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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sílvia Tur substitueix Pep Castells.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, Sr. President, Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies. Com sempre, agrair al personal del
Parlament que faci possible aquesta Comissió d’Hisenda i
demanar als portaveus de tots els grups parlamentaris si
estarien d’acord en unificar en únic debat els quatre informes
que estan prevists a l’ordre del dia. Veig que sí, no hi ha cap
problema.

I. Escrit RGE núm. 11626/19, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant
el qual es tramet l’informe 166/2019, del Compte
General del Consell Insular de Mallorca, corresponent
a l’exercici 2017.

II. Escrit RGE núm. 11627/19, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant
el qual  es tramet l’informe 167/2019, del Compte
General del Consell Insular de Menorca, corresponent a
l’exercici 2017.

III. Escrit RGE núm. 11628/19, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant
el qual es tramet l’informe 168/2019, del Compte
General del Consell Insular d’Eivissa, corresponent a
l’exercici 2017.

IV. Escrit RGE núm. 11629/19, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant
el qual  es tramet l’informe 169/2019, del Compte
G eneral  del  Consel l  Insular de Formentera,
corresponent a l’exercici 2017.

Per tant, passaríem al primer punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 11626/19,
presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
mitjançant el qual tramet l’informe 166/19, del compte
general del Consell Insular de Mallorca corresponent a
l’exercici 2017; l’informe 167/19, del compte general del
Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2017;
l’informe 168/2019, del compte general del Consell Insular
d’Eivissa corresponent a l’exercici 2017; i l’informe

169/2019, del compte general del Consell Insular de
Formentera corresponent a l’exercici 2017.

Assisteix l’Hble. Sr. Joan Rosselló i Villalonga, Síndic
Major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
acompanyat de l’Hble. Sr. Bernat Salvà i Alloza, Síndic, i de la
Il·lma. Sra. Catalina Crespí i Socias, secretària general, als
quals agraïm la seva assistència.

Té la paraula l’Hble. Sr. Joan Rosselló i Villalonga per fer
l’exposició dels informes.

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

Moltes gràcies, president i membres de la Comissió
d’Hisenda, presidenta des d’Eivissa i del Consell de
Formentera i  a Menorca. Abans de tot voldria excusar
l’assistència del Síndic Fernando Toll-Messía, perquè està de
baixa per una petita intervenció.

En segon lloc, voldria comunicar-los abans de començar
l’exposició que la Sindicatura de Comptes durant tots aquests
mesos, tan desafortunats, ha seguit fent feina, tot i que
adaptant-se a la nova situació, així quasi tot el personal ha fet
te letreball i s’ha obert estrictament els dies per oferir una
sèrie de serveis mínims i mantenir la Sindicatura en
funcionament i, per tant, hem seguit elaborant els informes els
quals supòs que les pròximes setmanes entregarem al
Parlament i esperem que els puguem presentar cap al mes de
setembre, octubre, o quan el Parlament ho consideri oportú.

Quant als informes, presentarem els informes 166, 167,
168 i 169 dels comptes generals dels Consells Insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i demanaria al
president la paraula per al Síndic Bernat Salvà Alloza, que és
el responsable de l’àrea que ha dut a terme la fiscalització.

Moltes gràcies.

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

Els informes números 166, 167, 168 i 169, que
corresponen a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera de
l’any 2019, sobre els comptes generals dels consells insulars
de l’exercici 2017, varen ser aprovats pel Consell de la
Sindicatura el dia 29 de novembre de l’any 2017. L’aprovació
i presentació d’aquests informes la fem habitualment de forma
conjunta, tot i que es tracta de 4 treballs amb entitat pròpia
cada un d’ells, elaborats i redactats , això sí, de forma
simultània amb criteris i tècniques homogènies. 

Són informes anuals que tenen per finalitat analitzar de
forma integral l’activitat econòmica i financera reflectida en
el compte general de cada consell i de les seves entitats
dependents. En aquest sentit l’anàlisi té el mateix abast del que
es fa sobre els comptes de la comunitat autònoma o la
Universitat, és a dir, una revisió completa dels comptes.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201911626
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201911627
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201911628
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201911629
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L’estructura dels informes segueix la de la instrucció de
la comptabilitat, començant pel balanç, el resultat econòmic
patrimonial, segueix amb l’estat d’execució del pressupost i
finalitza amb la memòria dels comptes. D’altra banda, hi ha un
apartat dedicat a les entitats dependents i vinculades de cada
consell i un apartat que correspon als estats agregats. A part,
en el cas de Mallorca es fa una revisió exhaustiva dels
comptes anuals de l’IMAS. 

A més de les incidències que es detallen al final de cada
apartat, els informes contenen un total de 105 recomanacions
per millorar la gestió econòmica financera de les entitats
fiscalitzades, concretament 34 pel que fa al Consell de
Mallorca, 29 per al de Menorca, 32 per al d’Eivissa i 26 per al
de Formentera. També s’han adjuntat a cada un dels informes
uns annexes que contenen els quadres i les fitxes individuals
de les entitats analitzades, amb les dades més rellevants, així
com les al·legacions formulades pels consells insulars de
Mallorca i Menorca, ja que els consells d’Eivissa i
Formentera no en formularen.

Abans d’entrar en el contingut dels informes, voldria
indicar el següent: en primer lloc, i pel que fa a la part de
rendició dir que el termini perquè els consells retessin els
comptes de l’any 17, acabava el 15 d’octubre de l’any 2018.
Aquest procés es va desenvolupar de la forma següent: e l
Consell d’Eivissa el va retre en termini, dia 3 d’octubre, els
altres 3 consells el varen retre fora de termini, concretament
el de Mallorca el va retre quatre dies després de finalitzar el
termini; en canvi, el de Menorca i el de Formentera el varen
retre  el 4 de març i el 6 de maig de l’any 2019,
respectivament. Com comprendran aquest retard, entre 5 i 7
mesos, en la rendició dels comptes dels consells de Menorca
i de Formentera, afecta necessàriament el treball de
fiscalització de la Sindicatura i l’aprovació que s’intenta fer de
forma simultània dels quatre informes que avui els present.

En segon lloc, els informes incorporen un apartat destinat
a emetre una opinió financera, amb un nivell de seguretat
raonable i unes conclusions del compliment de la legalitat,
amb un nivell de seguretat limitada sobre el compte de
l’administració general de cada consell, així com en el cas de
Mallorca de l’IMAS, on es destaquen les limitacions a l’abast,
les excepcions i les incidències més significatives observades
en la fiscalització dels comptes. En tots els casos, s’ha
conclòs que tret... per les limitacions i excepcions detallades
la informació que han presentat els consells, s’ha presentat
d’acord amb els principis comptables i amb la normativa legal
d’aplicació. De la resta d’entitats dependents del consell se’n
fa una revisió formal i una anàlisi general dels comptes anuals
i dels informes de la Intervenció i de les auditories externes
realitzades, però la sindicatura no assumeix com a pròpies les
opinions i les excepcions que s’hi hagin posat de manifest.

Dit això, i ja entrant en el contingut dels informes, tractaré
de resumir de forma esquemàtica les principals dades que s’hi
recullen, de manera que se’n pugui extreure una idea general.

A la introducció es delimita, entre d’altres qüestions,
l’àmbit subjectiu i objectiu dels informes, així com la

metodologia que s’ha seguit i també una referència a les
normes d’auditoria aplicades que s’han actualitzat respecte les
aplicades als anys anteriors. Pel que fa als ens que integren
l’àmbit subjectiu, dir-los que està configurat de la forma
següent: a Mallorca té 10 entitats dependents i 12 entitats
vinculades; Menorca té 10 entitats dependents i 11 entitats
vinculades; Eivissa té 5 entitats dependents i 5 entitats
vinculades; i Formentera té una entitat dependent.

Passant als objectius continguts en la Llei d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat f inancera i de la regla de
despesa, cal esmentar que s’han convertit en principis rectors
que vinculen totes les administracions públiques i s’han de
calcular en termes del sistema europeu de comptes, em
referesc al SEG 2010, en relació a diversos moments del
cicle pressupostari. La situació dels consells al tancament, és
a dir, referit a la liquidació del pressupost és la següent: pel
que fa al compliment de l’objectiu d’estabilitat, Menorca
l’acompleix; no l’acompleixen Mallorca, motivat bàsicament
per l’aflorament en termes de SEG 2010 de l’endeutament de
la carretera de Palma-Manacor, i Formentera. I en el cas
d’Eivissa no s’han pogut verificar els càlculs amb la
documentació aportada per aquest consell a la Sindicatura. 

Respecte de la regla de despesa, Mallorca, Menorca i
Formentera la incompleixen. Aquí els reclam l’atenció en
relació amb aquest darrer consell, atès que des de l’any 2013
fins a l’any 2017 l’incompliment acumulat és significatiu i
arriba fins al 75,7%, quan el màxim legal acumulat era d’un
6,9%. En el cas d’Eivissa, la Sindicatura tampoc no ha pogut
verificar els càlculs efectuats per la intervenció i justificats al
Ministeri d’Hisenda.

Quant a la sostenibilitat financera i el deute tots els
consells acompleixen.

Quant al deute comercial el Consell de Mallorca tan sols
s’ha excedit del termini de pagament establert a la normativa
sobre morositat en el mes de gener. Pel que fa a Menorca i a
Eivissa han incomplert el termini màxim de pagament en
quatre dels mesos de l’exercici. Quant a Formentera no ha
facilitat a la Sindicatura tot el suport documental requerit i, en
conseqüència, no s’ha pogut validar si compleix o  no el
termini de pagament establert a la normativa sobre morositat.

A l’apartat d’administració general es reflecteix l’opinió
d’auditoria financera i les conclusions del compliment de la
legalitat dels comptes, que en tots els casos, com ja els he
anticipat, és favorable amb excepcions.

En aquest tercer apartat dels informes s’analitzen els
comptes dels consells des del vessant pressupostari i financer.
Pas a comentar breument les magnituds més destacables. 

Pel que fa al vessant financer, el balanç de situació dels
consells mostren un actiu i un passiu de 1.190, 155, 307 i 86
milions d’euros per a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, respectivament. En els quatre casos el
corresponent inventari de béns i drets i la seva relació amb la
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comptabilitat presenta algunes deficiències i incidències que
es detallen en els respectius informes.

Quant a l’epígraf de deutors pressupostaris de cada
consell, a 31 de desembre, mostra les xifres següents: el
Consell de Mallorca, 159 milions d’euros, dels quals 125
milions corresponen a les bestretes; el Consell de Menorca
10 milions; el Consell d’Eivissa 15 milions; i el Consell de
Formentera 13 milions. Aquesta darrera quantitat a
Formentera s’ha incrementat notablement a causa de la
incorporació  del saldo del Consorci Formentera
Desenvolupament que s’ha dissolt. L’any anterior tenia un
deute pendent de 7,4 milions d’euros.

Arribats a aquest punt, cada any els fèiem un comentari
sobre la concessió de les bestretes atorgades per la comunitat
des de l’any 2008 fins a l’any 2013 des de la perspectiva dels
consells insulars ja que el tractament pressupostari comptable
que li ha donat cada un d’ells difereix substancialment. Només
dir-los que a l’any 2017 no s’han produït canvis respecte dels
exercicis anteriors i que no serà fins al comptes de l’any 2018
quan analitzem l’efecte de la liquidació de les bestretes
efectuada arran de la resolució de la consellera d’Hisenda, de
3 de maig de l’any 2018.

Si ho recorden, l’únic consell que apareixia amb una
liquidació negativa, aposta faig aquest comentari, al voltant de
16 milions d’euros, era el de Menorca. En el seu informe
consten com a fets  posteriors que el consell insular va
interposar un recurs contenciosoadministratiu contra la
resolució de la consellera abans esmentada. A l’any 2019 es
va aprovar una llei, la 17/2019, que determina la subscripció
d’un conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes
Balears i el Consell Insular de Menorca, amb el compromís
que el Govern balear financés parcialment, per un valor
aproximat de 8 milions d’euros, les despeses derivades del
compliment de l’existència judicial de condemna per
responsabilitat patrimonial de l’administració a l’àmbit del Pla
territorial insular aprovat l’any 2033, a més de condonar el
deute de 8 milions d’euros per les bestretes ja abonades per la
comunitat al consell insular. 

Com a contrapartida, el consell s’ha compromès a abonar
totes les despeses inherents a les sentències que els he
esmentat i  ha sol·licitat l’acabament del recurs
contenciosoadministratiu interposat davant el Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears contra la resolució de
la liquidació de les bestretes a compte. 

Dit això, reiterar-los que la Sindicatura analitzarà en
profunditat l’impacte de la resolució de la consellera en els
informes corresponents a l’exercici 2019, tant pel que fa a
l’informe de la comunitat autònoma com pel que fa als
informes dels consells afectats, Mallorca, Menorca i Eivissa. 

Quant al passiu i concretament pel que fa a l’endeutament
viu de cada consell, incloent aquí les liquidacions a retornar a
l’Estat, a 31 de desembre de l’any 2017, és el següent: el
Consell de Mallorca té un endeutament de 117 milions
d’euros, l’any passat en tenia 83, aquest endeutament figura de

83 milions d’euros, que, si bé ha amortitzat una part
substancial, s’ha incrementat a causa de l’aflorament del deute
de la carretera Palma-Manacor, que ha estat de 107 milions
d’euros en termes SEG, és a dir aquest aflorament ha provocat
un increment de l’endeutament al Consell Insular de Mallorca.
A Menorca l’endeutament és de 26 milions d’euros, part
important pel tema del Cesgarden, l’any passat era de 34. El
Consell Insular d’Eivissa són 0,4 milions d’endeutament, l’any
anterior en tenia 0,8, i Formentera 0,2 milions d’euros i l’any
passat en tenia 0,3 milions. 

També s’ha de tenir en compte que Formentera ha efectuat
la subrogació de l’endeutament del Consorci de Formentera
Desenvolupament per un valor de 2 milions, ja que aquest
consorci s’ha dissolt enguany i el Consell ha amortitzat de
forma anticipada aquest endeutament el 2017.

Quant al vessant pressupostari, el pressupost inicial, les
modificacions de crèdit i el pressupost definitiu de cada
consell per a l’any 2017 són els següents: pel que fa al CIMA
tenia un pressupost inicial de 379 milions, unes modificacions
de crèdit per valor de 266 arribant a un pressupost definitiu de
645 milions. El CIME un pressupost inicial de 85,
modificacions per valor de 27, el definitiu per valor de 112
milions. El Consell Insular d’Eivissa 93 milions,
modificacions per valor de 24 i el definitiu 117 milions. El
Consell Insular de Formentera un pressupost inicial de 24
milions, unes modificacions de 12 i un pressupost definitiu de
36.

S’ha de considerar que tots els consells han incrementat el
pressupost definitiu d’una manera important, excepte el
Consell d’Eivissa que ha passat d’un pressupost del 2017 de
117 milions a un pressupost definitiu del 2016 de 123 i el
definitiu del 2017 de 117. Per tant, ha baixat 6 milions
d’euros.

A més de les dades que els acab d’indicar, s’han de
destacar els 192 milions del pressupost definitiu de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials al qual l’informe hi dedica un
apartat propi, atès que supera el 25% del pressupost del
Consell de Mallorca, del qual es nodreix fonamentalment
quasi un 90% dels seus ingressos tenen aquest origen. 

Segons les liquidacions d’ingressos, indicar-los que el
percentatge de finançament procedent de la comunitat per a
cada un dels consells, foren els següents: el Consell de
Mallorca ha percebut el 66,7% dels seus ingressos procedents
de la comunitat autònoma i s’han elevat a 321 milions d’euros.
El Consell Insular de Menorca el percentatge és del 72% i ha
percebut 67 milions. El Consell Insular d’Eivissa el
percentatge finançat per part de la comunitat arriba al 65% i ha
percebut 65 milions d’euros. En el cas del Consell Insular de
Formentera ha percebut de la comunitat un 33% dels seus
ingressos que són 14 milions d’euros. Vull significar aquí el
doble vessant del Consell de Formentera que per una part és
consell i que per una altra part és ajuntament, per tant té uns
ingressos propis com a ajuntament del 52% dels seus
ingressos conjunts.
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Pel que fa a l’execució del pressupost de despeses, en el
cas de Mallorca el nivell d’execució ha estat del 65%, el 2016
fou del 59, amb molta diferència entre l’execució de despeses
corrents, 91%, i les de capital, 30%.

Vull ressaltar el baix grau d’execució del capítol 6, amb un
21%, tot i que aquest 21% inclou el rescat del túnel de Sóller.
L’any passat el percentatge d’inversions reals va ser del 17%.

En el cas de l’IMAS el nivell d’execució és del 98%, 95%
en el cas d’operacions corrents i del 14% en el cas
d’operacions de capital.

En el Consell Insular de Menorca el nivell d’execució és
del 57%, essent l’execució de despeses corrents del 87% i les
de capital del 20%; el capítol 6, d’inversions reals, tan sols
s’ha executat en un 19%.

En el Consell d’Eivissa l’execució és del 60%, a l’any
2016 va ser del 52, i succeeix el mateix que a Mallorca i a
Menorca, pel que fa a la diferència entre el nivell d’execució
de les despeses corrents el 78%, i les de capital, i se’n destaca
també el baix grau d’execució del capítol 6 en un 21%.

En canvi, i finalment, l’execució de la despesa del Consell
de Formentera puja a un 98%, a l’any 2016 fou del 97. El
nivell d’execució de les operacions corrents ascendeix al cent
per cent i el de les operacions de capital ha estat del 79,5%,
en aquest cas, sorprenentment, i és habitual cada any,
l’execució del capítol 6 ha estat significativa en comparació
amb la resta de consells, perquè ha estat del 80%.

D’altra banda, cal esmentar que els expedients de
reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats per cada
consell són pels imports següents: 3,2 milions d’euros en el
cas de Mallorca; 0,25 milions a Menorca; 0,5  milions al
Consell d’Eivissa; i 0,8 en el cas de Formentera. Aquí cal fer
una referència específica sobre les dades de l’IMAS, ja que
l’import del seu reconeixement extrajudicial de crèdit s’ha
elevat fins a 1,7 milions d’euros, pensam que a l’any 2016
aquesta quantitat va arribar a ser de 9,5 milions, per tant hi ha
hagut aquí una millora substancial.

Entrant en el romanent de tresoreria per a despeses
generals, que és el que ens permet conèixer les possibilitats
o necessitats de finançament de pressuposts futurs, el
tancament de l’any 2017 és positiu per a tots els consells:
Mallorca, 23 milions; Menorca, 18 milions; Eivissa, 45
milions; i Formentera, 10,5 milions d’euros.

Finalment, i ja per acabar, indicar-los que als apartats dels
estats d’agregats dels informes consten els resultats
pressupostaris conjunts de l’exercici 2017; és a dir,
l’administració general de cada consell, més les seves entitats
dependents, que han estat els següents: el Consell Insular de
Mallorca ha tengut un resultat pressupostari conjunt de menys
38 milions; el Consell Insular de Menorca, un resultat conjunt
de menys 4,5 milions; el Consell Insular d’Eivissa, un resultat
positiu de 5,6 milions; i el Consell Insular de Formentera, un

resultat conjunt, amb la seva entitat dependent, el Patronat, de
menys 4,3 milions d’euros.

I moltes gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Salvà, per la seva exposició. Ara, per tal
de formular preguntes o observacions, tot seguit es procedeix
a la intervenció dels grups parlamentaris. Per tant, per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Sebastià
Sagreras, per un temps de quinze minuts.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, gràcies, president. El primer de tot vull donar les
gràcies als síndics, com sempre, per la vostra presència i per
les vostres explicacions.

I des del Grup Popular, per entrar en matèria, vull tornar
una observació, començarem per fer formes dels consells
abans d’entrar en el fons, perquè veiem com, de manera
recurrent i que sembla que no té visos d’arreglar-se, sempre
presenten tard o amb retard, cosa que fa que es dificulti la
feina i la comparativa per part dels síndics; veiem que només
un dels consells el presenta en termini, que és el Consell
d’Eivissa; fins i tot podríem dir que el Consell de Mallorca,
tres dies després, quasi quasi entra dins el temps de pròrroga,
però l’incompliment dels terminis, en aquest cas del Consell
de Formentera i de Menorca, en cinc i set mesos, entre cinc
i set mesos de retard, doncs entenem que es dificulta la feina,
les comparatives i poder continuar després amb solvència en
els anys consegüents.

Per entrar després en els aspectes més de fons, crida
l’atenció també la quantitat d’entitats dependents i vinculades
del Consell de Menorca, que està gairebé al nivell del Consell
de Mallorca i molt per sobre dels consells d’Eivissa i de
Formentera. Hem de lamentar que també..., menys el Consell
de Menorca el qual acompleix la regla de l’estabilitat, sembla
que durant aquests anys la resta de consells no s’han pres
seriosament la regla de la despesa i la regla de l’estabilitat, cap
no acompleix a l’any 2017, si bé és vera que el de Mallorca
s’explicaria amb el tema de la carretera de Llucmajor -perdó,
de Llucmajor-, de Manacor a Palma.

Quant a les bestretes, haurem d’esperar a fer les anàlisis a
l’exercici del 2018.

I llavors, quant a l’augment del deute, crec que és
significatiu l’augment del deute de tots els consell en un sol
exercici, amb un percentatge molt elevat; el del Consell de
Mallorca, només en un exercici augmenta en 30 milions, cosa
que és preocupant i que dificulta que, després, quan venen mal
dades, les institucions estiguin en bona disposició per afrontar
les crisis i poder estar millor al servei dels ciutadans.

També veiem que és molt recurrent la modificació  de
pressuposts respecte dels pressuposts inicials, la qual cosa
s’explica amb una manca de rigor a l’hora de preparar-los, de
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fer una anàlisi de quines són les necessitats de cara al futur per
preparar bé l’any, i és vera que sempre hi pot haver variacions,
hi pot haver circumstàncies que facin canviar, però veiem que
els augments o les modificacions dels pressuposts són prou
significatives i un tema recurrent any rera any, i jo crec que
s’ha de cridar l’atenció quant a aquest tema.

Igual que les execucions de les despeses, per exemple el
Consell de Mallorca només les executa en un 65%, en aquest
cas afecta prou el tema del rescat del túnel de Sóller, haurem
d’estar a l’expectativa de quines són les següents passes a
nivell judicial i com afectarà això de cara a pròxims exercicis.

I quant als romanents de tresoreria positius, això sí que ens
sembla una bona notícia, encara que possiblement no sigui per
mèrits propis, sinó a causa del compliment de les lleis que
s’havien establert durant les legislatures 2011-2015, i que ara
sí que veiem com a una bona notícia, perquè ara que vendran
mal dades, els consells i la resta d’institucions també tendran
doblers per poder estar a prop dels ciutadans i per fer
polítiques, i és una sort que ara puguin tenir doblers per poder
destinar.

Com sempre, el Partit Popular presentarà una proposta de
resolució per instar les institucions afectades a donar
compliment a les recomanacions que vostès ens fan avui.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Els síndics poden contestar
de manera global o individual, ho faran conjuntament després
de totes les intervencions, perfecte.

Idò, essent així, té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, l’Hble. Diputada Sra. Antònia
Martín, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair la presència dels síndics
i la feina que fan, juntament amb tot l’equip, per poder
informar el Parlament i per poder aportar també claredat i
transparència a la gestió de cada una de les entitats.

És evident, i aquí coincidiria amb el diputat del Partit
Popular, que la tramesa tardana de la informació dificulta molt
la seva feina, en aquest cas per part dels consells insulars, i
s’haurien d’analitzar quines són les causes per les quals
haurien arribat amb aquest retard, si és per una qüestió, que jo
entenc que no, de manca de col·laboració per part dels
consells insulars o si hi ha hagut qualque tipus de qüestió que
es pugui millora perquè vostès rebin la informació
corresponent en temps i forma.

Sobre la regla d’estabilitat, aquí sí que no coincidiria amb
el Partit Popular, perquè, evidentment, que existeixin
romanents és perquè s’han pressupostat tota una sèrie de
coses que no s’han pogut dur a terme, Sr. Sagreras, tenim

aquesta dificultat, i per molt que vostè  digui que les lleis
estatals afavoreixen que tenguem aquest tipus de romanents
que després ens ajudaran a sortir de la crisi, si ho demanen als
municipis i als consells insulars estic  seguríssima que ells
preferirien no haver tengut aquests romanents i haver pogut
dur a terme les polítiques que tenien interès a fer.

Jo simplement voldria demanar als síndics, ens han parlat
del reconeixement extrajudicial de crèdit, si podrien ampliar
una mica en quin tipus d’aspectes o qüestions, si poguessin
alguna anàlisi una mica global, no detallada, però sí una mica
global en relació amb quin tipus de reconeixement parlam,
quin tipus de feines o quin tipus del que sigui, quin tipus de
serveis han fet que hi hagi aquests tipus de reconeixements de
crèdits.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Ara, per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Juan
Manuel Gómez, per un temps de quinze minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, president, molt bon dia, gràcies pel
tractament d’honorable, sempre és molt agradable sentir-ho,
benvinguts a tots i  a totes, especialment als membres de la
Sindicatura de Comptes.

Miri, crec que ja deuen estar avorrits de sentir-nos de les
dues compareixences nostres o de vostès i de les nostres
intervencions en els termes que es reiteren valoracions ja de
mancances, no només d’acompliment per part de les entitats
auditades, que són reiterades en el relat que vostès exposen
aquí, sinó també la seva cotilla que tenen de possibilitat
diguéssim de més coercitives a l’hora de corregir aquestes
situacions d’un exercici cap a l’altre. Per tant, el primer que li
demanaré al síndic és si ens pot fer una valoració d’aquest grau
d’acompliment comparativament entre l’exercici 2016 i 2017
de si han millorat sobretot en les recomanacions diguéssim de
major importància.

I aquí afecta dues coses: no només la vulneració de les
regles de despesa, sinó també el tema de transparència, és a
dir, fan vostès una sèrie de valoracions de manca de publicitat,
em sembla que és del Consell d’Eivissa, del període mitjà de
pagament, per exemple en la publicitat al seu portal web, amb
la Llei de transparència i de bon govern, això per una banda.

I llavors, em sembla que era el Consell de Menorca, també
hi ha uns importants incompliments d’obligacions
manifestades aquí.

Una altra cosa que ens crida prou l’atenció, i sí que ens
agradaria la seva valoració, és quina és la causa d’aquest
incompliment de... incompliment no, baixa execució del
capítol 6, reiterat a l’exercici 2016 i 2017, no ha variat gaire;
veiem un resultat de comptes on hi ha un consell insular que
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té una execució del 15%, del 2016, i que no ha variat gaire
respecte del 2017, to t i  que Formentera sí acompleix una
mitjana del 80%. Més que res perquè els projectes d’inversió
són precisament la part política (...) la ciutadania, és
l’execució del pressuposts, els projectes propis més enllà de
transferències a tercers, el capítol 6 és important, i llavors
resulta que l’execució és reiteradament insuficient i no té una
mitjana ni del 50% en el conjunt del Consell de Formentera
del qual hem de manifestar que té un compliment reiterat
d’una mitjana del 80%.

Quant al tema de la valoració de les millores, sí que
m’agradaria que vostès, sobretot a les recomanacions més
importants, que ens fessin una comparativa del 2016-2017 en
el comportament dels comptes dels consells. Miri, està clar
que en aquest Parlament, i jo crec que és una cosa en la qual
ens hauríem de posar d’acord, no sé si a través d’una
proposició conjunta o d’una iniciativa legislativa que pugui
tenir el Govern, la Sindicatura de Comptes necessita no
recursos, necessita eines normatives per poder exigir el
compliment, perquè si no assistim aquí, tot i que no som
experts molts de nosaltres en l’auditoria de comptes de la
comunitat i en la interpretació sí, perquè el relat de vostès és
prou clar en aquest sentit, però el que no pot ser és que
escoltem, exercici rera exercici, el mateix relat en aquesta
cambra i vostès no tenguin aquests instruments quasi quasi
de..., no volia dir penalitzar, però sí un incentiu a complir en
els terminis de presentació de la informació. Vostès han
esmentat que hi ha hagut un consell que ha presentat tan tard
la informació que li pertoca, en sis mesos, que vostès a hores
d’ara, avui no poden informar de segons quins apartats
comptables d’aquest exercici.

Jo crec que és prou greu i no sé si tal vegada són vostès els
que han tenir instruments perquè puguin dur a aquesta cambra
la informació completa, o tal volta el Govern ha de tenir
instruments de compensació o tal vegada de valoració de les
transferències que ha de fer també en el període, per la
injustícia i la desigualtat que es produeix en consells que sí
acompleixen i consells..., dic consells perquè vostès
presenten aquest informe, però altres entitats pròpies també
de la comunitat autònoma que són objecte d’aquesta valoració
de la sindicatura, com és la Universitat, etc.

Per tant, sí que necessita aquest grup parlamentari que
vostès ens facin cinc cèntims d’aquesta valoració en
l’execució i acompliment de les recomanacions respecte del
2016 i 2017, les que puguin ser semblants, reiterades una
respecte de l’altra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Ara, per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Joana Aina Campomar, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, seré breu. Gràcies als síndics per haver vengut
aquí i explicar-nos..., bé, ja feia estona, com que som una mica

en aquesta sessió de confinament, jo crec que al final és com
a una sensació de normalitat que avui tornin ser aquí els
síndics de greuges en aquesta cambra.

De qualque manera, des de MÉS per Mallorca, ja dic,
agrair la feina, nosaltres creiem que és important tenir aquest
retrat anual de la situació de les institucions, en aquest cas,
que avui ens pertoquen, que són els consells insulars, crec que
sí que és cert que en algunes qüestions, com s’ha dit aquí, des
desviaments de les regles de despesa o de les regles en el
tema de deute, crec que ja s’han explicat les justificacions que
hi havia en el cas de cada consell insular, sobretot en el cas de
Mallorca, amb el tema de la carretera Palma-Manacor, i, bé,
en el cas de Menorca, en el tema del deute del tema de
Cesgarden.

És vera que el que ja ha aportat el síndic, que en el 2018
crec que és quan es veurà l’efecte d’aquesta resolució
respecte de les bestretes, que és un tema que ha estat
reiteratiu des de fa anys en els comptes dels consells insulars
i, per tant, estarà bé ja en el 2018 veure un retrat del que
suposa haver pres una decisió per resoldre aquesta situació
que ja s’havia ajornat tant de temps. I crec que l’any que ve sí
que serà important aquesta qüestió.

Des de MÉS per Mallorca, com he dit, creiem que les
desviacions de les regles tenen la seva, entre cometes,
justificació, malgrat, evidentment, s’ha d’instar que
s’acompleixin i fer tot el possible.

En relació amb el retard de l’entrega de la documentació,
crec que en això coincidim tots els membres d’aquesta
comissió, que de qualque manera impedeix que la sindicatura
faci la seva feina de forma, diguem, en el seu moment i en el
temps que li pertoca, que hauria de tenir per fer-la, i, per tant,
crec que sí que és important que deixem clar des de tots els
grups parlamentari i instem les institucions, en aquest cas els
consells, que el seu deure és precisament acomplir aquestes
regles.

Però sí que, pel que ha dit el Sr. Gómez, al final, que es fes
una avaluació un poc d’acompliment de les qüestions que es
plantejaven en anys anteriors, en quines qüestions els consells
insulars havien cas o havien rectificat o havien millorat,
nosaltres sí que veiem positiu que aquesta avaluació, aquest
seguiment, sobretot d’aquestes institucions tan importants per
a la nostra comunitat, com són els consells insulars, que es fes
un seguiment periòdic que es fes una avaluació de... un retrat
d’aquesta avaluació del compliment de les qüestions que es
deriven dels informes de la sindicatura, i això també molt
abans de prendre decisions sobre possibles instruments, que
ja sé que ha dit que no havien de ser penalitzadors, que havien
de ser incentivadors, que havien de ser... o sancionadors, però
de qualque manera per força al compliment, creiem que abans
tal vegada també estaria bé que poguéssim tenir un poc aquest
retrat de l’avaluació de si aquestes qüestions han millorat o si
sabem o si es coneixen quines qüestions han impedit que es
poguessin dur a terme les conclusions o les qüestions que la
sindicatura insta als consells  insulars, o també en aquesta
situació de la qual parlàvem ara també, del retard en l’entrega
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de la documentació per possibilitar fer l’informe. I bé, i
nosaltres, després, hem parlat aquí del tema dels romanents,
nosaltres estam d’acord que els romanents en aquesta situació
de crisi sanitària és important que es puguin utilitzar i, per
tant, creiem important des d’aquí que almanco reiterar, des de
Més per Mallorca, la necessitat de flexibilitzar la Llei
d’estabilitat pressupostària com més aviat millor per part del
Govern espanyol perquè això sigui possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula l’Hble. diputat Sr. Sergio
Rodríguez, per un temps de quinze minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Como me toca casi al final, no me
queda otro remedio que ser reiterativo. Lo primero de todo,
por supuesto, agradecer a los síndicos el esfuerzo didáctico y
pedagógico que hacen cada vez que vienen a esta cámara para
resumir y extractar lo más importante del informe que
presentan, lo hacen siempre de una manera muy competente
y que incluso los neófitos lo pueden entender perfectamente.
Pero al final el tema siempre es el mismo, en política hablar
de las cuentas de hace tres años es como hablar del
pleistoceno, es ya para el estudio estadístico o
historiográfico, pero no tiene ninguna transcendencia para la
labor que nosotros venimos a cumplir, y sabemos
perfectamente que no es su responsabilidad, que tienen
ustedes, por una parte, carencia de medios, y, por otra, ustedes
trabajan con el material que les pasan las correspondientes
instituciones, si no tienen ustedes la documentación
correspondiente es imposible que realicen su función. 

Y al final, el problema, que es endémico de todo el sistema
público español, es que nosotros nos hemos dotado de toda
una serie de supuestos controles y contrapoderes para
garantizar la transparencia que, al final, no son más que un
trampantojo que nos intenta engañar a nosotros mismos y, por
ende, a la ciudadanía.

Porque al final, ustedes, como síndicos de cuentas, los
ayuntamientos, los interventores, la Oficina Anticorrupción,
y toda una serie de supuestas medidas que tenemos para el
control de lo público y para la transparencia, pierden
completamente su esencia cuando no las dotamos ni de los
métodos adecuados ni, como decía mi predecesor, el diputado
de Ciudadanos, de métodos coercitivos -yo sí digo métodos
coercitivos-, y digo métodos coercitivos porque como
ciudadanos ahora mismo estamos en pleno proceso de
declaración de la renta, si nosotros no presentamos nuestros
papeles en tiempo y forma nos viene una multa; si las
empresas no presentan sus cuentas anuales, reciben una multa.
¿Por qué las instituciones públicas tienen que tener un
tratamiento diferente al que tenemos los ciudadanos de a pie
o tienen las empresas privadas? Y eso es al f inal lo que
redunda es en que estemos aquí reunidos un miércoles a las

nueve de la mañana para hablar de las cuentas de los consejos
insulares, de hace tres años.

Podemos sacar consecuencias, puede ser un debate muy
interesante, podemos hacer comparativas, ¿están estas cuentas
mejor o peor que estaban en el 2014? Pero, ¿cuál es la
transcendencia de esto? Nula, nula. Porque la esencia del
Tribunal de Cuentas es precisamente fiscalizar las cuentas, y
esa fiscalización es efectiva cuando es inmediata, cuando es
al cabo de tres años pierde completamente la esencia de los
controles que ha de tener la administración pública, y más
cuando estamos hablando del dinero de todos. 

  Por eso, yo no quiero insistir más, no, no... casi que me
niego a hablar de esta situación, les agradezco de nuevo su
esfuerzo, pero hasta que no cambiemos esta situación
seguiremos haciendo lo que hemos hecho siempre:
engañarnos a nosotros mismos y a los ciudadanos. Eso sí, con
una apariencia de transparencia total y absoluta que en
realidad, no existe. 

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Rodríguez. Ara pertocaria al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, però no hi
ha cap representant d’aquest grup parlamentari a la sala. Per
tant, passam la paraula al Grup Parlamentari Mixt, té la paraula
l’Hble. diputada Sra. Sílvia Tur, per un temps de quinze minuts. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Moltes gràcies, President. Bé, jo volia sobretot agrair la
presència dels representants dels síndics de la Sindicatura de
Comptes i les explicacions que ens han donat, i l’esforç
també, com heu dit altres diputats i diputades, que han fet per
exposar-ho d’una manera prou clara i diàfana. Tot i així jo no
faré cap intervenció respecte d’això ni cap valoració sobre el
contingut dels informes, tot i que, evidentment, com a
diputada per Formentera en aquest cas, no (...)

(Mal funcionament del so)

... una de les observacions que s’han exposat aquí. 

        Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Tur, ara per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia
Truyols, per un temps de quinze minuts. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot, agrair la
presència dels síndics i l’exposició detallada que ens han fet,
d’aquests quatre informes dels consells insulars. Evidentment,
també he de dir que aquests retards que es produeixen en
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presentar...en retre telemàticament els comptes dins termini,
pensam, des del Partit Socialista, que s’haurien de modificar
aquestes conductes. I bé, des del Grup Parlamentari Popular
han dit que presentarien una proposta de resolució per donar
compliment a les recomanacions de la Sindicatura de
Comptes. 

Volia afegir que si hi poguessin incorporar en aquesta
proposta de resolució que també s’insti els consells a agilitar
a retre telemàticament dins termini els comptes, idò també li
donarem suport. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Truyols. 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 demanaria la paraula per al Sr. Salvà,
perquè faci les consideracions que siguin oportunes sobre les
matèries que han fet els diputats i, en tot cas, després, sobre
qüestions que s’han plantejat que són més genèriques sobre
l’activitat de la sindicatura, contestaria després.

Moltes gràcies.

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

Sí, moltes gràcies senyors diputats. Jo, en primer lloc,
arran de les seves intervencions, pràcticament tots han incidit
en el retard del tema de la rendició, i això du una derivada i és
la presentació de l’assistència avui de nosaltres, que
presentam uns comptes de l’any 2017, quan la realitat, la
dinàmica econòmica, doncs, és a altres temes, i no en revisar
uns comptes de l’any 2017, a causa de totes les
circumstàncies que han passat aquests darrers mesos.

És a dir, quina és la causa d’això? Que ens retarden la
tramesa de la documentació per part dels consells insulars? És
vera. Jo crec que el primer tema és que han de ser conscients
els consells insulars que han de reforçar els seus departaments
economicofinancers, han de reforçar les intervencions, les
intervencions des de l’any 2012, amb la nova Llei d’estabilitat
pressupostària, de sostenibilitat financera i la regla de
despesa, la quantitat de documentació que els ministeris els
demanen, que si el ministeri, que si el Tribunal de Cuentas,
que si nosaltres, que si l’AIReF, que el Departament
d’Estadística de la comunitat..., és a dir...i ho fa el mateix
departament -departament econòmic-, i m’imagín que s’han
produït increments de plantilla per moltíssimes conselleries,
i el departament d’intervenció està ben dotat a Mallorca, però
les queixes, quan parl amb els interventors de la resta d’illes,
com pugui ser Eivissa, com pugui ser Menorca, com pugui ser

Formentera, tenen moltes dificultats per trobar gent
competent que pugui assumir aquests tipus de funcions.

Això, ho he de dir, perquè crec que és una realitat; és a dir,
si vostès em demanen: qui vol anar a Formentera a ajudar a
l’interventor o a ser un tècnic d’Intervenció, idò tendrem
dificultats. Importants dificultats. 

Però el tema fonamental de tot això és la dinàmica de
rendició  de comptes de les corporacions públiques a nivell
estatal i el sector privat, això és un tema que jo ja els vaig
indicar a la meva darrera compareixença; és a dir , e ls
accionistes, el públic, podrà veure els comptes del banc de
Santander, de qualsevol Endesa multinacional espanyola
segurament el mes de juliol, faran la junta d’accionistes el
mes de juny, i el mes de juliol tota aquesta gent ja podrà veure,
amb una transparència quasi quasi immediata la realitat que ha
tengut aquell conjunt, aquell complex d’empreses, perquè són
empreses de grup consolidades, i  aquesta gent és capaç de
presentar els comptes en sis mesos. Això pel que deia el Sr.
Fernández, és a dir, sis mesos. 

Ah!, nosaltres, nosaltres la dinàmica és: ens lliuren..., és
obligació lliurar-nos els comptes dia 15 d’octubre de l’any
següent, que ho poden lliurar o no ho poden lliurar. Quan els
auditors de qualsevol entitat privada l’any en curs que han
d’auditar fan feina allà dins, nosaltres no podem accedir a la
comptabilitat fins que la comptabilitat està tancada i ens l’han
de retre i s’ha aprovat pel Ple, etc.

Això, d’entrada, ja suposa..., però ja no és culpa dels
consells insulars ni culpa nostra és culpa del sistema normatiu
públic espanyol en el tema de rendició i d’auditoria pública, és
a dir, és un tema global, que no el podem resoldre nosaltres.
El cert i segur és que els privats el mes de juliol poden veure
perfectament com ha anat la situació econòmica financera
d’empreses molt importants, molt més importants que puguin
ser la comunitat autònoma, i la tenen en sis mesos i nosaltres
no som capaços de crear una normativa perquè això tengui una
major immediatesa. I això és un tema normatiu, ja no de
tribunal, és un tema legislatiu, i crec que d’això ja vaig fer
aquesta intervenció l’any anterior.

Que hi hagi entitats dependents a Menorca, crec que m’ha
preguntat el Sr. Sagreras. És vera, Menorca té prou entitats
dependents, això és a causa que fa un temps això estava
justificat per un tema d’amagar l’endeutament, estabilitat, però
ara és un tema irreal, és a dir , la tendència, la tendència és
minvar les entitats dependents; és a dir , això ja passa a la
comunitat autònoma, passa als consells insulars i, a mesura
que passin els anys, com que aquestes empreses, entre
parèntesi, estan capturades per la Intervenció General de
l’Estat, minven, és a dir, la tendència és aquesta.

M’ha parlat d’un tema d’incompliment d’estabilitat, crec
que és tema de Mallorca, és a dir, a Mallorca doncs ha aflorat
la carretera, vull dir, suposa un incompliment, els ocasiona un
pla econòmic financer, però bé, serà un tema puntual, i això. 

 



816 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 33 / 10 de juny de 2020 

És a dir, la millora..., és a dir, hi ha hagut una millora en els
consells insulars important que ha estat realment la baixada
dels seus endeutaments. Vostès diran, això ha estat per la Llei
Montoro, pel superàvit, per la gestió del superàvit que han
d’anar baixant (...) i ha tipificat molt l’ordre i la prelació de les
coses que han pogut fer, endeutament, inversions sostenibles,
etc., però la situació real ha estat que en una sèrie d’anys la
implementació de la regla de despesa..., és a dir, la situació de
l’endeutament dels consells insulars és molt, molt positiva per
afrontar la situació que avui hem d’afrontar, és a dir, tenen
capacitat d’endeutament. Crec que el que ho té pitjor em
sembla que és Menorca, si agafam els ingressos corrents,
l’endeutament que té sobre els ingressos corrents, crec que és
un 40 i busques per cent, però la situació és òptima. 

Això permetrà, en funció de les necessitats, de tot aquest
tema que es demana d’aquests superàvits o d’aquests
romanents de tresoreria, poder-los utilitzar directament els
ajuntaments en les seves competències, doncs, es troben en
una situació positiva, molt més positiva que anteriorment. Fins
i tot Mallorca, em deia, és que Mallorca ha augmentat molt
l’endeutament a causa del tema de la carretera, però realment
és un endeutament d’efecte pràcticament virtual, d’efecte
d’estabilitat, però el real, el bancari ha baixat moltíssim. 

Quant a les modificacions de crèdit, és clar, és a dir, tot el
tema de la dinàmica de partides afectades, tot això, doncs,
s’han fet les modificacions i el cert i segur és que l’execució
del capítol 6, que bàsicament són infraestructures, és
complicada. És a dir, durant tots aquests anys s’ha complicat
moltíssim, Comissió de Medi Ambient, projectes molt
específics i això. Hi havia una inversió molt fàcil de fer que
era la compra de finques, la compra de finques, és a dir, la
inversió del capítol 6 compraven una finca, li posaves el reg i
és molt bo de fer i tenies una inversió fantàstica.

Però avui en dia executar infraestructures, bàsicament
carreteres, és molt complicat, és molt complicat, no era com
fa anys. I això és la causa, això és la causa del baix nivell
d’execució. I moltes partides d’inversió són partides afectades
arran dels convenis de carreteres de l’Estat que es van
renovant, que es van posposant. Això és la realitat. 

Jo el primer sorprès, és que Formentera executa una
execució del 80%, 80% del capítol 6, és que és molt, és que
és molt. Veus execucions del 20, del 19, a Mallorca s’ha
imputat al capítol 6 el tema del túnel de Sóller, que han estat
devers 17 milions d’euros, ara no ho record molt bé, però una
quantitat important, sinó el nivell encara hagués estat inferior.

Crec que pel que fa al Sr. Sagreras li he contestat, no sé si
m’he deixat qualque cosa.

Bé, del tema de les bestretes, l’any que ve farem un anàlisi
més profunda de tota aquesta qüestió. 

Quant a Antònia Martí, del Grup de Podemos, m’ha parlat
d’un tema de la rendició, que jo ja li he contestat em sembla.
M’ha fet un tema de l’estabilitat pressupostària que no estava
(...) a través d’una llei que s’ha de complimentar i, bé, és el que

hi ha; és a dir, ara sembla que les regles fiscals  a nivell
europeu es minimitzaran, es facilitaran, però bé, davant
d’aquesta situació això és el que hi ha.

Quant al tema del reg, em demanava una qüestió específica
del tema del reg. El reg és un tema que preocupa, preocupa
molt i en aquest moment a nivell de tota Espanya el Tribunal
de Comptes ens ha demanat que facem una anàlisi específica
del tema del reg i ho estam fent per a l’any 2018 per als
municipis crec que eren els majors de 20.000 habitants i tots
els consells insulars. El problema dels regs és que no existeix
un procediment específic tipificat exactament què és reg i què
no és reg, a vegades és molt més còmode tramitar una cosa
com a reg així com estan les coses que no, és a dir, per fer en
realitat per tramitar un expedient de reconeixement
institucional de crèdit bàsicament s’ha de tractar que és un
acte nul i necessita un procediment molt específic per poder
arribar i fer la imputació i fer el pagament. Estam en això,
però és un tema que preocupa a nivell del Tribunal de Comptes
que ens ha demanat fer un informe específic, que el fem de
l’any 208.

Quant al Sr. Gómez, de Ciutadans, em demanava un tema,
mesures, millores per implementar la transparència, la baixa
execució. Bé, crec que els consells insulars a la seva pàgina
web incorporen auditories, la comunitat autònoma el
departament d’Intervenció ja incorpora auditories, controls
financers que té fets, en això els consells insulars hi són i crec
que poc a poc ho faran.

Quant a recomanacions que no acompleixen, doncs dues
coses: en primer lloc, nosaltres ja vàrem presentar aquí una
moció en què es posava de manifest aquesta circumstància,
crec que varen ser unes resolucions que vàrem enviar aquí, i
crec que és un tema que ha de tractar el mateix Parlament. És
a dir, si els consells insulars es retarden en la rendició, no ens
fan cas, perquè demanam reiteradament la documentació, hi ha
la possibilitat que aquestes subvencions que la comunitat
autònoma transfereix de forma habitual als consells insulars,
fins que no ens envien la documentació, puguin paralitzar o
semiparalitzar, és un tema que està presentat aquí, i això.

I després m’ha parlat de com van les recomanacions d’un
any a l’altre, que són les mateixes. Evidentment, la majoria de
recomanacions són les mateixes, si jo li he de dir que el nivell
de cas que ens fan a nosaltres, a les nostres recomanacions, li
puc dir que 80% de recomanacions són reiteratives. Que
nosaltres podem fer un informe específic de les incidències,
que també són molt reiteratives, i de les recomanacions que
poden ser a molts de municipis, o el Parlament ens demana
que facem un tipus d’informe d’aquestes característiques,
nosaltres cap problema, el farem; i veurem, veurem, afinarem
aquest 80%, l’afinarem, en general, perquè el nivell de
demanda d’informació que tenen els responsables econòmics
dels consells insulars és enorme, precisament pel ministeri,
per l’AIReF, moltíssimes entitats a nivell estatal, perquè si no
envien al ministeri, els recursos es congelen, no els reben. És
a dir, les participacions en els tributs que tenen, si no m’envies
la documentació el segon trimestre..., ho han de complimentar
això perquè tenen una dinàmica d’aquestes característiques.
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Jo crec que a la Sra. Campomar bàsicament li he contestat
fins ara totes les preguntes que m’ha fet, requeriment de
deute, de regla de despesa, d’avaluació i de romanent de
tresoreria que... bé, romanent de tresoreria, és a dir, jo no sé
la situació actual del romanent de tresoreria que puguin tenir
els consells insulars en el 2020, és a dir, m’estic mirant la del
2018, encara no he vist..., ni m’han presentat la del 2019. Per
tant, aparentment això han de poder afrontar aquesta situació
real amb unes possibilitats saludables econòmicament per
afrontar això.

El portaveu de VOX ja m’ha parlat del tema del retard en
la rendició i en el rendiment i jo ja li he explicat al principi
perquè crec que és un tema important, és un tema important. 

I crec que la Sra. Sílvia Tur, no ha fet cap intervenció. I la
Sra. Truyols m’ha parlat del retard i d’agilitació de rendició.

Per la meva part, no sé si m’he oblidat qualque cosa
concreta, però estic a la seva disposició.

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

Bé, jo  només volia fer una matisació, un aclariment
complementari al que ha dit el Síndic Salvà, m’afegesc a tots
els seus comentaris. Molts dels temes que han sortit aquí, han
sortit ja altres vegades, s’ha discutit el tema de la rendició, el
tema de mitjans, com deia el Síndic Salvà, aquí ja es va discutir
en el seu moment, ara crec recordar que era el 2010, 12, no
record ara l’any, però la Sindicatura de Comptes va presentar
una moció precisament en aquesta cambra per dir, bé, hi ha un
retard en la rendició, açò dificulta la feina, doncs s’haurien de
prendre mesures i ja ho havíem comentat a una altra
compareixença, però seguim repetint que aquesta moció està
presentada en el Parlament i, com que correspon a una
modificació  normativa de la Llei de la Sindicatura de
Comptes, és a aquesta cambra a qui pertoca prendre aquesta
iniciativa, perquè és la que té els mitjans per modificar la llei.

Quant a..., només una matisació, quan el Grup VOX diu:
quin sentit té discutir un informe del 2017 el 2020? Té tota la
raó del món, però bé, tampoc les coses no són tan ni blanc ni
negre, quan un presenta, o quan nosaltres presentam els
informes, almenys des de la Sindicatura, un ha de veure la
perspectiva cap enrera també i un quan, bé, almenys els
economistes de vegades parlam del moment, parlam de la
tendència o de l’estructura i de la conjuntura; quan un veu un
informe, ni que sigui del 2017, 16, 15, 13, 12, 11 i veu que
determinades situacions es mantenen, determinades
incidències es mantenen, aleshores un es fa la idea que hi ha
un problema que és estructural. Una altra cosa és cert que aquí
venim a presentar una cosa del 2017 i que va passar alguna
cosa el 2017 que tal vegada el 2020 ja no té cap interès
polític. 

Jo demanaria també que no es mirin només aquests fets
conjunturals, sinó què és el que la Sindicatura ve dient des de
fa molts anys sobre uns aspectes determinats, per posar un

exemple, jo crec que de les bestretes em sembla que n’hem
parlat a cada compareixença que fem dels consells insulars i
de la comunitat autònoma, crec que des de l’any 2014 tots els
informes, tots, un rera l’altre, tenen una referència sobre les
bestretes i  decidir com s’havia de fer o no. De fet, la
Intervenció General en algun moment també ha canviat de
criteri i, per tant, els informes de la Sindicatura reflecteixen
aquests canvis de criteri. Però, vull dir que és una situació que
en parlam des de l’any 2014.

En el cas, que em correspon a mi, en el cas de la situació
del Servei de Salut, des de fa molts, molts anys, de fet no es
donava opinió i ara es dóna opinió, amb excepcions, però ja
posàvem de manifest una situació en el Servei de Salut de
manca de pressupost, de manca de control en la despesa en
segons quins casos, tema de personal, etc., vull dir que els fets
són allà.

Per tant, jo diria que els diputats i nosaltres mateixos, quan
veiem un informe que l’hem dirigit, el d’un any, el d’un altre,
el d’un altre, hi ha problemes que veiem que són estructurals
i els posam de manifest. Açò què vol dir? Que si a l’any 2017
hi havia aquest problema i no se’ns ha fet cas, el 2020 aquest
problema seguirà existint. És una defensa de què els informes
és cert que haurien de ser molt més actuals, però per les
circumstàncies que ha comentat el Síndic Salvà no ho són,
primer.

Segon, però també s’han de saber llegir els informes del
present cap enrera per treure conclusions i em sembla que en
aquest sentit la Sindicatura sí que posa de manifest
determinades situacions, determinats problemes que hi ha, que
no és una qüestió conjuntural que l’any que ve desaparegui,
sinó que enguany hi són, l’any passat hi eren, l’altre també i
segurament l’any que ve hi seran, com per exemple tot el tema
de reconeixements extrajudicials de crèdit, que aquí parlam,
crec recordar que ha dit el Síndic Salvà, de 3 milions d’euros
en el cas del Consell Insular de Mallorca, però que, en el cas
del Govern balear, en el cas del Servei de Salut, puja
perfectament a 200 milions d’euros sense cap problema.
Aleshores, quan ho presentam per a Salut, un no li dóna molta
importància i aquí parlam de 3 milions d’euros en el cas del
Consell de Mallorca.

Vull dir  que el missatge de la Sindicatura trob que sí
s’hauria de tenir en compte, encara que estiguin desfasats,
perquè no indiquen la situació del present només, sinó que
donen idea del que ha passat en els darrers anys i que les
situacions es poden enquistar.

Només volia dir açò. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Iniciam ara els torns de rèplica i
contrarèplica i per tant, té la paraula el Sr. Sebastià Sagreras
per part del Grup Parlamentari Popular, per un temps de
quinze minuts. Perdó, de cinc minuts.
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EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, no, gràcies president, me’n sobraran quatre, com que
hem estat gairebé tots reiteratius, empraria el torn només per
anunciar que, com ha demanat la diputada del PSOE, la Sra.
Maria Antònia Truyols, afegiríem a la proposta de resolució
la seva sol·licitud, veig que la resta de partits també hi estan
d’acord, gairebé en els termes que ho vulgueu redactar, hi
estam d’acord.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Antònia Martín, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Gràcies als síndics per les seves
explicacions. I vull anunciar també que nosaltres presentarem
conjuntament amb el Partit Socialista i MÉS per Mallorca una
proposta de resolució que pas a llegir: “El Parlament de les
Illes Balears insta la Sindicatura a analitzar i a adreçar,
conjuntament amb els consells insulars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, els factors causals dels retards en
l’emissió de la documentació corresponent des dels consells
a la Sindicatura per aconseguir així una coordinació àgil i
eficaç que millori la transparència i la fiscalització dels
comptes públics”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Juan Manuel Gómez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Crec que sí, que exhauriré els meus
cinc minuts perquè hi ha una sèrie de coses que volia reflectir,
sobretot arran de la proposició de resolució que s’acaba de
fer, jo la suportaré perquè és en positiu i sempre s’insta a
millorar, però és que el que vostès plantegen a la proposta de
resolució és el que es reculli de cada compareixença que es fa
aquí, a cada..., ja, però és que estam en el mateix. El que crec
que hem de plantejar en aquesta comissió i en aquest
parlament és una modificació de la llei perquè els doni
instruments. 

Per tant, és un incentiu i cada vegada més, segons el que es
parla aquí, sí que hauria de suportar la paraula “coercitiva” en
la seva definició, “coercitiva” no té un caire penal, lògicament,
quan es parla d’una administració, llevat de la imputació
personal de la responsabilitat dels seus gestors, però si he de
dir, escolti, vostè demana un finançament i vostè no
acompleix... es bota la regla de despesa, la regla de

finançament, no té un portal de transparència com es demana
per una llei de transparència, i, a més a més, es reitera l’abús
en tema de contractes menors com es planteja aquí en algun
consell, no es du a terme la pòlissa d’assegurança que es
demana a un altre consell; és a dir, hi ha una sèrie de
recomanacions aquí que si no s’acompleixen... o la Sindicatura
de Comptes és un òrgan simplement empàtic i que es resigna,
o realment és un instrument de transparència i de control i que
dóna indicacions sobre com es millora la gestió dels
pressuposts públics.

Per tant, responsabilitat cap als ciutadans, no és
responsabilitat només cap als membres d’aquesta comissió.
Però, bé, és clar que donarem suport a les resolucions que
millorin sempre i que siguin un petit incentiu, però jo crec que
hem de fer una passa més, i nosaltres no duem aquí cap
proposta de resolució, però crec que la Sra. Truyols supòs que
també en això coincidirà, perquè n’hem parlat altres vegades,
que ho hem de dur a terme i ho demana la mateixa Sindicatura
de Comptes, escolti, doni’ns eines, doni’ns instruments, que
és cosa seva, és que ens torna el pedaç cap al legislatiu, que és
el que pertoca.

Jo no estic d’acord amb el capítol 6, els que hem estat
gestors del capítol 6 i hem anat a barallar-nos a capítol 6, quan
és una cosa excepcional, d’un exercici cap a l’altre sí, però és
que això és una tendència, és un hàbit el capítol 6, i tots sabem
que és un instrument polític, i és ver, on un gestor polític al
seu programa electoral pot executar a través del projecte
d’inversió. Per tant..., i a més a més és un capítol on hi ha la
majoria de modificacions pressupostàries, al capítol 6, per
dur-lo a una banda o a una altra, excepte la despesa corrent.

Per tant, si ens hem de posar a fer recomanacions, podem
fer recomanacions no només cap a la transparència, sinó cap
a l’execució d’un pressupost que s’ha anunciat a la ciutadania,
és a dir: escolti , farem això, i on ho fem? Al 85% algun
consell insular, al 85% del seu pressupost. L’any passat hi
havia un consell insular amb un 15% d’execució del capítol 6
i la millora rau en els 3 punts, un 21, o 6 punts... Crec que
també són reflexions que s’han de fer en tema de la gestió.

Es parlava que és un tema que tampoc no tenen el suficient
finançament per dur a terme la seva execució pressupostària.
Hem tengut un consell insular que ha renunciat als 10 milions
de deute històric, el Consell de Mallorca, deute històric que
deu al Govern de les Illes Balears, i ho ha fet públic, i no ha
passat absolutament res, 10 milions menys en el seu
pressupost d’ingressos, d’un deute històric reconegut per un
document de la comunitat autònoma, amb un protocol, unes
intencions, el que vulguem dir, però, és clar, són 10 milions
menys que té un consell insular per a aquesta execució.

I llavors, recursos humans, és una voluntat política. És a
dir, parlam de l’exercici 2016 i especialment 2017 on la
situació econòmica i fiscal per als ingressos que han tengut
les administracions públiques era de bonança, era d’un bon
moment, no han decidit augmentar els recursos humans al
caire administratiu, pel que sigui, perquè per ventura hi havia
unes altres prioritats, però per donar suport als ajuntaments i
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als consells insulars, precisament per a recursos humans, per
tenir més agilitat tal vegada en tema de la seva mateixa
fiscalització per rendir comptes. Per tant, aquí hi ha voluntats
polítiques, no tan sols de recursos.

No em vull imaginar l’informe de la Sindicatura de
Comptes de l’exercici 2020, no me’l vull ni imaginar, si és
que el veiem nosaltres el 2023 en aquesta comissió, perquè
serà tremend, i s’entendrà, perquè s’han hagut de modificar
actuacions via decret d’estat d’alarma, via..., se’ls ha donat
aquesta autorització per a les contractacions a la comunitat
autònoma en un estat d’emergència, etc. Això s’entendria,
però a moments de conjuntura econòmica i fiscal d’ingressos
propis, fins i tot, que permetien donar resposta a les
irregularitats detectades, agraïm tots l’empatia, però crec que
no ens hem de resignar i hem d’assumir la responsabilitat que
hem de tenir instruments per modificar-les.

No és una reflexió que els traslladi a vostès, no els he de
dir el que vostès han de fer ni i molt manco, quasi, quasi la
lectura d’aquesta mateixa comissió parlamentària.

Els anava a demanar i els demanaré quan presentin els
comptes del 2018 a veure si e l Consell, per exemple, de
Formentera ha millorat el tema i... ha millorat, no...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, se li ha exhaurit el temps, vagi acabant, per
favor.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -sí, acab, gràcies, president- haurà reduït o eliminat la gestió
que ha fet en els contractes menors, en l’abús en la gestió de
contractes menors, l’extinció de dues entitats públiques per
part d’Eivissa, si haurà complit amb la recomanació o si haurà
tret la pòlissa que comentava... o l’auditoria del Consell de
Menorca, els seus consorcis.

És clar, tot això ja ens ho apuntam per veure-ho, però
també seria interessant tal vegada que la comunitat autònoma,
en la competència de les seves conselleries comencin a parlar
amb els consells insulars. Crec que això és un document de
full de ruta ara quant a corregir almanco l’exercici del 2020.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Ara per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina
Campomar, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Molt breument, crec que -com han dit- en el fons crec que
en el que és més important estam d’acord tots, per tant, no
reiteraré les qüestions. Només... ara sí, des de MÉS per
Mallorca reiteram que moltes qüestions que s’han dit, que són

necessàries per fer front a aquest 2020, sobretot en el tema
del romanent, reiterar la necessitat des de MÉS per Mallorca
la necessitat que el Govern espanyol modifiqui la Llei
d’estabilitat pressupostària per fer, per poder utilitzar aquests
romanents i també per poder contractar més recursos humans. 

Aquí ara fa molt poc el Sr. Gómez ha parlat de la
contractació de recursos humans per fer front, per executar
millor el pressupost, per millor transparència, etc., bé, és que
tenim una llei que dificulta a les institucions tenir recursos
humans i fer una taxa de reposició adequada dels seus recursos
humans. Per tant, això necessita solució immediata. 

Per tant, des de MÉS per Mallorca reiteram, instam el
Govern espanyol a modificar aquesta llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Sergio
Rodríguez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Síndico, yo, si me ha
escuchado usted, le  he dado en el fondo la razón, creo que
estamos completamente de acuerdo. Yo le he dicho que
cuando nosotros venimos aquí a examinar unas cuentas del
2017, tiene mucho interés historiográfico o estadístico, lo
que ya no lo tienen es político. Y, por supuesto, se trata de un
problema estructural, la única manera de detectar problemas
estructurales es echarnos hacia atrás en el tiempo. Para el
futuro tal vez sería mucho más interesante que vinieran
ustedes a presentarnos un informe de la evolución de esta
comunidad autónoma en los últimos 10, 15, 20 años que a
revisar cuentas de hace 3 años de organismos concretos,
porque en la última intervención, que creo recordar que era de
corporaciones locales, etc., sucedía lo mismo.

Y evidentemente, estos problemas estructurales requieren
problemas estructurales y tiene usted toda la razón, esto es
potestad de esta cámara el cambiar estas leyes. El problema es
que limitarnos a nosotros mismos, a los políticos, nos cuesta
mucho, porque a la larga -a la larga- ese es el problema.

El que les habla, que, además, tiene el privilegio de ser
concejal, en los plenos del Ayuntamiento de Palma la primera
parte del pleno es el alcalde levantando las objeciones del
interventor. ¿Por qué? Porque tiene una puerta de atrás legal
que le  permite levantar las objeciones del interventor en
prórrogas de contrataciones que se hacen excediendo el
tiempo que marca la ley, etc., porque hay una puerta de atrás
que lo permite para no interrumpir un servicio esencial, etc.
Nos dotamos a nosotros mismos de maneras de hacernos
trampas al solitario, y ese es el fondo de la cuestión.

¿Y cómo lo solventamos? Creando estructuras, por
ejemplo, ustedes. Si las intervenciones de los organismos
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públicos funcionaran teóricamente no haría falta tener quien
las revisara una vez más a posteriori, si funcionaran y
realmente tuvieran la potestad de decir: esto no porque esto
no se puede hacer, y les situamos a ustedes.

Y supongo que dentro de unos años, si este problema,
como el que estamos viviendo, se reproduce en el tiempo,
acabaremos creando, no sé, una alta inspección de las cuentas
de Baleares para que revisen las cuentas que ustedes nos
presentan, y así lo solucionamos todos, superponiendo
estructuras y no dotando realmente de los medios de trabajo
necesarios a los interventores de las corporaciones locales, de
los consejos insulares, de las diferentes consellerias, con lo
cual el problema se habría terminado porque, como bien han
dicho, si una empresa privada que maneja 10.000 veces más
presupuesto que esta comunidad autónoma, como puede ser
Zara o cualquier otra, Telefónica, es capaz de presentar las
cuentas en tiempo y hora, que esta comunidad con 6.000,
5.000 y pico, 6.000, 7.000, 8.000 millones de presupuesto no
lo haga, es la aurora boreal.

Entonces, le repito, hablaba usted de los reconocimientos
extrajudiciales, pues espérese si se aprueba el decreto, el
último decreto que ha traído aquí el Gobierno, que esto de los
reconocimientos extrajudiciales va a ser barra libre, o sea, se
van ustedes a coger..., a echar las manos a la cabeza.

En definitiva, el problema es un problema de transparencia
real de las cuentas públicas, de eficacia y de dotar a ustedes y
a las intervenciones, como muy bien han dicho, de las
corporaciones locales, de los consejos y de las consellerias
de los medios necesarios para que puedan hacer su trabajo, y
no dotarnos a nosotros mismos de puertas de atrás para
saltarnos las objeciones de las intervenciones y al final hacer
lo que nos dé la gana. 

Sí, ya le digo, Sr. Síndico, creo que en el fondo estamos
completamente de acuerdo con ustedes y, una vez más,
agradecerle su trabajo y su función.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Ara pertocaria el torn al
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, però,
en no haver-hi cap membre d’aquest grup parlamentari a la
sala, té la paraula el Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Silvia Tur,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, president. Bé, no faré cap intervenció
tampoc en aquest cas. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Finalment, té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Maria Antònia Truyols, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, crec que hem
coincidit tots que els problemes..., és un problema de recursos
humans, no tenim les intervencions ben dotades, no només
dels consells sinó també de molts d’ajuntaments de les
nostres illes. Crec que el problema no només radica en un
tema de dotació i d’increment dels recursos humans sinó que
va més enllà. Record que els darrers informes que varen
presentar de certs ajuntaments parlaven precisament d’aquesta
qüestió, que molts d’interventors no estan habilitats i no tenen
la capacitació suficient per poder dur endavant la seva tasca de
forma rigorosa. 

Per tant, crec que ja a nivell general no només hem d’instar
que els comptes es presentin en termini, no només hem
d’instar que tot sigui molt més rigorós i que s’acompleixin les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes, sinó que també
crec que hauríem de fer una reflexió quant a la dotació  que
tenim de recursos humans, no només des del punt de vista
quantitatiu sinó també des del punt de vista qualitatiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Com a contrarèplica té la
paraula el Sr. Síndic Major. 

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

Jo donaria la paraula al Sr. Salvà per si tengués cap matís
a fer.

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

Sí. Bàsicament veig que hi ha una sèrie de qüestions que
m’han plantejat e l Sr. Gómez, de Ciutadans, i crec que el
senyor de VOX també ha fet un comentari. La resta
d’intervinents bàsicament reiteren la necessitat d’implementar
unes resolucions, totes en la mateixa línia. 

El Sr. Gómez feia una reflexió  sobre una mica la baixa
execució del capítol 6 dels respectius consells insulars. Jo li
he de dir que la Sindicatura el que ha fet ha estat una anàlisi
objectiva de la baixa execució, no ens correspon a nosaltres
analitzar políticament què passa i per què es produeix aquesta
baixa execució, pensi que Mallorca té una sèrie de convenis
subscrits  amb el Govern d’Espanya i ignor si hi ha unes
motivacions polítiques perquè hi hagi aquesta baixa execució.
Si això correspon a dificultats per tramitar els projectes que
cada vegada es compliquen més, és a dir, supervisió de
projectes, comissió de medi ambient, adaptació dels plans
territorials, és a dir, hi ha una sèrie de motivacions, però el
cert i segur és que l’execució del capítol 6 reiteradament
aquests darrers anys és baixa. No ens correspon a nosaltres
analitzar si políticament passa qualque cosa o no. 
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Després ha fet un comentari d’un tema de Mallorca, no sé
si es referia a les bestretes, que Mallorca ha deixat de
percebre 10 milions d’euros, no sé si ho he entès bé això. És
a dir, amb el protocol que ha firmat Mallorca, que analitzarem
bé l’any que ve, Mallorca ha passat de 125 milions d’euros que
quedaven pendents de percebre i ha subscrit un protocol que
en cobrarà devers 98 i busques, quasi 99. Doncs, la baixa són
26 milions. És a dir, el que ha deixat de percebre Mallorca
amb el protocol i amb la resolució i amb el protocol que ha
subscrit  del que tenia pendent de rebre, que eren 125, ha
acceptat, ha firmat un protocol que en rebrà 98,9 o 99, una
cosa així.

El tema dels recursos humans. El tema dels recursos és
molt important, és a dir, les intervencions, els departaments
econòmics financers dels consells insulars tenen moltíssimes
dificultats per complimentar les demandes que nosaltres fem
perquè s’ha multiplicat exponencialment i les plantilles no
s’han multiplicat exponencialment. L’únic consell que
bàsicament té una intervenció ajustada a les necessitats reals
és el Consell Insular de Mallorca, però les altres... Si és
aposta, si no és aposta, tampoc no ho duim nosaltres, si és un
tema polític jo no li puc dir, jo li dic un aspecte objectiu.

I després VOX m’ha plantejat un tema que si seria més
adient fer una evolució de com han anat les recomanacions i
les incidències deu anys enrera i fer un comparatiu de com ha
anat aquest tema. Bé, això és una..., és a dir, vostè ha de pensar
que la Sindicatura, els informes que vostè ens demanda els
farem, és a dir, si vostès ens fan una resolució, una moció que
ens digui: vostès ens facin aquest informe, nosaltres el farem
i encantats de fer-lo, per veure l’evolució de les magnituds
com han evolucionat.

Si vostès es fixen, nosaltres venim cada any i explicam els
mateixos informes, que són 6, nosaltres tenim 6 informes
obligatoris que hem de venir aquí perquè ens ho marca el
nostre reglament: de la comunitat autònoma, el dels consells
insulars i el de la rendició de comptes de les corporacions
locals de manera global, i el de la Universitat. Això són els
informes. Està més clar que l’aigua que l’informe de la
comunitat autònoma s’ha de replantejar cada any per
l’envergadura que té; el de la Universitat possiblement no; els
dels consells tal volta es pugin plantejar de forma bianual,
perquè si vostès se’n adonen, el pressupost de l’Ajuntament de
Palma és prou superior al del Consell Insular de Mallorca, i
aquest el fem bianual, trianual. 

Per tant, quan vostès es plantegen una modificació
legislativa de la Llei de la Sindicatura, han de pensar una mica
amb aquests temes, que tal vegada en els consells  insulars,
això a nosaltres ens permetria auditar i fiscalitzar, per
exemple, de forma obligatòria l’Ajuntament de Palma, que és
més important que qualsevol de les entitats, excepte la
comunitat autònoma i, tal vegada, la Universitat fer-la cada
tres, cada quatre anys, perquè la Universitat no ens enganem,
al cap i a la fi és una entitat depenent de la comunitat
autònoma i si no tenguessin l’obligació de fer-ho, seria una
fitxa. Això vostès quan es plantegen un canvi legislatiu, que

segurament jo ja no hi seré, i vostès no sé si hi seran, pensin
en temes d’aquestes característiques.

Moltes gràcies.

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

Jo només volia introduir..., a veure, sobre l’execució del
capítol 6, que açò tal vegada és molt més exagerat en el cas
del Consell de Mallorca, però també a la comunitat autònoma
té un baix nivell d’execució, però en el cas dels consells
insulars pensin també que aquest baix nivell d’execució
s’explica per una qüestió bàsicament estadística o econòmica
i és que, com que hi ha hagut baixos nivells d’execució
d’exercicis anteriors, tot açò s’incorpora a l’any següent. Per
tant, si tu tens un consell que avui pressuposta 50 milions
d’endeutament i n’incorpora 290, evidentment el nivell
d’execució serà molt baix, perquè es calcula no sobre el
pressupost inicial, sinó sobre el pressupost definitiu després
de les incorporacions. Ho dic... açò també s’hauria de tenir en
compte, juntament amb allò que ha comentat el Síndic Salvà,
que un procés o una inversió està molt estona a executar-se,
jo record que una escola aproximadament són dos o tres anys
com a mínim, una escola, ara imagini’s una carretera, la
carrera d’Alaior a Maó me sembla que ja deuen dur 7 o 8 anys,
o 9 i encara està ple d’herbes. Tot du el seu temps.

I després quant a les recomanacions també que el Síndic
Salvà deia: hi ha un 80% de les recomanacions que no ens fan
cas. Bé, també podria ser que fos així, que s’hauria de perfilar
aquest 80%, però també sent una mica més precisos nosaltres
podem destacar dos tipus d’incidències que recollim, és clar,
les incidències, moltes d’elles, la gran majoria són
incidències de tipus patrimonial, és a dir, nosaltres posam
incidències perquè la comunitat autònoma, els consells,
l’ajuntament, una qüestió determinada, serà una inversió, serà
una desinversió, serà qualsevol cosa que es pugui plantejar.
Nosaltres tenim una discrepància de com s’ha comptabilitat
açò, aquest és un criteri de la comunitat autònoma o dels
ajuntaments o dels consells front d’un criteri de la Sindicatura
de Comptes, perquè és mínimament obert. Aquestes
incidències, moltes es repeteixen any rera any, però jo diria
que, a menys que no distorsioni greument la imatge fidel de
l’ens que fiscalitza, són relativament poc importants, tot i que
siguin significatives, materials, etc.

Però després hi ha un altre muntet d’incidències que
aquestes sí que són tal vegada més importants, totes aquelles
que tenen a veure amb petits compliments de legalitat per
exemple, creiem que sí són molt importants, però aquestes ja
és més greu que es vagin repetint any rera any. 

Vull dir que ho hauríem de separar, perquè sinó ens
trobaríem que quan miréssim quin és el seguiment de les
incidències, trobaríem que a l’any 2009 vàrem dir que una
cosa s’havia de comptabilitzar d’una manera i la comunitat
autònoma o qui sigui, ha dit no ho comptabilitzaré així i han
passat 12 anys o 13 i se segueix comptabilitzant de la mateixa
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manera i nosaltres, reiteradament li diem que s’hauria de
comptabilitzar d’una altra. Aquestes s’haurien de posar un
munt, separar el munt i després fer l’anàlisi que pertoqués.
Però no posar-ho tot dins un sac, parlam de grans nombres,
perquè ens duria una mica de confusió. Açò no vol dir que no
s’hagi de fer el seguiment de les recomanacions i de
comprovació de si les incidències es repeteixen o no, però
que hauríem de matisar una mica i l’informe hauria de ser un
informe específic, el qual evidentment nosaltres faríem
gustosament.

Molt bé, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, volem agrair als síndics i
a la secretària general la seva presència i explicacions.

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

Sí que és vera que a efectes pràctics no disposam d’aquests
60 minuts, per tant, ho reduiríem a cinc minuts perquè puguin
elaborar aquestes propostes de resolució.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Hem exhaurit de sobra els cinc minuts que ens havíem
donat, passaríem al debat de les propostes de resolució
presentades als informes RGE núm. 166, 167, 168 i
169/2019, del compte general del Consell Insular de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera,
corresponents a l’exercici 2017.

Segons l’ordre d’entrada d’aquestes dues propostes de
resolució a la Mesa de la Comissió d’Hisenda, tendria la
paraula el Grup Parlamentari Popular per a la defensa de la
seva proposta de resolució, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Nosaltres ja ho hem anunciat a la
compareixença i també hem comentat que estàvem d’acord
amb la intervenció de la Sra. Truyols. Per tant, votarem a favor
i també del vostre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. La següent proposta de
resolució que ha arribat a la Mesa de la Comissió d’Hisenda
ha estat la presentada pel Grup Parlamentari Socialista, Unides
Podem i MÉS per Mallorca. Per tant, entenc que té la paraula
la Sra. Maria Antònia Truyols, perdó, la Sra. Antònia Martín,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, simplement em remetré a la
meva intervenció, el que proposam és que hi hagi una major
coordinació i que se cerquin els factors causals del retard en
l’emissió de la documentació per part dels consells insulars
a la Sindicatura, que es trobin i s’analitzin les causes i que es
doni solució de manera conjunta i consensuada per part de tots
els actors implicats. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. No sé si la Sra. Truyols o la
Sra. Campomar volen intervenir per comentar aquesta
proposta de resolució..., entenc que no.

En aquest punt, voldria demanar si hi ha cap grup que es
posicioni en contra d’ambdues propostes de resolució. Entenc
que no.

Idò passaríem al següent torn de fixació de posicions dels
grups parlamentari que no han intervingut, per un temps de
cinc minuts, i en aquest cas té la paraula el Sr. Juan Manuel
Gómez per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Nosaltres hi donarem suport, ho hem
manifestat abans en la meva intervenció, sobretot perquè el
que recullen aquestes dues propostes de resolució són
implícitament el debat el que instam d’aquesta comissió que
es dugui a terme, el que exposa cada vegada la Sindicatura de
Comptes exercici rere exercici i institució rere institució que
hagi fiscalitzat.

El que nosaltres tornam fer palès en aquesta reflexió que
també aquest grup parlamentari la va traslladar en el primer
moment que va participar en una compareixença dels síndics
de comptes des d’aquesta legislatura és que aquesta comissió
hauria, hauríem d’acordar proposar, no ho sé, amb el millor
consens possible, i crec que unànimement, la revisió i la
modificació de la Llei de la Sindicatura de Comptes en la línia
no tan sols de treballar-la conjuntament amb totes les
institucions afectades, però en la línia de donar els
instruments i sobretot els incentius, per dir-ho d’alguna
manera, per al compliment. Per dues coses importants: no el
rendiment de comptes en aquesta comissió únicament, sinó el
rendiment de comptes de transparència i de demostrar l’acció
de bon govern de les institucions d’aquesta comunitat
autònoma cap a la ciutadania, que crec que és l’objectiu i la
nostra responsabilitat.

Per tant, no és una qüestió de mèrit del meu grup
parlamentari, però sí vull reflectir la importància d’arribar a
aquesta legislatura almenys que s’iniciï la modificació cap a
la millora de la Llei de la Sindicatura de Comptes.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Ara pertoca al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Sergio
Rodríguez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente, nosotros
apoyaremos ambas mociones, nos parece que son de lógica,
es decir, que están en la línea con todo lo que hemos discutido
hoy y con lo que creo que todos los grupos parlamentarios de
manera milagrosa hemos estado de acuerdo.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Ara pertocaria el torn al
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
continua sense haver-hi cap membre d’aquest grup
parlamentari a la sala. Per tant, tendria la paraula el Grup
Parlamentari Mixt, únicament... desconec si ara mateix la Sra.
Tur està connectada... Entenc que no.

Per tant, donaríem el debat per conclòs i passaríem a la
votació de la proposta de resolució, no sé si es poden votar
conjuntament o per separat. Lletrada, les propostes de
resolució?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Idò, en primer lloc, passaríem a la votació de la proposta
de resolució del Grup Parlamentari Popular la qual entenc que
es pot aprovar per unanimitat. D’acord.

I, en segon lloc, passaríem a votar la proposta de resolució
presentada per Unidas Podemos, Grup Parlamentari Socialista
i MÉS per Mallorca, que també entenc que es pot aprovar per
unanimitat.

Essent així, i no havent-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió.
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