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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, Sra. Presidenta, Cristina Mayor substitueix Antònia
Martín.

EL SR. MARÍ I TUR:

Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Helena Benlloch substitueix Juli Dalmau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a tractar els tres informes de la
Sindicatura de Comptes. En primer lloc, li preguntaria...,
assisteix l’Hble. Sr. Joan Rosselló i Villalonga, síndic major de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, acompanyat de
l’Hble. Sr. Bernat Salvà i Alloza, síndic, i de l’Hble. Sr.
Fernando Toll-Messía i Gil, síndic.

En primer lloc demanaria al síndic major si vol tractar tots
els informes seguits o..., atès doncs que m’ha dit que sí, que es
tractaran els tres informes de manera continuada passem a
tractar els diferents informes.

I. Escrit RGE núm. 2840/21, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual es tramet l’Informe 187/2021, del Compte General de
l’Ajuntament de Palma corresponent a l’any 2018.

II. Escrit RGE núm. 2960/21, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual es tramet l’Informe 188/2021, sobre la rendició de
comptes del sector públic local de les Illes Balears
corresponent a l’exercici 2019.

III. Escrit RGE núm. 3701/21, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual es tramet la Memòria anual i la informació de la
liquidació 2020 de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears per a l’any 2021.

En primer lloc, escrit RGE núm. 2840/21, presentat per la
Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l’informe
187/2021, del compte general de l’Ajuntament de Palma
corresponent a l’any 2016. Es tractarà també l’escrit RGE núm.
2960/21, mitjançant el qual es tramet l’informe 188/2021, sobre
la rendició de comptes del sector públic local de les Illes
Balears corresponent a l’exercici 2019. I, per últim, l’escrit
RGE núm. 3701/21, mitjançant el qual es tramet la memòria
anual i informació de la liquidació 2020 de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears per a l’any 2021.

Per tal de fer l’exposició oral passem la paraula a l’Hble.
Sr. Joan Rosselló i Villalonga.

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

Molt bé. Moltes gràcies, presidenta i membres de la
Comissió d’Hisenda, diputats i diputades. 

En primer lloc, procedirem a presentar l’Informe 187/2021,
del Compte General de l’Ajuntament de Palma corresponent a
l’exercici 2016. Demanaria a la presidenta la paraula per al
síndic Fernando Toll-Messía, que és el responsable de l’àrea
que n’ha dut a terme la fiscalització.

Gràcies.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, en primer lugar, como
hicimos con el anterior informe del Ayuntamiento de Palma,
antes de pasar a proceder a informarles a ustedes sobre el
contenido de este informe, recordar que en el año 2015 había
un retraso muy importante en la fiscalización de Palma, de
hecho se estaba fiscalizando el ejercicio 2010 y 2011, atraso
que se ha ido continuando, ahora lo cerramos con el 16, y en
este ejercicio estamos ya fiscalizando la cuenta general del
ejercicio 2019, más subvenciones y contratos del ejercicio 2020
para, definitivamente, ponernos al día después de los retrasos
que acumulaba el área.

Bien, en materia de este informe, presentamos el Informe
187/2021, de la Cuenta General del Ayuntamiento de Palma
correspondiente al ejercicio 2016, que aprobamos en el pasado
Consejo de la Sindicatura, del 18 de marzo de 2021. Es un
informe de carácter general, de acuerdo con el artículo 82 del
Estatuto de Autonomía e incluye la opinión sobre cuentas
anuales del ayuntamiento del año 16 y 11 recomendaciones
para mejorar la gestión económico financiera, también incluye
tres apéndices de estado y consolidados del ayuntamiento, con
sus dependientes anexos, con 21 cuadros y 17 fichas
individualizadas de cada una de las entidades analizadas.

Los objetivos de esta fiscalización, de una parte, son
determinar si la cuenta general está integrada por las cuentas
anuales exigidas en la normativa, si se ajustan a los modelos
establecidos y si contienen toda la documentación que
legalmente es exigible. Verificar, además, que muestran en
todos los aspectos significativos la situación económica
financiera y patrimonial, así como la liquidación de ingresos y
gastos del ejercicio, así como el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias que son aplicables en
materia de gestión de fondos públicos.

El ámbito temporal es del 2016 y el subjetivo lo forman 17
entidades, el Ayuntamiento de Palma, 7 organismos autónomos,
6 sociedades mercantiles, 3 fundaciones dependientes, 9
entidades vinculadas, 5 consorcios, 3 fundaciones y 1
asociación.

En materia de perímetro de consolidación de todos estos
entes las principales magnitudes, de una parte, un activo total
consolidado de 1.422 millones de euros, con unas existencias,
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a 31 de diciembre del 16, de 41 millones de euros, y un
endeudamiento perimetral de 472 millones de euros. En materia
de liquidación del presupuesto consolidado arroja un resultado
presupuestario positivo de 34 millones.

Ya en materia del Ayuntamiento de Palma, no del perímetro
consolidado, se aprueba un presupuesto inicial de 390 millones
de euros que, a través de modificaciones de crédito a lo largo
del ejercicio, arroja unos créditos definitivos de 433 millones
de euros. Se reconocen derechos por importe de 404 y
obligaciones por importe de 403, con lo cual asciende a un
nivel de ejecución presupuestaria, tanto en ingresos como en
gastos, en torno a un 93%. El resultado de Palma es positivo en
1 millón de euros y si ajustamos con las desviaciones de
financiación el resultado es de 26 millones, con un remanente
de tesorería de 76 millones. 

En lo que se refiere a la opinión financiera y de legalidad de
estas cuentas anuales del Ayuntamiento de Palma es preciso
indicar que existen 14 limitaciones al alcance que se produce
en la fiscalización de este informe. Entre ellas comentar, como
quizás algunas de las más significativas, que el Ayuntamiento
sigue sin disponer, como los ejercicios anteriores que lo hemos
fiscalizado, de un inventario de bienes de acuerdo con la
legislación patrimonial. 

En el 16 activan el inmovilizado correspondiente al nuevo
parque de bomberos, por considerar el contrato de alquiler que
mantiene el Ayuntamiento con la comunidad autónoma como
un arrendamiento financiero, esto trae causa de la modificación
de la Instrucción contable de contabilidad del 2013, que entra
en vigor el 2015, y ya se plasma en la contabilidad del 2016.

Al mismo tiempo, el ayuntamiento registra en 2015 la
recepción del Proyecto de la fachada marítima, por un importe
de casi 90 millones de euros, 45,8 en terrenos, 6,4 el hotel y
37,6 de gastos, si bien el ayuntamiento no ha aportado la
documentación justificativa del coste total del mencionado
proyecto. 

Durante el año 2016, y como consecuencia de la normativa
que hemos explicado de la Instrucción de contabilidad de la
administración local que entra en vigor en el 15, el
ayuntamiento activa su participación en fundaciones
dependientes y vinculadas, básicamente organismos
autónomos, por un importe de 10,2 millones de euros. Las
aportaciones a estos entes y la adscripción de bienes a los
mismos no se tratan ya como activos financieros sino como un
menor pasivo. Antes no se trataban como activos financieros,
a partir de esta norma sí.

De otra parte, otra de las limitaciones a que hemos hecho
referencia en este informe es que los derechos pendientes de
cobro de la ATIB, porque la ATIB lleva la recaudación del
Ayuntamiento de Palma, el IBI, el impuesto de circulación,
etc., los derechos pendientes de cobro de la ATIB eran de casi
100 millones de euros, mientras que el saldo de la ATIB estaba
en 42; es decir, había una diferencia entre la contabilidad del
ayuntamiento y la de la ATIB de 57,4 millones de euros.

El ayuntamiento no ha contabilizado todas las previsiones
por riesgos y gastos con el fin de hacerse cargo de las posibles

responsabilidades procedentes de los litigios en curso, de
hecho, la Sindicatura estima en esta fiscalización que el importe
de las mismas ascienden a casi 127 millones de euros. De otra
parte, el informe del interventor sobre la cuenta general estima
-perdón-, manifiesta que no se ha dotado de ninguna previsión
para posibles sentencias desfavorables al no disponer de la
estimación y de la valoración suficiente que le debieran dar los
servicios jurídicos del ayuntamiento para poder contabilizar
esta posible responsabilidad económica en la que pudiera
incurrir el ayuntamiento.

El informe de la intervención sobre la cuenta general del
2016 va en la misma linea que en los ejercicios anteriores y
destaca carencia de medios, que manifiesta el interventor
producen un estado de debilidad en los procedimientos de
gestión, seguimiento y control de diferentes áreas, entre ellas
destaca inventario de bienes muebles y de inmuebles,
codificación contable, proyectos con financiación afectada,
proyectos de gasto, estado de deuda, subvenciones recibidas y
subvenciones concedidas, así como el control de la ejecución
de los ingresos.

Además, este informe también incluye 10 salvedades
financieras y 5 salvedades en cumplimiento de legalidad sobre
las cuentas anuales del ayuntamiento correspondientes al 16.
Entre ellas destacar que el criterio que sigue el ayuntamiento
para determinar la provisión por dudoso cobro, si bien se
acerca a los mínimos que establece el 193, del texto refundido
de haciendas locales, excluye de la base de cálculo
determinados saldos pendientes de cobros de otras
administraciones, entre ellos debemos decir que hay saldos del
2011 que entendemos que por su antigüedad se deberían haber
(...) en su totalidad.

El saldo de la cuenta 413, acreedores por operaciones
pendientes de aplicar el presupuesto al cierre del 2016,
ascendía a 43 millones de euros, es lo que vulgarmente se suele
denominar “facturas en los cajones”. 

En materia de cumplimiento de legalidad, las salvedades
más importantes que hemos detectado es que el Ayuntamiento
de Palma rinde su cuenta del 2016 y la aprueba, la aprueba y la
rinde, mejor dicho, fuera del plazo legalmente establecido. El
informe de la Intervención sobre la cuenta general destaca que,
durante este ejercicio 2016, emitió 28 informes con reparos,
por un total de 19,6 millones de euros. Al mismo tiempo, en el
anexo que presenta la cuenta general del ayuntamiento, de esos
organismos autónomos, se detalla el número de plazas
existentes, pero sin embargo no se produce la valoración de los
puestos de trabajo, de tal forma que se produzca una
correlación entre los (...) para el personal, incluídos en el
capítulo 1 de gastos, y el presupuesto.

El informe de intervención sobre el ejercicio del
presupuesto del 2016 también destaca que son insuficientes las
provisiones iniciales relativas al concepto de expropiaciones
que ya hemos comentado anteriormente.

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las
limitaciones al alcance descritas y excepto por los efectos de
los hechos descritos anteriormente, las cuentas anuales del
Ayuntamiento de Palma auditadas con el alcance descrito en la
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introducción, expresan en todos los aspectos significativos la
imagen fiel del patrimonio, la situación financiera del
Ayuntamiento de Palma a 31 de diciembre y de sus resultados
económicos y presupuestarios. 

De otra parte, el informe tiene una serie de párrafos de
énfasis, no tiene naturaleza de salvedad y entre ellos destacar
que el Ayuntamiento de Palma, al cierre del ejercicio del 2016,
presentaba un fondo de maniobra negativo de 57 millones de
euros. Generalmente los ayuntamientos que son de carácter
vacacional, de carácter estival, suelen tener estos desfases entre
el cobro..., entre la percepción de su tesorería y el gasto de su
cuenta general.

De otra parte, también se han producido ajustes por criterios
contables, por errores de contabilidad que hemos comentado
antes, como consecuencia de la aplicación de la AICAL, por
10,2 millones de euros. Y la cuenta de terrenos sufre una
variación de 58 de millones de euros en alta, básicamente son
27 millones de alta por expropiaciones y otros 24 millones por
recalificaciones y ajustes.

Por último, y como hechos posteriores al cierre, comentar
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares, que anula totalmente las liquidaciones del 2005 y del
2006, y parcialmente las liquidaciones del 2007 y del 2008, que
el ayuntamiento realizaba a Tirme, y esta anulación trae causa
de que la sentencia entiende que las liquidaciones que giró el
ayuntamiento a Tirme, por cesión de terrenos, de los cuales es
dueño el Ayuntamiento de Palma, y por gastos de
mantenimiento, no podían sino devengarse a partir de la fecha
de la concesión de la licencia y no con carácter anterior.

Por último, decir que el 7 de noviembre de 2017, y por
resolución del conseller de Innovación, Investigación y
Turismo, se inició también un procedimiento de reintegro
parcial por la ayuda atorgada en la primera fase del Casal
Balaguer, que ascendía a 416.000 euros, más intereses legales.
Ello deviene, la causa, de que el ayuntamiento no cumplió con
las obligaciones de la subvención y han tenido que devolver,
por tanto, principal e intereses.

Al informe le siguen después las recomendaciones. 

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

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

Moltes gràcies. En segon lloc, procedirem a presentar
l’Informe 181/2021, sobre la rendició de comptes del sector
públic local de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2019.
Una altra vegada demanaria la paraula per al Sr. Fernando Toll-
Messía, demanaria la paraula presidenta perquè és el
responsable de l’àrea que ha elaborat l’informe.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Messía.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Presentamos el Informe
188/2021, sobre la rendición de cuentas del sector público local
de las Islas Baleares, correspondiente al ejercicio del 2019, que
aprobamos en el Consejo de la Sindicatura el pasado 18 de
marzo de 2021.

De acuerdo con el artículo 18.2.b) de nuestro reglamento de
régimen interior, se establece que el programa anual de
sindicatura, debe de incluir siempre obligatoriamente un
informe sobre la rendición de cuentas de las entidades locales
y organismos y empresas, entidades que integran el sector
público local de las Islas Baleares. Este informe analiza la
rendición en plazo de la cuenta general de estas entidades
locales y se ha realizado a partir del 23 de enero de 2021 con
las cuentas anuales del 2019 que habían sido rendidas en plazo.

Los objetivos generales son verificar el cumplimiento de la
norma legal en materia de rendición de cuentas, comprobar el
cumplimiento de la obligación de remitir las relaciones anuales
de contratos y de convenios y cumplir el rendimiento de la
obligación de remitir la información sobre acuerdos y
resoluciones de las entidades locales contrarios a los reparos
formulados por los interventores de la administración local. Por
lo tanto, no es objeto de este informe hacer un estudio
exhaustivo de cada una de las cuentas rendidas, sino una
revisión limitada.

El ámbito subjetivo de este informe está integrado por 76
corporaciones locales, incluye 4 consejos, 66 ayuntamientos, 5
mancomunidades, 1 entidad local menor y 108 entidades
dependientes activas, por lo tanto, en total son 184 entidades.
Para confeccionar este informe hemos tenido en cuenta una
serie de plazos legales: en materia de rendición de la cuenta,
acababa el 22 de enero del 21, este año no acabó en octubre,
sino que acabó en enero, como consecuencia de real decreto
que estudiaba las medidas COVID, el Real Decreto Legislativo
2/2004, también de haciendas locales; para la remisión de
contratos y convenios, finalizaba el 29 de febrero del 20; y para
la información correspondiente al ejercicio de control interno,
finalizaba el 7 de agosto de 2020.

Las conclusiones sobre la rendición de las cuentas generales
son que el 45% de las entidades locales no han rendido la
cuenta general en plazo, la cuenta general del 2019, entre ellas
destacamos al Ayuntamiento de Palma. De otra parte, hay 6
entidades locales de Baleares que han rendido en plazo, pero
no incluyen dentro de la cuenta general del ejercicio 2009 las
cuentas anuales de todas sus entidades dependientes y adscritas,
son el Consell Insular de Mallorca, el Ayuntamiento de
Llucmajor, el Ayuntamiento de Maó, Muro, Sóller y Son
Servera.
 

A fecha de 21 de mayo del 2021, restaban una serie de
ayuntamientos pendientes de rendir alguna de las cuentas que
van desde el ejercicio 2003 hasta el ejercicio 2018: Formentera
tiene pendiente de rendir del 2003 al 2006; Puigpunyent y
Sencelles el 2018 y la Mancomunitat de Tramuntana el 2011.
Estas son las cuentas que tenemos pendientes de rendir en la
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Sindicatura, a pesar de los numerosos requerimientos que
hemos realizado.

En materia de relación de contratos remitidos a la
Sindicatura, hay que decir que el 22 de enero no los habían
remitido un total de 6 entidades locales principales y 7
entidades dependientes adscritas, estas entidades suponían un
7,1% del total. No han remitido la relación de contratos en
plazo el 40,8% de las entidades locales y el retraso medio es de
137,5 días. Los ayuntamientos de Esporles, Sa Pobla y Sineu
no han remitido algunas de las relaciones de contratos entre
2012 y 2018.

En materia de convenios, las principales conclusiones son
que las entidades que no han remitido las relaciones de
convenios suponen un 16,8% del total y las que no lo han
hecho en plazo un 46%, con un retraso medio de 144 días.

En materia de conclusiones de la remisión de la información
relativa al control interno, el 22 de enero del 21, un 10,5% de
los órganos interventores no habían remitido la información
relativa al control interno del 19, suponen un 21% de los
órganos interventores, con un retraso medio de 97,6 días. El
órgano interventor del Ayuntamiento de Binissalem no ha
remitido la información relativa a la función interventora de los
ejercicios 2014 y 2015, y el de Sineu la del ejercicio 2016.

En materia de recomendaciones de este informe, no se las
voy a repetir, porque son las mismas que realizamos todos los
ejercicios, si bien es cierto que poco a poco algunas van dando
frutos.

Por último, queremos comentar que, a fecha de 31 de mayo
del 21, nos quedan por rendir, como hemos comentado antes,
dos cuentas generales del 18, Puigpunyent y Sencelles, y
todavía nos quedan por rendir, del año 2019, 15 cuentas. Hay
que decir que este retraso tan significativo en la rendición de
cuentas no sucedía desde hace 10 años, a pesar de que cada año
incrementamos los esfuerzos, especialmente en materia de
recordar a los interventores y a los cuentadantes antes que
deben de rendir, publicarlo en nuestra página web, rendir
cuenta de ello al Parlamento, etc.

A principio de mayo del 21, y con aproximadamente 4
meses de retraso respecto a la fecha habitual, hemos iniciado
los trabajos para la elaboración del informe consolidado de las
cuentas de las entidades locales correspondiente al 2019, ello
trae causa de que si se presenta tarde la rendición no podemos
empezar a trabajar en el consolidado porque carecemos de las
cuentas anuales. Ante esta situación extraordinaria, quiero
recordarles que se presentó una moción que se aprobó en el
Consell de la Sindicatura ya hace muchos años, en el 2012, y
que entendemos que todavía sigue vigente. Y es necesario
poner, por tanto, de relieve ante el Parlament que es preciso
promover la rendición de las cuentas anuales y, no solamente
la rendición de las cuentas anuales, sino incorporar también la
obligación de elaborar cuentas anuales consolidadas de cada
entidad local para demostrar así de una forma más exacta el
perímetro de su situación económico-financiera, así como que
las cuentas anuales de todas aquellas entidades del sector
público local, con cualquier forma jurídica, en la que participe
o haya dominio efectivo de la entidad local, aunque esta no

llegue al 50%. De hecho, esta cuestión, que fue recogida en el
Consell de la Sindicatura del 2012, después ha tenido respuesta
-este último apartado- en la ley que llamamos RESAL, la Ley
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,
del ejercicio aprobada en el 2013.

De otra parte es importante que se tome constancia de que
la materia de asistencia a los municipios, es decir, instar a los
consells insulares para que cumplan con el deber que tienen de
asistir a los municipios que les impone la legislación vigente
porque, de hecho, los ayuntamientos que tienen más
dificultades en rendición de cuentas, como hemos comentado
en cada ejercicio, son aquellos más pequeños porque disponen
de menor personal en materia de control interno. 

De otra parte, sería interesante promover modificaciones
normativas necesarias para que se considere la falta de
rendición de las cuentas anuales como un criterio excluyente
para poder acceder a determinados tipos de subvenciones.
También sería importante considerar medidas sancionadoras
que han utilizado otras comunidades de cuentas u otras
sindicaturas y que les han dado buenos resultados para lograr
incrementar la rendición, como son, por ejemplo, poder retener
determinadas subvenciones que deben de percibir los
ayuntamientos cuando no hayan rendido sus cuentas ante la
Sindicatura de Cuentas. 

Todo ello en aras de una gestión económico-financiera más
eficiente, lo que ha de redundar siempre en una mejor
prestación de servicios públicos a los ciudadanos.

Muchas gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Toll-Messía. Pasamos la palabra al
Síndic major. 

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Finalment, procediré a
presentar la Memòria i la liquidació de pressuposts de la
Sindicatura de Comptes corresponent a l’exercici 2020.

L’article 13 de la llei que regula la Sindicatura de Comptes
estableix que anualment la Sindicatura ha de trametre al
Parlament la Memòria d’activitats i la liquidació del pressupost
per tal que siguin tractades en aquesta comissió. Així, la
Memòria i la liquidació corresponents a l’any 2020 varen ser
aprovades pel Consell de la Sindicatura el passat dia 5 de març
i trameses tot seguit a aquesta cambra. En general, la Memòria
l’hem presentada el març de l’any següent, i en aquest cas el fet
d’haver-hi molts informes pendents de presentació, atesa la
situació generada per la COVID, ha provocat aquest retard. 

El contingut de la Memòria es refereix als aspectes més
importants de l’organització, estructura i funcionament de la
institució i es detallen els assumptes tractats durant l’any pel
Consell de la Sindicatura i s’hi inclou una descripció dels
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mitjans de què ha disposat per al compliment de les seves
funcions. 

El Consell de la Sindicatura va celebrar, el 2020, 20
reunions, 6 ordinàries, 12 extraordinàries i 2 urgents, on es van
tractar un total de 80 assumptes relacionats amb l’aprovació
d’informes i altra activitat fiscalitzadora, com l’aprovació de
les directrius tècniques o qüestions de caràcter organitzatiu
intern. Cal dir que hi ha un nombre inusual de reunions
extraordinàries a causa de les decisions que es van haver de
prendre per fer front a la situació d’organització que es
plantejava per resoldre riscs derivats de la COVID. 

Pel que fa als mitjans personals de la Sindicatura, a més
dels tres síndics i la secretària general, a 31 de desembre passat
disposava d’un total de 37 persones al seu servei, una més que
a l’any anterior, si bé es va iniciar un procediment de creació
d’un borsí extraordinari d’interins. No obstant, com jo he
comentat en altres compareixences, la situació de la Sindicatura
és delicada pel que fa al personal especialitzat en les
fiscalitzacions, és a dir, amb les places dels auditors.
Actualment, de 20 auditors -totes amb titulars- n’hi ha 13 que
han partit a altres administracions, sigui en serveis especials, en
comissions de serveis o en concursos de trasllat. De fet,
possiblement seran 15 d’aquí a no gaire, perquè hi ha 2
persones més que han rebut ofertes del Consell Insular de
Mallorca per anar a ocupar places en aquesta institució.

Aquesta situació és dramàtica perquè les tasques dels
auditors són molt especialitzades i costa molt de temps formar-
los. Podríem dir que la resta d’administracions veuen la
Sindicatura de Comptes com a un viver per captar personal
sense assumir-ne els costs de formació ni tan sols els de
generació de borsins d’interins, etc., que duen prou temps de
preparació perquè són processos de selecció prou complicats. 

Aquestes institucions acaben oferint avantatges econòmics
que la Sindicatura de Comptes no pot ni vol oferir perquè seria
entrar en una escalada de retribucions que, ja de per si, són
elevades. A més, les places, en trobar-se el personal en serveis
especials o en places de lliure designació, només poden ser
ocupades per interins i no poden iniciar processos d’oposicions
perquè les places tenen titulars amb reserva de plaça; és a dir,
que actualment tenim 13 places que estan bloquejades, que
només es poden omplir per interins, i possiblement seran 15
d’aquí a final d’any.

Aquesta és una situació que ja he comentat altres vegades
però que cada setmana tenim una sorpresa nova o una oferta
nova a un treballador de la Sindicatura. 

A part de la realització d’informes i la gestió ordinària de
la Sindicatura, a l’any 2020 s’han continuat destinant molts
d’esforços i recursos a la implementació de l’administració
electrònica i també per tal de garantir la qualitat del servei en
formació de personal. En aquest sentit, cal esmentar que la
Sindicatura de Comptes, amb la resta de sindicatures o cambres
de comptes de l’Estat, hem posat en marxa un programa de
formació en temes d’avaluació de polítiques públiques del qual
ja s’han format 4 auditors per tal que la Sindicatura de Comptes
pugui iniciar un altre tipus de fiscalització, com és la
fiscalització operativa i realitzar informes des de la perspectiva

de l’eficàcia i de l’eficiència, que sempre hem reconegut que
són un tipus d’informes que trobàvem que s’havien de fer i que
no en fèiem suficients. 

Val a dir, però -per posar-los damunt la taula aquestes
dificultats que teníem abans- que dels 4 auditors que han pogut
fer aquesta formació, ja n’hi ha un que possiblement se’n anirà
a una altra institució aprofitant aquesta formació. 

Pel que fa a l’activitat fiscalitzadora, realitzada durant l’any
2020, es van aprovar de forma definitiva un total d’11 informes
que es troben detallats a la memòria i que van des del número
173/2020 al 183/2020. El nombre d’informes definitiu aprovat
va ser lleugerament per davall dels aprovats el 2019 a causa
dels efectes de la COVID, que va tenir com a conseqüència el
confinament dels treballadors, tot i que van poder fer
teletreball. Els retards, però, no són tant per mor del teletreball
com el fet que les altres administracions han aportat la
documentació molt més tard de l’habitual. En aquest sentit,
també, cal recordar que el compte general, per exemple, dels
consells insulars o dels municipis, és a l’octubre, hauria de ser
a l’octubre de l’any següent, però per la COVID açò s’ha
retardat al mes de febrer, vull dir que ja poden esperar que els
informes del compte general, tant dels consells insulars com
d’alguns ens locals, es retardaran encara molt més,
senzillament, per efecte de la COVID.

També es van aprovar de forma provisional 4 informes
pendents d’al·legacions en aquells moments. Actualment tots
els informes ja han estat presentats a aquesta comissió i els dos
darrers es presentaran durant aquesta mateixa..., bé, ja s’han
presentat, de fet, durant aquesta compareixença.

Igualment, a l’any 2020 es va treballar en l’elaboració dels
informes prevists en el programa d’actuacions de la
Sindicatura, alguns dels quals a hores d’ara es troben pendents
d’al·legacions i seran tramesos al Parlament de les Illes
Balears, ara mateix estic pensant en 3 o 4 informes que d’aquí,
esperam que d’aquí al mes de juny, se’n puguin aprovar
almenys 2 d’ells de forma definitiva i un parell de forma
provisional i seran presentats en el Parlament quan tenguin
aprovats els definitius. 

Ja anant a la liquidació del pressupost de la Sindicatura del
2020 aquest comprèn l’estat d’execució i determinada
informació de caràcter financer per tal de mostrar la seva
situació econòmica durant l’exercici esmentat.

Els crèdits inicials, que estan tots inclosos en el pressupost
general de la comunitat autònoma, varen quedar en la quantia
de 3.643.000 euros, que representa un 0,65% inferior a l’any
anterior, aquest, pel que fa a pressupost inicial. En canvi, un
cop considerada la modificació de crèdit que es va realitzar, les
obligacions reconegudes varen ascendir a 3.205.000 euros, és
a dir que, en termes efectius, la despesa de la Sindicatura de
Comptes en el 2020 en comparació amb el 2019 va disminuir
un 1,70%. 

Aproximadament, el 90% de les obligacions reconegudes
corresponen al capítol de personal en línia amb la resta -és un
88..., bé, en números rodons, un 88%- en línia amb la resta
d’òrgans de control extern autonòmics, atesa la naturalesa i
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característiques del treball que tenen assignat. Com ja he
comentat altres vegades, el pes d’aquesta partida ha augmentat
ja que en el 2020 ja estava en marxa la carrera professional -
carrera que també han aprovat el Parlament i la comunitat
autònoma- i si no augmenta el total del capítol 1 és perquè hi ha
hagut places d’auditors que han marxat i no s’han pogut cobrir
fins a finals d’any i han provocat un estalvi, és a dir, la baixa en
nombre d’individus compensa la pujada en matèria de
retribucions. A la documentació que integra la liquidació hi ha
diversos estats i quadres on es detallen aquests aspectes.

Finalment, cal esmentar que els comptes de la Sindicatura
de Comptes són fiscalitzats pels auditors de la Sindicatura de
Comptes de València i n’han rebut una opinió favorable.

Quant a les relacions institucionals, cal assenyalar que la
Sindicatura ha comparegut davant aquesta comissió en tres
ocasions durant l’any 2020 per tal de presentar els seus
informes i retre compte de la seva activitat, en aquest sentit cal
fer notar que el fet que només s’hagi fet una compareixença
menys que al 2019 en plena pandèmia indica que, tant des de
la Sindicatura de Comptes com des del Parlament, s’ha actuat
amb la màxima normalitat tot i les circumstàncies. El contacte
amb el Govern i d’altres subjectes del sector públic de les Illes
Balears ha estat permanent, com sempre, per tal d’aconseguir
una relació fluïda en l’obtenció de la documentació i la pràctica
de les fiscalitzacions. En aquest sentit, s’ha procurat aconseguir
sempre la màxima col·laboració i la Sindicatura també l’ha
prestada quan ha estat necessari.

De la mateixa manera les relacions de la Sindicatura amb el
Tribunal de Comptes i els altres òrgans autonòmics de control
extern han estat fluïdes, és a dir, amb la resta de sindicatures i
cambres de comptes, i s’han produït contactes i reunions a
diferents nivells per tractar temes d’interès comú i aprofitar
l’experiència de fiscalització.

Així mateix cal esmentar la col·laboració amb la
Sindicatura de Comptes de València per tal de fiscalitzar els
comptes de la Sindicatura de Balears i amb la Cambra de
Comptes d’Andalusia de la qual la Sindicatura de Comptes de
Balears fiscalitza els comptes de la Cambra de Comptes
d’Andalusia.

D’altra banda, els síndics varen participar en tres reunions
amb la resta d’òrgans de control extern i el Tribunal de Cuentas
per coordinar les seves actuacions. Així mateix el síndic major,
jo mateix, vaig participar en dues conferències de presidents
dels OCEX.

Finalment, també hi ha hagut... la Sindicatura de Comptes
participa en una associació europea de sindicatures de comptes
d’àmbit regional, que es va crear el 2015, i he de dir que, atès
que hi ha hagut un canvi de president a la Cambra de Comptes
d’Andalusia, que ostentava la vicepresidència d’aquesta
institució, que es diu EURORAI, jo figurava com a
vicepresident, com a suplent del vicepresident, i ara mateix en
som el president i açò implica que l’any que ve la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears organitzarà el congrés que es
fa a nivell de totes les cambres de comptes d’Europa,
l’organitzarà... bé, aquesta trobada, aquest congrés a les Illes
Balears, encara està per decidir a quina de les tantes illes.

A més, com a conseqüència dels informes els quals, un cop
aprovats, la Sindicatura tramet al Tribunal tant els diferents
departaments d’aquest com del Tribunal de Comptes com la
Fiscalia del Tribunal de Comptes, que tenen l’exclusivitat en
matèria d’enjudiciament comptable han anat comunicant la
incoació, tramitació o arxiu de diverses diligències en aquesta
matèria durant l’any 2020. La Sindicatura de Comptes ha anat
facilitant la informació de què disposava a cada cas que se li ha
requerit. Per açò a la Memòria figura un apartat on poden veure
totes les qüestions que ha plantejat el Tribunal de Cuentas en
relació amb els informes que fa la Sindicatura de Comptes,
però -com ja he dit abans- totes aquestes iniciatives al final han
quedat arxivades perquè no hi ha, per dir-ho de forma planera,
cap cas de responsabilitat comptable que no hagi detectat la
Sindicatura de Comptes que després hagi estat detectada pel
Tribunal de Cuentas. Per tant, actualment està tot arxivat amb
una sola excepció, que és el tema de les subvencions, encara,
amb l’Ajuntament de Palma del 2000 al 2011, que culeja per
dins el Tribunal de Comptes, i de la resta de casos de moment
no n’hi ha cap que avanci, però el detall el tenen a la mateixa
memòria.

En definitiva, crec que aquest resum de la Memòria els
permet fer-se una idea de la feina duta a terme per la
Sindicatura a l’any 2020 el qual trobaran més detallat a la
documentació tramesa al seu moment, i si tenen cap qüestió que
vulguin plantejar aquí ja resoldré amb més detall el que vulguin
plantejar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló i Villalonga. Ara ja per tal de
començar les preguntes o observacions, passarem a passar els
torns de paraula als diferents portaveus dels grups
parlamentaris, en primer lloc té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu perquè als informes
es posen de manifest qüestions que es repeteixen en el temps i,
per tant, tampoc no és qüestió de fer-hi més referència perquè
ja ha quedat recollit en actes d’anteriors sessions.

El que sí que convé posar novament de manifest és el
retard, analitzam avui l’Informe 187/2021 de l’Ajuntament de
Palma de l’any 2016, en fi..., a ningú no se li escapa que és un
exercici que ja, des d’un punt de vista situats al 2021, idò...
queda lluny, no?

En segon lloc, es posa de manifest la necessitat, que també
ho hem reiterat alguna vegada ja aquí, de fiscalitzar
l’Ajuntament de Palma anualment, és una qüestió que
convendria que s’abordàs amb la reforma de la llei de la
Sindicatura en el futur, no té massa sentit que..., -ho hem dit
més d’una vegada, no?-, que es fiscalitzi la UIB cada any i no
es fiscalitzi l’Ajuntament de Palma cada any, i això és quelcom
que des del Grup Parlamentari Popular entenem que s’ha de
corregir en el temps.
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Per altra banda, en relació amb l’informe concret aquest de
l’Ajuntament de Palma, home, en fi, resulta... algunes dades
que semblen francament preocupants, per exemple, els 127
milions d’euros de riscs per a sentències que hi havia a l’any
2016, desconeixem què ha passat amb això, tenim algunes
notícies que han sortit als mitjans de comunicació que part
d’aquests riscs s’han materialitzat i amb un impacte rellevant
als comptes de l’Ajuntament de Palma.

Per altra banda, en relació amb el sector públic local de
l’exercici 2019, és satisfactori veure el 2019 sobre un informe
que analitzam el 2021, ja va bé en aquest sentit, no?, però el
que sí es posa de manifest és un altra qüestió que reiteradament
també es produeix en el temps i que són els retards, sistemàtics
ja, perquè podríem qualificar-los així, en l’entrega de la
documentació perquè la Sindicatura de Comptes pugui fer la
seva feina, i això es torna manifestar novament i nosaltres, des
del Grup Parlamentari Popular, entenem que és una qüestió que
no s’hauria de produir, o sigui, la informació s’ha de
subministrar en el temps que toca.

Finalment, en relació amb la Memòria anual de 2020 de la
Sindicatura de Comptes no hi ha moltes coses a destacar, el que
sí és posa de manifest novament també, que ja ha aparegut
altres vegades, és la problemàtica de personal que pateix la
Sindicatura i que també és un problema que sistemàticament
apareix, però que és un problema preocupant perquè minva les
possibilitats que té la Sindicatura en matèria de fiscalització
externa. Per tant, és una problemàtica que s’entén que és difícil
d’abordar, no és una qüestió fàcil, però convindria que
s’intentàs en el futur trobar qualque tipus de solució també a
aquesta problemàtica perquè evidentment parlam, en termes
relatius, de moltes places que es troben en situació de no poder-
se fer servir de forma efectiva.

I poca cosa més. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Costa. No li he preguntat abans, Sr.
Rosselló, si volia contestar globalment? Globalment, perfecte.

Passam el torn de paraula a la portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, molt bona tarda a tothom.
Seré molt breu, només vull agrair a la Sindicatura de Comptes
l’excel·lent feina que realitzeu en el control i fiscalització
durant tots aquests anys per facilitar-nos a nosaltres, als
representants públics i a la ciutadania els informes que ens
permeten valorar i donar més garanties de compliment de la
legalitat i la bona gestió dels recursos públics.

Els informes que realitzeu contenen recomanacions i
conclusions i tal com heu dit, a més, avui també i en diverses
sessions, s’han repetit diverses vegades les recomanacions i en
moltes d’elles les conclusions, que moltes són reiterades cada
any. I cal millorar en el procés de rendició de comptes de les
administracions públiques, i el passat 18 de maig vàrem
aprovar aquí en aquesta comissió una proposició no de llei,

firmada absolutament per totes les formacions polítiques que
som avui aquí en aquest sentit. 

Cal tenir una normativa forta, així com dotar d’eines
necessàries el Síndic de Comptes i les administracions, en virtut
de la transparència i el bon govern del sector públic. 

Esperem que en els informes que realitzi el Síndic a partir
del proper any, veiem una reducció de les reiterades
recomanacions i conclusions i que les administracions i la
Sindicatura hagin millorat en recursos humans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Passem ara el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc
Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, també dintre de la brevetat que
tenim tots els portaveus, vull recordar, com ha dit la Sra.
Mayor, que recentment es va aprovar una proposició no de llei
per donar sortida a les problemàtiques que veiem recurrents
dintre de tots els informes que fa la Sindicatura de Comptes,
que són recomanacions que es van repetint, és vera que van
minvant en el temps, però que moltes són recurrents. I
evidentment, encara que és vera que un informe sobre
l’Ajuntament de Palma del 2016 es veu molt enfora en el
temps, però sí que és convenient que no es deixi de fer, perquè
així tenim un històric de com evolucionen els informes durant
els darrers anys de l’Ajuntament de Palma i evidentment del
sector públic, aquest sí que ja és prou més recent.

Bé, recollida la situació del darrer informe de la Sindicatura
de Comptes el tema laboral, és vera que és complicat i més el
que ha dit el Síndic Major, que gent que la forma si després un
cop formada, deixa la Sindicatura de Comptes, això és un
problema que s’ha d’analitzar i cercar ja solucions perquè no
torni passar.

I bé, únicament finalment agrair la presència i la feina que
feu des de la Sindicatura de Comptes, que realment és molt útil,
en posar negre sobre blanc l’administració en molts dels seus
aspectes que convé que des dels serveis, dels diputats i des de
l’administració sapiguem com funciona l’administració pública.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És el torn ara de la
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Gràcies també a tots els síndics avui aquí per la
presentació d’aquests informes. Evidentment també seré breu,
jo crec que també els companys que m’han precedit, també han
manifestat un poc quines eren les qüestions més importants i les
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qüestions que estan sobre la taula i que evidentment moltes es
repeteixen any rera any, o informe rera informe, lamentar
sempre aquest retard en la tramesa de la informació cap a la
Sindicatura, sigui del sector local, altres vegades del sector dels
consells insulars, o altres tipus de..., qualsevol altra entitat.

Com s’ha dit, ja es va aprovar aquí aquesta proposició no de
llei on es reflectien totes aquestes qüestions que ens requeririen
un poc posar fil a l’agulla a l’hora de posar mesures per intentar
que això s’acceleràs, la rectificació d’aquestes deficiències
s’acceleràs.

Jo, quan he escoltat els dos primers informes, volia demanar
si la pandèmia també podia haver afectat en el retard de la
tramesa de la informació. El Síndic Major ha fet un comentari
sobre això a la liquidació dels contractes de la Sindicatura,
entenc que alguna cosa deu haver afectat també en diverses
qüestions segons quin tipus d’administracions. I bé, també de
qualque manera la satisfacció que els informes tampoc no s’han
vist greument afectats, en el sentit que s’han pogut presentar
aquí, diguem d’una forma quasi normal respecte d’anys
anteriors. Però, bé, una mica veure si també tot aquest efecte de
la pandèmia a nivell de les institucions, amb noves coses a
aprovar, noves tasques, noves funcions en afrontar una situació
que era difícil i, a més, una situació de confinament i una
situació de teletreball en moltes ocasions també pot haver
alentit aquesta situació.

I, bé, després només comentar a veure si, respecte d’aquesta
qüestió laboral de la Sindicatura a l’hora que de cada vegada es
perden actius formats de qualque manera, a veure si també es
podria impulsar qualque tipus d’iniciativa més àmplia de
formació a nivell més genèric, que després no provoqués que
precisament la font on anar a cercar el personal especialitzat
justament només fos la Sindicatura, sinó potenciar aquesta
formació d’una forma més àmplia amb personal d’altres
institucions. No ho sé, jo no sé exactament la formació
específica qui la dóna, qui la pot donar, com es fa, però, bé,
també demanar sobre aquesta qüestió a veure si es podria
impulsar algun tipus de qüestió d’aquesta.

I res més, moltes gràcies i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Correspondria ara el torn
als portaveus dels Grups Parlamentaris VOX-Actua Baleares i
El Pi Proposta per les Illes, però en no haver-hi cap portaveu ni
representant seu, passam el torn de paraula al portaveu del
Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la veritat és que els
aspectes que volia comentar ja en estat tocats per altres
portaveus, la problemàtica de l’endarreriment en la remissió de
la informació i després també els problemes aquests de
personal que ens ha explicat el Síndic Major. Per tant, jo em
refermo en la preocupació manifestada per altres portaveus i
crec que són aspectes que requereixen una reflexió per part dels
membres d’aquesta comissió, per mirar d’impulsar mesures que
puguin pal·liar aquesta situació.

I fora d’això no tinc més comentaris a fer. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Correspon ara el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer agrair les
explicacions en relació a aquests dos informes i a la Memòria
de la Sindicatura de Comptes. I de nou reiterar el que hem
comentat tots els grups parlamentaris, aquests retards en la
tramesa de la informació cap a la Sindicatura de Comptes.

Jo crec que es produeixen tres factors que tal vegada -tal
vegada no-, que segur que no ajuden gens, primer de tot es
produeixen aquests retards en l’aportació de la documentació.
En segon lloc, la Sindicatura de cada vegada disposa de menys
efectius formats per poder dur endavant la seva tasca, el Sr.
Rosselló parlava d’aquestes 13 persones que han fugit de la
Sindicatura una vegada que han estat formades. I després també
he vist, com també pot incidir en el tema d’aquests retards, en
l’emissió fins i tot d’informes i d’altres, el fet que les entitats
financeres a l’hora de donar resposta a la circularització tampoc
no són l’àgils que haurien de ser i en segons quins casos ni tan
sols aporten cap tipus de documentació. Tot això fa que la feina
de fiscalització sigui, supòs, molt dura, perquè per poder
arribar a un resultat s’ha de comptar no només amb tota la
documentació damunt la taula, sinó també en temps i forma.
Tot això doncs evidentment, com deia, supòs que alenteix tota
la tasca.

Esperem que aquesta proposició no de llei que vàrem
presentar, signada per tots els grups parlamentaris, acabi donant
un poc de llum i que els recursos humans amb els quals pugui
comptar la Sindicatura doncs siguin cada vegada més estables,
no només en número, no només en quantitat, sinó també
qualitativament, i sobretot que es pugui aquesta fugida de
capital humà cap altres institucions, ja es diguin consell insular,
entitats locals o Oficina Anticorrupció de les Illes Balears.

Bé, jo no afegiré res més perquè bàsicament consider que
ja tots hem aportat el que crèiem oportú i sobretot coincidim
tots en aquesta reiteració i falta de personal a la Sindicatura.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Ara comencem els torns de
rèplica. Passem la paraula al Síndic Major el Sr. Joan Rosselló
i Villalonga.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo contestaré les
qüestions que afecten la memòria i després en tot cas demanaria
la paraula pel Sr. Fernando Toll, o pel Sr. Salvà si volen afegir
respecte d’altres comentaris.
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El primer, en el cas dels retards, tenen tota la raó del món.
Consti que allà on es duu molt de retard és bàsicament amb
l’Ajuntament de Palma perquè amb la resta d’informes, tant de
rendició com de consells com de compte general de la
comunitat autònoma, normalment anam una mica al dia, a més
la mateixa àrea ha assumit altres informes que no es feien abans
i per tant, atesa la situació del personal, al final com més
informes fas i menys gent, açò indueix a retards.

A part que, per exemple, en aquest cas parlam d’una àrea
que, de 7 places, actualment, perquè vegin, ara, actualment hi
ha 2 funcionaris, 2 funcionaris de la casa, vull dir, i hi ha 4 o 5
interins, perquè se’n facin una idea. Aleshores quan venen 5
interins vol dir que moltes vegades són gent que ve de
l’administració que no han tocat una auditoria mai, no saben
per on han de partir, o venen del sector privat, la qual cosa vol
dir que desconeixen totalment, en general, el funcionament de
l’administració pública. Per tant, si d’una àrea que són 7, ens
movem entre 6 i 7, n’hi ha 4 o 5 que no hi són i, de fet, aquesta
és una àrea que si haguéssim donat les comissions de serveis
que ens van demanar fa dues setmanes, ens hauríem quedat
amb zero funcionaris, no amb 1 ni 2, no, amb zero funcionaris!,
aleshores el problema és prou mal de resoldre, dels retards, i no
afecta només un informe sinó que afecta la resta. 

Anant al cas del que havia comentat del personal, jo trob
que és com veure una pel·lícula en càmera lenta que la
Sindicatura es mor d’èxit; vull dir, com que el personal que té
ha costat molt de formar, ha captat personal del sector privat
que venia amb un tipus de formació, però se l’ha hagut de...,
que consti que no parlam, quan diem que se l’ha hagut de
formar no vol dir que hagin estat els síndics, vull dir que s’han
fet programes de formació, és a dir, han hagut d’aprendre
determinades coses que es fan en el sector privat però no en el
públic, i viceversa.

Aleshores tot açò és una situació que quan tens una persona
que està formada, com que la veritat és personal molt qualificat,
la comunitat autònoma, els consells insulars, l’Oficina
anticorrupció, etc., idò on van a tocar a la porta? Idò allà on hi
ha una gent que saben que quan els agafin funcionaran
immediatament. Per tant, açò, en part, és morir d’èxit, com que
tu tens aquest personal que és molt qualificat, a la resta de
bandes, en lloc d’assumir un cost de formació o un cost de fer
oposicions, etc., idò estiren d’una banda d’on és fàcil d’atreure
el personal.

Té mala ferida açò perquè les persones que se’n van, a més,
no és una qüestió d’una normativa autonòmica, és que hi ha una
normativa estatal, i quan una persona se’n va a un concurs en
comissió de ser..., perdó, amb una plaça de lliure disposició,
resulta que l’administració d’origen, en aquest cas per exemple
la Sindicatura de Comptes, està obligada a reservar la plaça, o
sigui, nosaltres no la podem cobrir. Perquè ja em diran vostès,
quan hi hagi la reforma de la institució per resoldre la situació
dels 300.000 interins aquests que corren per l’Estat espanyol,
a veure com ho farem nosaltres, que tenim una plaça que no la
podem treure perquè la persona té reserva de plaça i no la
podem omplir amb un interí perquè resulta que al cap d’ics
anys se n’haurà d’anar, vull dir, no sé com ho farem o com ho
farà el que en sigui responsable. 

En tot cas, la Sindicatura segueix intentant formar personal,
segueix també intentant que la resta d’administracions cerquin
gent allà on en tenen, vull dir..., és difícil d’entendre que la
comunitat autònoma, que té uns 3.500 funcionaris a serveis
generals, no trobi ningú per fer determinades tasques i
justament les pugui fer personal de la Sindicatura de Comptes.
Però bé, supòs que és fàcil estirar d’allà on n’hi ha i és més
difícil crear un borsí de gent que pugui assumir aquestes
funcions.

A part, també, hi ha una qüestió que és normal d’entendre
i és que el personal, quan és personal especialitzat, quan fa unes
tasques especialitzades, evidentment també hi ha un moment
que necessiten canviar d’aires, també, i és bo que canviïn
d’aires, perquè d’aquesta manera passam d’una anàlisi que és,
diguem, sobre paper, d’una anàlisi teòrica, mirant contractes,
subvencions, però desconeixent què és el que hi ha darrere cada
contracte i cada subvenció, per tant, que fiscalitzam. Per tant és
bo que vagin a l’administració que fa la feina del dia a dia i
puguin conèixer com es tramiten realment o quines són les
dificultats reals de tramitar un expedient sigui del que sigui.
Açò és bo, però, bé, és bo que se’n vagin un parell per reciclar-
se, però no és bo que se’n vagi el 50% de la plantilla. 

I què podríem fer nosaltres? Molt fàcil, incrementar
retribucions i no se’n anirà ningú, no es preocupin que no
partirà ningú. Però arribam a una situació que si totes les
administracions acabem fent el mateix, la situació no té sentit.
Per tant, hem de veure com es combina açò o com es pot fer,
però, bé, atès que hi ha normativa estatal, en aquest sentit, que
ni el Govern balear ni aquesta cambra no pot canviar, ni la
Sindicatura de Comptes pot fer-hi res, haurem de seguir lidiant
amb el problema. 

Quant al que comentaven abans de la proposició de llei que
s’havia aprovat per unanimitat a iniciativa, em sembla, que és
de Ciudadanos, agraïm aquest suport que rep la Sindicatura de
Comptes, de fet, sempre hem rebut aquest suport per part
d’aquesta comissió i esperam que... el problema que tenim és
que no es tracta només de tenir..., ja els ho vaig dir una vegada,
no es tracta que ens posin 25 places més, què farem amb 25
places si no les podem cobrir? Idò no farem absolutament res.
Per tant, el suport el rebem i agraïm tots els recursos que es
puguin destinar a altres coses com la formació, etc., però el
tema de personal ens restringeix moltíssim, crec. 

Quant al que plantejava també la Sra. Joana Aina
Campomar, si la COVID ens ha afectat la recepció o la tramesa
d’informació. Bé, sí, hi va haver... a un moment donat es van
aturar tots els terminis, de fet nosaltres teníem terminis oberts
per al·legacions i els vam suspendre fins dia 1 de juny, em
sembla, que és que ho vam tornar reprendre. Però, després,
evidentment les institucions que estaven en marxa per elaborar
comptes generals, etc., també se’ls van suspendre determinats
terminis, i aleshores evidentment tot açò provoca un retard.

Però, tampoc no ens hem d’enganar, jo diria que el retard
més gran no l’hem patit per la COVID, l’Ajuntament de Palma,
l’informe del 2016 no té res a veure amb la COVID, és un
retard sistemàtic que duen cada any que estan mesos i mesos a
trametre la informació. I no només açò, sinó que moltes
vegades tenim la informació però, per exemple, fem ara la base
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de dades per fer un informe de contractes i subvencions de la
comunitat autònoma, i podem perdre perfectament 3 o 4
setmanes per intentar entendre la informació que ens envien!,
perquè ve de fonts diferents, de vegades no està quadrada, el
tipus de classificació dels contractes a una conselleria es fan
d’una manera..., o a un hospital d’una manera i a un hospital
d’una altra, i tot açò al final s’ha de quadrar i s’han d’entendre
els errors que hi pugui haver darrera les bases de dades, és a
dir, que no és que t’enviïn la informació tard, sinó que després
necessites prou estona per processar-la. Després es tria una
mostra i després es demana la informació d’aquesta mostra, que
torna a tenir un període d’un mes per contestar i te la trameten
o no te la trameten.

Aquesta és una situació que s’ha produït sempre, si bé és
ver que la COVID tal vegada en algun cas ho pot haver
empitjorat una mica, no?

I no vull dir res més. Si el Sr. Fernando Toll vol afegir res...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Senyor..., Bernat Salvà.

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

Sí, jo només voldria fer una matisació respecte del tema de
personal de la casa; és a dir, la situació és la que els ha exposat
el síndic major i jo crec que causes n’hi ha moltes, però crec
que només vull precisar el que jo entenc com a la principal, és
a dir, quan entra un auditor a la Sindicatura no té una
possibilitat de fer una carrera administrativa, és a dir, entra amb
un nivell 26, i de la mateixa manera que un funcionari que
arriba a la comunitat autònoma té certes possibilitats de fer la
seva carrera administrativa, a la Sindicatura això no existeix; és
a dir, altres sindicatures tenen establerta una relació de llocs de
feina, com puguin ser ajudants d’auditors, com puguin ser
auditors, i sí que hi ha una certa jerarquia, i nosaltres únicament
tenim auditor, cap d’àrea i ja el síndic. I, és clar, una persona
que pugui entrar i pugui aprovar una oposició amb 28, 30 anys,
passar-se 35 anys sense cap possibilitat de fer cap carrera
administrativa arriba a cansar. I jo crec que això és un dels
principals motius que té la casa perquè la situació és la que és,
no?

El Síndic Major també ha comentat les possibilitats i les
mancances de personal que tenim, però també, la Sindicatura
-cosa que nosaltres no hem fet- haguéssim pogut licitar
contractacions de tal manera que empreses d’auditoria externes
ens haguessin pogut ajudar a supervisar una tasca per part,
diríem, dels mateixos auditors de la casa, cosa que no hem fet.
No obstant, altres sindicatures sí que opten per una sèrie de
fiscalitzacions, establir un concurs similar, com pugui fer la
mateixa Intervenció General, per fer auditories financeres del
sector instrumental. Nosaltres això no ho hem fet i és un
ventall, una possibilitat que no tenim, i crec que en el futur sí
que, diguem, s’hauria d’examinar i almenys provar-ho, a veure
com ens surt.

I respecte d’això no tenc res més a dir.

LA SRA. PRESIDENTA:

No sé si vol..., algun síndic vol...?  Doncs, ara sí passam als
torns de rèplica. En primer lloc passarem la paraula al portaveu
del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Res més a afegir, només donar les
gràcies als síndics per aquestes presentacions dels informes i
poca cosa més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Passem la paraula a la portaveu
del grup parlamentari, Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies. També poc a afegir, reiterar l’agraïment per
la feina i per la presentació d’aquests informes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mayor. És el torn del Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Només agrair la feina, la presentació i
la dedicació que tenen els síndics que han vengut avui a
acompanyar-nos.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És el torn de la portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Vull reiterar les gràcies i no faré ús de la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Segueix sense haver-hi cap
representat de VOX-Actua Baleares ni d’El Pi Proposta per les
Illes, passem el torn de paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, respecte d’aquesta
problemàtica que hem comentat del personal, és clar, com molt
bé deia el síndic major, en molts casos és una normativa estatal
que ho regula, sobretot des de la perspectiva del treballador; jo
crec que nosaltres hauríem de fer èmfasi en la perspectiva de la
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institució, al final la institució, ja sigui l’administració general
de la comunitat autònoma o la mateixa Sindicatura, com a
institució sí que tenen un cert marge de maniobra en la
determinació dels perfils professionals que integren. 

Tal vegada, jo la veritat és que, abans de la intervenció del
Sr. Salvà, pensava, bé, tal vegada nosaltres podem treballar
amb la idea que l’administració general de la comunitat
autònoma generi un borsí; és a dir, obligar l’administració
general de la comunitat autònoma que generi un borsí de
persones habilitades per poder fer determinades funcions, i...,
no ho sé, hem de veure si legalment és possible, però nosaltres
no podem intervenir en els drets dels treballadors, però sí que
podem intervenir en el que poden fer les administracions
públiques de les Illes Balears, doncs que, prioritàriament,
cobreixin les seves mancances de determinat personal per
exemple d’aquest borsí, jo crec que això sí que podríem
establir-ho, per exemple.

Abans el Sr. Salvà ha donat una altra dimensió del
problema, perquè aquesta solució que dic jo no solucionaria el
problema de l’incentiu en la carrera professional dels
treballadors de la Sindicatura de Comptes, per tant, pens, bé,
doncs tal vegada desenvolupar la idea i fusionar aquest
problema, és a dir, treballar conjuntament amb l’administració
general de la comunitat autònoma, Sindicatura de Comptes-
administració general de la comunitat autònoma, per treballar
en quins requisits posem totes aquestes institucions a l’hora
d’integrar professionals amb unes determinades capacitats,
perquè el nivell global de les persones que integrem pugi, no?
I, per tant, doncs, per exemple, ser molt actius en la generació
d’aquest borsí el qual podria ser compartit entre la Sindicatura
de Comptes i l’administració general de la comunitat autònoma,
perquè professionals de perfil auditor, perfil economista que
puguin fer les funcions tant a la Sindicatura de Comptes com a
altres administracions generals, tenguem un personal que fins
i tot llavors pugui fer mobilitat entre les diferents
administracions. Tal vegada un professional que ha hagut de
superar les proves per formar part d’aquest borsí, per tant, ja té
unes capacitats superiors a les habituals, que tal vegada ens pot
oferir un interí, permeti’m dir-ho d’aquesta manera, un interí
qualsevol que arriba i no té ni idea d’auditar comptes, fins i tot
persones provinents d’aquest borsí que han treballat a
l’administració general i que llavors sí que pot ser un incentiu
venir a treballar a la Sindicatura de Comptes.

Crec que des d’aquesta perspectiva institucional, no des de
la perspectiva del treballador, sinó de la perspectiva de les
necessitats de la institució, nosaltres sí que tenim una aportació
a fer. Per tant, nosaltres ens posam a la disposició fins i tot
algun dia per tenir una reunió, pot ser fora d’aquest fòrum, més
tècnica, però si podem avançar d’alguna manera, igual que hem
fet també amb la proposició no de llei a què ja s’ha fet
referència aquí, per mirar que se sigui conscient d’aquesta
problema, perquè al final un problema de la Sindicatura de
Comptes és un problema de tota l’administració de la comunitat
autònoma, no? Doncs, posar-nos a la seva disposició per poder
fer aquest treball més tècnic i més concret.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Per últim passem la paraula a
la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Truyols. Per a la contrarèplica passem el torn
de paraula al síndic major, Sr. Rosselló i Villalonga.

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

Moltes gràcies per tots els comentaris. No afegiré res en
relació amb aquests informes ni als comentaris que s’han fet,
però sí volia informar la comissió que dia 27 de juliol d’aquest
mateix any acaba el mandat d’aquests tres síndics i, per tant,
sàpiguen que, des de dia 27 de maig, vàrem posar en
coneixement d'aquesta cambra aquest fet, així ho estableix la
nostra llei, ens estableix que dos mesos abans d’acabar el
mandat s’ha d’informar el Parlament, açò ja s’ha fet i, per tant,
bé, nosaltres estarem a l’espera del que decideixi la Mesa del
Parlament. 

En qualsevol cas sí que volia aprofitar l’ocasió perquè
segurament, com que ja no tenim cap altre informe que estigui
pendent de presentació i no sabem el futur què ens oferirà,
almenys m’agradaria agrair-los a tots vostès l’atenció que han
prestat a tots els informes que..., ara resulta que tal vegada em
tornen veure més endavant, però jo aprofit per dir-ho ara, no?,
o no, no ho sé, per tant, sí que els volia agrair tota l’atenció i...,
primer el suport que han donat a la Sindicatura de Comptes,
perquè qualsevol petició que ha tingut almenys aquest consell
o aquests tres síndics sempre s’han atès al Parlament, han atès
la situació. 

També els voldria agrair la seva paciència, paciència per
escoltar o per atendre uns informes que en molts de casos són
espessos, no és a posta, tots els informes tenen una càrrega
mínimament tècnica que tampoc no..., sempre hem defugit de
presentacions col·loquials per no induir a confusió precisament
perquè de vegades aquesta col·loquialitat es pot interpretar de
diferents maneres, però si anam a tecnicismes un diu el que vol
dir, i punt, no? Però açò fa que a vegades tant les presentacions
com els informes puguin haver estat una mica enrevessats, no?

També vull dir que, almenys per part d’aquests tres síndics,
sempre hem intentat que la Sindicatura de Comptes pogués
avançar i millorar quant al fet que els informes no tenguin tant
de retard, quant a poder fer altres informes com, per exemple,
els que els comentàvem, aquests informes específics que surten
de la iniciativa de la Sindicatura en què intentam analitzar
temes que són d’interès no només per a vostès, sinó per a la
ciutadania, i hem intentat, com deia abans, formar també
personal perquè es puguin fer uns altres tipus d’informes que
puguin ser més interessants per al Parlament, perquè al final el
Parlament és qui ha de conèixer com funcionen determinats
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programes o si tenen èxit o no tenen èxit determinats programes
perquè després puguin ser canviats si és que no funcionen.

En açò encara formam personal, però crec que... en un
parell d’informes o uns quants dels que hem tret que són dels
específics, ho dic per desmarcar-los dels altres, crec que han
aportat coses a aquesta cambra i tots vostès així ho han entès,
fins i tot fent després preguntes o esmenes a la llei pertinent.

Per tant, els volia agrair aquesta dedicació i aquesta atenció
per part meva, i no sé si la resta de síndics voldran fer cap altre
comentari o açò, atès que segurament és la darrera... almenys
d’aquest mandat, la darrera intervenció.

Moltes gràcies.

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

Sí, jo simplement ratificar i reproduir les paraules que els ha
dit el Síndic Major.

I els voldria fer un suggeriment, és a dir, més prest que tard
hauran d’afrontar la redacció o l’actualització de la Llei de la
Sindicatura, jo no sé si el Reglament intern del Parlament ho
permet, però sí almenys als síndics que ja ens anam, perquè jo
som un síndic que ja durà 12 anys dins la Sindicatura, som el
més antic i també el més vell, com poden... i crec que si
observen la sala també som el més vell de la sala.., per tant, si
el Reglament ho permet i vostès ho troben adient, crec que per
fer una bona llei si ens convoquen tant als meus antecessors,
com a mi mateix, com als síndics actuals, a l’hora de fer
aportacions a aquesta futura llei idò... jo els estaria agraït i crec
que sumaria... que sortís una llei adient perquè la Sindicatura
pugui assolir de bon de veres les seves tasques.

I res més, simplement sort en l’elecció dels nous síndics.

(Remor de veus)

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

Bé, només volíem dir això, moltes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies als síndics. Abans d’acomiadar els síndics,
bé, crec que no hi ha cap proposició no de llei per presentar de
cap grup.

Llavors vull aprofitar per acomiadar com toca el Síndic
Major, el Sr. Joan Rosselló i Villalonga, el Sr. Bernat Salvà i
el Sr. Fernando Toll-Messía, agrair-los la seva paciència amb
aquests diputats, que a aquestes hores després dels plens de
vegades estem una miqueta... idò espessos, i sobretot aquesta
presidenta que de tant en tant també ha estat més que espessa
pel cansament del Ple i, bé, agrair-los tota la paciència i
desitjar-los el millor.

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