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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputades. Començarem la
sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, presidenta, Jordi Marí substitueix Pilar Costa. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Assisteix l'Hble. Sr. Joan Rosselló i Villalonga, síndic
major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
acompanyat de l'Hble. Sra. Maria Antònia García i Sastre,
síndica; de l’Hble. Sr. Fernando Toll-Messía i Gil, síndic, i de
la Il·lma Sra. Maria Eulàlia Mas i Espinosa, secretaria general.

I. Escrit RGE núm. 13310/22, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual es tramet l’Informe 208/2022, del Compte General de
la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2020.

II. Escrit RGE núm. 13464/22, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual es tramet l’Informe 213/2022, del Compte General del
Consell Insular de Formentera corresponent a l’exercici
2020.

III. Escrit RGE núm. 13466/22, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual es tramet l’Informe 212/2022, del Comptes General del
Consell Insular d’Eivissa corresponent a l’exercici 2020.

IV. Escrit RGE núm. 13467/22, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual es tramet l’Informe 211/2022, del Compte General del
Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2020.

V. Escrit RGE núm. 13468/22, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual es tramet l’Informe 210/2022, del Comptes General del
Consell Insular de Mallorca corresponent a l’exercici 2020.

VI. Escrit RGE núm. 13470/22, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual es tramet l’Informe209/22, de les subvencions i dels
contractes de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l’exercici 2020.

Demanaria als diputats i als síndics si prefereixen fer o 
presentar tots els informes conjuntament. Perfecte. Passam a la
presentació dels diversos informes.

Té la paraula l'Hble. Sr. Joan Rosselló i Villalonga per fer
l'exposició oral. 

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

Moltes gràcies, presidenta i membres de la Comissió
d'Hisenda, diputades i diputats. En primer lloc, procediré a
presentar l’Informe 208/2022, del compte general de la
comunitat autònoma de l'exercici 2020. L’informe que he citat,
el 208/2022, es va aprovar de forma definitiva pel Consell de
la Sindicatura de Comptes el passat 18 de novembre de l'any
passat, del 2022, i tot seguit es va remetre al Parlament i al
Govern de les Illes Balears. 

Entrant al contingut de l'informe, aquest consta de set
apartats. En primer lloc, una introducció on 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 69 el 2020, que és el mateix nombre que
el 2019, en aquest cas no hi hagut cap variació, ni cap alta ni
cap baixa. Això suposa que l'informe abasta, a més de l'ib-salut
i l'ATIB, 39 entitats dependents, a més de 22 entitats
vinculades i 9 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 14 de les 69 entitats que constitueixen l'àmbit subjectiu. En
canvi, a l'any 2019 hi va haver només 7 entitats que no varen
presentar els comptes. Per tant, com poden entendre, si no ens
han presentat els comptes aquestes entitats no les hem pogudes
tenir en compte a l’hora de la fiscalització.

D’aquestes 14 entitats que no han retut, 11 són entitats
vinculades i 3 són entitats relacionades. Bé, les entitats
vinculades, com dic cada any, són aquelles que no està ben clar
de qui depèn què, per tant, no són dependents en el sentit que
la comunitat autònoma no n'és responsable i, suposadament, en
són responsables altres administracions. Però, és clar, a la
Sindicatura de Comptes li és igual qui en sigui responsable
perquè hem d’entregar els comptes sigui de la manera que
sigui, els hem d’entregar independentment d’a qui estan
vinculats.

En relació amb el segon punt, que recull l'opinió i el
fonament de l'opinió dels tres ens analitzats, és a dir,
Administració General de la comunitat autònoma, Servei de
Salut i Agència Tributària, en relació amb l'administració
general es reflecteix l'opinió d'auditoria que conclou que, tot i
haver-hi 6 limitacions a l'abast i 13 excepcions, el compte de
l'Administració General de la comunitat autònoma a 31 de
desembre de 2020 presenta, en general, la informació d'acord
amb els principis comptables i amb la normativa legal que li és
d'aplicació.

En relació amb el Servei de Salut es reflecteix l'opinió
d'auditoria també, aquesta conclou que, si bé es mantenen les
limitacions a l'abast, 6, i excepcions més significatives dels
darrers informes, són 4, la Sindicatura de Comptes expressa
una opinió favorable amb excepcions sobre els comptes anuals
del Servei de Salut de les Illes Balears corresponents a
l’exercici 2020. Pel que fa referència al Servei de Salut, sí que
hauríem de dir que, tot i que les incidències són poques,
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qualitativament són importants, perquè els incompliments en
matèria de legalitat van lligats a la reiteració i agreujament en
els expedients de revisió d'ofici, és a dir, en expedients on la
despesa s’ha realitzat sense partida pressupostària i sense seguir
els procediments pertinents. El valor d'aquests tipus de
contractes o d’aquests tipus d'actuacions és de 216 milions
d'euros el 2020, davant uns 285 milions el 2019.

Com es pot veure, tot i els esforços per incrementar les
partides pressupostàries per ajustar-se a les necessitats dels
serveis de salut, tot açò sembla insuficient, si bé és cert que en
molts casos no és per una qüestió de manca de pressupost sinó
per mancances reiterades en la gestió dels fons. Atesa
l'excepcionalitat que es va produir a l’exercici 2020 per mor de
la COVID-19, aquest informe sí té un paràgraf d'èmfasi que
recull alguns trets de les actuacions del Servei de Salut per mor
de la COVID-19.

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 dues excepcions, els comptes anuals de
l'ATIB, a 31 de desembre de 2020, presenten en general la
informació d'acord amb els principis comptables i amb la
normativa legal que li és d'aplicació. Açò pel que fa referència
al segon punt.

Pel que fa referència al tercer punt, s'analitza el compliment
de les regles fiscals. Aquest informe del 2020 també conté, com
cada any, una referència al compliment de les regles fiscals,
però el motiu de fer-ho el 2020 rau en no trencar l’estructura de
l’informe perquè aquesta secció ha perdut interès el 2020 i el
2021 perquè, com a mesura contra la pandèmia, el Consell de
Ministres de 6 d'octubre del 2020 va establir la supressió de les
regles fiscals per a l'any 2020 i 2021. Per tant, encara que ho
facem donam el resultat de l’objectiu, però no podem parlar de
compliment o incompliment perquè les regles fiscals estan
suspeses; però per no trencar amb homogeneïtat de la sèrie ho
seguim fent. 

El que no s’ha suspès és el compliment dels terminis per fer
front a proveïdors. En aquest sentit, l'informe també convé 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 2020, hi ha diferents mesures,
queda fixat en 31 dies, davant els 48 dies de l'any 2019, que, de
forma sorprenent, aquests 31 dies, representen un 35% menys
que el valor del 2019. És a dir, en plena pandèmia s’ha pagat
millor que no a exercicis sense que es produís aquesta situació.
Bé, açò en general, serà perquè hi ha hagut menys activitat i a
l’activitat que hi ha hagut no hi ha hagut molts de programes a
abonar-la.

Finalment, l'informe no recull un apartat on es comprova el
compliment de les restriccions que fixa la normativa bàsica de
l'Estat en matèria de retribucions. El motiu és que l’any 2020
va ser un any complicat on es varen haver de reforçar moltíssim
les plantilles en sanitat, educació i serveis socials, amb molts de
contractes temporals i reforços i amb molta activitat variable
que afecta el pes de les productivitats i gratificacions. El fet
d'aquesta temporalitat i el fet d'aquesta excepcionalitat podria
desvirtuar la comparació amb les dades de l'exercici anterior.
És clar, per exemple, record que cada any s’acostumava a pagar

10 milions d'euros en productivitats, per exemple al Servei de
Salut, i el 2022 se’n paguen, per exemple, 22 milions d'euros.
El 2020, perdó, es paguen 22 milions d’euros, es va quasi
doblar, i açò és senzillament perquè es multiplica l’activitat.
Per tant, comparar un any amb un altre és una mica complicat.

Igualment, quan fem..., quan comparam els efectius, els
efectius sempre són a temps complet. Açò vol dir que quan tu
tens cinc contractes per ics hores després els transformes en un
sol contracte a jornada completa de vuit hores. Com que hi va
haver molta activitat variable i molts contractes temporals,
aquesta transformació de contractes temporals a  contractes a
temps equivalent distorsionaria molt la comparació. Per tant,
vam decidir no entrar en la comparativa de les retribucions, per
exemple, a salut, però passava també a  educació i a serveis
socials. Per tant, aquest any no ho hem inclòs. 

Pel que fa al quart apartat de l'informe, aquest corresponen
a l'administració general específicament. En aquest apartat es
recullen les incidències que no tenen prou significació com per
anar a l'opinió, i també aquelles per suposat, les incidències que
van a l’opinió, i oferim les principals dades
economicofinanceres de la comunitat autònoma, així com un
seguit de recomanacions per millorar la gestió dels recursos.
Pel que fa a aquest quart apartat referit a l'administració
general, tocam diferents punts, un dels tants és veure els
pressuposts en matèria de pressupost, en matèria de
comptabilitat financera, pel que fa als pressuposts inicials
aprovats per l'administració general van ascendir a 5.869
milions d'euros que representava un increment respecte de l'any
2019 del 8%. Per al seu finançament es van preveure ingressos
per un import de 4.266 milions d'euros i un endeutament a llarg
termini de 1.563 milions d'euros.

Com a conseqüència de les modificacions de crèdit, aquesta
és la foto inicial, com a conseqüència de les modificacions de
crèdit aprovades durant l'exercici es varen incrementar els
crèdits inicials en 600 milions d'euros, 602, i se situà el crèdit
definitiu en 6.472 milions d'euros, un 14% més en relació amb
l'any anterior, el 2019.

Pel que fa a l’execució del pressupost d'ingressos, va ser del
97,5%, per un import de 6.472, és a dir, de pressupostats n’hi
havia 6.472 i es va executar pràcticament la totalitat dels
ingressos.

Durant aquest exercici es va produir un increment gairebé
generalitzat, en els ingressos tributaris, destacam l'increment de
la recaptació per IRPF, 224 milions, i l'increment, per exemple,
per IVA, que es va incrementar en 68 milions, un 5%. Aquest
increment d'IVA i d’IRPF va compensar la caiguda de l'impost
d'estades turístiques, que va caure un 72%, i la de l’ITP, que va
caure, impost de transmissions patrimonials, que va caure un
12%. Així i tot l'increment de les transferències corrents en 433
milions d'euros, un 13% més, és a causa bàsicament de les
aportacions estatals dels fons extraordinari COVID que van
permetre compensar les previsions de liquidació del model de
finançament. 

Bé, això els pot sorprendre una mica, que en un any com el
2020 la recaptació caigués, però hem de tenir en compte que
quan es liquida, es liquida la recaptació de... l'entrega a compte
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d'un any amb la liquidació de dos anys anteriors. Per tant,
l'increment aquest es per mor de la liquidació de dos anys
anteriors, d’acord? Ho dic per quadrar una mica els nombres,
perquè si no superen una mica. 

En aquest sentit, també hauríem de destacar la pujada del
capítol 9, amb 559 milions d'euros, indicador una altra vegada
que el deute no s'amortitza, sinó que es cobreix amb nou
endeutament, tot açò en una fase expansiva del cicle..., quant
açò..., bé, qui segueixi les polítiques keynesianes no... o
almenys als economistes no ens han mostrat mai açò.

La liquidació definitiva del sistema de finançament
autonòmic corresponent a l'exercici 2018 ha estat positiva amb
814 milions d'euros, un 16% més que la del 2017. Aquest valor,
tot i ser positiu, perquè són 800 milions d'euros d'ingressos, no
s'ha d’interpretar com a tal perquè implica un retard en els
recursos que es podrien haver rebut el 2018 sense esperar al
2020. És a dir, si la liquidació fos zero avui voldria dir que a
l’any 2018 ens haurien tocat 814 milions d'euros més, no? Bé,
açò ja és per qüestions de model de finançament que són una
mica més complicats d'explicar, no?, però bé, té aquestes
distorsions.

I la recaptació líquida, al final, el que s’ha ingressat
efectivament ha estat de 6.177 milions d'euros i suposa un
97,9% dels drets reconeguts.

Amb referència a l'estat d'execució pressupostària de les
despeses, ha estat de 6.146 milions d'euros en obligacions
reconegudes, un 94,96%, és a dir, sobre els crèdits definitius
s'ha executat al final un 90, 95% aproximadament.

La comparació de les dades dels exercicis 2020 i 2019
mostren que el pressupost executat incrementa en 716 milions
d'euros respecte de l'exercici anterior, un 13%. Bàsicament és
per mor d’un augment en 31 milions d'euros, un 4% en el
capítol 1, açò només per a administració general, no Servei de
Salut, que es a causa bàsicament de la contractació de
professorat. 

I després, tot i el petit augment en el capítol 2, hi ha un
augment petit en les despeses de capítol (...), cal dir que la
pujada del 20% en concerts de serveis socials es veu
compensada per la baixada en altres partides degut a la caiguda
d'activitat pel cofinançament. És a dir, hi ha unes partides que
sí que augmenten moltíssim, el 20%, però que es poden cobrir
amb baixades a altres partides de capítol 2, atès que hi va haver
prou menys activitat a determinades conselleries, perquè no es
podien realitzar les activitats. Per l'augment de les despeses, o
sigui, l'increment aquest de despeses també és per mor d’un
augment en 264 milions d'euros del capítol 4 de transferències
corrents, en particular les transferències al Servei de Salut, 178
milions d'euros. 

Cal destacar els 432 milions d'euros dirigits als consells
insulars, un 8% més que s'afegeixen als increments superiors al
19% al 2018, al 19% al 2017 i al 20% al 2016, i també
destacaria un increment del 51% a l'any 2020 de les
transferències als ajuntaments, en part per finançar actuacions
COVID també.

Després, el que explica l’increment de despesa és un
increment de passius financers amb 128 milions d'euros, és a
dir, un 15% més. 

Tot açò compensa una caiguda del 23% en les inversions de
la comunitat autònoma que s'afegeix a la tendència iniciada el
2018, tot i açò cal dir que en aquesta partida s'hi incorporen,
aquesta d’inversions, s’incorporen moltes sentències en matèria
de producció de sòl i reequilibris en els projectes de
col·laboració publicoprivada, per exemple, les autopistes
d'Eivissa. És a dir, les inversions cauen, però perquè són molt
sensibles a una operació o a una altra o a sentències tal vegada
per expropiacions o per responsabilitat patrimonial, i açò fa que
puguin variar molt d'un any a un altre.

També volia esmentar, que crec que serà del seu interès,
atès l’any que fiscalitzam, que és aquest any de la COVID, que
de la despesa imputada al programa 413G, accions públiques
relatives a la COVID, es va disposar de 435 milions d'euros de
crèdit, mentre que només s'han reconegut obligacions per valor
de 300 milions d'euros; és a dir, es va dotar un programa amb
435 i només es van executar 300 milions d’euros.

Pel que fa als pagaments..., hem vist ingressos, despeses
executades i després estrictament els pagaments, han ascendit
a 5.447 milions d'euros, que és el 88% dels crèdits ordenats,
que suposa que 700 d'euros van quedar pendents de pagament,
el 2019 van ser 574 milions i el 2018, 552 milions.

L’Administració de la CAIB presenta al tancament de
l'exercici i en termes pressupostaris un endeutament viu a llarg
termini de 8.565 milions d'euros, amb un increment del 3,3%
respecte a l'exercici anterior. 

Pel que fa a les despeses financeres imputades
patrimonialment varen pujar a 84 milions d'euros, serien
d'interessos, és a dir, a l'any anterior foren... o sigui, van ser
superiors i va ser de 108 milions d'euros. Per tant, la despesa en
interessos va baixar.

D'altra banda, l'import total dels compromisos de despesa
amb caràcter a exercicis futurs, el que coneixem com els
plurianuals, ha disminuït un 13% i se situa en 2.147 milions
d'euros.

Pel que fa al resultat pressupostari, ha estat positiu en 141
milions d'euros davant el resultat negatiu de 244 el 2019, 200
milions negatius el 2018 i els 261 positius de l'exercici 2017.

La CAIB inclou en el compte general el càlcul de romanent
de tresoreria ajustat, que no és res més que el romanent de
tresoreria menys els ajuts per recaptació incerta de l'exercici
corrent, que torna a ser negatiu amb 668 milions d'euros, en
consonància amb el resultat negatiu de 747 milions el 2019, els
menys 467 milions el 2018 i els menys 233 el 2017. Per tant,
duim una ratxa negativa de romanents de tresoreria ajustat de
cinc anys, sempre en negatiu, tenint en compte que aquí ja
s'havia produït l’ajustament d’aquell deute històric reconegut,
açò ja no figura aquí, ja està corregit açò, eh?

Pel que fa a les entitats dependents de l'Administració
General de la comunitat autònoma, que les posam dins l'apartat
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de comptes generals de l'administració general, 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, contractades 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 de Comptes no s'assumeixen com a
pròpies les opinions i excepcions que s'hi posen de manifest,
però sí que ens sembla interessant donar a conèixer les
principals incidències, i per açò es recullen a l’informe.

Pel que fa a l'endeutament de les entitats dependents,
ascendeix a 420 milions d'euros, un 18% més en relació amb el
2019 i un 33% que al 2018. Per tant, des de fa uns anys es
consolida una tendència a disminuir l'endeutament del sector
públic instrumental, no així a la administració general, però sí
al sector públic instrumental. 

Cal destacar, però, que en els darrers anys la CAIB, la
comunitat autònoma ha fet préstecs per 88 milions d'euros a
empreses com IBAVI, SFM i ABAQUA, que és obvi que no
tenen capacitat de tornar i, en la majoria de casos, els préstecs
van acompanyats de plurianuals de la mateixa comunitat
autònoma per cobrir-los. El que els explic jo cada any, és a dir
que la comunitat autònoma fa un préstec a una entitat pública
i, al mateix, temps li dona un plurianual per cobrir els
interessos i les amortitzacions d’aquest préstec..., no ho sé, és
una mica..., sempre havia vengut a dir que és una mica estrany,
però, bé, supòs que deuen ser qüestions d'enginyeria financera
que se m'escapa.

En relació amb el cinquè apartat de l'informe, es refereix al
Servei de Salut de les Illes Balears; en aquest punt, com deia
abans, també, per a l'administració general, es recullen les
incidències que no tenen prou significació com per anar a
l'opinió i aquelles mateixes, i les principals dades
economicofinanceres de la comunitat autònoma, així com un
seguit de recomanacions per millorar la gestió dels recursos.

L'informe també incorpora -com cada any- les objeccions
més substancials dels informes de control posterior realitzats
per la Intervenció, corresponents a l'exercici fiscalitzat.
Nosaltres, per evitar superposicions, les tasques que realitza la
Intervenció no les tornam repetir, però sí que recollim els seus
resultats, d’acord?

Tot i que aquests darrers anys ha millorat la gestió del
Servei de Salut, es posa de manifest la necessitat de continuar
millorant els sistemes de gestió i de control intern del Servei de
Salut perquè el 2020, una mica trastocats per l'efecte de la
pandèmia, que va obligar a reorganitzar molts serveis i
assistència sanitària. No obstant açò, aquest parèntesi, del 2020
i també podríem dir del 2021, no ha de ser un impediment per
continuar amb la millora dels sistemes de gestió, 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.

El pressupost inicial del Servei de Salut per a l'exercici
2020 ascendeix a 1.694 milions d'euros, cosa que suposa
pràcticament la mateixa quantia que la pressupostada
inicialment en el 2019, però açò només pel que es refereix a
pressupost inicial. Tot i aquesta aparent congelació, els crèdits
inicials s’incrementen mitjançant generacions de crèdit, per un
import de 249 milions d'euros, per atendre, entre d'altres,
reconeixements de deute i insuficiències dels crèdits inicials
dels capítols 1, 2 i 4, i sobretot les noves necessitats de despesa
conseqüència de la pandèmia, i resulta, així, un crèdit definitiu
de 1.943 milions d'euros, és a dir, un 10% més quant a crèdit
definitiu que a l’any 2019.

Pel que fa a l'execució pressupostària del Servei de Salut,
ha estat del cent per cent pel que fa als ingressos, amb uns drets
reconeguts de 1.933 milions d'euros. I pel que fa a les despeses,
les obligacions reconegudes han estat de 1.912 milions d'euros
davant els 1.726 de l'any anterior.

D'altra banda, s'informa de l'existència de 47 milions
d'euros d'obligacions meritades en l’exercici i no imputades al
pressupost, mentre que el 2019 van ser de 89, és a dir que una
cosa és el que se liquida pressupostàriament, però després hi ha
47 milions d'euros que no figuraven, que es van posposar per
a l'any següent. Per tant, la despesa real va ser la de 1.912 més
aquests 47 milions d'euros.

Com a novetat d'aquest exercici cal fer notar que, des de la
Sindicatura de Comptes, hem intentat aportar un càlcul ajustat
del que ha representat la despesa en el Servei de Salut derivat
de la pandèmia. No obstant, com que no totes les despeses ni
tots els crèdits generats no han estat a un programa que es va
crear específicament -el 413G, Actuacions públiques relatives
a la COVID- no ha estat possible arribar a una informació
acurada; és a dir, ara mateix no podem, si qualcú ens demana
què es va gastar la comunitat autònoma a l'any 2020 en
COVID, simplement no ho podem dir, perquè les partides no
estaven qualificades com a tals, no?

Aquestes xifres -les del volum de pressupost executat-
posen de manifest la imperiosa necessitat, no només d'ajustar
els ingressos del Servei de Salut per cobrir les despeses d'altres
exercicis, sinó també d'ajustar la despesa a la capacitat real de
finançament de la comunitat autònoma, perquè és evident que
l’evolució del pressupost del 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 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 mai 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 hem dit abans, de despesa
realitzada sense partida pressupostària i sense seguir els
procediments pertinents- per valor de 216 milions d'euros, si
açò fos perquè fos un any de pandèmia, bé, un ho podria tal
vegada entendre, però al 2019 no hi havia pandèmia i va ser de
285 milions d'euros, és a dir, el que es va executar, que s’ha
hagut de fer per revisió d'ofici, vull dir, que no hi havia partida
pressupostària, i el 2018 varen ser 246 milions d'euros.
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Aquesta és la cinquena vegada que faig aquesta advertència,
sense que res no hagi millorat en cinc anys i en una fase
d'expansió econòmica. Veurem què succeeix en els exercicis
posteriors, amb unes fonts d'ingressos que s’alenteixen
juntament amb els efectes de la pandèmia, que han derivat en
acords de millores laborals i retributives que no fan sinó
incrementar el cost de l'assistència, sense que hi hagi cap
contrapartida pel que fa a la qualitat del servei, o almenys que
es pugui valorar.

El Servei de Salut presenta al tancament del 2019 un
endeutament viu de 39 milions d'euros, sense tenir en compte,
és clar, els contractes de col·laboració publicoprivada com Son
Espases, Can Misses, després una desena de centres d'Atenció
Primària, etc., que van per cessions de crèdit, que és un altre
instrument financer que passa una mica com les entitats
vinculades, que al final no és endeutament de ningú, però
qualcú acaba tenint la responsabilitat.

D'altra banda, l'import total dels compromisos de despesa
amb càrrec a exercicis futurs -els plurianuals- disminueixen un
6% respecte del 2019 i se situen en 2.338 milions d'euros, dels
quals 1.513 corresponen a despeses futures inherents als
contractes de concessió d'obra pública i a col·laboracions
publicoprivades.

Vull destacar també el fet que, a finals del 2020, el Servei
de Salut tenia 285 milions d'euros pendents de cobrament de la
comunitat autònoma. 

Finalment, s’ha d’indicar que el Servei de Salut ha tingut un
resultat pressupostari positiu en l'exercici 2020 per valor de 21
milions d'euros, van ser 44 milions d'euros a l'any 2019, i un
romanent de tresoreria ajustat positiu, davant el negatiu de la
comunitat autònoma, per import de 194 milions d'euros.

Pel que fa a l’execució pressupostària del Servei de Salut,
ha estat del 99% quant als ingressos, i del 88%, pel que fa a
despeses. El resultat pressupostari ha estat positiu en 931...,
perdó, aquí em falta una pàgina, açò seria... és que ja saltava a
l'Agència Tributària i s'havien traspaperat.

Per tant, al Servei de Salut, acabam amb un resultat de
tresoreria ajustat positiu per un import de 194 milions d'euros.

Pel que fa a l'Agència Tributària -que és el que m’havia
faltat- una altra vegada, en aquest apartat es recullen les
incidències que no tenen prou significació com per anar a
l’opinió, les principals dades economicofinanceres de l'ATIB,
així com un seguit de recomanacions per millorar la gestió dels
recursos.

Sense entrar al detall de la fiscalització sí voldria donar-los,
almenys, unes dades indicatives de la situació de l’Agència.

El pressupost inicial per a l'exercici 2019 ascendeix a 10
milions d'euros, el que suposa gairebé el mateix pressupost que
a l'exercici anterior, i en els darrers anys el pressupost es
repeteix a l'Agència Tributària, no hi ha increments gaire
substancials, sense que hi hagi cap modificació destacable.

L'execució pressupostària de l'ATIB ha estat del 99% quant
als ingressos, i del 88% pel que fa a les despeses; el resultat
pressupostari ha estat positiu en 936 milers d'euros, i el
romanent de tresoreria també és positiu en 9,2 milions d'euros.

Pel que fa al setè apartat de l'informe, la Sindicatura de
Comptes elabora una liquidació consolidada de tot el sector
públic depenent, no de tot el sector públic instrumental, només
els ens dependents i des del punt de vista administratiu, a partir
dels pressuposts inicials aprovats per aquesta cambra. Com bé
saben, hi ha entitats que no tenen pressupost administratiu, al
qual es fa una transformació del seu pressupost de
funcionament normal a l’administratiu per poder fer aquesta
consolidació. Cal fer esment de la rellevància d'aquesta
consolidació, atès que només així es pot apreciar quin és el
volum real de despesa que el sector públic, en el seu conjunt,
projecta a l'economia de les Illes. De la liquidació consolidada
es desprèn que la despesa de les empreses públiques, consorcis
dependents i fundacions, representa el 14,6% del total, un
percentatge molt semblant al del 2019, que va ser del 15%.

Açò deriva del fet que la capacitat pressupostària del sector
públic instrumental arriba als 921 milions d’euros, és a dir, 921
milions d’euros és la quantitat que gestiona el sector públic
instrumental dependent.

Després els donaré unes dades, als informes de contractes
i subvencions, i donaré unes dades perquè vegin quina és la
dimensió real que té aquest sector públic instrumental, en
comparació amb l'administració general, per exemple. 

Finalment, pel que fa a l’informe, s’ha d’indicar que
s'adjunta un tom d'annexos, on figuren els quadres amb les
dades més rellevants i les fitxes 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 del mateix. 

I amb açò acabaria una presentació, una mica ràpida del
compte general de la  comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam a l'exposició de l'informe 213/ 2022 del
compte general del Consell Insular de Formentera,
conjuntament amb el 212 d'Eivissa, 211 de Menorca i 210 de
Mallorca. Té la paraula el Sr. Síndic. Gràcies.

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

Efectivament, Sra. Presidenta, procedim a presentar els
informes del 2010 al 2013 sobre els comptes generals dels
consells insulars del 2020 i com acostumam a realitzar, farem
la presentació en una sola de presentació, en lloc de quatre
presentacions diferents.
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I per açò demanaria la paraula a la presidenta per al síndic
Fernando Toll-Messía, que és el responsable de l'àrea que ha
dut a terme totes aquestes fiscalitzacions. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Fernando Toll-Messía.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Presentamos los informes 210,
211, 212 y 213, correspondientes a los consells insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera del ejercicio 2020,
que fueron aprobados en el Consell de la Sindicatura, el pasado
22 de diciembre del año 2022. La aprobación y la presentación
de estos informes la hacemos habitualmente de forma conjunta,
a pesar de que se trata de cuatro trabajos de fiscalización
diferentes, son cuatro informes diferentes, pero están
elaborados y redactados de forma simultánea y con técnicas de
auditoría homogéneas.

Estos informes tienen por finalidad analizar de forma
integral la actividad económica y financiera que reflejan las
cuentas generales de cada consell insular, que son colgados en
la plataforma del Tribunal de Cuentas, a la cual nosotros
estamos adscritos, como órgano de control externo, como
Sindicatura de Cuentas las Islas Baleares. 

Las estructuras de estos informes siguen el orden de los
documentos que están establecidos en el Plan de contabilidad
pública y adaptado a la administración local, los consells
insulares tienen tratamiento de administración local, y los
documentos son: balance, cuenta de resultados
económico-patrimonial, los estados en el cambio del
patrimonio neto, estados de flujos de efectivo, liquidación del
presupuesto y la memoria.

De otro lado, en los informes, en cada uno de los cuatro,
dedicamos un apartado a las entidades dependientes y
vinculadas, en las cuales ponemos de manifiesto las relaciones
económicas de estas entidades con su ente madre, o matriz, que
es el consell insular. Al mismo tiempo y aparte de ello,
hacemos una revisión exhaustiva de las cuentas anuales del
Instituto Mallorquín d’Afers Socials y damos una opinión
financiera y unas conclusiones de cumplimiento de legalidad,
teniendo en cuenta el peso significativo de esta entidad, de este
ente, de esta entidad dependiente, que supera el 25% del
presupuesto de su ente matriz, que es el Consell Insular de
Mallorca.

En este informe se contienen 124 recomendaciones, para
mejorar la gestión económico-financiera de estas entidades,
concretamente, son 22 del Consell Insular de Mallorca, 38 de
Menorca, 39 de Eivissa y 25 del Consell Insular de Formentera.
También se adjuntan a cada uno de estos informes, unos anexos
que contienen el marco normativo que hacemos o que
utilizamos como referencia para fiscalizar las entidades y
después fichas individuales de los consells y de sus entidades
dependientes, con los datos más relevantes, así como las

alegaciones que nos han formulado todos los consells a los
informes provisionales, antes de convertirse, por el transcurso
de un mes, en informes definitivos. 

En materia de rendición de cuentas, comentar en primer
lugar que tanto Mallorca e Eivissa aprueban la cuenta general
en plazo, la fecha era el 15 de octubre de 2021; Menorca e
Eivissa rinden fuera de plazo, concretamente rinden el 23 de
noviembre y el 15 de diciembre. 

En segundo lugar, cada uno de estos informes incorpora un
apartado destinado a emitir una opinión financiera, con un nivel
de seguridad razonable y unas conclusiones de cumplimiento
de la legalidad, con un nivel de seguridad limitada, teniendo en
cuenta el número de contratos que hemos estudiado, sobre el
número total de contratos celebrados o formalizados por la
entidad en el ejercicio de devengo de cada uno de los informes
de auditoría que realizamos todos los años. Al mismo tiempo,
también sobre las cuentas anuales del IMAS. En este apartado
se destacan limitaciones al alcance, excepciones y las
incidencias más significativas que se han observado durante el
trabajo de fiscalización. 

En todos los casos, de los cuatro, más el caso del IMAS, se
emite una opinión favorable con salvedades, es decir, se
concluye que, excepto por posibles efectos de las limitaciones
al alcance, descritas en las incidencias que realizamos, las
cuentas anuales se han presentado de acuerdo con los
principios contables y la normativa legal que es de aplicación. 

Del resto de entidades dependientes de los consells,
excluido el IMAS, se hace una revisión formal y un análisis
general de sus cuentas anuales, así como de los informes de la
intervención o, en su caso, de auditorías externas que se hayan
realizado a estos entes. En todo caso, la Sindicatura no asume
como propias las opiniones y las excepciones que se hayan
puesto de manifiesto.

Ya entrando en el contenido de los informes y resumiendo
sus principales datos, en cuanto al ámbito subjetivo, aparte de
los cuatro consells, están sus entidades dependientes y
vinculadas, en el Consell Insular de Mallorca son 10
dependientes y 13 vinculadas, al igual también las mismas
cifras que en Menorca.; en Eivissa son 4 y 5, y en Formentera
no tienen ni dependientes ni vinculadas, con lo que en total son
59 entidades, cuatro consells, 24 dependientes y 39 vinculadas. 

En materia del cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto, para
el ejercicio 2020 se había establecido con carácter previo, en
materia de estabilidad presupuestaria un 0% del PIB y un
objetivo de deuda pública del 2% del PIB. En materia de regla
de gasto, inicialmente no podía superar el 2,9% del PIB. Sin
embargo, y como consecuencia de la COVID, al objeto de
poder dotar a las administraciones públicas de los recursos
suficientes para hacer frente a los gastos extraordinarios
provocados por la pandemia y siguiendo recomendaciones de
la Unión Europea, el Consejo de Ministros del 6 de octubre de
2020, aprueba la suspensión de reglas fiscales.

Por tanto, para la liquidación del presupuesto del ejercicio
2020, de las auditorías que estamos comentando, estaban
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suspendidas los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda
pública y regla de gasto. No así el articulado de la LOFCA, Ley
orgánica de financiación de comunidades autónomas, ni la
materia tampoco de haciendas locales, en lo que hacen
referencia a normativa aplicable a haciendas locales, que son
las que rigen en los entes que estamos comentando. Tampoco
siguen deuda comercial, como ha comentado antes el Síndico
Mayor, respecto a la comunidad autónoma, pues (...) de los
consells insulares en ese sentido, tanto Mallorca, Menorca e
Eivissa incumplieron en dos meses el plazo de 30 días de pago.
Formentera lo incumplió en el tercer y cuarto trimestre del
2020. 

Como hemos dicho anteriormente, en el apartado
administración general, la opinión de auditoría financiera y las
conclusiones del cumplimiento de legalidad de las cuentas que
hemos fiscalizado, es favorable con excepciones en los cuatro
supuestos. En el caso de Mallorca, hay 4 limitaciones y 10
excepciones, con 8 conclusiones de legalidad. Menorca,
siguiendo el mismo orden de limitaciones, excepciones y
conclusiones, son 7, 11 y 14. Eivissa, 9, 15 y 17. Y Formentera,
7, 14 y 13. En este apartado informe, lo que analizamos son las
cuentas rendidas desde las vertientes económico-patrimonial y
presupuestaria. 

En la materia de vertiente económico-patrimonial, el
balance de situación al cierre del 2020 de los consells,
siguiendo el orden de Mallorca, Menorca, Eivissa y
Formentera, en materia de activos serían 1,371 millones; 149;
370 y 92. En la valoración del activo no corriente, hay que
destacar que los cuatro consells, el correspondiente inventario
de bienes y derechos y su relación con la contabilidad, presenta
deficiencias muy significativas, por la falta de inventario y la
contabilización de los inventarios de los activos. En el epígrafe
de deudores presupuestarios de cada consell insular, el saldo
que presenta a 31 de diciembre, son 52 millones, 10, 15 y 12
respectivamente.

En materia de anticipos a cuenta del sistema de financiación
definitivo de los consejos insulares otorgados a la comunidad
autónoma en el periodo 2008-2013, al cierre del ejercicio 2020,
es el siguiente: al CIM, al Consell Insular de Mallorca, según
esta liquidación, le correspondían 124 millones, ya había
cobrado 25 en el ejercicio 2008, le restaban pendientes de
cobro 99. En el 29 de diciembre de 2018, firma el protocolo de
intenciones con la comunidad autónoma para desarrollar lo que
establece la Ley de financiación de consejos insulares en
materia de liquidación de estos anticipos. Sin embargo, el
Consell Insular de Mallorca no ha registrado el cobro, el
derecho de cobro, mejor dicho, por las anualidades pendientes
de cobro, que, de acuerdo con las cifras que hemos comentado,
son 74 millones.

En la resolución de la consellera, el ejercicio en materia
de..., perdón, del Consell Insular de Menorca, en la resolución
de la consellera arrojaba un resultado negativo de 16 millones,
pero posteriormente, el 18 de mayo de 2019, se firma un
convenio, ya lo explicamos hace unos días cuando
presentábamos las fiscalizaciones de los consejos de 2019, hace
muy pocos días que los presentamos y explicábamos esta
circunstancia. En esta resolución se condona al Consell Insular
de Menorca 8 millones de deuda, por los anticipos ya

abonados, y se compromete a financiar, por una cifra
aproximada de 8,5 millones de euros, los gastos derivados de
la ejecución de las sentencias judiciales por condena por
responsabilidad patrimonial referentes al Plan territorial
insular, aprobado en el año 2003, y, en contrapartida el Consell
se compromete a abonar los gastos inherentes a las sentencias
de finalización del recurso contencioso-administrativo que,
como explicamos el otro día, se hizo ya posteriormente y se
materializó.

En el Consell Insular de Eivissa, según esta liquidación, le
corresponden 8,4 millones,  de los cuales ya había cobrado 6 en
los ejercicios 2008 y 2009, por lo cual restaban pendientes de
cobro 2,4. En el momento de elaborar este informe tampoco
habían formalizado el convenio para determinar la exigibilidad
del saldo de liquidación positivo a favor del consell.

Respecto ya al pasivo del balance de situación a 31 de
diciembre el endeudamiento, incluidas, si procede, las
liquidaciones a devolver al Estado, son las siguientes: en el
caso de Mallorca son 101 millones, Menorca 3, e Eivissa y
Formentera 0.

La cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio
2020 presenta las siguientes cifras, tanto operaciones no
financieras como financieras se sustancian en neto, del Consell
Insular de Mallorca de 79 millones, 8 Menorca, 19 de Eivissa
y 4 Formentera. 

Ya en la vertiente presupuestaria, el presupuesto inicial más
modificaciones de crédito y, como consecuencia, el resultado
definitivo de cada consell, son las siguientes. Mallorca salía
con un presupuesto inicial de 471 millones, más 261 de
modificaciones, es un definitivo de 732. Menorca eran 98 de
inicial, 18 de modificaciones, 116 el definitivo. Eivissa eran 89,
más 33, es un definitivo de 122. Y Formentera salía con 30 de
inicial, más 4 de modificaciones, son 34 de definitivo.

Además de estos datos caben destacar los 241 millones de
euros del presupuesto definitivo del IMAS, al cual, como
hemos comentado antes, en el informe le dedicamos un
apartado especial, dado que supera el 25% del importe del
presupuesto del Consell Insular de Mallorca y, al mismo
tiempo, dado que se nutre fundamentalmente del 96% de la
transferencia corriente y de capital que le hace el Consell al
IMAS para poderse financiar. 

En esta materia, en materia de financiación de los consejos
y tipología de recursos, cabe destacar que de los recursos
percibidos por el Consell Insular de Mallorca, que son 415
millones, el 71% de estos proceden de la comunidad autónoma,
mientras que el 11% son recursos propios. En Menorca los
recibidos de la comunidad autónoma son un 73% y un 8% de
recursos propios. En Eivissa son un 70% y un 13%. Y en
Formentera lo aportado por la comunidad autónoma es un 36,7
y recursos son un 48,5. Esta cifra engaña, pero, claro, hay que
tener en cuenta, en el caso de Formentera, que tiene una doble
naturaleza, no solamente es un consejo insular, también es un
ayuntamiento, tiene esa doble naturaleza jurídica, por lo cual,
claro, los recursos propios son muchísimo más potentes que en
el resto de entes porque se nutren de impuestos propios, como
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se nutren los ayuntamientos y participación de los ingresos del
Estado, etc.

En materia de ejecución del presupuesto de gastos este
informe no difiere mucho del ejercicio anterior, que ya
estuvimos comentando hace unas semanas. En el caso del
Consell Insular de Mallorca la ejecución es muy baja, es de un
60%, y hay mucha diferencia entre la ejecución de gastos
corrientes y la ejecución de capital, en gastos corrientes es un
91%, en capital un 23%.

En cuanto al IMAS el nivel de ejecución es más alto, es del
88%, de los cuales un 93,2 son operaciones corrientes y un
28% son operaciones de capital. En el caso de Menorca el nivel
de ejecución es de un 68,2, de los cuales hay un 88,7% de
operaciones corrientes y un 33,2% de operaciones de capital.
Y en el de Eivissa el nivel de ejecución es de un 73,2%, con un
80,4% de corriente y un 60% de capital, es el que ha ejecutado
más inversiones de capital de los tres consejos insulares. Por
último, en Formentera la ejecución de gasto llega al 85,4, en
operaciones corrientes 93,3 y en capital un 50,5.

El resultado presupuestario ajustado es positivo en todos los
consejos insulares: en Mallorca son 37 millones, en Menorca
11, Eivissa 3 y Formentera 2. En materia de expedientes de
reconocimientos extrajudiciales de crédito, aprobados en cada
consell durante el ejercicio 2020, los importes son: 1,6
Mallorca, 1,7 Menorca, 600.000 euros Eivissa y 2 millones
Formentera, además, están los 3 millones del IMAS.

Por último, y en materia de remanente de tesorería para
gastos generales para el ejercicio de 2020, el remanente total,
descontando el dudoso cobro y el exceso de financiación
afectada, arrojaría un neto de Mallorca de 36 millones, 29 para
Menorca, 85 millones en Eivissa y 16 millones en Formentera. 

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputadas. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam al sisè i darrer punt de l'ordre del dia d'avui
que consisteix en el debat de l'escrit RGE núm. 13470/22,
presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
mitjançant el qual tramet l'Informe 209/2022, de les
subvencions i dels contractes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears corresponent a l'exercici 2020. Té la paraula
l'Hble. Sr. Joan Rosselló i Villalonga per fer l'exposició oral. 

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. L’Informe 209/2022, de les
subvencions i contractes de la comunitat autònoma
corresponent a l'exercici 2020, es va aprovar de forma
definitiva pel Consell de la Sindicatura el passat 22 de
desembre del 2022, i tot seguit es va remetre al Parlament i al
Govern de les Illes Balears. 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 compleixen les
disposicions legals i reglamentàries que els són aplicables i
permetre un judici amb un nivell de seguretat limitada, atès que
la dita fiscalització se circumscriu únicament a les mostres
d'expedients seleccionats i als procediments descrits a
l'informe. 

A les darreres presentacions d’aquests tipus d'informes he
remarcat que, sens dubte, aquest és l'informe més important pel
que fa a l'àrea de comunitat autònoma de les Illes Balears, atès
que aquestes dues activitats són les més importants, la
subvencionadora i la de contractes, que realitza la comunitat
autònoma atenent els nombres que després els descriuré.

En aquesta ocasió l'informe esdevé encara més important
atès que el 2020 hi ha un increment de la contractació al Servei
de Salut i una sèrie de convocatòries d'ajuts addicionals a les
habituals per mor de les despeses derivades de la COVID 2019.
Per tant, tot i que s'ha intentat incloure a la mostra contractes i
ajuts relacionats amb la COVID, el volum tan gran de
contractació i subvencions segueix provocant que, tot i els
esforços que realitza la Sindicatura de Comptes, queda un
importantíssim volum d'activitat que queda sense fiscalitzar.

Entrant ja al contingut de l’informe, que consta de set
apartats, en el primer punt de la introducció es delimita, entre
d'altres qüestions, l'àmbit subjectiu de l'informe que contempla
la comunitat autònoma, el Servei de Salut i l'Agència
Tributària, així com el sector públic instrumental de la
comunitat autònoma. També s'estableix en aquest punt 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 d'ajuts el 2020, per la banda de subvencions i ajuts, el
nombre d'ajuts el 2020 per a l'administració general de la
comunitat autònoma corresponen a 122 línies de subvencions
en convocatòria, amb uns 11.296 beneficiaris, més 166
beneficiaris de subvencions directes. Tot plegat, les obligacions
reconegudes pugen a 104 milions d'euros davant els 159 que hi
va haver de forma conjunta el 2017 i el 2018. S'hauria de fer
una idea de la dimensió d'aquestes ajudes, considerant que del
2015 al 2016 els ajuts concedits van resultar només en 58
milions d'euros durant dos exercicis, al 2017-2018 va ser de
159 milions d'euros, en dos exercicis, però aquest informe
només és d'un exercici i, per tant, el nombre de subvencions o
línies d'ajut ha augmentat considerablement.

Aquest any 2020 s’han fiscalitzat també els ajuts del sector
públic instrumental, cosa que no havien fet a l’any 2017-2018,
als exercicis 2017, 2018, amb un volum de 70 milions d'euros
que afecten 14.800 beneficiaris de les diferents convocatòries
i tres beneficiaris directes. És a dir, com poden veure el sector
públic instrumental quasi maneja el mateix volum d'ajudes, una
mica més baix, però va dirigit a molts més beneficiaris.

Pel que fa als contractes... Bé, no he de dir que tant ATIB
com Servei de Salut no tenen línies d'ajuda, per suposat, només
afecta l'administració general i el sector públic instrumental.
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Pel que fa als contractes, perquè en tenguin una idea,
parlam d'uns 862  contractes per part de l'administració general
de la CAIB, dels quals 341 són menors, per un import de 51
milions d'euros, dels quals 4 milions d'euros corresponen a
menors. És a dir, amb 341 milions d'euros..., perdó,... s'han
gastat 4 milions d'euros en 341 contractes menors i la resta en
contractació ordinària.

Pel que fa al sector públic instrumental, l'activitat
contractual es refereix a 1.000 contractes, 1.094, amb unes
obligacions de pagament de 153 milions d'euros, és a dir, un
nombre una mica més elevat de contracte, però gairebé tres
vegades el seu import.

Esment a part mereix el Servei de Salut, amb uns nombres
encara més rellevants, ens referim a uns 2.216 contractes, amb
unes obligacions de 200 milions d'euros. Perquè en tenguin una
idea, entre el 2017 i el 2018 es van licitar 2.723 contractes per
140 milions d'euros. Per tant, el que volem dir és que al 2020
l'activitat subvencionadora i de contractes ha estat molt més
elevada que no a la resta d’exercicis.

També cal esmentar que 48 dels contractes de Salut s'han
tramitat com d'emergència davant un 26% de la CAIB. Per tant,
tot i que es faci una revisió que permeti aportar una seguretat
limitada a la fiscalització és indispensable establir uns criteris
de mostreig, en aquest cas s'han escollit en relació amb les
subvencions, a part de remarcar que no es fiscalitzen les
subvencions finançades amb fons europeus, caldria explicar
quins han estat els criteris de fiscalització que s'han seguit.

Pel que fa a les ajudes sense convocatòria, és a dir, ajudes
directes, s'han analitzat un total de 5 subvencions sense
convocatòria, 4 de la comunitat autònoma i 1 del sector públic
instrumental; 4 dels ajuts van ser triats per import i 2 van ser
escollits de forma directa pels auditors de la Sindicatura de
Comptes. 

Pel que fa als ajuts amb convocatòria, s'han seleccionat 8
línies, 4 de la CAIB i 4 del sector públic instrumental, 6 per
major import i 2 dirigides. Al mateix temps, s'han seleccionat
per a cada línia 5 beneficiaris per import.

En relació amb els contractes, també cal remarcar que no
s'han fiscalitzat els contractes d'emergència del Servei de Salut,
que ja van ser objecte de revisió per l'Oficina anticorrupció i
s'ha escollit la mostra entre els contractes d'emergències
adjudicats a partir del mes de juliol del 2020, la mostra de
l’Oficina Anticorrupció va ser fins al juny del 2020, per tant
per no superposar les feines vam fer del juliol cap endavant. 

En total, de la comunitat autònoma s'han seleccionat 9
expedients de contractes no menors, 8 corresponents a
l'administració general de la CAIB i 1 a l'ATIB. Els expedients
s'han seleccionat per més import i 4 són contractes
d'emergència.

Pel que fa als contractes menors, s'han analitzat 11
contractes, 10 que corresponen a l'administració general de la
CAIB i 1 a l’ATIB, dels quals tots van ser escollits de forma
aleatòria.

Del Servei de Salut s'han escollit 8 contractes no menors,
tots els quals s'han seleccionat segons el criteri de més volum
i s'han tingut en compte 4 contractes d'emergència.

Finalment, s'han analitzat 10 contractes menors de forma
aleatòria. Del sector públic instrumental s'han escollit 6
contractes no menors, tots seleccionats segons el criteri de més
volum, tenint en compte 2 d'emergència, i finalment se s’han
analitzat 10 contractes menors de forma aleatòria entre tot els
sector públic instrumental. Per tant, en total a l'informe s'han
revisat 23 contractes ordinaris i 31 contractes menors. El
nombre de contractes d'emergència revisats és de 10.

En relació amb el segon punt de l'informe, que recull
l'opinió i el fonament de les conclusions en relació amb
l'activitat subvencionadora de la comunitat autònoma, ja he dit
que el Servei de Salut i l'ATIB no tenen aquesta activitat, es
recullen les principals incidències que s'han obtingut durant la
feina de fiscalització, i després es presenten detallats per òrgan
convocant i per expedient totes les incidències obtingudes.

En relació amb l'administració general... sempre en relació
amb les convocatòries d'ajuts o als ajuts directes, es reflecteix
l'opinió d'auditoria que conclou que, tot i haver-hi 4 limitacions
a l'abast, una de les quals afecta la manca de comunicació de
les subvencions de més d’11 entitats, entre les quals hi ha
Semilla, l’Agència d’Estratègia Turística, l’IBE Energia, etc.,
és a dir, aquests ens, més 8 més no han retut cap informació en
relació amb subvencions, i una sèrie d'excepcions que es
recullen a l'informe particular, 49 excepcions que afecten uns
quants d’expedients, hi ha tots els expedients de la mostra,
l’activitat subvencionadora de l'administració general de la
CAIB i del sector públic instrumental 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.

Tot i que aquesta valoració en conjunt de l'activitat
subvencionadora, s'ha de destacar, en primer lloc, que no es
troben incidències preocupants a les convocatòries realitzades
des de les conselleries, les incidències que més trobam són
manca de diligència a l'hora que l'entitat concessionària
exigeixi les condicions de justificació, com una memòria
assenyalant que l'objecte de la subvenció s'ha complert, o la
manca generalitzada dels informes d'avaluació de l'impacte de
les subvencions, per justificar la seva conveniència i
continuïtat.

Bé, posam aquests dos requisits perquè són exigibles per
llei i el que diem és que, quan es dona una subvenció, una
vegada s’ha donat, aquí s’ha acabat la feina, no?, i, en canvi, la
llei exigeix que hi hagi una valoració d’aquest programa per
considerar si s'ha de repetir o no a l'exercici següent.

En segon lloc, en relació amb les subvencions, voldria
destacar que hem trobat incidències molt significatives en la
gestió dels ajuts concedits per la FISIB, per una banda, i
després l'Institut d'Estudis Baleàrics i l'Institut d'Indústries
Culturals.

Pel que fa a la FISIB, la Fundació d'Investigació Sanitària,
el problema rau en què els beneficiaris no acompleixen amb
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l'establert a les bases pel que fa al seguiment dels ajuts, és a dir,
les bases estableixen que hi hagi unes memòries de resultats i
justificació íntegre dels parcs percebuts, cosa que no existeix,
que no s’ha donat..., i també, l’altra incidència és que la
justificació és inferior a l'import concedit i, en canvi, no s'han
reclamat els recursos sobrants per part de la direcció. 

Tots els ajuts tenen a veure amb projectes lligats amb la
COVID i concedits a investigadors de la mateixa FISIB, és a
dir, la FISIB treu una convocatòria per a investigadors de la
FISIB, se'ls donen uns recursos, quan s'han de justificar no es
justifiquen completament, sempre sobren recursos i en lloc de
reclamar aquests ajuts, el que fan els investigadors és que se’ls
queden per a altres projectes que no són els projectes per als
quals havien rebut la subvenció, d’acord? Bé, açò s’ha posat de
manifest, el FISIB no ha al·legat res i, per tant, aquestes
incidències es consideren com a definitives, perquè no hi va
haver al·legacions.

Pel que fa a l'Institut d'Estudis Baleàrics i a l'Institut
d'Indústries Culturals, ambdós inscrits a la Conselleria de Fons
Europeus i Cultura, Universitat i Cultura, les incidències són
encara més preocupants pel seu contingut i la seva reiteració,
que indiquen una manca greu de control sobre tot el procés de
justificació.

Pel que fa a l'Institut d'Indústries Culturals, la incidència
principal és que ha resultat més que evident que, tot i que la
convocatòria ho excloïa, els beneficiaris han contractat
familiars directes, per tant, aquestes nòmines no podien servir
com a part de la justificació. La direcció de l'ens de l'Institut
d'Estudis Baleàrics respon que els processos de justificació no
han acabat, però no aporta cap informació sobre el mateix, dos
anys després d'haver-se concedit l'ajut. Pel que fa a l'Institut
d'Estudis Baleàrics, encara, si cal, és més greu, cal recordar que
a l’Informe 193/2021, sobre subvencions i contractes de CAIB
2017-2018, ja posàvem de manifest que la revisió dels comptes
justificatius presentava moltes mancances, de fet, vam denegar
opinió sobre aquesta entitat; bàsicament no es comprovava cap
factura, ni si s’acomplien els requisits fixats a les bases. En el
seu moment, la direcció de l'ens va informar que s'havia
procedit a sol·licitar reintegraments corresponents a tres o
quatre expedients que s’havien fiscalitzat, i que en algun cas es
va denunciar alguns beneficiaris a la Fiscalia.

Pel que fa a aquest informe, només referit al 2020, de la
revisió dels comptes justificatius, es deriva que hi ha una clara
heterogeneïtat en el seu control, depenent del tècnic que la
revisa. En alguns casos es donen per bones factures, que són
clarament no llegibles, entre les quals honoraris abonats
directament als mateixos beneficiaris, o a familiars, o a través
d'empreses interposades, i, per tant, en algun cas s'hauria de
revisar l’import de la subvenció concedida i exigir el seu
reintegrament. En altres expedients en canvi, aquestes mateixes
partides no són considerades, i no s’abonen; és a dir, si et toca
un tècnic, tal vegada te va bé, i si et toca un tècnic tal vegada
et va malament. Açò evidentment dins una administració és
intolerable, perquè els criteris de valoració dels comptes
justificatius han de ser els mateixos per a tothom. No consta de
cara al 2020 que s'hagi iniciat cap revisió dels comptes
justificatius esmentats per la Sindicatura de Comptes, ni que
s'hagi iniciat cap previsió de les quanties concedides. 

També consta a l'informe, el resultat de la petició
d'informació sobre la situació dels expedients del 2018, alguns
dels quals, com he comentat abans, són beneficiaris d'ajuts el
2020. És a dir, també hem revisat, per açò la mostra era
dirigida a aquells beneficiaris o línies que presentaven
incidències significatives el 2018, van ser també escollides a
l’any 2020, per comprovar que allò fos un fet puntual, o que fos
reiteratiu.

Aleshores, aquesta informació s’ha tornat demanar, bé,
sabem que s’havien iniciat uns expedients..., hi havia unes
resolucions de revocació de la subvenció, sabíem que açò havia
succeït, però no sabíem quin havia estat el resultat. Aleshores,
aquesta informació es va tornar demanar per part de la
Sindicatura de Comptes, una vegada aprovat l’informe definitiu
i abans d'aquesta presentació. Des de l'Institut d'Estudis
Baleàrics s’ha informat que una resolució de revocació s'ha
anul·lat, en una altra el beneficiari ha tornat 47.000 euros dels
50.000 o 49.000 i busques que havia rebut, i d’una tercera, s’ha
revisat l’import a tornar, sense que..., s’havien donat 30.000
euros i al final només n’han hagut de tornar 3.000, sense que
s’entengui el càlcul de l’import, ni que hi hagi cap informe
jurídic que avali acceptar les al·legacions dels beneficiaris,
precisament amb l’expedient que els publicitants presentaven
honoraris, qüestió que no contemplava la convocatòria i
contempla, excepcionalment i justificadament, la Llei de
subvencions. 

És a dir que, al final, l’Institut d’Estudis Baleàrics avala que
hi hagi familiars que cobrin..., beneficiaris que cobrin..., -
perdó-, o sigui sol·licitants de la subvenció que puguin cobrar
i familiars de beneficiaris de subvenció que puguin cobrar,
sense que hi hagi un informe jurídic, tot i que la convocatòria
mateixa diu que açò no es pot fer. D’acord?

Val a dir que ni l’Institut d’Estudis Baleàrics, ni l'Institut
d'Indústries Culturals, no han al·legat cap de les incidències
detectades, és a dir, aquest informe es va enviar, com s'envien
tots els informes a aquesta entitat, i ni tan sols han respost.

Finalment, aquest apartat recull un total de 13
recomanacions, ens referim a subvencions, que, de seguir-se,
haurien de permetre a la comunitat autònoma una gestió més
acurada dels expedients de subvencions i facilitar també el
compliment dels objectius d'eficiència i eficàcia.

Pel que fa al tercer punt, que es refereix a contractació, es
recull l'opinió i el fonament de les conclusions en relació amb
l'activitat de contractació de la comunitat autònoma, desglossat
per conselleries i organismes autònoms, l'ATIB, el Servei de
Salut i el sector públic instrumental, sempre desglossat per
òrgans gestors. 

Pel que fa a l'Administració general de la comunitat
autònoma, cal assenyalar una limitació a l’abast significativa,
que també és reiterativa en el temps, atès que hi ha diferències
significatives entre la relació de contractes que ha facilitat
l'administració general de la comunitat autònoma a la
Sindicatura de Comptes i la informació que figura a la
plataforma de contractació del sector públic. És a dir, són dues
bases de dades diferents que no quadren, quan hauria de ser,
evidentment, la mateixa. Per açò no es pot afirmar que la
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informació que hi consta, comprengui la totalitat de l'activitat
contractual, i la Sindicatura de Comptes no pot garantir la
integritat i exactitud de la relació del nombre de contractes i
dels seus imports que ha facilitat l'administració general de la
comunitat autònoma, durant l'exercici fiscalitzat 2020.

La limitació a l'abast descrita, suposa una greu restricció a
la fiscalització d'aquest apartat a l’informe. Aquesta limitació
té un efecte important en el grau de representativitat de la
mostra de contractes escollida per fiscalitzar, tot i que s’ha
tingut en compte la informació de les dues fonts de dades a
l'hora de definir la mostra. És a dir, el que ens reten són bases
diferents, no són la mateixa informació, però per treure la
mostra, nosaltres, al final, el que acabam fent és: ho ajuntam tot
i traiem una mostra conjunta de dues poblacions separades.

Tot i açò, atès que és una fiscalització amb seguretat
limitada, excepte per les incidències més significatives
recollides a l’informe, n’hi ha 10 a l’opinió, l'activitat
contractual de l'administració general de la CAIB 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, així com succeeix amb la
comunitat autònoma, però de forma molt més generalitzada,
ens trobam amb una sèrie de limitacions a l'abast, 10, que han
afectat molt la tasca fiscalitzadora de la Sindicatura de
Comptes. Per resumir-les, es tracta que la informació se'ns
transfereix d'una forma molt confosa, no menors que no ho són,
sense depurar, errors en els imports, sense classificar per tipus
de contractes, i que a diferents comprovacions es produeixen
diferències significatives en imports totals y nombre de
contractes. Aquestes limitacions no han variat des dels informes
referits als exercicis 2017-2018 i 2015-2016; és a dir, amb el
Servei de Salut, com aquell que diu, sempre estam igual: ens
envien una base de dades i aquella base de dades s’ha de
depurar moltíssim, perquè no hi ha res que quadri, i hi ha
menors de 400.000 euros, per exemple, és impossible que un
menor sigui de 400.000 euros. Per tant, hi ha un problema amb
base de dades, que mai no ens ve depurada i que l’hem de
depurar nosaltres. Bé, més que res... es pot fer la feina, però
una cosa és fer la feina i l’altra, com que tu no estàs segur del
que t’han enviant, que allò sigui el correcte o no. Bàsicament
aquest és el problema.

Com deia abans, per a l’administració general, aquestes
limitacions suposen una limitació a l'abast de 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 de Comptes no pot garantir la
integritat i l'exactitud de la relació del nombre de contractes i
dels seus imports, que ha facilitat el Servei de Salut durant
l'exercici del 2020.  

Aquesta limitació té un efecte important en el grau de
representativitat de la mostra de contractes escollida per
fiscalitzar. Tot i aquest problema, en relació amb aquesta
mostra de contractes que nosaltres hem fiscalitzat, per tant, per
açò hi ha un grau de seguretat limitat, sí que podem dir que,
excepte per les incidències més significatives descrites, n'hi ha
21 només a l'opinió, que es repeteixen a molts dels expedients,

l'activitat controlada del Servei de Salut de les Illes Balears 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 sector públic instrumental en matèria de
contractació, ens tornam trobar una sèrie de limitacions a
l'abast, dues en particular, que afecten 12 entitats públiques,
que han afectat la tasca fiscalitzadora de la Sindicatura de
Comptes. Es tracta de limitacions que es refereixen que no ens
han informat dels contractes, ni subvencions, algunes tampoc
ho van fer a l’any 2017-2018 i, per tant, tots aquests contractes
i subvencions, que desconeixem, no han pogut ser fiscalitzats.

Hi ha ens que és evident que no realitzen subvencions, no
tenen convocatòria de subvencions, però d’altres, com he dit
abans, com SEMILLA, com l'AETIB i algun altre que he
comentat, aquests sí que tenen línies de subvencions i de més
importants, i, en canvi, no reten aquesta informació. A més, per
a la majoria d'entitats que sí han estat fiscalitzades, aquestes no
han aportat la documentació sol·licitada i han dificultat la tasca
de fiscalització.

Aquestes limitacions, una altra vegada, suposen una
limitació a l'abast de la fiscalització d'aquest apartat de
l'informe i per açò, de bon segur, que la informació que hi
consta no comprèn la totalitat de l'activitat contractual.
Evidentment, si no ens ho han retut, ja no és una qüestió que hi
hagi errors, sinó que no disposam de cap informació. Per tant,
la Sindicatura de Comptes no pot garantir la integritat i
l'exactitud de la relació del nombre de contractes i dels seus
imports que han realitzat els ens del sector públic instrumental
de la comunitat autònoma durant l'exercici 2020.

Aquesta limitació torna a tenir un efecte important de la
gran representativitat de la mostra de contractes escollida per
fiscalitzar. En aquest sentit, voldria recordar les dades que he
dit al principi sobre contractació, les que he referit al sector
públic instrumental i, com poden comprendre, si tenim un
problema que hi ha moltes entitats que no ens reten ni
contractes ni subvencions, i el sector públic instrumental
gestiona quasi tants contractes i subvencions com la comunitat
autònoma i l’administració general i el Servei de Salut, aquesta
mancança, evidentment, ja indica que tenim un problema, una
limitació a l'abast prou important perquè deixam de fiscalitzar
o almenys tenir en compte una gran part dels contractes del
sector públic instrumental. 

Tot i açò, atès que és una fiscalització amb seguretat
limitada, excepte per les incidències més significatives
descrites, 21 només a l'opinió, és a dir, si anassin a l’informe
encara n’hi ha moltes més, l'activitat contractual de les entitats
fiscalitzades 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.

Finalment, aquest apartat recull un total de 48
recomanacions, aquest informe, vull dir, recull un total de 48
recomanacions que, si se seguissin, haurien de permetre a la
comunitat autònoma, amb 3 recomanacions, a l'ATIB, amb 6
recomanacions, i al Servei de Salut, amb 6 recomanacions, i al
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sector públic instrumental, 12 recomanacions, una gestió més
acurada dels expedients de contractació.

Res, amb açò he fet un resum molt accelerat, perquè avui fa
moltes hores que són aquí i no em voldria estendre més, però
després respondré totes les preguntes que es puguin plantejar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per tal de formular preguntes o observacions tot
seguit procedeixen les intervencions dels grups parlamentaris.
El síndic major pot contestar globalment o individualment.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Costa,
per un temps de quinze minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull donar la
benvinguda i les gràcies als síndics, també als acompanyants i,
evidentment, per donar-nos informació en relació amb tots
aquests informes.

Bé, jo havia apuntat algunes coses, però jo crec que s’haurà
de prioritzar perquè, atès el darrer informe que s’ha presentat,
crec que les qüestions, evidentment, més significatives es
troben en aquest darrer informe, sense perjudici que faci una
pregunta en relació amb el Consell Insular de Menorca,
sobretot pels retalls de premsa que han sortit darrerament, no? 

Les informacions publicades a premsa detecten possibles
fraccionaments de contractes per la contractació dels mateixos
professionals a l’Institut Menorquí d'Estudis. Voldria
preguntar-li si en tenen o no constància, si pot aportar alguna...,
si han contrastat o no que això sigui cert, en fi, si ens poden
donar alguna informació en aquest sentit.

I la resta, ja em dedicaré als darrers informes, perquè crec
que, evidentment, és clarament el més xocant, perquè ens
entenguem. En primer lloc, jo li voldria preguntar, ens
preocupa -com crec que no pot ser d'altra forma- tot el que
refereix a la contractació d'emergència de l’exercici 2020, per
què? Idò evidentment, perquè va ser un exercici extraordinari
i la contractació d’emergència, també, creiem que requeriria
una fiscalització extraordinària. Per això li voldria preguntar,
crec -si ho he apuntat bé- que han fiscalitzat 48 contractes
d’emergència, quins serien o hi havia 48 contractes
d'emergència en total?

Quin import, si és que coneixen la xifra, quin va ser import
de contractació extraordinària i per emergència es va produir el
2020, a les diferents parts de l'administració pública,
Administració general, a l’ATIB segurament res, però sí és
important a l’ib-salut? 

Crec que ha dit que només han revisat els contractes
d'emergència a partir de juliol del 2020, però que abans de
juliol del 2020 ha estat l’Oficina anticorrupció qui ha fet
aquesta anàlisi, quin ha estat el resultat? El desconec, -
segurament és culpa meva per no haver-ho revisat- però quin ha

estat el resultat de l'anàlisi de l'Oficina anticorrupció en relació
amb els contractes anteriors al juliol del 2020? Han detectat
alguna qüestió rellevant, o senzillament han fet un repàs
general de la jugada?

En relació amb els contractes d'emergència posteriors a
juliol del 2020, han detectat alguna qüestió especial quant als
contractes d'emergència que han estat fiscalitzats? Si n'hi ha
alguna, quina ha estat aquesta qüestió especial, si és que n'hi ha
alguna en relació amb els contractes d'emergència,
especialment en els contractes d'emergència de l'ib-salut.

Per altra banda, vostè, Sr. Rosselló, ha fet referència que -si
ho he apuntat bé- s'han donat subvencions, i aquí s'ha acabat la
gestió; què vol dir amb “aquí s’ha acabat la gestió”? Què es
dona una subvenció i, endavant, que no es mira res més? No és
revisa que aquella subvenció se justifiqui adequadament? És
cert que no hi havia el sistema de ..., bé, per la urgència de la
qüestió, no?, la urgència de l'època que es vivia, bé, que es feia
la bestreta i endavant, però quin control s'ha fet d'aquestes
subvencions? Són subvencions que estaven fora de la
fiscalització prèvia, això sí, quina fiscalització s'ha fet a
posteriori, si és que se n'ha fet per part de la Intervenció
General de la comunitat autònoma o per part de Sindicatura de
Comptes?

I llavors, ja, jo crec que és..., en fi... FICIB, IEB, Institut
d'Indústries Culturals, jo crec que tots els que som aquí, quan
hem sentit el que ens ha comentat, Sr. Rosselló, hem quedat
amb els pèls de punta. La gravetat, sobretot, a l’IEB i a
l’Institut d' Indústries Culturals és extrema, és per quedar -
sincerament- horroritzat del que s'ha comentat aquí. I, per tant,
només ens queda preguntar-li si s'han produït fets a posteriori,
és a dir, si s'ha tramès a Fiscalia aquest informe de fiscalització,
si s'han posat en coneixement de la Fiscalia les circumstàncies
que es produeixen en aquests ens, si s'han tramès al Tribunal de
Comptes, en fi, si s'ha desenvolupat alguna acció, atesa la
gravetat extrema del que es deriva de l’informe de
fiscalització?

I, finalment, per no cansar, ens preocupa molt que hi hagi
entitats del sector públic instrumental que ni tan sols reporten,
o sigui..., res, ni subvencions, ni contractes, ni res. Per tant, no
ens queda més remei que preguntar-li quines són aquestes
entitats, si és que ho té a mà, que ni tan sols -se'ls han demanat
subvencions executades- i ni tan sols han aportat la informació?
Perquè també és d'una gravetat extrema, o sigui, algú podria
pensar malament i dir, be, si hi ha trull, la millor fórmula és no
retre ni..., no trametre ni un número, ni un expedient, ni
trametre res a la Sindicatura de Comptes, i així ja salvam
l'obstacle, la qual cosa és d'una gravetat també extrema. En
conseqüència, és necessari que aquesta comissió sàpiga quins
són aquests ens que ni tan sols han tramès ni els expedients de
subvencions ni contractes ni res.

Llavors, si ho té a mà també, en relació amb el primer
informe presentat, quines són les entitats que no reten comptes
tampoc? Quines són les entitats del sector públic instrumental
que no reten ni els comptes a la Sindicatura? Que jo crec que
també hi ha fet referència.

Bé, i per no cansar més, això és tot. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Vull donar la benvinguda, una vegada
més, als síndics a aquesta comissió, donar una vegada més
l'enhorabona per la feina feta, una feina detallada exposada
amb unes condicions, que esper que es puguin millorar la
propera legislatura, perquè consider que no és de rebut que
després d'un plenari es vengui aquí a retre comptes quan els
diputats i diputades -i no queda al Diari de Sessions, però
molta gent fa que sí és amb el cap-, quan no hi ha el temps
oportú per poder fer les preguntes i les reflexions necessàries
dels informes que se’ns presenten avui, de molt de calat, de
molt de calat.

Miri que poques vegades estic d'acord amb el Sr. Costa,
però avui hi estic, i molt amb tot el que ha comentat dels
informes, sí. Perquè, evidentment, totes aquestes incidències i
qüestions, i no repetiré les preguntes, perquè ja les ha
formulades el Sr. Costa, però, evidentment, a l’Institut d'Estudis
Baleàrics i a l’Institut d'Indústries Culturals, què passa aquí,
això com es menja, com es menja això? Important, preocupant
i escandalós, diria jo.

En relació amb el Servei de Salut, ja ho hem comentat en
altres comissions, però, evidentment, sempre estam igual, crec
que vostè ha dit aquesta frase, aproximadament, no pot ser que
hi hagi bases que siguin discordants i que no es tenguin clares
les mostres i que hagin de fer tota una feina. Vostès han
d'analitzar i supervisar la contractació i fer la feina de la
Sindicatura, no fer espeleologia a veure quines coses hi ha a
unes bases i a unes altres, això és una tudada de temps i, en la
meva opinió i la del nostre grup, una pèrdua de recursos
importants els quals s'haurien de centrar en una feina
determinada i no anar a trescar “na Maria per sa cuina”.

I també del tot intolerable que hi hagi ens instrumentals que
no trameten la informació, que no reporten. Què vol dir que no
trameten la informació? Qui es creu que és ningú per estar a
l'administració pública i no trametre la informació sol·licitada
sobre els contractes, les subvencions i la utilització dels doblers
públics! Què és això i on s’ha vist! I des del nostre grup el més
absolut rebuig a aquest tipus de pràctiques, perquè és
intolerable que amb els doblers públics s'actuï d'aquesta
manera.

Simplement no repetiré les preguntes, ja s’han fetes. Vull
donar-los les gràcies per la feina feta i crec que no ens tornarem
veure a aquesta comissió, vostès seguiran, jo no, així que de tot
cor l'enhorabona i les gràcies per la feina que es fa a la
Sindicatura.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gracias, presidenta. Bé, vull insistir a donar-los l’agraïment,
la benvinguda a aquesta comissió. És ver que és molt densa i
que segurament a l’altra legislatura s’haurà de fer d’una altra
manera perquè el contingut és dens i s'hauria de repartir
segurament a més comissions, però, bé, agraeixo molt la seva
simplicitat en l'explicació de forma que han arribat els
arguments claus de cada informe. 

Bé, ja s'ha comentat, s'ha comentat aquí del primer informe
del compte general de la comunitat autònoma, que hi hagi 14
entitats, com ha dit, que no han presentat els comptes,
evidentment, no és de rebut, parlam de l'any 2020, un any que
és ver que es va veure afectat per la pandèmia, però que,
diguéssim, l'activitat administrativa seguia, o sigui que..., i és
més, moltes activitats no es van fer, per tant, les mateixes
entitats devien tenir més temps per poder cercar documentació
i presentar la documentació a temps. Per tant, no hi ha cap
excusa perquè això passi i, a més a més, que passa d'una
manera reincident, com ja ha dit.

Sí que m'agradaria demanar, perquè s’ha comentat, tant en
els comptes generals de la comunitat autònoma com dels
consells insulars, que, evidentment, a l'any 2020 l'excepció de
regles fiscals va fer que, diguéssim, que la supervisió, les
auditories sobre el deute es fessin, però que evidentment no hi
havia aquestes regles fiscals. De totes maneres, m'agradaria
saber la seva opinió si, bé, s’ha parlat, si no ho he entès
malament, d'un deute, d'un increment del deute d'un 3,3% en
comunitat autònoma; en consells insulars més o manco, no ho
he entès  gairebé, però bé, que més o manco no havien
incrementat el deute el 2020, més que res saber si la supressió
de les regles fiscals va significar endeutar-se per sobre del que
seria coherent en un any així.

Sobre el Servei de Salut, que s'ha comentat, l'IMAS, saber
el romanent del Servei de Salut, que ha comentat que eren 194
milions d'euros, això ve acumulat d’altres anys, ha estat
d’aquest any? I, per quin motiu, si era un any que hi havia
molta despesa a salut, com és possible que hagi quedat aquest
romanent?

I ja, definitivament, s'ha comentat pels portaveus que m'han
precedit, però el cas del FISIB, de l'Institut d'Estudis Baleàrics
i de l'Institut d'Indústries Culturals, qualificar-ho de greu és
quedar-se curt, saber si això s'ha traslladat a la Fiscalia o al
Tribunal de Comptes.

I també ha dit una cosa que també s'hauria de saber si,
sobretot en l'aspecte que en segons quins tècnics recaigués la
gestió de determinades subvencions, tenien una fórmula de
control totalment diferent a uns altres; saber si això ha generat
expedients tècnics d'aquests ens, perquè és que, és clar, això no
hauria de quedar impune, una cosa és la gestió econòmica, però
és que, a més a més, si hi ha hagut negligència en la gestió això
hauria d'estar estudiat d'una manera seriosa. 

Em sorprèn que un ens com l’AETIB, que va tenir molta
importància en el moment de la pandèmia, perquè tots
recordem que la Comissió de Turisme Sostenible es va
dissoldre i tots els diners que hi havia destinats a projectes de
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l’ITS es van destinar a ajudes en temes de COVID, per tant, els
diners hi eren i no puc entendre que no hi hagi una justificació
d’on han anat, què es va fer en aquell any, justament un any que
va ser conflictiu políticament perquè els grups de l'oposició
vàrem recriminar que això passés! Em sorprèn molt.

I després ja una reflexió, diguéssim, més política, com a
grup parlamentari, si a l'any 2020, com he dit, un any,
evidentment, l'any de la pandèmia, l'any que es varen donar
subvencions, però, bé, que era un moment que es podia,
diguéssim, gestionar perquè tota l'estructura de l'administració
funcionava, és vera que hi devia haver molta gent de baixa,
segurament, però, bé, hi havia una estructura, què passarà quan
es faci l'estudi dels comptes de l'any 2022-2023 amb el tema de
les subvencions? Els qui hem estat aquí hem vist com s'han
repartit subvencions d'una manera..., se’n deia la repartidora de
subvencions, han estat anys que hi ha hagut molt, molt..., les
subvencions s'han incrementat moltíssim. Esperem que quan
arribi l'anàlisi, l’informe de les subvencions del 2022 i,
sobretot, el del 2023, no sigui com el que han presentat per al
2020.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, seré breu perquè jo crec que estic
majoritàriament d'acord amb el que han comentat els companys
que m'han precedit, els diputats que m'han precedit, perquè, bé,
hi ha qüestions que sí que (...). És veritat que no coincidesc
amb el Sr. Ribas, que en aquells moments de pandèmia hi havia
més temps per fer coses, jo que aquesta situació d'emergència,
a part de les baixes, crec que a les administracions no els ha
sobrat el temps per fer coses, però, bé, és una opinió personal,
i en no això coincidesc. Crec que el 2020 va ser un any molt
difícil, i crec que el 2021 també, en part, hem de tenir en
compte, per tant. No justifica en cap moment que no s'hagin
aclarit els comptes, o que aquesta disminució, jo he entès que
hi ha hagut un increment d’incompliment amb les entitats
instrumentals que han deixat, no sé si ho he entès bé, però de 7
a l’exercici anterior, hem passat a 14 i, per tant, és indicatiu que
hi hagi un cent per cent més d’entitats que han incomplert
l’obligació de rendir comptes i això, evidentment, és
significatiu i és qüestionable, i crec que també s’ha de
focalitzar en aquest tema i veure per què i reconduir aquesta
situació.

També entenc que en el tema de l’ib-salut, es manté un poc
una inèrcia que sabem i coneixem, per molts d’informes, que
sempre ha comentat, que era la cinquena advertència o el
cinquè any que hi havia moltes qüestions que es repetien per
part de l’informe de la Sindicatura. Evidentment crec que una
situació pandèmica, que sobretot ha afectat Salut, no és la..., és
a dir, no ha ajudat perquè moltes qüestions es reconduïssin,
moltes recomanacions que s’havien fet; però bé, està clar que
s’han de reconduir i que s’ha de fer un esforç molt important
per reconduir-ho.

Bé, jo, no sé si tal vegada ho ha explicat, jo no..., per
curiositat i també, per què la Sindicatura s’ha encarregat
d’informar, després del juliol del 2020 i l’Oficina en el període
anterior, no sé si tal vegada ho ha comentat i jo no he estat
atempta, també he de dir que he hagut de sortir un moment, per
tant, només és un poc per entendre l’explicació, perquè no és
una cosa que haguem vist normal en els informes i, bé, per
conèixer quin ha estat el motiu.

I res més, vull donar les gràcies als membres de la
Sindicatura que heu fet els informes, per la feina, i jo també
m’acomiadaré, com la diputat Antonia Martín, que moltes
gràcies per tot aquest temps i que, bé, esper que ens trobem a
un altre lloc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX, El Pi i el Grup Mixt,
no hi ha cap representant. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí moltes gràcies, presidenta, bona tarda, senyors diputats,
bona tarda a tots els membres de la Sindicatura, i vull
agrair-los, evidentment, una vegada més, aquests informes i
aquesta feinada. Nosaltres, la veritat és que estam realment
prou d'acord amb tot el que s'ha dit aquí avui, per tant,
intentarem tampoc no repetir-nos. 

El primer informe del compte general de la comunitat, pens
que tots ja tenim en compte que era un any excepcional, que era
un any peculiar, extraordinari i pens que hem d’analitzar-lo tots
una mica prenent en compte aquestes consideracions. De tota
manera, crec que mostra una mica l'estratègia que, no només la
comunitat, sinó totes les administracions varen intentar
desplegar, com és..., quan parlava que no s'amortitza deute,
sinó que s’ha cobert amb nou deute, aquí crec que és una
interpretació correcta que s’ha fet des d’Europa, fins a les
administracions més petites, del que necessitava el moment. I
tot i així, també hem vist com el període mitjà de pagament ha
millorat considerablement, s’ha augmentat considerablement el
finançament cap als consells i ajuntaments i, per tant, com dic,
bona mostra del que han fet les administracions i que l’hem
d’interpretar una mica amb aquestes consideracions.

Amb el segon informe, bé, segon, dels altres quatre,
respecte dels consells, simplement vull reiterar o lamentar,
reiteradament, la repetició, diguéssim, de les incidències i de
les observacions que es fan a molts d’informes; pens que hem
d'instar, per tant, a prendre en consideració a totes les
administracions.

Ens sembla igualment molt preocupant que n’hi hagi fins i
tot que no s'hagin reportat, aquí pens que tots els grups també
estam en aquesta línia. I entenc que des d'aquestes mateixes
administracions, es faci o es fan, diguéssim, unes justificacions
o al·legacions en forma de manca de recursos en algun
moment. Nosaltres hem de ser..., tampoc pens que, com a
parlamentaris, hàgim de fer una anàlisi excessivament freda de
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la situació, quant a dir que hem tengut tots temps suficient,
perquè, és clar, entenc que cada administració haurà fet, en
alguns casos sí, en alguns no, les seves al·legacions. I per tant,
pens que seria també bo que es fes un seguiment, entenc jo,
d'aquestes al·legacions, o tot a part també, unes modificacions
normatives respecte dels tràmits d'aquestes compliments, que
també facilitin aquest compliment. Ho dic per no caure en la
reiteració. I amb aquestes modificacions normatives, també pos
part de la solució sobre aquesta cambra, que també és la que
pot dictar procediments que puguin facilitar. 

Dit això, del darrer informe també vull manifestar la nostra
preocupació, lament aquestes incidències observades al FISIB,
a l'ICIB i a l'Institut d'Estudis Baleàrics, i en aquest punt sí que
m'ha semblat entendre que no s'havien fet al·legacions tampoc,
per part d’aquestes entitats, però no sé si ho he entès bé. Per
tant, la pregunta seria, en cas que n'haguessin fetes, quines
eren?, perquè no ho hem sabut conèixer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per contestar les intervencions que l’han precedit,
té la paraula el Síndic Major.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com que la pregunta o
les referències que anaven als informes dels consells insulars
eren més breus, demanaria la paraula per al Sr. Fernando Toll,
perquè pugui respondre aquestes qüestions. Jo contestaré la
resta i així ja aprofitaré per acomiadar-me.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Fernando Toll.

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

Gracias, Sra. Presidenta. En el informe de legalidad de 2019
que presentamos de los consejos insulares, (...) materia de estas
cuentas generales, no habíamos fiscalizado el Institut Menorquí
d’Estudis, el del 2020 estamos ahora acabando de redactar el
informe y tampoco está fiscalizado ningún contrato de esta
entidad dependiente, en este caso un organismo autónomo,
debido a la poca entidad que tiene su volumen de operaciones
sobre el conjunto del agregado, en este caso consolidado. Por
lo tanto, no puedo responderle a este tema.

Al Sr. Ribas, me preguntaba sobre el endeudamiento en los
consejos, como hemos dicho, Eivissa y Formentera está a cero.
En el caso de Mallorca quedan 104 millones en el 2019 y se
rebaja a 3 millones, hasta 101 en el 2020, por tanto, decrece. Y
lo mismo sucede con Menorca, esta vez de forma más
significativa, porque decrece de 10 millones en el 2020 a 3
millones en el 2019. Por tanto, hay una reducción de

obligaciones, en este caso de endeudamiento, como
consecuencia de lo que usted había enfocado anteriormente.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, està clar, funcionen bé.

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

Moltes gràcies. Bé, jo només faré un parell d’aclariments de
les qüestions que s’han plantejat. El primer, referit a l’IME, ja
que jo no he fet l’informe, però ho contestaré jo, perquè, de les
notícies que van sortir, jo vaig interpretar que hi havia una
denúncia, bé, de fet, no de la notícia, de l’informe que l’Oficina
anticorrupció ens ha tramès a nosaltres mateixos, aquí hi va
haver una denúncia en base a un informe de la Sindicatura de
Comptes; o sigui, el denunciant cita un informe de la
Sindicatura de Comptes, que nosaltres desconeixem, perquè
l’Oficina no ens diu quin informe ha de ser, per tant, no sabem
d’on surt aquesta denúncia, en base a un informe nostre, perquè
no se’ns informa. 

I després també l’estrany és que l’Oficina, l’estrany,
l’Oficina ha fet un informe en base a una denúncia nostra, però
a nosaltres ningú no ens ha demanat quin informe havíem fet;
o sigui, no només que la denúncia no sabem d’on surt, perquè
no sabem quin informe és, sinó que és l’Oficina, sembla que el
raonable seria, si citen un informe nostre a una denúncia, que
ens demani com estan aquests contractes en aquesta entitat.
Com ha dit el síndic, nosaltres no hem fiscalitzat els contractes
de l’IME, per tant, el que podem saber d’aquest cas és el que
surt en els mitjans i el que surt a l’informe de l’Oficina
anticorrupció, que ha estat tramès al Tribunal de Cuentas, i que
desconeixem quina ha estat la resposta del Tribunal de Cuentas.

El que sí és cert és que si la denúncia només ve en base a
què hi ha fraccionaments, segurament la persona que ha
denunciat se n'hauria d’anar a altres entitats, són de...
fraccionaments en trobes davall una pedra, però, curiosament,
agafen aquesta entitat i no altres entitats que manegen molt més
contractes menors amb fraccionaments que són molt més
evidents. Però no... un fraccionament en si no té perquè derivar
en responsabilitat comptable, que és la part que ens miram
nosaltres. Si després hi ha més coses, ja ho desconeixem, i açò
en tot cas correspondrà a la Oficina anticorrupció o a la
Fiscalia, si és que... tocaria ser la Fiscalia, però a nosaltres no
ens han informat d’açò.

Quant a la contractació d'emergència, volia dir... bé, la
contractació d’emergència, nosaltres agafam, responent també
a la Sra. Campomar, nosaltres vam agafar les dades de juliol
perquè nosaltres volíem fer un informe complet d'emergència,
però, com que l’Oficina anticorrupció va iniciar una
investigació d'ofici sobre aquesta contractació d’emergència, la
va iniciar el mes de juny o el mes de juliol, sobre els contractes
que hi havia hagut fins al mes de juny, en base a notícies que
havien sortit als diaris. Per tant, com que l’informe el vam
treure a finals d'agost i a principis de setembre, a dia 10 de
setembre ja estava publicat, les dades només arribaven fins al
mes de juny.
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És clar, nosaltres per evitar una superposició de revisar el
que ja ha revisat un altre, el que vam fer és dir, bé, açò ja està
revisat, ja han tret les conclusions que hagin de treure, nosaltres
farem de juliol cap endavant, d’acord? I aleshores, el que li
havia comentat abans, una dada que he dit és que em sembla
que el 48% dels contractes de Salut eren contractes
d'emergència -sí, crec que ho he comentat. Almenys, s’ha de
tenir en compte que és per import, vull dir que..., després les
dades ja sap que no és el mateix en volum de contractes que en
import dels contractes, però era una dada realment... bé, era
relativament important, però el volum que es manejava de
contractes era molt important.

El que sí voldria dir és que s’ha de tenir en compte, de cara
a referir-se a les incidències d'emergències, que la normativa va
canviar, per tant, la normativa per a l'any 2020 va canviar el
procediment, que és que, bàsicament, inicialment abasten molt
poques justificacions, en tot cas després sí que s'ha de justificar.
Nosaltres a molts de contractes açò ho hem trobat, en els
d'emergències que hem fet sí que s'havia fet correctament; una
altra cosa és que, com que era tan obert, la normativa era tan
oberta que era fàcil acomplir la normativa perquè s'havia
relaxat moltíssim, i, per tant, hi havia incidències que en una
situació normal hauríem posat, però en aquesta situació
d'excepcionalitat, avalada per la llei, no hi havia incidències. 

L’informe de l'Oficina anticorrupció sobre aquesta
contractació també està disponible i hi havia incidències,
evidentment, assenyalava que les coses es podrien haver fet
d'una altra manera, però és molt fàcil dir-ho una vegada que ja
ha passat la pandèmia, vull dir, un s’ha de trobar allà enmig,
quan te’n vas a... em sembla que anaven a Xina i per embarcar
el material havies de pagar en efectiu o no pujaven. Vull dir
que hi havia qüestions que... jo trob que s'havien de tenir en
compte, no ha estat cap d'aquests contractes que nosaltres hem
fiscalitzat, però hi havia contractes que sí.

Per tant, nosaltres no podem dir que s'hagi abusat de la
contractació d'emergència si... perquè... primer eren revisat pels
contractes, però en els que hem revisat el que ha fallat, en tot
cas, és que ex post tal vegada la justificació no era completa del
tot, però açò no vol dir que no s'hagi donat el servei i que s'hagi
abonat en els termes que permetia la llei.

Pel que fa... el que és refereix a les subvencions, bé, jo no
he dit que no es revisessin, jo he dit que no hi havia valoració,
el que les subvencions..., ara fora sector públic instrumental,
d’acord?, a les subvencions de la comunitat autònoma, la llei el
que t’exigeix quan has tret una convocatòria i l’has resolta i has
pagat, etc., has revisat el compte justificatiu, tot açò es fa, tot
açò... a la comunitat autònoma, a l’administració general sí que
s’ha fet, el que no es fa és un informe d'avaluació d'aquesta
subvenció. És a dir, si tu treus una subvenció que diu que té un
objectiu determinat, el que et diu la llei és que has de fer un
informe i valorar si aquests objectius s'han complert o no. Açò
és l’enfocament que segueixen els fons europeus, on sí que va
per objectiu, no només es tracta d’acomplir el procés de
fiscalització, en el sentit de revisar la justificació, etc., sinó que
has d’avaluar els objectius. 

Difícilment es poden avaluar adjectius quan a les
convocatòries tradicionals de la comunitat autònoma, no d'ara,

sinó de fa molts d'anys, els objectius són genèrics, no hi ha
indicadors i, per tant, no es poden valorar de cap manera,
perquè si un diu que vol reduir la sostenibilitat i no tens
indicadors de sostenibilitat, no sé com ho farem!

Els fons europeus segueixen un altre enfocament, on açò
serà obligatori i, en canvi, obvien tot el que serà el procés de
revisió de justificació, no anam per objectius, sinó per previsió
de comptes justificatius, per exemple, no?

Per tant, no és que no es revisi el compte justificatiu, que sí,
parl d’administració general, d’acord?, sí que es fa, el que no
es fa és una avaluació global d'aquesta línia, el normal, si poses
100 milions d'euros a construir..., per dir qualque cosa ara, no
dic que sigui el cas, però un exemple, a construir habitatge, el
normal és que puguis dir quants n’has construït, i si aquesta
línia de subvenció té sentit o no o si s’hauria de revisar per una
altra. Açò és el que he dit que la comunitat autònoma no
acostuma a fer.

Pel que es refereix a l'Institut d'Estudis Baleàrics i a l’ICIB,
bé, el que és preocupant és que dintre d’una administració hi
hagi criteris diferents, dintre de la mateixa administració, 
segons el tècnic que te toqui es revisi d'una manera o d'una
altra. Però el problema que hi ha és que tot açò es va posar de
manifest perquè hi va haver una denúncia, per part de l'Institut
d'Estudis Baleàrics, sobre una persona que tocava un
instrument, que es va dedicar..., diguem a... a obtenir
subvencions, sense justificació..., bé, amb justificacions
falsificades, per un valor d’uns 600.000 euros, a diferents
administracions, aquest cas és a Fiscalia evidentment, i li ha dut
el mateix Institut d'Estudis Baleàrics. Però, arran d’açò, quan
agafes altres subvencions que no té perquè haver-hi el mateix
cas, la mateixa situació d'aprofitament, sí que quan t’asseus allà
dins, idò, per exemple, jo record una subvenció en què hi havia
850 factures, és clar, doncs potser algú se’n mira 3, però
nosaltres ens vam mirar 850 factures i és aquí on surten una
sèrie de qüestions que, evidentment, no es poden pagar.

Açò què vol dir? Que aquesta feina no l’havia feta qui
l’havia de fer, quan es dona un compte justificatiu s'ha de
revisar, però també s'han de revisar les factures, no el compte
justificatiu, sinó les factures, perquè hi ha moltes factures que
estan malament i és quan tu, a una factura, comences a veure si
el beneficiari cobra o no, o si aquest és un... és la seva parella
o si aquest és una empresa interposada que pertany a la persona
aquesta...; açò ho fas quan et dediques a l’anàlisi detallada.

Açò és el que s'ha trobat en aquest informe. Com tots els
informes, es tramet al Tribunal de Cuentas i, evidentment,
aquest informe, just després d'aquesta presentació, es tramet al
Tribunal de... es trametrà al Tribunal de Cuentas. Sí que s'han
demanat explicacions, han estat una mica vagues; no hi va
haver al·legacions, és a dir..., quan trametem l’informe, que el
trametem a la Intervenció de la comunitat autònoma,
evidentment ho devien veure, m'imagín, i aleshores açò es
tramet a l’entitat que corresponen, no van dir res. Home!, jo no
diria quien calla otorga, no ho diria açò, però, és evident que
van tenir l'oportunitat de rebatre tot el que es posava a
l’informe i no ho van voler fer, o no ho van poder fer, no ho sé.
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Aleshores, aquest informe es trametrà al Tribunal de
Cuentas, com que després s’ha demanat informació a
posteriori, i no se’ns ha contestat o el que se’ns ha contestat
doncs no..., la veritat, no és una explicació acceptable, bé, ho
trametrem al Tribunal de Cuentas, com tot, i el Tribunal de
Cuentas serà qui decidirà el que hagi de fer... És a dir, la
història no s'acaba aquí, la història l'acabarà, en tot cas, el
Tribunal de Cuentas, no?

El Sr. Pérez-Ribas demanava, passant a una altra qüestió,
pel tema del romanent de tresoreria dels 194 milions d'euros.
Bé, açò d’aquí..., el romanent de tresoreria és un acumulat
d'any en any, que és l’anterior més la diferència d'ingressos i
despeses cobrats a un exercici en particular. Per tant, si
enguany has tingut un resultat positiu, no sé si he dit de 22
milions o una cosa així, idò són 194 més 22 més una sèrie
d'ajustaments positius i negatius i dona aquest resultat, no? És
a dir, no és que els hagin sobrat 194 milions aquest any.

I... bé, em sembla que ja ho he contestat tot.

Els que no han retut, bé, surten a l’informe, però els que no
han retut en contracte i subvencions són..., bé, molts..., que
consti que molts no contesten això de les subvencions perquè
no treuen subvencions, el que passa és que, normalment, el que
fan és una certificació negativa i et diuen que no han tret cap
subvenció. D’acord, aquí s'entén. Perquè, dintre dels que no
han contestat, per exemple, hi hauria l’IBJove, Gestió
d'Emergències, el GEIBSAU, Gestió d'Emergències de les Illes
Balears, la Fundació Teatre Principal d'Inca, l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears, consorci de.., és clar, tots
aquests, per exemple, no en treuen de subvencions, però no
deixa de fer que podria ser que sí que en tenguessin i nosaltres
no ens n’assabentem.

I, després, ja n'hi ha que són una mica, home, una mica més
així, que... SEMILLA, l'Agència d'Estratègia Turística, etc.,
que aquests sí que treuen línies de convocatòries i seria
interessant que ho retessin. Bé, són poques línies, perquè
l'AETIB no va per línies de subvencions, sinó que va per
patrocinis -que açò és una altra cosa. Per tant, és ver que n'hi ha
que sí que reten i n'hi ha que no reten completament, però el
greu, de vegades, és que a aquell que ret, quan li demanes
informació, no te contesti, però, bé, açò ens passa de vegades.

Bé, jo amb açò acabaria. Ara hi ha un torn de contrarèplica,
però abans del torn de  contrarèplica i en nom de tots els
síndics, com que ens sembla que podria ser que aquesta fos la
darrera compareixença durant aquesta legislatura, en nom meu
i de tots els síndics i de la secretaria general, volíem agrair totes
aquestes compareixences, sobretot, que hagin tengut molta
paciència, perquè entenem que de vegades el nostres informes,
si tinguessin 20 anys fossin a la universitat, dirien que són
soporífers..., aquí no, perquè són més seriosos; qualque vegada
és ver que són extensos, però han d’entendre que venim aquí a
resumir una cosa, a fer-la molt compacta i que, de vegades
parlam de números i no podem ser gaire creatius en les
presentacions.

Per tant, gràcies per la paciència i, sobretot, també per
l'atenció, atès que a aquestes hores intempestives venen d'un ple

i és d'agrair l'esforç que fan els qui són aquí per almenys
escoltar-nos, no?

I bé, els desig el millor, i ja saben que, independentment
que continuïn o no, des de la Sindicatura de Comptes estarem
a la seva disposició per resoldre totes aquelles qüestions que
puguin plantejar, fora d'aquesta comissió, és clar, i a la Mesa
també, per suposat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. En torn de rèplica té la paraula, pel Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, gràcies, molt breument. Només per, en primer lloc,
evidentment, agrair-los novament la seva presència i agrair-los
també... jo crec que és mutu, és a dir, també ens han hagut
d'aguantar a nosaltres amb les preguntes que hàgim pogut fer,
que hauran tengut més sentit o n’hauran tengut menys i, en
conseqüència, també vostès ens han hagut d'aguantar a
nosaltres. I les hores intempestives, idò ho són per a tots,
nosaltres érem a ple i algun altre estaria fent feina també,
evidentment.

Només reiterar una cosa: és realment..., això de l’IEB i això
de l'Institut d'Indústries Culturals no podem més que
qualificar-ho d'una vergonya total i absoluta, que no pot ser que
no tengui conseqüències! És inadmissible que a una
administració pública es faci aquesta gestió! No es poden
administrar els doblers públics d'aquesta forma, perquè el que
s’ha posat de manifest..., familiars..., no sé què, és un autèntic
escàndol! Per tant, el que hem conegut avui és evident que no
pot quedar impune, perquè és una autèntica vergonya!

I dit això, res més. Vull agrair-los novament, moltes gràcies
per tots els informes que heu presentat en aquesta legislatura,
segurament ja no tornarem a tenir reunions en aquest sentit, i
bé, no sabem si ens tornarem veure o no.

(Rialles de l’intervinent)

Sí a la part externa, potser no aquí. Si no fos així, idò
moltes gràcies per tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Martín ha hagut de sortir per motius de salut. Pel Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Bé, també breument. Vull agrair la vostra, sobretot,
comprensió amb nosaltres quan us fem preguntes que de
vegades són..., per a vosaltres deuen semblar molt bàsiques,
però que de vegades a nosaltres ens costa entendre tot el que
expliqueu. I agrair la vostra feina, molt important, feina que,
per exemple, ha servit per destapar el que avui ha sortit en el
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darrer informe, que és realment molt preocupant que hi hagi
entitats, ens públics, que facin el que s'ha explicat en aquest
informe.

I, bé, jo espero que la Sindicatura de Comptes pugui
aconseguir millorar les seves mancances, que s'ha parlat molt
a totes les compareixences, perquè realment considero que feu
una feina molt important per a la societat balear.

I bé, si no ens veiem, doncs que vagi bé tot per a tothom i
esperem que funcioneu molt bé, com heu funcionat fins ara.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, reiterar les gràcies i, bé, aquests anys, jo ja duc vuit
anys en aquest parlament i han canviat alguns síndics i alguns
membres, però, bé, així mateix ja fa temps que he estat en
aquesta Comissió d'Hisenda, per tant, gràcies per tot aquest
temps, un plaer, i, com he dit abans, esper que ens retrobem a
un altre lloc.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam al Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Marí. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta. Simplement, per agrair la feina dels
síndics, i igualment demanar-los també disculpes si en algun
moment ens han vist en baixa forma, en algun moment d'algun
dimarts a la tarda, tenint en compte que els diputats d'Eivissa,
Menorca i Formentera ens hem aixecat a les cinc del matí per
venir aquí i a aquestes hores ja es fa més difícil. I per quedar a
la seva disposició, de la mateixa manera en el polític, el
professional i també en el personal.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de contrarèplica, té la paraula el síndic
major.

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

No, ja està, moltes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, volem agrair als síndics la seva presència
i explicacions, i entenem que no hi ha propostes de resolució.

(Rialles i remor de veus)

Per tant, sense haver-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la
sessió. Gràcies.
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