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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si hi ha substitucions?

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, presidenta, enlloc de Pilar Costa, Jordi Marí.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Presidenta, Margalida Durán substitueix Sebastià
Sagreras.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I. Escrit RGE núm. 14261/20, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual es tramet l’Informe 175/2020, de les subvencions i dels
contractes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
corresponent als exercicis 2015 i 2016.

Passem doncs al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 14261/20, presentat
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant
el qual tramet l’Informe 175/2020, de les subvencions i dels
contractes de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent als exercicis de 2015-2016. 

Assisteix l’Hble. Sr. Joan Rosselló i Villalonga, síndic
major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
acompanyat de l’Hble. Bernat Salvà i Alloza, síndic i el Sr.
Fernando Toll-Messía i Gil, síndic també.

Té la paraula en primer lloc 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, membres de la Comissió
d’Hisenda, diputades i diputats. Per a la presentació de
l’informe voldria demanar que jo primer presentés el 175,
després, si ho permeten, el Sr. Salvà procediria a presentar el
177, i jo tornaria al 176 per no fer dos informes seguits i poder
respirar, si no els sap greu. Igualment jo quan sigui el torn del
177 demanaré la paraula per al Sr. Salvà. 

Bé, en primer lloc procedirem a presentar l’Informe
175/2020, de les subvencions i els contractes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponents als exercicis 2015
i 2016. Aquest informe es va aprovar de forma definitiva pel
Consell de la Sindicatura el passat dia 3 de setembre del 2020,
és a dir, de l’any passat, i tot seguit es va remetre al Parlament
i al Govern de les Illes Balears.

Aquesta és una fiscalització de caràcter específic, d’acord
amb el que estableix l’article 27.3 del Reglament de règim

interior d’aquesta Sindicatura. Es tracta d’una fiscalització de
compliment de l’activitat subvencionadora i de la contractació,
per comprovar si l’administració general de la comunitat
autònoma, el Servei de Salut i l’Agència Tributària de les Illes
Balears acompleixen les disposicions legals i reglamentàries
que els són aplicables i permeten judici amb un nivell de
seguretat limitada, atès que dita fiscalització es circumscriu
únicament a les mostres d’expedients seleccionats i als
procediments descrits a l’informe.

Entrant ja al contingut de l’informe, que consta de 7
apartats, voldria comentar el següent. En el primer apartat, que
és d’introducció, es delimita, entre d’altres qüestions, l’àmbit
subjectiu de l’informe que contempla com he dit abans, la
comunitat autònoma, el Servei de Salut i l’Agència Tributària;
s’exclouen els ens del sector públic instrumental, no per no
considerar-se rellevants, sinó perquè estava previst fer un altre
informe específic per al sector públic instrumental i poder així
abastar més activitat contractual i subvencionadora. També en
aquest punt s’estableix la metodologia que es farà servir i els
criteris per a la selecció de la mostra que serà fiscalitzada.
Aquest punt és important perquè cal tenir en compte que el
nombre de subvencions el 2015 i el 2016 correspon a 142 línies
de subvencions amb convocatòria, que representa uns 6.844
beneficiaris, més 1.135 beneficiaris de subvencions directes.
Tot plegat, les obligacions reconegudes en matèria de
subvencions, pugen a 58 milions d’euros.

Pel que fa als contractes, per posar un exemple, parlam
d’uns 1.668 contractes per part de l’administració general, dels
quals 1.031 són menors, per un import de 38 milions d’euros,
dels quals 10,5 milions corresponen a contractes menors.

Per al cas del Servei de Salut, els nombres encara són més
rellevants, parlam de 2.183 contractes, amb obligacions per 152
milions d’euros.

Per tant, és indispensable establir uns criteris de mostreig i
en aquest cas s’han escollit, els descriuré breument. En relació
a les subvencions sense convocatòria, s’han analitzat un total de
9 subvencions sense convocatòria, 5 de directes, 3 de
nominatives per import..., o sigui, per major import, i un per
mostra dirigida. De les nominatives, una és a una entitat que
forma part del sector públic instrumental, una altra a una entitat
vinculada a la comunitat autònoma i una subvenció a una
fundació.

En relació amb les subvencions en convocatòria s’han
seleccionat les 5 subvencions amb convocatòria amb més
import d’obligacions reconegudes. Al mateix temps s’han
seleccionat aleatòriament per a cada línia un nombre de
beneficiaris.

En relació als contractes, el total de la comunitat autònoma
i de l’Agència Tributària s’han seleccionat 18 expedients, 17
que corresponen a l’administració general de la comunitat
autònoma i 1 a l’Agència Tributària, dels quals s’han
seleccionat 3 expedients per més import d’adjudicació, 10 per
mostra dirigida i 5 a l’atzar. Pel que fa als contractes menors,
s’han analitzat 30 contractes, 29 que corresponen a
l’administració general de la CAIB i una a l’Agència
Tributària, dels quals 20 s’han seleccionat per mostra dirigida
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i 10 a l’atzar. Finalment, pel que fa referència al Servei de
Salut, s’han escollit 14 contractes no menors, dels quals 9 s’han
seleccionat segons el criteri de més volum, 2 per mostra
dirigida i 3 a l’atzar. Finalment s’han analitzat 39 contractes
menors, 20 dels quals s’han seleccionat per mostra dirigida i la
resta a l’atzar.

En relació al segon punt, que recull l’opinió i el fonament
de les conclusions en relació a l’activitat subvencionadora de
la comunitat autònoma, que inclou Servei de Salut i ATIB,
perdó, Servei de Salut i ATIB no t’admeten subvencions, es
recullen les principals incidències que s’han obtingut durant la
feina de fiscalització i després es presenten, detallats per òrgan
convocant i per expedients, totes les incidències obtingudes.

En relació a l’administració general, es reflecteix l’opinió
d’auditoria que conclou que, tot i haver-hi una limitació a
l’abast i una sèrie d’excepcions, l’activitat subvencionadora de
l’administració general de la comunitat autònoma revisada per
la Sindicatura de Comptes, d’acord amb l’abast abans
assenyalat, s’ha desenvolupat en els aspectes més significatius
de conformitat amb la normativa legal aplicable.

Com a incidències més significatives, assenyalar que
determinats expedients de subvencions de concessió directa, en
realitat no es tracta de subvencions, sinó que els beneficiaris
realitzen un servei a canvi d’una prestació, o la manca de
diligència a l’hora que l’entitat concessionària exigeixi les
condicions de justificació, per exemple, una memòria
assenyalant que l’objecte de la subvenció s’ha complert.
Finalment, aquest apartat segon recull un total de 13
recomanacions, que, de seguir-se, haurien de permetre a la
comunitat autònoma una gestió més acurada dels expedients de
subvencions, facilitant també el compliment dels objectius
d’eficiència i eficàcia.

Pel que fa al tercer punt de l’informe, es recull l’opinió i el
fonament de les conclusions en relació a l’activitat de
contractació de la comunitat autònoma, desglossat per
conselleries i organismes autònoms, l’Agència Tributària i el
Servei de Salut, en aquest cas desglossat per òrgans rectors.

Pel que fa a l’administració general i a l’Agència Tributària,
en primer cal assenyalar una limitació a elevar significativa,
atès que hi ha diferències significatives entre la relació de
contractes que ha facilitat l’administració general de la
comunitat autònoma, la Sindicatura i la informació que figura
a ambdós informes de la pròpia comunitat autònoma. Pel que
fa al 2015, la diferència en nombre de contractes és de 23 i en
import de 16,5 milions d’euros. I pel que fa al 2016, la
diferència en nombre de contractes és de 307 i en import de
58,215 milions d’euros. Per açò no es pot afirmar que la
informació que hi consta, comprengui la totalitat de l’activitat
contractual i la Sindicatura no pot garantir la integritat i
l’exactitud de la relació del nombre de contractes i dels seus
imports que ha facilitat l’administració general de la comunitat
autònoma dels exercicis fiscalitzats 2015 i 2016. 

Les limitacions a l’abast descrites suposen una greu
restricció a la fiscalització d’aquest apartat de l’informe.
Aquesta limitació té un efecte important en el grau de
representativitat de la mostra de contractes escollida per

fiscalitzar. Tot i açò, atès que és una fiscalització amb seguretat
limitada, excepte per les incidències més significatives
recollides a l’informe, l’activitat contractual de l’administració
general de la comunitat autònoma que ha revisat la Sindicatura
de Comptes, d’acord amb l’abast abans assenyalat, s’ha
desenvolupat en els aspectes més significatius, de conformitat
amb la normativa legal aplicable.

Pel que fa al Servei de Salut, igual que succeeix amb la
comunitat autònoma, però de forma molt més generalitzada,
ens trobam amb una sèrie de limitacions a l’abast, 7 en concret,
que han afectat molt la tasca fiscalitzadora de la Sindicatura.
Per resumir-la, es tracta que la informació se’ns transfereix
d’una forma molt confosa, per exemple ens declaren no menors
que en realitat no ho són, sense depurar, errors en els imports,
sense classificar per tipus de contracte, etc., i que diferents
comprovacions ens donen diferències significatives en imports
totals i en nombre de contractes, com he comentat abans.

Pel que fa al 2015, la diferència en nombre de contractes és
de 105 i en import de menys de 18,6 milions d’euros. I quant al
2016, la diferència en nombre de contractes és de 211 i en
import de més de 13,7 milions d’euros. Aquestes limitacions -
una altra vegada- suposen una limitació (...) la fiscalització
d’aquest apartat de l’informe i, per açò, no es pot afirmar que
la informació que hi consta comprengui la totalitat de l’activitat
contractual i la Sindicatura no pot garantir la integritat i
l’exactitud de la relació de nombre de contractes i dels seus
imports que ha facilitat el Servei de Salut de les Illes Balears
durant els exercicis fiscalitzats de 2015 a 2016. Torn a repetir,
aquesta limitació té un efecte important en el grau de
representativitat de la mostra de contractes escollida per
fiscalitzar.

Tot i açò, atès que és una fiscalització amb seguretat
limitada -excepte per les incidències més significatives
descrites- l’activitat contractual del Servei de Salut de les Illes
Balears que ha realitzat la Sindicatura de Comptes, d’acord
amb l’abast abans assenyalat s’ha desenvolupat en els aspectes
més significatius de conformitat amb la normativa legal
aplicable.

Finalment, aquest apartat recull un total de 21
recomanacions que, de seguir-se, haurien de permetre a la
comunitat autònoma, a l’ATIB i al Servei de Salut una gestió
més acurada dels expedients de contractació. 

I amb açò acabaria un resum molt resumit d’aquest informe.
Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Rosselló i Villalonga. Per tal de
formular preguntes passarem ara a la intervenció dels diferents
grups parlamentaris, però abans li voldria demanar al Síndic
Major si voldrà contestar individualment o globalment. 

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

Contestaré globalment. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Globalment?

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

Sí. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies. En primer lloc, doncs, passem la paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Seré
molt breu perquè, com a regla general, tant en subvencions com
en contractes, els riscs principals d’exercicis anteriors és
trobaven a l’Ibsalut, l’Ibsalut solia ser l’entitat que tenia més
dificultats -diríem- per acomplir els procediments de
contractació i, en fi, es produïen moltes deficiències en aquest
sentit, i he de reconèixer que m’alegr en certa mesura que,
essent l’entitat -l’Ibsalut- que ha facilitat una informació molt
confusa, amb errors, en fi, sense classificar la informació, la
conclusió final de la Sindicatura no és tan dolenta -
aparentment, almenys- com en exercicis anteriors, i això jo crec
que és una bona notícia.

No he entès, per l’exposició que hi ha hagut, que hi hagi
deficiències molt destacables, ni imports molt elevats -de
previsió- en els quals es produeixi aquesta situació, tot i que, si
ens ho pot clarificar de forma més concreta, idò li agrairíem.

Crec que la conclusió final és que, en contractes, estan de
conformitat amb la normativa, en termes generals. Ha fet la
referència aquesta.

En fi, jo, poca cosa més a afegir. Jo crec que si es confirma
així, és una bona notícia que jo crec que està prou bé, i poca
cosa més a afegir. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Costa. Passem el torn, no havent cap
representant de Podemos, té el torn de paraula el portaveu del
Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Rosselló per aquesta
explicació. Bé, també dintre de la brevetat, vostè ha dit que en
general s’ha trobat prou conformitat.

Dintre de l’anàlisi que han fet de les subvencions -d’anys,
ja del 2016, i anys molt anteriors- sí que deia que la informació
transferida era difusa, que hi ha hagut problemes per acabar de
concretar-la i jo, bé, volia demanar si ja han demanat fer
requeriments, demanant més informació per intentar millorar

aquest tipus d’informació i si les conselleries s’han prestat a
tornar tota la documentació amb documentació afegida. 

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

 Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la portaveu
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Joana Aina
Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

En primer lloc, donar les gràcies, com sempre, als síndics
per ser aquí i per presentar-nos aquest informe. 

Jo també, la veritat, és que no he tengut temps de mirar
completament..., és un informe prou dens i, bé, d’acord un poc
amb l’explicació que ens ha donat el Sr. Rosselló, entendria
que moltes qüestions tal vegada no es pot dir que es té una
representació de tots els contractes, que seria l’aconsellable per
fer un informe sense limitacions, per dir-ho de qualque manera,
jo he entès que això era la referència, però sí que també hem
entès que tampoc no és que s’hagin detectat desviacions, vull
dir qüestions que fossin diferents o fins i tot a altres exercicis,
fins i tot, com ha dit el Sr. Costa, també he entès que hi havia
una millora en certes qüestions, sobretot en el departament de
salut, a l’ib-salut, que sempre ha estat un lloc en aquesta
presentació d’aquests informes on, per l’estructura, pel volum
que es maneja..., idò que anava més endarrerit -creiem- en
l’acompliment dels requisits a l’hora de contractar o...,
d’acompliment més..., detallats, no?, per dir-ho de qualque
manera. 

Per tant, jo, res més a afegir. Gràcies per haver tal..., i bé,
que les qüestions que s’han plantejades si s’hi vol estendre una
mica més, idò també aclariríem aquestes qüestions. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Campomar. No havent-hi cap
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
passem el torn al portaveu del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

No hi ha intervenció, Sra. Presidenta. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem ara el torn de paraula al
Grup Parlamentari Mixt, al Sr. Josep Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. I gràcies, Sr. Síndic per la
presentació que ens ha fet. 
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Bé, jo una valoració que faig després d’haver consultat
l’informe és que, en general, han detectat moltes deficiències
quant a la gestió, és a dir, sobretot endarreriments en la
concessió; és a dir, hi ha moltes deficiències quant a la gestió,
per tant, a banda del control econòmic, que evidentment vostès
han de fer, i que nosaltres també som responsables de fer-ne un
seguiment, hi veig que realment hi ha una problemàtica per part
de l’administració de la comunitat autonòmica per tramitar,
d’una forma prou àgil, totes aquestes ajudes de subvenció, la
qual cosa, crec que posa de relleu que l’administració té
problemes quant a recursos humans per gestionar..., recursos
humans o recursos tècnics, recursos en general d’un millor
funcionament de l’Administració, la qual cosa doncs crec que
també hem de tenir en compte. 

Jo li volia demanar, perquè, és clar, cada any el Govern
publica un pla estratègic de subvencions on es fa, d’alguna
manera, el pla que pensa desplegar quant a subvencions, amb
la qual cosa, jo -i em perdonarà la ignorància- sempre he pensat
que era una obligació legal que tenia el Govern, de fer aquesta
publicació del pla estratègic de subvencions. És clar, d’una
banda, aquí hi ha totes aquestes subvencions que es fan sense
convocatòria, que entenc que són entitats que demanen
puntualment una subvenció, evidentment, entenc perfectament
que aquestes subvencions no estiguin en aquest pla estratègic,
però jo els volia demanar si han detectat..., perquè jo, diguem,
llegint les anàlisis que fan de totes i cadascuna de les línies de
la subvenció no he pogut fer la lectura transversal de si vostès
han trobat a faltar una activitat de convocatòria de moltes
subvencions que no estiguessin en aquest pla estratègic i que,
per tant, parteixo de la presumpció que, si el Govern ha
publicat a finals d’any un pla estratègic de subvencions, totes
les subvencions que després desplegui, bé, tenen una certa
lògica, podem estar-hi més d’acord, menys d’acord, però sí que
em preocuparia que detectessin que hi ha una activitat
subvencionadora que està fora de la pròpia planificació que fa
el Govern d’aquestes subvencions.

Aquest aspecte li volia demanar que ens ho aclarís. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Castells. Per últim, passem el torn de paraula
a la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Maria
Antònia Truyols. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

Sí, moltes gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom i moltes
gràcies, a l’equip de la Sindicatura de Comptes, al Síndic Major
i a la informació que ens han passada. 

Bé, jo crec que el més destacable d’aquests informes -com
deia el Sr. Costa- és que precisament no hi ha incidències
destacables. El que sí m’he quedat amb aquesta afirmació que
ha fet el Síndic Major que la informació tramesa, generalment,
es fa de forma confosa. Jo crec que moltes de vegades, tant...
perquè tal vegada l’òrgan que rep la petició d’informació no
acaba de tenir els criteris clars a l’hora de transmetre-la, com a
la inversa; he vist, per exemple, que en cas dels òrgans que no

tenen tresoreria pròpia... -seria un exemple, tal vegada,
d’aquesta confusió-, com pugui ser a l’Hospital de Son
Espases, l’ib-salut o fins i tot l’Agència Tributària de les Illes
Balears, s’ha demanat la informació a l’òrgan gestor que no té
tresoreria pròpia i no a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. 

Per tant, és veritat que a vegades parlam del retard en
l’aportació de la informació i tal vegada ve donada perquè, no
sé si és recurrent cada any, que supòs que sí, que la Sindicatura
demana la informació als òrgans corresponents i els òrgans
corresponents l’han de demanar a la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Per tant, tal vegada una de les mesures per
millorar dins aquests informes a l’hora de poder determinar
com ha actuat cadascun dels òrgans seria fer recomanacions o
demanar directament la informació a la mateixa comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. En primer lloc, vull demanar
disculpes al Síndic Major perquè m’havia demanat que es
llegeixin tots seguits els tres informes, per la qual cosa si vol
passam a llegir ara els dos que queden i després si volen
respondre.

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

Sí, jo he apuntat totes les qüestions i les podria contestar
totes després d’haver presentat els tres informes.

III. Escrit RGE núm. 15741/20, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual es tramet l’Informe 177/2020, dels Comptes anuals de
la Universitat de les Illes Balears corresponent a l’exercici
2018.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem doncs a llegir ja l’informe 176/2020, amb RGE
núm. 15718/20 i, si no m’equivoc, té la paraula el Sr. Bernat
Salvà i Alloza.

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 número 177 dels comptes anuals de la Universitat de
les Illes Balears corresponent a l’any 2018 que avui els present
es va aprovar pel Consell de la Sindicatura el passat 8
d’octubre de l’any 2020.

És un informe de caràcter general sobre l’examen i
comprovació del compte general de la Universitat i la
Sindicatura l’ha de revisar anualment d’acord amb el previst a
l’article 18 del seu reglament. Dit això i entrant ja al contingut
de l’informe que consta de vuit apartats cal comentar el
següent. 
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A la introducció es delimita entre altres qüestions el seu
àmbit subjectiu format per la Universitat pròpiament dita i les
entitats dependents Fundació Universitat Empresa i el Consorci
Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears.

Pel que fa a l’àmbit objectiu es tracta de verificar que els
comptes de l’exercici mostren adequadament en tots els
aspectes significatius la situació econòmica financera així com
la liquidació dels pressuposts d’acord amb els principis
comptables públics; determinar el grau de compliment de les
disposicions legals i reglamentàries que són aplicables a la
gestió dels fons públics i analitzar la contractació de la
Universitat durant l’exercici 2018.

A partir d’aquests objectius l’informe inclou una opinió
financera amb un nivell de seguretat raonable i una conclusió
de compliment amb un nivell de seguretat limitada. 

En l’apartat de contractació s’emet una conclusió de
compliment amb un nivell de seguretat limitada sobre
l’esmentada activitat.

Finalment, per acabar aquest punt he d’indicar que la
rendició es va efectuar en termini dia 15 de juliol de l’any 2019
un cop aprovats els comptes pel Consell Econòmic i Social.

Pel que fa a l’opinió financera i de compliment de legalitat
es conclou que tot i haver-hi 6 limitacions a l’abast, 7
excepcions i 4 incompliments significatius 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 l’any 2018, de conformitat amb el marc
normatiu i els principis i les normes comptables que li són
d’aplicació.

En aquest segon apartat de l’informe s’analitzen els comptes
anuals de la Universitat des del vessant pressupostari i financer,
així com també el compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i de la regla de despesa
adaptada a les universitats públiques.

Pas a comentar breument les magnituds més destacables. En
relació amb l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
hi ha establert un marc legislatiu que afecta el seu règim
econòmic i 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 sostenibilitat financera
als pressuposts i les seves liquidacions.

Tot i que a les bases d’execució dels pressuposts de la
Universitat s’estableix un límit  màxim de despesa i es fa
referència expressa al compliment de l’equilibri i sostenibilitat
financera no ocorre el mateix en la fase de la liquidació del
pressupost.

Pel que fa al vessant financer he de realçar que a l’actiu del
balanç de situació consta que els deutors pressupostaris a 31 de
desembre sumen un total de 15,7 milions d’euros; del saldo
pendent de deutors al tancament de l’exercici el més important

és amb la CAIB que representa el 68% del total i ascendeix a
10,7 milions d’euros.

Quant al passiu, el saldo dels deutes amb entitats de crèdit
a llarg termini és poc significatiu, 0,26 milions d’euros, però
cal destacar que a l’epígraf d’altres deutes a llarg termini la
UIB té reflectides unes operacions de préstecs reemborsables
amb el ministeri per valor de 23,6 milions, així com deutes
transformables en subvencions per valor de 3,8 milions.

Passam ja al vessant pressupostari, el pressupost inicial per
a l’exercici ascendeix a 102,6 milions d’euros amb un
increment del 9,7% respecte a l’exercici anterior. Està finançat
amb unes previsions d’ingressos de 94,9 milions i amb la
incorporació de romanent de tresoreria per un import de 7,7
milions.

En l’exercici 2018 s’han tramitat expedients de modificació
de crèdit per un import net total de 24,5 milions d’euros, cosa
que suposa un increment del pressupost inicialment aprovat del
23,9% i situa el crèdit definitiu al voltant dels 127 milions
d’euros.

Pel que fa a l’execució del pressupost s’han reconegut drets
per un total de 103,2 milions. 

Cal indicar que el finançament de la Universitat procedeix
majoritàriament del sector públic, un 73,8%, concretament
l’aportació de la comunitat suposa un 68% del total de
recursos.

He de realçar també que les taxes i preus públics
representen el 13,8 del total de drets reconeguts nets.

La despesa corrent per alumne matriculat ha estat de 5.831
euros, essent el cost mitjà que assumeix l’alumne de 1.077
euros. Per tant, l’alumne amb el pagament de la matrícula es fa
càrrec del 18,5% del cost dels seus estudis.

Arribat a aquest punt, m’agradaria fer-los un incís i és que
el model de finançament ordinari de la Universitat no està
vinculat a la consecució d’uns objectius estratègics ni tampoc
a criteris, indicadors o fórmules objectives que el sustentin. 

Dit d’una altra manera, el finançament que la UIB rep de la
comunitat autònoma es fixa amb caràcter anual, sense que
s’hagi descrit cap metodologia a uns criteris de càlcul que
serveixin de base per determinar els recursos que finalment li
assignen.

La falta d’aprovació d’un pla de finançament plurianual i
d’un contracte programa que concreti el model de finançament
suposa una mancança rellevant per a la Universitat atès que li
impedeix disposar d’un instrument necessari per realitzar una
planificació estratègica a mig i llarg termini.

Amb l’esmentat instrument hauria de quedar coberta la
suficiència financera de la Universitat com a subvenció bàsica,
a més hauria d’incloure paràmetres que redundessin en una
millora de l’excel·lència, la qualitat en la docència, la recerca
i les inversions en infraestructures, especificant objectius i
indicadors en el contracte programa vinculats al finançament i
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establir procediments per al seguiment d’aquests, tot i així dins
les disponibilitats pressupostàries i de comú acord amb la
mateixa universitat.

El que els acab d’exposar és extrapolable en general a la
resta d’universitats i forma part del resultat d’un estudi que els
òrgans de control extern hem realitzat, coordinadament amb el
Tribunal de Comptes, durant l’exercici 2020, amb la finalitat
d’examinar l’estat d’implementació d’un sistema de
comptabilitat analítica a les universitats públiques espanyoles
respecte del curs acadèmic 2017-2018.

Cal indicar que en el moment de la fiscalització la
Universitat encara no té implementat de forma efectiva un
sistema de comptabilitat analítica que permeti dissenyar una
política de fixació de preus públics adequada. 

Quant a l’execució del pressupost de despeses indicar que
les obligacions reconegudes sumen un total de 97,7 milions
d’euros. El capítol més important a despeses del personal amb
un 68,6% del total d’obligacions reconegudes a l’exercici,
seguit del capítol 6 d’inversions reals amb una despesa del
18,9%. Aquesta distribució és semblant a la de la liquidació de
l’exercici 2017.

En aquest punt, indicar-los que el número d’empleats com
a personal docent és de 1.426 persones i el d’empleats com a
personal administratiu i de serveis és de 578 persones.

Entrant en el resultat de l’exercici són els següents: el
resultat pressupostari ha estat positiu amb 5,6 milions d’euros;
quant al romanent de tresoreria té un import de 26,1 milions,
dels quals 8,8 corresponen al romanent de tresoreria no afectat. 

Passant a l’apartat tercer de l’informe entitat dependents i
vinculades, indicar-los que tant la fundació com el consorci han
retut els comptes anuals i han transmès els informes financers
i de compliment de la normativa realitzat pels auditors externs.
Cal dir que en els dos casos l’informe d’auditoria externa
presenta una opinió favorable amb excepcions.

Pel que fa a la contractació, l’import global adjudicat sense
IVA és de 8,5 milions d’euros, comptant la UIB i la Fundació
Universitat Empresa. Concretament els contractes no
categoritzats com a menors a la Universitat són 63, per un
import conjunt de 4,6 milions, mentre que els contractes
menors sumen un total de 5.216, per un import adjudicat de 3,3
milions d’euros.

Tots els expedients s’han tramitat de manera ordinària.
Distingint pel procediment destacaríem el 3,3 milions
corresponents a contractes menors; 2,5 milions s’han tramitat
pel procediment obert i criteris múltiples, i 1,1 milió són
pròrrogues. Per objecte, sense tenir en compte els menors,
s’han adjudicat contractes de serveis per un import total de 3,6
milions de subministraments per un import de 9,8 milions i
d’obres per un import de 89.000 euros.

De tots els contractes de tota la Sindicatura s’ha dut a terme
una revisió limitada de la seva activitat contractual que
comprèn 7 contractes no menors que suposen un total adjudicat
de 2,6 milions d’euros i representen el 57,3 del total de la

població respecte de l’import d’adjudicació. I 10 contractes
menors per un import conjunt de 66.000 euros que han estat
seleccionats de forma aleatòria entre els superiors a 1.500
euros.

La conclusió de la Sindicatura respecte del compliment de
la legalitat és que, excepte per les incidències més significatives
descrites, que són 4, a l’apartat de fonament a les conclusions
l’activitat contractual de la Universitat revisada s’ha
desenvolupat en els aspectes més significatius de conformitat
amb la normativa legal aplicable. 

El detall dels expedients fiscalitzats, així com el resultat de
l’anàlisi efectuada i de les incidències detectades figuren a
l’informe que avui els present. 

Quant als temes significatius destacar en positiu que la
limitació a l’abast que figurava a aquest apartat anys anteriors
referent a la certificació remesa per la Universitat només
englobava com a menors els contractes superiors a 5.000 euros
i ha estat rectificada per l’exercici 2018. Crec que en bona part
és a causa de l’entrada en vigor a l’any 18 de la nova Llei de
contractes del sector públic, que va entrar en vigor el 9 de març
de l’any 18.

Per acabar, i com a conclusió de la meva intervenció,
comentar-los que, a més de les incidències que es detallen al
final de cada apartat, l’informe conté un total de 32
recomanacions per millorar la gestió econòmica financera de
l’entitat fiscalitzada: una de caràcter general a l’apartat
introductori pel que fa a l’estabilitat pressupostària, la regla de
despesa i la sostenibilitat financera; 21 a l’apartat de la
Universitat; 4 al d’entitats dependents i vinculades, i 5 a
l’apartat de contractació.

També s’han adjuntat a l’informe una sèrie d’annexos amb
les dades més rellevants a més de les al·legacions que ha
formulat la Universitat a l’informe provisional que al seu
moment va emetre la Sindicatura.

Moltes gràcies per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Salvà. Avui és el dia que he de demanar
disculpes perquè realment, perquè consti en acta, l’informe que
ha llegit l’Hble. Sr. Bernat Salvà i Alloza és l’informe
177/2020, de comptes anuals de la Universitat de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2018, amb RGE núm.
15741/20. Deman disculpes. 

II. Escrit RGE núm. 15718/20, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual es tramet l’Informe 176/2020, del Compte General de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponent a
l’exercici 2018.

Ara sí passam a llegir l’informe 176/2020, del compte
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l’exercici 2018, amb RGE núm. 15718/20.
Passam la paraula al síndic major? Té la paraula, doncs, el
síndic major.
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EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i
Villalonga):

L’informe 176/2020, del compte general de la comunitat
autònoma corresponent a l’any 2018, es va aprovar de forma
definitiva al Consell de la Sindicatura el passat dia 8 d’octubre
de 2020 i tot seguit es va remetre al Parlament i al Govern de
les Illes Balears.

Entrant ja a un resum del contingut de l’informe voldria
informar que consta de set apartats amb la següent exposició.
Al primer punt de la introducció es delimita, entre d’altres
qüestions, l’àmbit subjectiu de l’informe que contempla la
totalitat d’ens del sector públic instrumental afectats per la
fiscalització, que són 70 el 2018, els mateixos que el 2017.
Això suposa que l’informe abasta, a més de l’ib-salut i l’ATIB
i evidentment l’administració general de la comunitat
autònoma, 38 entitats dependents, 24 entitats vinculades i 8
d’altres entitats relacionades.

Quant a la rendició de comptes, a data de tancament dels
treballs per a l’elaboració de l’informe no havien estat tramesos
a la Sindicatura de Comptes els comptes anuals corresponents
a 5 de les 70 entitats que constitueixen l’àmbit subjectiu. Un
nombre igual al de l’any 2017, és a dir, d’ens que no varen
retre. D’aquestes cinc entitats que no havien retut, quatre són
entitats vinculades i una és una entitat relacionada.

En relació amb el segon punt, que recull l’opinió i el
fonament de l’opinió dels tres ens analitzats, caldria destacar:
en relació amb l’administració general es reflecteix opinió
d’auditoria que conclou que tot haver-hi 7 limitacions a l’abast
i 13 excepcions, el compte de l’administració general de la
comunitat autònoma a 31 de desembre de 2018 presenta en
general la informació d’acord amb els principis comptables i
amb la normativa legal que li és d’aplicació.

Tot i aquesta opinió favorable en relació amb el compte
general, sí es recull un incompliment significatiu en relació amb
els límits sobre l’increment de retribucions. Aquest és un
incompliment que també es va produir a l’any 2017 i al 2016
i que afecta tant el conjunt de les tres entitats com
separadament cadascuna d’elles. En particular, pel conjunt
d’entitats, l’increment de retribucions és del 4,03% davant d’un
límit establert de l’1,625%. En el cas de la comunitat autònoma
l’increment va ser del 4,1, del 3,76% del Servei de Salut i del
9,78% a l’Agència Tributària de les Illes Balears.

En relació amb el Servei de Salut es reflecteix l’opinió
d’auditoria, aquesta conclou que si bé es mantenen les
limitacions a l’abast, 4 en particular, i excepcions més
significatives dels darrers informes, 3, la Sindicatura de
Comptes expressa una opinió favorable amb excepcions per als
comptes anomenats pel Servei de Salut de les Illes Balears
corresponent a l’exercici 2018. Els incompliments en matèria
de legalitat, en el cas del Servei de Salut, van lligats amb la
reiteració i agreujament en els expedients de revisió d’ofici,
que són despeses realitzades sense partida pressupostària i
sense seguir els procediments pertinents, per valor de 246
milions d’euros. 281 milions a l’any 2017.

Finalment, pel que fa a l’Agència Tributària de les Illes
Balears, l’informe recull l’opinió d’auditoria i aquesta conclou
que tot i haver-hi 6 excepcions els comptes anuals de l’Agència
Tributària a 31 de desembre de 2018 presenta en general la
informació d’acord amb els principis comptables i amb la
normativa legal que li és d’aplicació. 

Pel que fa al tercer punt, s’analitza el compliment de les
regles fiscals. Començam en primer lloc pel compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària que venia fixat en el 0,4%
del PIB regional. La intervenció de l’Estat, segons les dades ja
liquidades, posa de manifest que la comunitat autònoma
presenta un dèficit a l’any 2018 de 140 milions d’euros, 103
milions a l’any 2017, el que suposa un 0,4% del PIB regional,
és a dir, que en el cas de l’any 2018 es compleix l’objectiu
d’estabilitat pressupostària. 

En segon lloc, l’informe es refereix a la regla de despesa.
L’any 2018 la comunitat autònoma incompleix àmpliament la
regla de despesa, que experimenta un increment del 9,9%
respecte de l’exercici 2017, molt per sobre del 2,4% fixat com
a màxim. Aquest resultat contrasta amb l’increment de despesa
de l’any 2017 respecte del 2016, amb un increment d’un 0,5%
davant un límit establert del 2,1%.

En tercer lloc, pel que fa al compliment de l’objectiu de
deute públic, l’administració de l’Estat el va establir en el
24,1% del PIB regional en termes SEC 2010, si bé després
s’introdueixen una sèrie d’ajustaments que permeten un
percentatge del 29,1%.

Segons les dades del Banc d’Espanya, el deute de la
comunitat autònoma a 31 de desembre del 2018 és de 8.721
milions d’euros, que no supera el límit establert fixat en 8.894
milions. Per tant, el 2018 la comunitat autònoma acompleix
amb aquest objectiu, igual que ja va fer el 2017, el 2016 i el
2015.

En aquest punt, cal fer dues consideracions: en primer lloc,
caldria remarcar que en aquest exercici per primera vegada en
molts anys, es produeix una reducció del deute en valors
absoluts, de 96 milions d’euros i gràcies a l’evolució positiva
del PIB, en termes de Producte Interior Brut, representa un
26,8%, lluny de l’objectiu del 29,1%. En segon lloc, voldria
remarcar que d’aquests 8.721 milions d’euros, el 74%, 6.437
milions, procedeixen del fons de pagament a proveïdors i del
FLA, és a dir, que el 74% d’aquest deute es té amb
l’administració de l’Estat.

S’ha de tenir en compte també que per tenir una imatge més
acurada de la situació del deute, caldria considerar també el
deute derivat de les operacions de caràcter comercial i
l’endeutament de les entitats dependents, que el Banc
d’Espanya no incorpora en el protocol de dèficit excessiu. Amb
aquestes consideracions el deute total pujaria a 8.960 milions
d’euros, a 9.072 milions el 2017.

L’informe també conté una referència al període mitjà de
pagament a proveïdors de la comunitat autònoma, de manera
que el període mitjà de pagament global de l’exercici 2018
queda fixat en 47,7 dies, un 1,7 vegades més que els valors del
2017 que eren de 17,65 dies.
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Finalment, l’informe recull un apartat on es comprova el
compliment de les restriccions que fixa la normativa bàsica de
l’Estat en matèria de retribucions. Aquest fet ja ha estat
comentant amb anterioritat, perquè forma part de l’opinió en
matèria de compliment de legalitat i ja hem dit que la restricció,
o el volum d’increment de retribucions superava en moltíssim
l’establert per la normativa.

Pel que fa al quart apartat de l’informe corresponent a
l’administració general, només voldria presentar les principals
dades perquè es facin una idea de la situació. En aquest punt
també es recullen les incidències que no tenen prou significació
per anar a l’opinió i les principals dades economicofinanceres
de la CAIB que pas a presentar.

Pel que fa al pressupost inicial aprovat a l’exercici 2018, va
ascendir a 4.981 milions d’euros, amb un increment respecte
del 2017 del 7,2%. Per al seu finançament es preveien
ingressos per un import de 4.033 milions d’euros i un
endeutament a llarg termini de 948 milions d’euros. Com a
conseqüència de les modificacions de crèdit aprovades durant
l’exercici, els crèdits inicials van incrementar en 277 milions
d’euros, situant el crèdit definitiu en 5.259 milions d’euros, en
comparació als 4.869 de l’any 2017.

Pel que fa a l’execució del pressupost d’ingressos, ha estat
del 91,6%, per un import de 4.817 milions. Durant aquest
exercici es va produir un increment gairebé generalitzat als
ingressos tributaris, destacant l’increment en la recaptació per
IRPF, 137 milions d’euros més i de l’IVA, 297 milions d’euros
més. L’increment de la recaptació per successions i donacions
un 12,8%, és a dir, 13 milions d’increment. I l’increment de
l’impost sobre estades turístiques que va ser de 163 milions,
amb un increment del 111%.

També voldria destacar en aquest apartat d’ingressos, la
caiguda de les transferències corrents, bàsicament per
l’increment de l’aportació dels fons de garantia del model de
finançament que es dupliquen, però no es compensa amb
l’increment del fons de competitivitat, ni amb la caiguda del
fons de suficiència. Recordin que el fons de suficiència té un
valor negatiu. Cal destacar també la caiguda del capítol 9 en
437 milions d’euros.

La liquidació definitiva del sistema de finançament
autonòmic corresponent a l’exercici 2016, que es liquida el
2018, ha estat positiva en 794 milions d’euros, un 12% més que
la del 2015. Aquest valor, tot i ser positiu, no s’ha d’interpretar
com a tal, perquè implica un retard en els recursos que es
podrien haver rebut el 2016 sense esperar el 2018, situació que
s’agreuja amb el creixement econòmic, el que demostra la
rigidesa del model de finançament en relació al cicle econòmic
en matèria de càlcul de les entregues a compte. Finalment sobre
aquest apartat, voldria comentar que la recaptació líquida ha
estat de 4.703 milions d’euros i suposa el 97,65% del dret
reconegut.

Amb referència a l’estat d’execució pressupostària de les
despeses, aquesta execució va ser de 5.021 milions d’euros en
obligacions reconegudes, un 95,49%, que és un percentatge
molt semblant al del 2017. La comparació de les dades dels
exercicis 2018 i 2017 mostren que el pressupost executat

incrementa en 323 milions d’euros respecte a l’exercici
anterior, un 6,89% en termes percentuals, bàsicament a causa
d’un increment de 41 milions d’euros en el capítol 1, un
augment del capítol 2 en 15 milions d’euros, això equival a un
16%, i un augment en 83 milions d’euros del capítol 4 de
transferències corrents. En particular, les transferències que van
dirigides a l’ib-salut, que són 67 milions d’euros, sempre
parlam d’increment. També destacar els 371 milions d’euros
dirigits als consells insulars, o sigui, açò representa un
increment del 19,64%, que s’afegeixen als increments superiors
al 19,4 el 2017 i al 20% el 2016, per l’increment en els passius
financers en 55 milions d’euros, és a dir, els passius financers
augmenten a l’apartat de despesa en 55 milions d’euros, un 7%
més.

Pel que fa als pagaments realitzats, aquests han ascendit a
4.468 milions d’euros, que és un 89% dels crèdits ordenats.
Açò vol dir que suposa que 552 milions no es van pagar, es van
deixar d’abonar fins a l’exercici següent i perquè es facin una
idea del seu volum, el 2017 va ser de 620 milions d’euros.
L’administració de la comunitat autònoma presenta al
tancament de l’exercici i en termes pressupostaris, un
endeutament viu a llarg termini de 8.078 milions d’euros, amb
un increment del 0,37% respecte a l’exercici anterior. Les
despeses financeres imputades patrimonialment pugen a 168
milions d’euros, l’any anterior van ser 117 milions d’euros.
Finalment o per altra banda, l’import total dels compromisos de
despesa amb càrrec a exercicis futurs, va disminuir un 6,5% i
es va situar en 2.737 milions d’euros.

Pel que fa al resultat pressupostari, sempre parlam
d’administració general, ha estat negatiu en 200 milions
d’euros, davant els 261 milions positius de l’exercici 2017, és
a dir, el resultat pressupostari ha empitjorat. La comunitat
autònoma inclou en el compte general el càlcul de romanent de
tresoreria ajustat, que és negatiu, per import de 232 milions
d’euros; el 2017 va ser negatiu en 233 i el 2016 en 387 milions
d’euros, sempre negatius. Val a dir que el 2018 la comunitat
autònoma finalment ha donat de baixa 583 milions d’euros de
drets pendents de cobrament, en concepte de deute històric, no
reconeguts per l’Estat, que havien estat aprovats en el
pressupost del 2004.

Pel que fa a les entitats dependents de l’administració
general de la comunitat autònoma, cal indicar que en aquest
apartat es presenten els quadres resum de les opinions i
excepcions contingudes en els respectius informes d’auditoria
financera i de compliment de legalitat, encomanades per la
Intervenció General i realitzades als ens que conformen el
sector públic instrumental autonòmic. Atès que aquests
informes han estat objecte de revisió per part de la Sindicatura,
no s’assumeixen com a pròpies les opinions i excepcions que
s’hi posen de manifest, però sí que sembla interessant, i per açò
surt a l’informe, donar a conèixer les principals incidències
d’aquestes auditories.

L’endeutament de les entitats dependents ascendeix a 631
milions d’euros i ha disminuït un 16,5% en relació amb
l’exercici 2017.

Cal destacar també que en els darrers anys la comunitat
autònoma ha fet préstecs, per valor de 86 milions d’euros, a
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empreses com IBAVI, SFM i ABAQUA, que no tenen
capacitat per tornar aquests préstecs, i en alguns casos els
préstecs van acompanyats de plurianuals per cobrir-los. És a
dir, la comunitat autònoma presta recursos al sector públic
instrumental, els fa un préstec, i al mateix temps els fa un
plurianual per poder pagar aquest préstecs, a ella mateixa, una
cosa una mica... una mica recercada, no?

En relació amb el cinquè apartat de l’informe, aquest està
referit al Servei de Salut de les Illes Balears, l’informe també
incorporar les objeccions, com cada any, les objeccions més
substancials dels informes de control posterior realitzats per la
Intervenció corresponent a l’exercici fiscalitzat.

Tot i que aquests darrers anys ha millorat la gestió de l’ib-
salut, es posa de manifest la necessitat de continuar millorant
els sistemes de gestió i del control intern del Servei de Salut
amb la finalitat d’obtenir una garantia raonable sobre l’eficàcia
del seu funcionament i sobre la seva contribució a garantir la
fiabilitat de la informació comptable, qüestió que difícilment es
pot aconseguir si des del Servei de Salut mateix no es reforcen
els recursos destinats a les àrees de gestió.

Pel que fa al pressupost inicial del Servei de Salut per a
l’exercici 2018, aquest ascendeix a 1.550 milions d’euros, cosa
que suposa un increment del 5,82% sobre els crèdits inicials de
l’exercici anterior.

Tot i aquest increment significatiu quant als crèdits inicials,
aquests s’incrementen a partir de generacions de crèdits per un
import de 22 milions d’euros per atendre entre d’altres
reconeixements de deute i insuficiències dels crèdits inicials
dels capítols 1, 2 i 4 i resulta així un crèdit definitiu de 1.572
milions d’euros, a l’any 2017 va ser de 1.538 la qual cosa vol
dir que en termes de crèdits definitius hi ha un increment de
l’1,43.

L’execució pressupostària del Servei de Salut ha estat del
99% pel que fa als ingressos amb uns drets reconeguts de 1.558
milions d’euros.

Pel que fa a l’execució pressupostària de les despeses, cal
indicar que les obligacions reconegudes han estat de 1.544
milions d’euros davant dels 1.519 de l’any anterior.

D’altra banda, s’informa de l’existència de 102 milions
d’euros d’obligacions meritades en l’exercici i no imputades al
pressupost, mentre que al 2017 varen ser de 48 milions d’euros.

Aquestes xifres posen de manifest la imperiosa necessitat no
només d’ajustar els ingressos de l’ib-salut per cobrir les
despeses d’altres exercicis, sinó que també hem d’ajustar la
despesa a la capacitat real de finançament de la comunitat
autònoma, perquè és evident que l’evolució del pressupost al
Servei de Salut a la llarga pot suposar una pressió insostenible
al pressupost destinat a partides que cobreixen les altres
competències de la comunitat autònoma.

Vull tornar a reproduir el que apareix a l’opinió i és que tots
els esforços per ajustar els ingressos a les necessitats del Servei
de Salut sembla que no arriben a solucionar la seva mancança
de recursos, atès que els incompliments en matèria de legalitat

van lligats a la reiteració i agreujament en els expedients de
revisió d’ofici, que vol dir despesa realitzada sense partida
pressupostària i sense seguir els procediments pertinents, per
valor de 246 milions d’euros, que són 35 milions d’euros per
sota de la xifra de l’any 2017.

El Servei de Salut presenta al tancament del 2015 un
endeutament viu de 43,4 milions d’euros sense tenir en compte,
és clar, els contractes de col·laboració publicoprivada com els
de Son Espases i Can Misses i les cessions de crèdit per
finançar centres de salut.

D’altra banda, l’import total dels compromisos de despesa
amb càrrec a exercicis futurs, el que coneixem com a
plurianuals, disminueix lleugerament respecte al 2017 i se situa
en 1.854 milions d’euros dels quals 1.618 corresponen a
despeses futures inherents als contractes de concessió d’obra
pública i a les col·laboracions publicoprivades que he comentat
abans.

Cal destacar també el fet que a finals del 2017 el Servei de
Salut tenia 216 milions d’euros pendents de cobrament de la
comunitat autònoma.

Finalment, he d’indicar que l’ib-salut ha tingut un resultat
pressupostari positiu en l’exercici 2018 per valor de 14 milions
d’euros i un romanent de tresoreria ajustat, positiu, per import
de 145 milions d’euros.

Respecte a l’apartat sisè, es refereix a l’Agència Tributària
de les Illes Balears, sense entrar al detall de la fiscalització,
amb totes les incidències que hi ha que estan recollides a
l’informe, sí que voldria donar-los almenys unes dades
indicatives de la situació de l’Agència.

El pressupost inicial per a l’exercici 2017 va ascendir a...,
perdó, per a l’exercici 2018 va ascendir a 10,38 milions
d’euros, la qual cosa suposa un increment del 0,56% respecte
de l’exercici anterior, sense que hi hagi hagut modificacions
destacables.

L’execució pressupostària ha estat del 102% pel que fa als
ingressos i del 91% pel que fa a les despeses.

El resultat pressupostari ha estat positiu amb un 1.112.000
euros, 970.000 euros al 2017, i el romanent de tresoreria també
va ser positiu amb 7,2 milions d’euros, 6,2 milions a l’any
2017.

Pel que fa al setè apartat de l’informe, que ja és el darrer, la
Sindicatura de Comptes elabora una liquidació consolidada de
tot el sector públic dependent i des del punt de vista
administratiu a partir dels pressuposts inicials aprovats per
aquesta cambra. 

Cal fer esment a la rellevància d’aquesta consolidació atès
que només així es pot apreciar quin és el volum real de despesa
que el sector públic en conjunt projecte a l’economia de les
Illes.

De la liquidació consolidada es desprèn que la despesa de
les empreses públiques, consorcis dependents i de fundacions
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representa el 14,36% del total, percentatge lleugerament
superior al del 2017 que era d’un 12,56%.

Finalment cal indicar que s’adjunta a l’informe un tom
d’annexos on figuren els quadres amb les dades més rellevants
i les fixes individuals de les entitats del sector públic
instrumental que han retut els comptes a la Sindicatura, així
com un tom amb les al·legacions formulades per la comunitat
autònoma respecte d’aquest.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Ara en torn de... per poder
formular preguntes o observacions passarem el torn als
diferents portaveus, farem... sobre els informes 176 i 177. En
primer lloc, té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument, en relació amb
l’informe 177 de la UIB del 2018, idò només destacar que la
salut financera de la UIB sembla prou bona, sembla no, és prou
bona en funció del que ens ha anat exposant. Per tant, no s’ha
d’afegir molta qüestió més.

Fins i tot he entès o s’ha transmès que s’han introduït
millores en relació amb la Llei de contractes o motivades per
la Llei de contractes, que han acabat que apunts o excepcions
que es feien en exercicis anterior, recomanacions que es feien
en exercicis anteriors doncs en aquest exercici 2018 s’han
deixat de fer perquè efectivament la Universitat ha anat
complint.

Per tant, respecte a l’informe 177 de la Universitat de
l’exercici 2018 poca cosa més a afegir.

Els detalls dels contractes programa a temps, etc., és un
assumpte que si no..., i la comptabilitat analítica és un assumpte
que s’ha corregit també per part de la Universitat no al 2018,
però sí en exercicis següents segons sembla. Per tant, hem de
celebrar, congratular-nos que la Universitat tengui una salut
financera prou bona.

Per altra banda, quant a l’informe 177, perdó 176 de la
comunitat autònoma en relació amb l’any 2018, bé..., home,
aquí ja no podem ser tan optimistes, no? M’agradaria posar de
manifest algunes qüestions i fer-los algunes preguntes.

En primer lloc, resulta sorprenent que es constati per part de
la Sindicatura que se superen àmpliament els límits sobre
increment de retribucions que estableix l’Estat, si no ho he
apuntat malament un 4,03% en global, prou per sobre del límit
que havien establert els pressuposts generals de l’Estat. I, bé,
és una constatació, és un fet, però la pregunta que ens podríem
fer és: quines conseqüències s’han derivat d’això? Si la
Sindicatura de Comptes constata que hi ha un incompliment
legal perquè se superen els llindars, crec també, i això és el que
li volia preguntar, que la comunitat autònoma considera que no
s’han superat aquests llindars i el que li preguntaríem és: quines

són les diferències interpretatives que existeixen per tal que la
comunitat autònoma consideri que no s’incompleix i la
Sindicatura sí que consideri que s’incompleix. 

Per altra banda, és destacable també quelcom que he de
reconèixer que és una qüestió estructural, que és l’enorme
quantitat d’expedients de revisió d’ofici -quantitats que superen
els 240 milions d’euros anuals-, d’expedients de revisió d’ofici
a l’ib-salut, o sigui... expedients de despesa sense crèdit
pressupostari, sense contracte, sense..., en fi, diverses
situacions. Això és una qüestió estructural i la pregunta és:
quina opinió li mereix a la Sindicatura la Llei 2/2020, en
relació amb aquest..., si no record malament devien ser els
articles 15 a 18, o per aquí, no?, de la Llei 2/2020, en els quals,
en fi, són vestits a mida de procediments de contractació per
part de l’ib-salut.

I també -que ara no record l’article- un procediment
especial per expedients de reconeixement de crèdit, però de
revisió d’ofici, que permet, entre cometes, en fi, que aquestes
quanties que tots constatam que són quanties molt elevades, idò
que hi hagi un procediment legal, establert per una llei del
Parlament que permet regularitzar aquesta situació sense massa
esforços, la qual cosa -al nostre entendre, almenys- suposarà un
incentiu més a no fer la contractació d’acord amb la Llei de
contractes. 

I, finalment, una tercera constatació, no és una pregunta, és
una constatació. L’any 2018 es posava de manifest quelcom
que hem vengut sostenint de forma reiterada però que jo crec
que convé tornar-la a destacar de forma clara, i és que els
increments d’activitat econòmica que es produïen, el 2015,
2016, 2017, 2018, permetien, i vostè ho ha assenyalat, uns
increments d’ingressos tributaris d’unes dimensions mai vistes,
mai vistes, uns increments d’IRPF, d’IVA, de transmissions
patrimonials..., que superaven els dos dígits, superaven els dos
dígits. Què vull dir amb això?

Que aquells increments d’ingressos que no eren fruit
d’increments de tipus de gravamen, sinó d’increments de la
base de gravamen i, en conseqüència, ingressos, perquè ens
entenguem, dels bons, dels bons, aquests ingressos que són fruit
d’una major activitat econòmica, -i aquesta és la pregunta que
em faig, en aquesta comissió- si haguéssim permès aquells
ingressos amortitzar deute, i no tant, increments de despesa,
que, si computam només la despesa a efectes de regla de
despesa, la xifra era del 9%. I, efectivament, hi ha un informe
de l’AIRef que així ho constata, la regla de despesa no és que
s’incomplís, és que es triplicava, és que es triplicava. Més que
es triplicava!, perquè parlàvem d’un llindar de regla de despesa
del 2,4% i la comunitat autònoma va arribar al 9%.

I el plantejament que faig és què hauria passat si en aquells
anys que els ingressos tributaris creixien a dos dígits, no
haguéssim fet aquella despesa, quin marge tendríem avui per
fer política contracíclica? Política per ajudar a superar aquesta
terrible situació econòmica i social que vivim en aquesta
comunitat autònoma. 

Res més a afegir, moltíssimes gràcies, i jo no sé si tenc
llavors més torns o no...
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Sí? Ah, idò encara no faig el comiat. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Costa. Passem el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. Agrair, com sempre, la presència dels
síndics i les seves explicacions concises, concretes i molt
esclaridores. 

En relació amb l’informe sobre la universitat constatar -
igual que ho ha fet el portaveu que m’ha precedit- que hi ha
hagut millores respecte d’anys anteriors i crec que és una
qüestió molt positiva.

Destacar, també, que hi ha hagut una reducció d’una... -
perdonin- sí, bé, de diferents incompliments en relació amb
contractes. I també molt interessant, i és una qüestió a plantejar
també, la manca del contracte de programa.

I en relació amb el compliment d’objectius per poder
determinar el finançament de la nostra universitat, segurament
seria bo que es fixassin aquests objectius perquè, any rere any,
veiem que a diferents rànquings es destaca no només la
investigació d’alt nivell que es fa a la nostra universitat, sinó
també altres objectius pedagògics que s’acompleixen, i tal
vegada seria una qüestió positiva. 

En relació amb l’informe de la comunitat autònoma és
constatable, evidentment, el dèficit que venim... -i que no és
cap novetat-, que venim arrossegant de fa moltíssims d’anys i
aquesta reducció del deute -que encara que no ha estat molt
elevada- idò que també és positiva. I es millora en diferents
contractes. 

Ja a un altre informe anterior que ens varen presentar, es va
destacar aquest tipus d’incompliments per part de l’ib-salut, és
una qüestió reiterada que, any rere any, es ve manifestant en els
seus informes, i sí que és possible que hi hagi algunes
qüestions, situacions particulars que puguin dur que es facin
segons quin tipus de contracte -una medicació que no es troba,
un procediment imprescindible, necessari, algun instrument que
necessita una reparació urgent-, hi ha qüestions molt, molt,
molt puntuals, però és cert que sí que és preocupant el que
vostès comenten any rere any, perquè parlam d’un volum així
mateix important. 

Així que, agrair-los que ens hagin fet aquests esments en
qüestions a millorar i esperem que puguem, a les propostes de

resolució, fer algun tipus d’iniciativa conjunta per millorar
aquesta situació.

De bell nou, simplement agrair la feina que es fa per part de
la Sindicatura. 

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Martín. Ara, per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas,
per un temps de quinze minuts. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, vicepresident. Bé, gràcies, Sr. Salvà i Sr. Rosselló
per aquestes interessants reflexions. 

Sobre el document 177 de la universitat, bé, ja ho han dit
altres portaveus, un any, 2018, que també ja s’ha dit, que era un
any que veníem d’un o dos anys de creixement econòmic i, per
tant, era un bon moment per quadrar comptes i la universitat va
fer bé la feina i, bé, ho ha estat dient, els seus comptes idò
entren dins la conformitat de la Sindicatura de Comptes.

És vera que la recomanació que hi hagi objectius estratègics
és important, també perquè interessa molt que el finançament
de les universitats tingui un component que sigui important de
finançament que vengui per transferència de coneixement, no
només per transferències de l’administració o de la CAIB o
d’altres bandes, però que la mateixa universitat sigui capaç de
generar negoci amb transferència de les seves patents, de la
seva recerca i, per tant, sí que és una tasca que tenim, que el
finançament de la universitat vagi lligat a objectius estratègics.

Sobre el document 176, referent a l’any 2018, també
insistir, va ser un any on la major part dels imposts van tenir
més ingressos dels que estaven prevists en el pressupost, això
va permetre fer una petita reducció del deute.

I sí que hi ha una pregunta que m’agradaria fer, parlava el
Sr. Rosselló que el punt final, diguéssim, del model de
finançament del 2016 va significar que la comunitat autònoma
tingués un 12% més d’ingressos del que estava previst de
finançament autonòmic, i segurament és molt probable que, en
els propers anys, això també beneficiï la situació precària que
tendran els comptes de la CAIB, segurament en aquest exercici,
i en el que ve ens veurem beneficiats d’anys com l’any 2018,
que va ser bo fiscalment, i que, a nivell de finançament
autonòmic, ens pugui significar rebre més diners dels que
estaven prevists. Jo no sé si teniu això analitzat o, bé, sinó ja
seria de cara als propers anys. Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Passem el torn de paraula
a la portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Campomar.
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en relació amb l’informe 177,
de la Universitat, crec que per no reiterar massa les qüestions
que s’han dit prèviament, perquè al final sí que és cert que jo
també coincidesc amb el que ens ha exposat el síndic i també
els que m’han precedit, que la falta de planificació i tenir una
estratègia, una suficiència financera plurianual o anual seria
important i traslladada amb un contracte programa o amb un
altre instrument, el que sigui, crec que sí seria una qüestió que
milloraria per definir un poc cap on va la nostra universitat,
quins recursos té i quins recursos li manquen. Això ajudaria a
fer aquesta anàlisi que crec que al final l’informe és positiu en
relació amb el funcionament pressupostari, funcionament de
contractació, etc., però sí és cert que aquest instrument
financer, o com en vulguem dir, o jurídic, també ajudaria a
altres qüestions com són altres objectius a més llarg..., més
lluny o altres qüestions on ha d’enfocar, on ha de fer més incís
la nostra universitat. Per tant, d’acord amb el que s’ha proposat
en aquesta qüestió.

Pel que fa a l’informe 176, del compte general de la
comunitat autònoma del 2018, tampoc no vull reiterar-me, crec
que el que s’ha destacat és un poc aquesta despesa en
retribucions per sobre del que la normativa estatal en aquell
moment estava imposada. També veig que hi ha una sèrie de
qüestions com a la qüestió de salut, jo no sé si ho ha esmentat,
però sí que ho vist a les recomanacions la qüestió d’inventari,
d’immobilitzat, d’estocs i d’existències al Servei de Salut com
a un tema pendent o com a un tema que s’hauria de regularitzar,
que també crec que si no es fa així hauria de ser positiu. I
també el tema d’evitar pagament d’interessos de demora per
desfasament entre el subministrament i haver de pagar els
proveïdors amb les transferències que arriben al Servei de
Salut. És evident que aquesta qüestió també va relacionada en
el sentit que, imagín, es parteix d’un pressupost inicial també
i després s’han de generar crèdits per cobrir les necessitats.

En aquest sentit, però, crec que..., vull fer un incís..., bé,
també s’ha posat sobre la taula, he vist que hi havia sobre la
taula valorar l’oportunitat de fer auditories operatives en àrees
de gestió o fins i tot no només de caire econòmic, sinó també
funcional. No sé si això s’ha fet a altres comunitats, això sí que
és un tema que m’agradaria conèixer perquè, vull dir, crec que
no tan sols des d’un punt de vista de compliment de les normes
pressupostàries que..., o sigui, dels recursos que té en aquest
moment sinó també comparativament amb els recursos que
tenen altres comunitats autònomes respecte de nosaltres perquè
està clar que sembla que a nivell de comunitat autònoma som
a la cua en funcionaris i treballadors públics, som a la cua en
personal sanitari, som a la cua, pel que jo he pogut veure, no sé
si hi ha un estudi acadèmic en aquest sentit, però sembla a
nivell respecte d’altres comunitats.

Per tant, en aquest sentit la proposta, la pregunta que es feia
el Sr. Costa, en el sentit que si s’haguessin dedicat més recursos
a amortitzar deute, en lloc d’augmentar despeses, pel que fa al
cas de potenciar serveis públics no hi puc estar d’acord amb ell,
crec que s’ha fet bé que el Govern hagi millorat els serveis
públics, perquè pensam que això és el que s’ha de fer.

Si aquest desfasament prové d’un infrafinançament, que ja
sabem que hi ha un deute històric, sabem que estam mal
finançats, sabem que fins ara, no enguany, no el 2020 ni el
2021 pot ser, però sempre hem estat una comunitat que hem
pagat més interessos dels que ens han retornat, molt més, una
alta solidaritat amb els altres residents estatals, per tant, crec
que en aquest sentit tots hauríem..., vull dir, o almanco des de
MÉS per Mallorca i crec que des d’aquest govern, defensam
que els nostres ciutadans i ciutadanes tenen dret a uns serveis
públics dignes i suficients com la resta de comunitats
autònomes. El que no pot ser que, a càrrec dels nostres imposts,
la resta tenguin uns serveis públics suficients i nosaltres no. Per
això ens hem hagut d’endeutar? Sí, tal vegada per altres coses,
però sobretot per aquesta.

Nosaltres en aquest cas no..., vull dir, ho valoram no diré
positivament, però com a un mal necessari perquè creiem que
el primer és la responsabilitat d’un govern per donar aquests
serveis públics. 

Bé, res més. Gràcies per aquest dibuix que ens fan un poc
de la situació d’aquest compte general i, bé, aquestes qüestions
que he plantejat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Passam ara el torn de
paraula al portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per evitar reiteracions,
només faré tres preguntes molt concretes en relació amb
l’informe 176. La primera és amb relació al romanent de
tresoreria que sembla que hi ha un trencament de la tendència
el 2018 sobre els exercicis anteriors, supòs que aquest
trencament de la tendència és per mor d’això que ha comentat
el síndic del dèficit de finançament històric del 2004, però
m’agradaria que em confirmàs aquest tema.

La segona qüestió és el tema de l’incompliment de la regla
de despesa, que hi ha un decalatge molt important en relació
amb el límit, i a què atribueixen des de la Sindicatura aquest
incompliment important de l’exercici pressupostari.

I després, la tercera qüestió és sobre el pagament de
proveïdors en què tampoc no hi ha un compliment de la
legalitat i sembla que fins i tot s’ha incrementat en relació amb
altres exercicis. Per tant, quines recomanacions fan per intentar
millorar i intentar pagar en un termini més breu els proveïdors?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Passem ara el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, no intervindré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Passem per últim el torn de paraula a
la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Bé, dues cosetes. En relació amb
l’informe 177, dos comentaris, són dues qüestions que m’han
sobtat de veritat: el fet que, per exemple, diversos edificis de la
Universitat de les Illes Balears no estiguin inscrits al Registre
de la Propietat és un tema que m’ha sobtat des del punt de vista
de la legalitat.

I després també, el fet que la LOU, com que dictamina una
sèrie de llindars en relació amb el personal contractat sobre el
total de la plantilla docent de la Universitat, m’ha sobtat que
també pensava que era a efectes de departament, tant el Sr.
Costa com jo venim de la Universitat i el Sr. Rosselló també,
i sabem perfectament que hi ha departaments que és molt més
comú acudir a la via de personal laboral per tal de suplir
aquestes deficiències de plantilla que de vegades hi ha; però
m’ha sobtat veure que no només passa a nivell de departament,
del departament d’Economia Aplicada, sinó que també passa a
nivell general a tota la Universitat. Perquè sembla ser que, tot
i així que el personal docent i investigador amb contracte
laboral no pot superar, segons la LOU, el 40% de la plantilla
docent, aquest percentatge se situava, el desembre de l’any
2017, en un 61,8%, i el desembre de l’any 2018 en un 61,7%.
No sé si és que ho he llegit malament, però és una qüestió que
m’agradaria aclarir, o si efectivament és així, que se supera
aquest llindar del 40%.

I de la mateixa manera el nombre total de PDI laboral no
pot superar el 49% del total del PDI i al desembre de l’any
2018, en lloc d’un 49%, era un 56,4%, i a l’any 2017 un 55,5%.
Sembla que va a l’alça aquest incompliment, aquest percentatge
d’incompliment i, és clar, supòs que també això ve derivat de
totes les restriccions que hi ha hagut des del punt de vista legal
per incrementar plantilla i a la Universitat no li ha quedat més
via que haver d’acudir a personal laboral, però bé, era una
qüestió que volia aclarir perquè m’ha sobtat.

Després en relació amb l’informe del compte general de la
CAIB, el Sr. Costa feia referència a la pujada d’ingressos, a
l’elevat increment d’ingressos tributaris dins aquests darrers
anys, quan parl de darrers anys parl evidentment d’anys
anteriors a l’aparició de la pandèmia COVID-19 a les nostres
vides, i, és clar, ell parlava que els ingressos tributaris s’havien
incrementat considerablement en relació amb els darrers anys.
És clar, el sentit no seria el mateix o la conclusió no seria la
mateixa si ens anàssim més enrere. Hem de pensar que la crisi
financera mundial de l’any 2008 va suposar per a aquesta
comunitat autònoma una baixada d’ingressos de 1.000 milions
d’euros. Si, evidentment, hem d’anar pujant... la pujada
respecte de l’any 2008 tal vegada és molt grossa, però respecte
d’exercicis anteriors de bonança econòmica no és tal. Vull dir

que també ho hauríem de tenir en compte a l’hora d’analitzar
totes aquestes xifres.

De fet, record quan era directora de l’ATIB, anar al Consell
Superior d’Hisenda, com ha passat en altres èpoques de crisi
econòmica, la comunitat autònoma de les Illes Balears era de
les primeres que, diguem, s’adonava, patia la crisi econòmica
i també era de les primeres a sortir-ne i ho feia amb molta més
virulència que altres comunitat autònomes, però pel que deia,
perquè s’hauria de mirar tota la sèrie, tota l’evolució de la sèrie
des de prou anys enrere, evidentment comparar un any i fer un
(...) del tot amb un any que... que... si després de dos anys
l’increment en termes... bé, en termes absoluts és molt
important, idò evidentment això s’ha de tenir en compte.

Bé, simplement era això. I vull agrair de nou l’assistència
de la Sindicatura de Comptes per explicar-nos tots aquests
informes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Ara passaríem al torn de
contestar els informes, no sé quin dels dos començarà en primer
lloc...

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

Jo anava a demanar a la presidenta si pot començar a
contestar el Sr. Salvà, i així jo contestaré els altres dos informes
junts, d’acord? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cap problema, síndic... En primer lloc, doncs, contestarà el
Sr. Bernat Salvà, a l’informe 177, totes les qüestions que li han
fet. Té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré contestar les
preguntes que m’han fet. En primer lloc, vostès han de tenir
clar una mica el context de l’informe de la Universitat.
L’informe de la Universitat és un informe que la Sindicatura ha
de fer de forma obligatòria cada any; és a dir, la Universitat en
realitat és una entitat dependent de la comunitat autònoma.
Pensem que..., jo els acab de dir que el pressupost de la
comunitat és del voltant de 102 milions d’euros i ABAQUA,
SFM deuen tenir un pressupost, ara no ho record de memòria,
a l’any 2018 deu ser de 80 milions, 90 milions, més o manco
aquestes quantitats, és a dir, la Universitat dins el context de la
comunitat autònoma seria una simple fitxa més. 

I nogensmenys, fem un informe específic any rere any
perquè la mateixa llei de la Sindicatura ens hi obliga;
obligatoris n’hem de fer 6: la comunitat autònoma, els quatre
consells insulars, un informe de rendició i un informe de la
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Universitat. Aleshores, les millores que es poden produir any
rere any són relativament poques.

S’ha de dir que de tots els informes que faig és la institució
que està més ben gestionada. I s’ha notat molt la millora
especialment en el tema de la contractació. Vostès han de ser
conscients que si miren l’informe de contractació, no té cap
limitació -no té cap limitació-, i això és molt significatiu. Estam
dient que és un llibre obert, és a dir, l’univers, la població de
tots els contractes que han fet els han posat al nostre abast, amb
la qual cosa nosaltres podem seleccionar-ne una mostra, però
tenim la garantia que tot l’univers el podem identificar i podem
triar la mostra que nosaltres desitgem.

Si vostès se n’adonen a l’informe de l’ib-salut hi ha unes
limitacions importantíssimes. És clar, nosaltres hem mostrat
una opinió que els contractes que hem vist estan relativament
bé, però pot ser... el síndic major ha dit que hi ha confusió, i
això, és a dir, pot ser que no els haguem tengut tots els
contractes. A posta quan nosaltres fem un informe de seguretat
limitada ens limitam als contractes que hem pogut examinar,
però el fet que a un informe de contractació no hi hagi cap
limitació són bones notícies. Per tant, a la Universitat hem
tengut bones notícies.

Respecte del tema del contracte programa i el tema
plurianual, això ve ja de l’any 2015, d’una comissió del
Congrés i el Senat, de les Corts, és a dir que varen demanar a
les universitats que implementassin una comptabilitat analítica,
perquè una comptabilitat analítica sí que et permet identificar
on han d’anar els costs, de tal manera que un alumne que pugui
estudiar medecina, evidentment, els estudis de medecina són
més cars que un alumne que pugui estudiar... i això és el primer
pilar per poder identificar el context i establir una política de
preus públics adequada a cadascun dels estudis. 

Per un altre costat, fer un contracte programa plurianual
donaria a la universitat bàsicament certeses, certeses i
transparència. Això són les deus coses que amb un contracte
programa podríem tenir i en aquests moments està... a l’arbitri,
a l’albor de cada any de com vagin els comptes, de com vagin
les coses, de si me’n donaran manco o me’n donaran més.

Això enllaça una mica amb la pregunta que m’ha fet la
senyora representant del PSOE, en el sentit que, és clar,
podran... és a dir, la LOE marca unes pautes quant a professors
contractats doctors, personal laboral temporal, etc.; des del
moment que no té unes certeses a futur la Universitat es veu
abocada a fer el que pot i a trampejar així com pot, perquè no
sap com li anirà l’any que ve, quan negociï el pressupost amb
la comunitat autònoma, i això és important. Fins i tot hi ha un
punt en què la LOU et diu una cosa i hi ha un decret aprovat pel
Consell de Govern, que et diu el contrari. I nosaltres... hi ha
una nota a peu de pàgina en què diem: “escolti, vostè em diu
que el decret li permet fer una cosa determinada que contravé
la LOU”, i nosaltres l’hi posam perquè... és a dir, preval la
LOU davant un decret del Consell de Govern, està ben clar,
però la situació és aquesta, és a dir, si tenguessin un contracte
programa podria tenir més certeses, més transparència i
facilitaria les coses a la Universitat.

Crec que quant a la Universitat jo ja he acabat, però vull fer
un incís al Sr. Costa que ens ha parlat de l’article 2 de la Llei
2/2020, del famós tema de l’ib-salut, de les revisions d’ofici,
etc., per descomptat jo no compartesc el text de la llei, de
l’article 39 en absolut, és a dir, consider que això és una
drecera perquè aquest tipus d’expedients no vagin al Consell
Consultiu.

I ja...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Salvà. Passem el torn de paraula, per
respondre les observacions fetes als informes 175 i 176, al
Síndic Major, el Sr. Rosselló.

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

Molt bé, gràcies presidenta. Miraré de contestar aquestes
qüestions que s’han plantejat en els dos informes, primer en
faré un i després l’altre.

Bé, com que ha començat el Sr. Costa, primer li contestaré
a ell. L’informe de contractes i subvencions 2015-2016, si un
només es mira l’informe, és cert que hi ha unes quantes
incidències, moltes de les quals es repeteixen, i no veu res que
sigui molt significatiu respecte de la resta d’anys, és a dir,
sempre hi ha qualque document que no hi és, sempre hi ha
qualque d’aquestes funcions..., bé, les funcions de valoració
que es fan servir que no ens acaben d’agradar, perquè no
ponderen preu, ponderen altres coses, etc. Aquestes són
reiterades durant els anys, però bé, durant uns quants exercicis
i se seguiran repetint perquè hi ha dubtes que de vegades són
qüestions d’interpretació entre el qui fa els plecs i després qui
els fiscalitza, que és el nostre cas.

Però jo diria que, a part d’aquestes incidències que hi pugui
haver, el problema de l’informe, o el que posa de manifest
l’informe, és més greu que açò, i és que, és clar, si lligam
aquest informe amb l’informe de compte general, pensau que
hem dit, i ho ha remarcat també el Sr. Costa, que hi ha 246
milions d’euros que són revisions d’ofici; és a dir, del que ens
entreguen i nosaltres fiscalitzam, traiem incidències, tot i que
no són molt, molt, molt significatives i que no ens duen a
denegar per exemple opinió d’una desfavorable. Però el
problema no és aquí, el problema és que el que es fa en un
exercici, o el que es gasta en un exercici no ens informen de tot,
per què? Perquè hi ha despesa que s’ha posposat a l’exercici
posterior, però que la prestació del servei s’ha fet per exemple
el 2018, però ja es farà en el paper del 2019.

Açò és un primer problema, i el que deia també el Sr. Salvà,
és clar, si tens una operativa que cada any tens uns 200 milions
d’euros en revisions d’ofici o en reconeixements extrajudicials
de crèdit, etc., açò ja no és una excepció d’un any, açò es
converteix en un costum. Jo crec que he fet, crec recordar
l’informe de la comunitat autònoma del compte general, crec
que del 2016, abans els feia el Sr. Bernat Salvà, i sempre record
que hem tingut el mateix problema i sempre parlam de 200
milions d’euros, és a dir, amb increments, alerta, del pressupost

 



1500 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 57 / 23 de febrer de 2021 

de l’ib-salut del 10%, etc., però sempre hi ha 200 milions
d’euros que ens ballen d’un any a un altre.

Per tant, el que es referia en relació amb aquesta normativa
que ha comentat el Sr. Costa i que també ha esmentat el Sr.
Salvà, és clar, ens trobam que si les coses ja estan en una..., si
la norma ja permet determinades coses, determinades
excepcions i ara a l’ib-salut se li obre la porta a poder-ho fer
com si fos una cosa regular, quan nosaltres posam una
incidència en el tema de contractació de l’ib-salut i els diem,
home!, és que teniu molts de reconeixements extrajudicials de
crèdit, ells no s’ho prenen com una incidència, de fet ens diuen:
és que açò no és cap incidència, hi ha un procés regulat i el
procés regulat, que és legal, et diu que tu ho pots dur al
Consultiu i s’ha acabat la història. Home!, allò és una excepció.

I també, si ho recorden, el volum de contractes de què hem
parlat, és que quasi quasi el volem de contractes que es passen
a l’any següent, equival als contractes que s’han fet
correctament en un exercici. I és que parlam que el 50% del
que es gasta a un exercici es fa correctament i el 50% es passa
a un altre exercici. Per tant, tot i que l’informe diu el que diu,
perquè és un informe de seguretat limitada, com dèiem i
opinam del que hem fiscalitzat, però el problema el tenim a una
altra banda i és tot allò que no es pot fiscalitzar. Açò per una
banda.

En segon lloc, també que és el que la Sra. Truyols
comentava, bé, el tema d’informació, un tema de contractació.
Bé, el tema d’informació són dos: el primer és que nosaltres
demanam informació a la comunitat autònoma, la demanam a
la Intervenció General perquè és el centre de referència nostre,
és el contacte nostre, i aquesta ho demana als centres
respectius, als centres de gestió. El que ens trobam és que, per
açò es justifica en part que l’informe de 2015-2016 no s’hagués
acabat fins, em sembla que era el setembre de l’any passat, per
què? Perquè de vegades estan mig any a enviar-nos informació
i l’hem de reclamar tres i quatre vegades. Però no només açò,
sinó que també quan comences a fer la mostra, el que fem és
agafar el llistat de contractes que la comunitat autònoma ens
informe, ens diu: aquests contractes són els que s’han fet, els
que s’han adjudicat aquests exercicis.

És clar, l’ib-salut és un món a part, perquè és que està tot
confós, de sobte ens diuen que hi ha un menor de 350.000
euros, quan no pot superar els 18.000, bé 18.000 a un contracte
que no sigui d’obres, i ara passam als 15.000, i de sobte ens
apareixen 350.000 euros. Açò és perquè una columna o una fila
s’han descol·locat i tot està malament. Però quan li demanam
explicacions tampoc no ens ho saben explicar i no només al
Servei de Salut, sinó que a la mateixa comunitat autònoma. De
fet, ja els avanç, perquè així ha estat, que a l’informe de
contractes i subvencions 2017-2018 ens hem trobat exactament
amb el mateix, és a dir, amb un desquadrament entre un llistat
de contractes i uns altres que són els que ens reten per compte
general. Quan demanam l’informe de contractes per fer
l’informe de contractes ens donen informació, quan demanam
la informació del compte general sobre contractes, no ens
quadra per a res, amb diferències que ja he mostrat que eren
molt significatives, parlam de molts milions d’euros. Per tant,
hem de ser positius, però pel que fan, no pel que no fan.

Quant al Sr. Castells. Bé, el Sr. Castells comentava el tema
de les..., -ara no el veig-, si no esperaré si torna per contestar-li.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdó? Crec que em faltava només contestar al Sr. Castells,
però bé, és igual. El tema de subvencions tal vegada és el més
greu, que ho posam de manifest a cada exercici, és que hi ha
moltes subvencions que no són tals, si tu a una persona li dius:
jo et don una subvenció perquè facis tal cosa, ja no és una
subvenció, ja tenim una prestació aquí, i açò és un costum prou
regular, que l’administració fa, dóna una subvenció a un ens,
evidentment molts d’ells són privats, per a prestació de serveis,
serà per temes de vegades de dependència, per a majors, és
igual, pel motiu que sigui, però allò no és una subvenció, en
realitat és una prestació i, per tant, no hauria d’anar per aquesta
via, sinó que hauria d’anar per la via dels contractes.

I després també moltes subvencions directes que ens trobam
que quan s’han donat, deu ser que el que va bé és donar la
subvenció, però el control o l’execució ja és una altra cosa. Hi
ha hagut subvencions que ens hem trobat que la justificació
s’ha entregat tres anys després, perquè l’hem demanada, no
perquè l’hagi presentada qui vulgui. Aleshores, és clar, açò
demostra que la gestió es pot millorar i sobretot essent
subvencions s’ha de ser més exigents amb els temes de
justificació.

Bé i aquí deixaria l’apartat de contractes i subvencions si no
tenen res més.

Quant a l’informe de compte general 2018. Bé, superar el
llindar que fixa l’Estat de les retribucions, açò ja és un costum
també, però no parlam de l’informe de 2018, és que açò succeïa
el 2004... és a dir, no sé si recordaran que durant 8 anys com a
mínim, els sous estaven congelats a Espanya, a l’any 98 o per
allà estaven congelats, però aquí se seguien augmentant els
sous. Per què? Perquè el que es respectava de límit era en
retribucions bàsiques i després les retribucions
complementàries vull dir, ancha es Castilla. Bé, idò aquí passa
exactament el mateix, el motiu d’incompliment des de l’any
2016, i ja abans en el cas del Servei de Salut és la carrera
professional, perquè és evident que un increment que pot
arribar a ser d’un 20% durant 3 anys damunt una retribució...,
o sigui, un increment d’un 20% en 3 anys damunt un total de
retribució, a segons quins col·lectius evidentment, home!, és
difícilment compatible amb un increment d’un 1% del total de
retribucions. 

Per tant, sempre hi ha hagut una pressió perquè les
retribucions complementàries evolucionessin de forma prou
diferent a la que establia la norma per a les retribucions
bàsiques. El problema és que hi va haver un moment que la llei
parla del conjunt de retribucions, per tant, no distingeix entre
bàsiques i complementàries i la discrepància entre el Govern...,
bé, entre el Govern s’ha de dir que la Intervenció General, les
dades que ens donen quant a compliment o incompliment
d’increment de retribucions, també diu que incompleixen. Açò
que quedi clar, és a dir, les dades de la Intervenció no
difereixen gaire de les nostres.
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El tema és si açò s’ha de considerar la voluntat del
legislador, si hi ha acords que es prenen un any i tenen efectes
durant tres anys i, per tant, tal vegada entrava un any, un any
podies entrar sense que hi hagués aquesta variació retributiva,
però, com que aquest acord tenia efectes dos anys posteriors,
vull dir, quan tu apliques un increment de la carrera
professional primer d’un 15, després un 35 i després d’un cent,
és evident que el tercer any es dispararà. Però bé, aquí hi ha
una interpretació del que ha de fer o del que ha de deixar de fer,
de totes maneres el Tribunal de Comptes és qui s’encarrega de
revisar aquestes qüestions i cada anys ens demana informació
sobre què passa amb aquests increments. Per tant, les
conseqüències de moment són nul·les o quasi nul·les, però, en
tot cas, serà el Tribunal de Comptes qui ho decideixi.

Quant als expedients de revisió d’ofici, ja ho hem comentat
abans i ho he lligat a l’informe de contracte i de subvencions
2015-2016, amb els increments que hi ha de pressuposts de
salut, bé, té difícil explicació que cada any hi hagi aquestes...,
hi ha una part que sí que té sentit, perquè hi ha moltes de les
coses dels contractes que es fan a finals de desembre, però
evidentment no dóna temps perquè entri el mes de desembre i
se’n van al mes de gener, però no parlam només d’aquest tipus
de contracte, parlam de contractes que tal vegada s’han
executat el mes de gener o el mes de febrer i no s’arreglen
fins..., o sigui, no es tramiten fins l’any següent. Per tant, no
parlam d’un decalatge temporal només. 

Vull insistir en què el que diu la Llei 2/2020 no serà gaire
positiu per a la gestió del Servei de Salut. I, a més, ajuntin açò
amb l’any 2020, la normativa que relaxa també la contractació,
els contractes d’emergències, i veuran que tenim aquí una
espècie de bomba preparada perquè a qualque moment la
despesa serà difícil que es torni a controlar, perquè al final
implica una dinàmica, un procediment, que un va i diu: bé, si
ho hem fet sempre així, ho seguirem fent sempre així perquè és
molt més còmode; és molt més còmode tramitar un contracte
d’emergència o no tramitar res i que vagi a un REB que no
muntar un expedient.

I la Sra. Antònia Martín, deia, home!, hi ha coses que no es
poden preveure. És evident, com va succeir fa un parell d’anys
que va sortir la vacuna de l’hepatitis, si avui et surt una vacuna
i tu l’has de comprar i costa 25.000 euros la dosi i l’he de
comprar perquè aquesta salva vides, vull dir, en aquell
moment..., i açò et costa 25 milions d’euros, doncs,
evidentment, difícilment pots muntar un expedient amb temps.
Però hi ha contractes que saben que caduquen, que acaben des
de fa un any i es deixen perquè, bé, ja veurem què acaba
succeint.

És a dir, el ventall de possibilitat dins de salut i dins de la
comunitat autònoma és tan gran que no podem generalitzar que
tots siguin contractes així, entre cometes, d’emergència o tots
siguin contractes que han tengut temps a bastament per
preparar-los. No podem generalitzar perquè hi ha moltes
diferències.

Després, el Sr. Costa també deia, la regla de despesa la
triplicam. Sí, bé, la regla de despesa la veritat és que les
úniques administracions que han estat subjectes estrictament a
la regla de despesa són els municipis, per açò els municipis

presenten uns resultats pressupostaris que avui en dia són els
que són i són els que permetran que puguin afrontar una
situació una mica millor de cara a l’any 2020, 2021 i el que
segueix. És clar, quan tu tens un increment de la regla de
despesa del 10%, que açò no és un increment de despesa del
10%, açò és un increment de despesa que descompte el finançat
amb fons europeus i amb fons finalistes, vull dir que en realitat
pot ser més. Però és evident que açò era una regla..., bé, una
regla de compliment fiscal per encotillar una mica la despesa,
per posar restriccions a la despesa de la comunitat autònoma
independentment de l’evolució dels ingressos, però qui ha de
controlar açò o qui ha de fer el seguiment o qui ha de posar
normes en relació amb què passa quan les conseqüències
d’incomplir la regla de despesa seria el Ministeri d’Hisenda o
el Govern de l’Estat, l’Administració de l’Estat, i no sembla
que l’Administració de l’Estat tengui gaire interès a posar remei
a açò, sigui qui sigui, perquè s’ha incomplert no d’ara sinó que
l’incomplim des de fa molts d’anys, excepte en el municipis. 

Quant al Sr. Pérez-Ribas, l’estat de la liquidació de 2018,
bé, el model de finançament, ja he dit jo que penalitza molt les
fases de creixement, d’acord? Per què? Perquè va amb un
decalatge de dos anys. Vostè deia, home!, aleshores la
liquidació de 2018 com que serà positiva..., bé, la liquidació
del 2018 ja es va cobrar, va ser el 2020, i açò va permetre
salvar un mica els mobles, però has de tenir en compte que el
2018 coincideix la liquidació, però coincideix la baixada de la
recaptació pròpia per model de finançament. Açò vol dir que el
problema serà el 2022 quan la liquidació de 2020 serà negativa,
però amb un nombre que, bé, difícilment quantificable ara, però
no serà petit. I també amb la liquidació de 2023..., sí, perdó, la
liquidació de 2021 que es veurà el 2023, etc. Què passa? Que
si el model de finançament ens perjudica quan l’economia
creix, quan l’economia decreixi aquest decalatge també existeix
i açò faria que durant dos anys es pogués estar millor, però al
mateix temps cauran les entregues a compte segons vulgui
l’Administració de l’Estat, que és qui ho decideix.

Per tant, l’efecte global francament no m’atreveix a dir quin
és, el que sí sé, i açò no ho he dit, però perquè m’ho reservava
per ara, és que el 2018 és el darrer any que parlarem o la
darrera presentació que fem aquí amb nombres tan positius per
a la comunitat autònoma, el 2018 serà el darrer any. Ja el 2019
la cosa no va anar igual quant als ingressos, perquè hi havia
ingressos que al final no vàrem rebre. I el 2020-2021 és tot una
incògnita.

Després la Sra. Campomar també em demanava a veure si
hi havia auditories operatives a altres serveis de salut. Bé, açò
no..., per exemple, la Sindicatura de Comptes no fa aquest tipus
d’auditoria de servei a nivell d’Espanya, però els serveis de
salut o les comunitats autònomes mateixes, les conselleries de
Salut sí que fan i encarreguen auditories operatives de serveis
molt particulars; és a dir, per exemple, a Catalunya un servei de
cardiologia d’un hospital determinat sí que li fan el seguiments,
tenen un munt de dades, etcètera. I aquí també en tenen, el que
passa és que moltes d’aquestes dades són internes o molts
d’aquests informes són interns i no circulen tampoc pel carrer,
però hi ha centres de recerca que només es dediquen a fer
aquestes coses, com per exemple un que em ve al cap ara és
Saragossa que tenen accés a una base de dades nacional i es
dediquen a fer precisament auditoria operativa no només d’un
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servei sinó de determinades prestacions, perquè no només es
tracta de serveis, es tracta tal vegada d’una prestació en
particular. 

Després el Sr. Melià em demanava el romanent de
tresoreria, evidentment l’ajustament que deia perquè finalment
després de 16 anys, i nosaltres ho hem demanat durant molts
d’anys, que es regulés aquesta situació dels 684 milions d’euros
que es varen aprovar..., que el Parlament va aprovar posar en
el pressupost quan no es tenia cap constància que l’Estat ho
volgués pagar, finalment s’ha corregit.

També s’ha de dir que no és que la comunitat autònoma...,
no és que la Intervenció encara tingués esperances de cobrar-la,
perquè ja fa anys s’havia provisionat, el que passa és que
comptablement es presentava d’una manera i ara s’ha reconegut
i, bé, açò ja no té sentit i es presenta d’una altra manera i açò
permet un ajustament d’aquest fons.

Després, quant a l’incompliment de la regla de despesa. Bé,
només hi ha una possibilitat per la qual s’incompleix la regla de
despesa i és que es gasta més, no del que s’ingressa, sinó que
es gasta més del que es pot gastar en relació amb l’any passat.
És a dir, la regla de despesa té a veure amb el creixement del
PIB, per tant, si el PIB estimen que té un creixement d’un 2%
la teva despesa, calculada d’una forma determinada, només pot
augmentar el 2. Si tu augmentes un 9, doncs, senyal que has
gastat més del que ho podies fer. 

Ja he dit abans que als municipis sí se’ls obliga a respectar-
la i tenen instruments per fer-ho, però amb les comunitats
autònomes, que jo sàpiga, a ningú no li han obert cap expedient
el Ministeri d’Hisenda per fer-los acomplir la regla de despesa;
de fet, s’han de fer plans de sanejament, etc., i per aquest motiu
no em consta que se’n demani.

I després, quant al pagament de proveïdors, i amb açò
acabaria, bé, el pagament de proveïdors empitjora, passa de 17
dies, crec recordar, a 47, i pot ser per moltes coses però, en
general, és per un problema de tresoreria. I també tenguin en
compte que el problema el té en el cas de Salut, també, perquè,
és clar, el cas de Salut, tu pots tenir que un proveïdor ha entrat
una factura, i aquella factura queda guardada i registrada, però,
com que no hi ha expedient, com que no hi ha res encara,
aquella factura, allò duerme el sueño de los justos fins que
s’inicia la tramitació via REC o via un expedient normal i
corrent, i allà es decideix pagar. És clar, açò pot fer que hi hagi
factures que estan, jo què sé, dos, tres, quatre, cinc, sis..., mesos
a pagar-se. Després, n’hi ha moltes altres que -crec recordar- es
pagaven algunes a 17 dies, però quan dic 17 dies vol dir,
d’ençà que ha entrat la factura, 17 dies, no d’ençà que ha entrat
la factura, 30 dies i després 17, que serien els 47 que parlam.

Què passarà? Bé, s’ha de veure el 2019 i el 2020, com
evolucionaran, però bé, açò és una conseqüència de problemes
de liquiditat, u; i, dos, de com es tramiten les mateixes factures.
Per tant, no són incompliments molt greus..., pensin que aquí
s’ha arribat a pagar a 600 dies, facin números i són dos anys, o
quasi dos anys. Per tant, pagar a 47 dies, home he de reconèixer
que, per al que ho cobra, li sap greu, però que la comunitat
autònoma ha estat en situacions infinitament pitjors en aquesta
d’aquí. 

I si hi ha qualque qüestió que m’he deixat, m’ho recordin i
contestaré després. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Síndic Major, Sr. Rosselló. Començam ara
ja el torn de rèplica i passarem el torn de paraula a tots els
portaveus, per un temps màxim de cinc minuts. En primer lloc,
té la paraula el portaveu del Partit Popular, el Sr. Toni Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo seré molt, molt breu,
només per fer dos incisos. 

En primer lloc, respecte de la universitat: això s’ha de
modificar, no té cap sentit ni un que estem cada any fent
informes de la universitat. Hi ha de modificar la llei de la
Sindicatura, en aquest sentit, i a qui sí se li ha de fer informe
cada any és a l’Ajuntament de Palma, que és el que toca i hem
parlat moltes vegades. Per tant, això és un tema que tenim en
marxa i hem de fer la modificació en aquest sentit perquè és
que no pot ser. 

I, per altra banda, la segona qüestió que volia posar damunt
la taula, és que compartesc -en gran mesura- la reflexió que ha
fet el Sr. Rosselló quant als comptes de la comunitat autònoma
i a l’article 39 de la Llei 2/2020 i la resta d’articles a què ha fet
referència el Sr. Salvà, en aquest sentit. 

I només em queda -per la meva part- idò agrair-los molt,
sincerament, que hagin vengut avui aquí a presentar-nos
aquests informes i que esperem que en breu tornem a aquesta
mateixa comissió a analitzar-ne algun altre d’informe, que
també ens interessa la seva opinió. 

Moltes gràcies, i fins la pròxima. 

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari d’Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Antonia Martín, per un temps de
cinc minuts. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, president. Bé, també com a professora de la
Universitat de les Illes Balears remarcar que em sembla
interessant, que sí, que l’informe no fos anual, sinó que pogués
ser -per exemple- bianual, de manera que es poguessin veure
aquestes millores o aquests processos que es duguin a terme per
part d’aquesta entitat.

I, en relació amb el que s’ha comentat de l’ib-salut,
evidentment, és una qüestió reiterada que s’ha de solucionar, es
poden entendre casuístiques molt determinades però sí que crec
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que és evident que hi ha un problema de fons en aquest tipus de
contractació. 

Agrair de bell nou la presència i les explicacions dels
síndics.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Martín. Per part del Grup Parlamentari
Ciutadans té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas, per un temps
de cinc minuts. 

PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, vicepresident. Bé, agrair a tot l’equip de síndics de
la Sindicatura de Comptes la feina que fan, i al Sr. Rosselló i al
Sr. Salvà, especialment, per les explicacions que ens han donat.
I bé, esperar que la crisi que ens afecta no faci que d’aquí a uns
quatre o cinc anys, quan vinguin a explicar els comptes de la
comunitat mostrin un panorama devastador, esperem que
puguem salvar la situació. 

Molts gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. 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: 

Gràcies. Reiterar les gràcies i no faré cap intervenció. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara pertocaria el torn de
VOX-Actua Baleares, però no hi són presents. El Pi, tampoc
són presents, i el Grup Mixt, tampoc no és present. Per tant, té
la paraula la Sra. Maria Antònia Truyols, del Grup
Parlamentari Socialista, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

Sí, gràcies, Sr. Vicepresident. Bé, subscribeixo les paraules
de la Sra. Martín, en tots els sentits. I agrair la presència de la
Sindicatura de Comptes per tal de donar-nos a conèixer aquests
informes. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Hem acabat el debat. Agraïm
la presència dels síndics i informar que s’obri un termini de
seixanta minuts per si els diferents grups parlamentaris tenen
propostes de resolució que vulguin presentar.

Per tant, pregaria que en aquest termini, o almanco si és
possible, les facin arribar a aquesta mesa, per favor. 

(Pausa)

(Inici d'intervenció del Sr. President no enregistrat per
manca de so)

(...) de resolució, per part dels grups.

S’aixeca la sessió. Gràcies.
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