño de los justos a qualque calaix d’aquesta
casa. És a dir, qui no reti tal vegada seria adequat retardar
qualque subvenció, tal vegada s’espavilarien, però això està
presentat al Parlament per dues vegades.

Crec que no tenc res més a dir-los. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sr. Salvà. Volia saber si el síndic
major vol la paraula o passam al torn de rèplica. A continuació
tenim el torn de rèplica de cada un dels partits per un temps de
cinc minuts.

En primer lloc parlarà el representant del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo només per fer dues
reflexions. Primera reflexió, la compartesc plenament amb el
síndic Sr. Bernat Salvà, és una vergonya que, primer, que les
administracions ..., bé, la comparativa que s’ha fet amb
l’empresa privada m’ha agradat molt perquè és la pura realitat,
a les empreses privades que s’han d’auditar hi ha uns terminis
i s’ha d’auditar i punt, i en canvi les administracions públiques
ens trobam que, no, ja t’ho enviaré..., no sis mesos, bé, no
passa res, sis mesos més..., i venga, pum, pum i tal..., és una
cosa que..., no ho sé, ara que estam en aquesta banda, com a
representants dels ciutadans, crec que és una cosa que als
ciutadans els ha de fer vergonya, ha de produir una certa
vergonya que les administracions públiques siguin incapaces
de complir amb aquestes coses que són òbvies i que en el
sector privat s’acompleixen sense cap tipus de problema. Per
tant, la primera reflexió és, ens ho hem de fer mirar, sense cap
dubte ni un.

I la segona reflexió és, com és possible que tres consells
insulars, que no parlam d’administracions que tenguin 300
habitants i siguin hiperpetites, parlam de consells insulars que
tenen pressuposts de 400 milions d’euros; i que no retin
comptes, jo..., no ho sé, em sembla una cosa extraordinària, i
no entr en temes polítics ni res, eh!...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Tard..., ja, ja, però és igual, retre comptes amb demora
unes administracions públiques com els consells insulars a mi
em sembla una cosa extraordinària, no ho entenc i..., no ho sé,
aniré a Sebastià Sagreras el meu company, no sé, jo des del
Grup Parlamentari Popular alguna iniciativa en aquest sentit
per demanar si podem prendre algun tipus d’acord de cara al
futur en això, doncs, jo estic disposat a posar-ho damunt la
taula perquè a mi em sembla una vergonya, sincerament, a mi
em sembla una vergonya que hi hagi administracions públiques
que retin comptes tard, a més d’aquest nivell, però no és que
només..., perdonau, però és que també hi ha Palma, és que
Palma també. O sigui, a part de la comunitat autònoma, que sí
deu complir els terminis, vull pensar que compleix la
comunitat autònoma, però la resta d’administracions públiques
de les Illes Balears per grandària són les que són dins la llista
d’incomplidors.

No ho sé, em pareix extraordinari. No tenc res més a dir.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. A continuació té la paraula la
representant d’Unidas Podemos, la Sra. Antònia Martín i
Perdiz. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Evidentment, des d’Unides Podem
defensam la transparència com a un pilar fonamental a
l’administració pública, en la gestió del bé comú, però sí que
crec que les afirmacions que s’han fet per part del Partit
Popular també hi ha una qüestió a tenir en compte i és la
diferència entre la cosa pública i la privada, hi ha una llei que
es diu Montoro i les administracions locals tenen milions i
milions d’euros en els bancs i no poden contractar personal
per fer la feina que s’hauria de fer. Independentment que
coincidesc, evidentment, amb els responsables de la
Sindicatura en què evidentment han passat molts anys i dur ara
uns comptes del 2014, doncs, realment..., sí que sobta, com a
mínim, no? I ens agradaria..., i evidentment ens posam a
disposició per les mesures que puguem emprendre des d’aquí,
des del Parlament, per ajudar amb les feines que
corresponguin i que ens ajudin a agilitar.

Quant al tema de la Universitat, que vostès comentaven,
ens sembla molt important que també hi hagi Intervenció en
aquests moments, que s’hagi aprovat enguany.

I sobre la contractació, el 60% de percentatge de
temporals, que vostès estaven comentant, quant a professorat
o PDI sí que és cert que depèn molt dels estudis i la companya
del Partit Socialista comentava el Departament d’Economia,
però és que hi ha determinades carreres on sí l’alumnat es
beneficia, i molt, d’aquest professorat associat que pot aportar
la part pràctica, clínica, operativa, que el professorat a temps
complet no aporta. Però evidentment sí que seria desitjable
aquest 40% i seria una qüestió important a treballar, però no
tendrien el 0% perquè evidentment l’alumnat es beneficia i
molt d’aquest tipus de pràctiques.

De bell nou, agraïment a la seva feina, encoratjar-los a
seguir observant i analitzant l’administració pública i per
descomptat des del nostre grup polític tota la col·laboració
que puguem per impulsar mesures, ja sigui des d’aquest
parlament o per parlar amb companys i companyes que siguin
a altres administracions perquè facilitin la seva feina.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Passam la paraula al
representant de Ciudadanos, el Sr. Manuel Gómez i Gordiola. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Idò jo  us donaré o us demanaré un
poquet més de feina, de col·laboració almanco. He pres nota
que el Sr. Salvà ha dit que s’havien introduït a aquesta cambra
fa temps unes propostes des de l’equip de la Sindicatura, per
favor, feu-les arribar, per no anar a cercar o demanar-ho, si ens

ho feu arribar..., perquè el que farem des del nostre grup
parlamentari, i ben cert que ens hi sumarem quasi tots o tots,
tant de bo!, serà analitzar-les, veure-les i  quan es varen
presentar a la situació actual es poden millorar o fins i tot
impulsar directament. Perquè el que és inadmissible, sobretot
el que ens ha quedat clar aquí és que una administració pública
no doni resposta a un requeriment d’un ens fiscalitzador, i aquí
sí que faig una comparació, i no és un greuge..., és un greuge
comparatiu, però és una comparació del públic i del privat el
que suposa un requeriment de deu dies ampliats a cinc que té
qualsevol ciutadà o un requeriment de l’administració amb una
penalització que hi pot haver o en via de constrenyiment o en
via de sanció.

Per tant, que una administració que rep d’una altra
administració fons públics i exigeix la transferència
immediata i no compleixi amb un mínim de l’obligació, que jo
insistesc ja no és qüestió d’obligació i de lleialtat institucional
o de rigor, sinó de govern, bon govern i transparència, a un
requeriment d’un òrgan fiscalitzador, és preocupant, sigui qui
sigui. I si s’ha de resoldre amb més mitjans això sí que és
responsabilitat del legislador i de l’executiu de donar
recursos.

Per tant, també ja li dic, síndic, que instarem també
l’Administració General de l’Estat que convoqui les places
públiques per donar la solvència que pertoca a aquesta
responsabilitat dels interventors i interventores.

Vull reiterar el nostre compromís com a grup parlamentari
a donar aquesta estabilitat i aquest suport als ens locals per tot
allò que necessitin.

També el tema de la formació del personal que treballa o
vinculat a l’àmbit de la intervenció de les administracions
locals, sobretot, perquè tenguin la qualificació. M’ha
sorprès..., no sé si som un poc exagerat, però sí que m’ha
sorprès, Sr. Toll-Messía, que hagi dit que hi ha treballadors
públics que potser no coneixen la Llei de contractes del
sector públic suficientment, o el procediment administratiu.
Ja no és que qualsevol treballador públic almanco el
procediment administratiu l’hagi de complir, és una matèria
d’accés a l’administració, però la Llei de contractes del sector
públic avui en dia, tan farragosa com és i tan complicada com
ha tornat per a les administracions la seva tramitació, qui més
l’ha de conèixer és el treballador públic, especialment el que
ha de fiscalitzar el seu compliment, perquè entenc que el que
més fiscalitzen vostès precisament són els contractes públics
a diferents nivells.

El que sí és cert és que m’agradaria la vostra opinió -ho dic
perquè vaig ser a un debat l’altre dia dels professionals i de
parlamentaris i responsables de govern en matèria de sanitat,
que els afecta molt la Llei de contractes del sector públic
precisament per les situacions de contractació de
subministres que a vegades hi ha urgència per fer-ho-, la vostra
valoració, el que us heu trobat en l’aplicació..., e l que
contempla la Llei de contractes del sector públic, i quina
experiència us reporten, als síndics, la resposta que us puguin
donar les diferents intervencions del que els suposa aquesta
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llei, perquè hi ha un gran debat envers aquesta llei precisament
per com està essent de complicada, és a dir, cerca un nivell de
transparència tan important que a vegades la funcionalitat de
l’administració queda aturada, i no per mala fe de l’aplicació,
sinó perquè és molt complicat treure, insistesc, i afecta molt
el subministrament i els contractes de tot el Servei de Salut de
diferents administracions.

Amb això acabaria la meva intervenció, i agraesc la vostra
compareixença, també vos pertoca, però sobretot les vostres
explicacions.

Moltes gràcies. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Donam la paraula ara a la
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sra.
Joana Aina Campomar i Orell.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no faré ús del meu torn
perquè crec que ens anirem veient i supòs que aniran sortint
temes d’aquests, i reflexius, i reflexionar sobre... Jo crec que
en el fons estam tots d’acord amb el mateix objectiu: més
transparència i més control.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Donam pas al representant
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, Sr. Sergio
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Primero quiero agradecer la
sinceridad con la que han hablado ustedes, digna de encomio.
He de decir que hemos oído cosas en las que creo que
estamos todos de acuerdo: la necesidad de que las
administraciones públicas cumplamos, cumplan con lo mismo
que estamos exigiendo a los administrados. 

El primer encuentro que tuve yo con la Sindicatura de
Cuentas fue un encuentro en que el síndico mayor nos dio una
charla explicativa sobre cómo funcionaba el tema de la
liquidación de las subvenciones electorales; si nosotros como
partido no cumplimos en tiempo y plazo nos quedaremos sin
subvención. A veces es verdad que el hecho de introducir
algún tipo de sanción incentiva el cumplimiento de la norma.
También es cierto que es muy difícil estudiar un sistema de
sanciones a administraciones públicas porque cualquier
sanción impuesta a una administración pública en el fondo la
acaba pagando el ciudadano, y personalizarlo en los
responsables políticos también es muy complicado. Entonces
es cierto que es más una cuestión de la voluntad que tengamos
los poderes públicos de cumplir con la norma, que el hecho de

establecer un régimen de sanciones que sería muy complicado
implementar.

Por otra parte he de decir que yo no puedo estar de
acuerdo con el tema de que la solución sea aumentar el
número de funcionarios, la Ley Montoro, etc. O sea, en países
como Estados Unidos, Alemania, Suiza o Japón, con un
porcentaje de funcionarios inferior al que tenemos en España,
funcionan igual o mejor. Por lo tanto yo creo que a veces
también sería interesante estudiar fórmulas más eficaces de
hacer el trabajo porque al final no siempre es incrementar el
número de trabajadores públicos la manera de hacerlo.

Y muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sr. Rodríguez. Ara passam a donar la
paraula al representant del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Joan
Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, presidenta. Només per agrair als síndics les seves
explicacions i la seva compareixença. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara donarem la paraula a la
representant del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Maria
Antònia Truyols i Martí.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Bé, un poc concloent amb tot el que hem sentit  avui
capvespre també estic totalment d’acord que és imperdonable
que una administració pública no doni resposta a un ens
fiscalitzador, però mirant els informes que ens han presentat
avui capvespre també he vist que damunt l’informe..., ara no
record quin era exactament, que entitats financeres com el
Banc de Santander, entre d’altres, eh?, no han donat resposta
a la “circularització” i per tant també..., a veure, amb el sentit
de mal de muchos, consuelo de tontos crec que ens ho hem
de creure tots, que quan hi ha una sindicatura de comptes que
té com a objectiu, precisament, o com a finalitat analitzar,
revisar i recomanar en els casos en què hi hagi incompliments
i d’altres, no només ha d’afectar l’administració pública, sinó
que també ens ho hauríem de creure, s’ho haurien de creure
les entitats financeres, i ens ho hauríem de creure tots. Per
tant, jo crec que la formació en aquest sentit de tots els ens
que, diguem, acaben intervenint en una auditoria, una
fiscalització i més, és important que tots sapiguem quin és el
nostre paper.

Simplement amb això acab, i vull donar les gràcies als
síndics.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Per acabar la contrarèplica
don la paraula al síndic major.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i
Villalonga):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només un minut per dir
dues coses.

El fet que tots els síndics hem fet un acte de contrició i
hem dit que a nosaltres mateixos ens costa venir a defensar...,
no a defensar, perdó, a presentar un informe de tanta antiguitat
no vol dir que acceptem aquesta situació, que quedi clar. Vull
dir que feim el possible per posar-nos al dia, però també he de
recordar, perquè no volia centrar, tal vegada, els dubtes
aquests que tenen o aquestes..., no ho sé, aquest sentiment que
expressen en relació amb la tardança a l’hora de presentar un
informe, no la volia centrar en el cas de l’Ajuntament de
Palma perquè n’hi ha d’altres que també vindran, no tan tard,
però bé, vull dir que no hem de focalitzar sobre aquest
informe perquè, a més, s’ha de recordar, que vostès
segurament no ho saben, que aquesta cambra va demanar
fiscalitzar l’informe del 2010-2011, crec recordar, es va
demanar el 2015, o sigui, el 2015 aquesta cambra va fer una
petició  per fiscalitzar Palma 2010-2011, que no estava
fiscalitzat. Aleshores el 2015 ens vam posar a fiscalitzar
2010-2011, o sigui dos exercicis en un. Aquell informe es va
presentar i és evident que açò ha provocat un retard en tots els
altres informes que havien de continuar, vull dir que seguien
a aquests.

Per tant, moltes de les coses que potser un dia veuen aquí
poden sorprendre, però tot al final té la seva explicació. Açò
no deixa de fer que a tots els síndics, clar, ens sap greu, perquè
som conscients que presentar una cosa amb tanta antiguitat
perd frescor i per interès per a vostès. De totes maneres
també diré que moltes vegades aquests problemes més greus
de tot hi són el 2014, hi seran el 2016 i hi seran el 2018. Vull
dir que en qualque moment acaba sortint açò perquè són
problemes que es mantenen vius durant molts d’exercicis.

Una altra cosa és quan parles d’un contracte, que potser és
de 2014 i, c lar, el 2018 com aquell que diu ja deu haver
prescrit tot, segons el que sigui, però bé, hi ha coses que
expliquen per què aquesta tardança.

I després una altra qüestió. Clar, quan el Sr. Bernat Salvà
parlava dels informes d’auditoria que fan les empreses
privades, elles es mouen en un entorn bastant, basant diferent;
a part dels terminis que tenen fixats per llei a l’hora de retre
en el Registre Mercantil, també s’ha de dir que els informes
d’una entitat privada no tenen res a veure amb els informes
nostres. S’ha de tenir en compte una cosa, que la comunitat
autònoma, la consellera d’Hisenda, no presenta la liquidació
del pressupost; és a dir, aquest no és un informe sobre la
liquidació del pressupost des del punt de vista pressupostari,
açò correspondria..., segurament correspondria a una

compareixença de la consellera aquí. Nosaltres presentam
l’informe sobre la liquidació dels pressuposts i sobre el
compte general d’aquests pressuposts. Què passa?, que moltes
vegades quan un fa un informe, clar, si aquí presentéssim un
informe en pla sector privat, on l’únic que feim és un llistat
d’incidències, donar una opinió i evidentment les incidències,
vostès es trobarien amb un informe on hi ha aproximadament,
no ho sé, segons l’informe, però hi pot haver, 10, 15 pàgines
d’incidències, sense una taula. Vostès no sabrien absolutament
res d’on ve, vostès veurien incidències i s’ha acabat la història.
En canvi, els informes que intentam presentar que evidentment
si els féssim més curts ens torbaríem menys a fer-los, però
moltes vegades no sabrien d’on vénen les coses.

És a dir, quan un posa una incidència ve d’un anàlisi que
s’ha fet i que es presenta en aquest mateix informe; si tot açò
nosaltres no ho presentéssim ens... o no ho volguéssim
presentar, és clar, primer el informes serien molt més prims,
i segon, la dedicació o el temps que dedicam a realitzar
quadres, etc., que ja veuran a tots els informes normalment hi
ha un tom de l’informe pròpiament dit i després n’hi ha un
d’annexes i els d’annexes alguns tenen 200 pàgines. És clar,
tot açò són hores de feina que es dediquen a elaborar uns
quadres perquè siguin més accessibles a vostès totes les
incidències que hi ha, però açò inevitablement ens treu temps
de seguir avançant en altres informes.

Per tant, la comparació amb el sector privat hem d’anar una
mica alerta, perquè no és el mateix, si vostès agafen l’auditoria
que fa qualsevol empresa privada a la comunitat autònoma a un
ens públic i el comparen amb els informes de la Sindicatura
veuran que són sensiblement diferents quant, no a les
conclusions segurament, al tipus de conclusions, però sí quant
al contingut. Amb açò no vull dir que ho facin ni millor ni
pitjor, dic que són informes que són prou diferents quant al
seu contingut, d’acord?, descriptiu com a mínim.

Només volia dir açò. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sr. Síndic Major. Pas la paraula, que
me la demana, al Sr. Bernat Salvà.

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

Voldria fer un comentari, que me n’he oblidat abans, que
és rompre una llança a favor dels interventors. Aquí criticam
molt els interventors, però pensin que a partir de l’any 2012
els interventors han de fer i atendre moltíssimes peticions del
ministeri, de l’AIReF, de la Sindicatura, de l’IBESTAT, de
l’Institut Balear d’Estadística, del Tribunal de Comptes, i
evidentment aquest tipus de departaments no han incrementat
en funció de les peticions d’informació que els demanen.

Tal vegada faria falta, ja sé que el Sr. Rodríguez (...), és a
dir, minvar altres qüestions de personal d’ajuntaments com
puguin ser els gabinets de premsa i implementar -
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implementar- departaments com puguin ser els d’interventors
perquè es tracta de salvaguardar els doblers dels ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Salvà. Sr. Toll-Messía.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
LES ILLES BALEARS (Fernando Toll-Messía i Gil):

Gracias, Sra. Presidenta. Sí, es que no sé si el Sr. Gómez
me ha malinterpretado, pero no soy yo el que digo que no
conoce la Ley de contratos del sector público el personal de
la Intervención, lo dicen los interventores en su cuestionario.

Y respecto al procedimiento farragoso y a la comparación
que se ha hecho antes de la nueva ley a la hora de emprender
contratos, bueno, hay que tener en cuenta que se ha traspuesto
en la última ley de contratos del sector público las directivas
23 y 24 de la Unión Europea que había advertido al reino de
España por su poquísima transparencia en la contratación
pública. Es decir, no es idea del legislador, son
transposiciones de la Unión Europa y eso hace que
desgraciadamente determinados procedimientos, pues, sean
incluso menos ágiles de lo que eran antes.

Y después, el último comentario, no es para justificar los
plazos que ya les hemos explicado cómo funciona el tema de
los informes de local, sino que cuando en las reuniones
anuales, tenemos dos reuniones anuales diferentes síndicos de
local en el Tribunal de Cuentas, donde se nos convoca para
explicar qué es lo que hacemos; en varias ocasiones hemos
hecho constar en el acta que consideraríamos que el plazo de
rendición del 15 de octubre del año siguiente, que es el que
contempla el texto refundido de Haciendas Locales, con los
mecanismos electrónicos de los que disponemos hoy en día,
nos parece exagerado, y que sería interesante que este plazo
se acortara lo máximo posible para acercarnos a plazos de
rendición de empresas privadas que contempla la Ley de
sociedades, pero cuando esto se ha elevado al Ministerio de
Economía y Hacienda es que ni nos han contestado. No hay
ningún interés en ampliar el plazo, en reducir e l plazo de
rendición.

Quiero decir que nosotros vamos siempre un poco a
caballo de las normas básicas aplicables a todo el Estado
español.

Y esto era lo último, muchas gracias.

Ah, sí, perdón, otro aspecto, la intención de este informe
no es pegarle palos a los interventores, es reforzarles de cara
a los alcaldes, y creo que por eso ponemos todo lo que
ponemos, es decir, máximo cuando además en el 2018 salió
un reglamento de control interno que multiplica por tres su
trabajo, ya no rendir cuentas entre la AIReF, entre la
Intervención General del Estado y la comunidad autónoma,
Sindicatura de Cuentas o el que sea, no, es que además sus

funciones se magnifican y se les impone una carga de trabajo
brutal con un personal muy reducido que a lo mejor lo que
habría que hacer no es dotar más plazas en el sector público,
sino redistribuirlas.

Lo que ha dicho el Sr. Salvà me parece una idea estupenda,
pero hay muchas otras.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Toll-Messía, ara sí que ho he dit bé.
Bé, acabat el debat volem agrair als síndics i a la secretària
general la seva presència i explicacions.

I anunciem que també s’obre un període de deu minuts
durant el qual els grups parlamentaris podran presentar davant
la Mesa de la comissió les propostes de resolució als
informes i escrits debatuts a la sessió d’avui.

Per tant, suspenem la sessió per un temps de deu minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, si voleu ja tornam a començar. Bé, han estat admeses
dues propostes del Grup Parlamentari Popular i es presentaran
segons l’ordre d’entrada, una relativa a l’informe 159/2018,
dels comptes anuals de la Universitat.

Donam la paraula per un temps de deu minuts per defensar-
la al Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Me’n sobraran alguns de minuts. Moltes gràcies, Sra.
President. Res, només dues propostes, aquesta referida..., amb
contingut idèntic i, res, per donar-nos per assabentats del
contingut de l’informe i per instar la Universitat de les Illes
Balears, en aquest cas, a complir les recomanacions del
l’informe. Res més a afegir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Donam a la paraula ara a la
representant del Grup Unidas Podemos, si vol parlar de la
resolució?

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Per la nostra part donam suport a les dues iniciatives.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Antònia Martín. Ara donam la paraula al
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Juan
Manuel Gómez.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Per coherència amb la nostra
intervenció i posicionament del nostre grup parlamentari, no
podem fer una altra cosa que donar suport a la proposta de
resolució  que presenta el Grup Parlamentari Popular.
Lògicament s’hauran de presentar dins aquesta línia, instar que
es compleixin les recomanacions a tots els ens que els
informes que pugui presentar aquí el síndic de comptes no
duguin el compliment, jo vull pensar que ho farem amb tots.

En tot cas i explícitament donarem suport a les dues
propostes de resolució.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Passam la paraula..., -no, no hi
és, sí, perdona, ara cercava el Grup Mixt- a la representant del
Parlament del Grup MÉS per Mallorca, Sra. Joana Aina
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, per la nostra part també donarem suport a la
iniciativa, ens sembla d’acord, a més, coherent amb el que s’ha
dit fins ara.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara donarem la paraula al
representant del Grup Parlamentari VOX, Sr. Sergio
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. En la misma línea, por
coherencia, apoyaremos la resolución del Partido Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Donam la paraula al
representant..., no, del Grup Mixt no, toca llavors a la
representant del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Maria
Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

També donam suport a les dues propostes de resolució.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sra. Truyols. Llavors, suposo que
ningú no vol fer rèplica de..., contrarèplica d’aquesta, atès el
resultat.

Per tant, passarem a votar la proposta de resolució
presentada segons l’informe 159/2018.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 10; vots en contra, cap, i abstencions, cap. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Està aprovada per majoria absoluta aquesta moció. 

Passam a la segona proposta de resolució referent a
l’informe 160/2009, del compte general de l’Ajuntament de
Palma. Donam la paraula al Sr. Antoni Costa, representant del
Grup Popular, per un temps de deu minuts màxim.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Està plantejat en termes
equivalents, però per a una altra institució. Per tant, no tenim
molta cosa més a afegir.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Passam la paraula a la
representant del Grup Unidas Podemos, Sra Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Ben igualment donarem suport a aquesta proposta de
resolució.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. A continuació  donam la
paraula al representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr.
Juan Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Reiteram el manifestat en la primera proposta de
resolució, donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. A continuació donam la paraula a la
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

També donarem suport a aquesta proposta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Campomar. Donam la paraula a
continuació al representant del Grup VOX-Actua Baleares, el
Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Igualmente apoyaremos la propuesta de resolución.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. A continuación daremos la
palabra a la representante del Grupo Partido Socialista, Sra.
Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Donam suport també a aquesta proposta de resolució.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Atès el resultat passarem a la
votació de la moció, de la proposta de resolució presentada.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per majoria, per unanimitat, perdó.

Gràcies. 

Llavors, no havent-hi més coses, es dóna la sessió per
aixecada.
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