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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. No, de moment, no hi ha substitucions.

I. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 2605/07,
presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, pel qual es trameten els informes del compte
general dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera corresponent a l'exercici del 2004.

Passam al primer punt de l’ordre del dia, que consisteix en
el debat de l’escrit RGE núm. 2605/07, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant el qual
trameten els informes del compte general dels Consells de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera corresponents
a l’exercici 2004.

Assisteix l’Hble. Sr. Pere Antoni Mas i Cladera, síndic
major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
acompanyat de l’Hble. Sr. Antoni Aguiló i Lluna, síndic,
l’Hble. Sr. Antoni Valdivieso i Amengual, síndic, i l’IlAlma Sra.
Isabel Serna i Benbassat, secretària general de la Sindicatura,
als quals agraïm la seva presència.

Té la paraula així, l’Hble. Sr. Pere Antoni Mas per fer
l’exposició oral, quan vulgui.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i
Cladera):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots,
correspon presentar ara els informes números 17, 18 i 19 de
l’any 2007 sobre els comptes anuals dels consells insulars
corresponents a l’exercici 2004, els quals varen ser aprovats pel
Consell de la Sindicatura el dia 27 de setembre del 2007 i
tramesos tot seguit al Parlament i a cadascun dels consells
insulars.

És aquesta la tercera ocasió en què presentam informes
corresponents als comptes dels consells, els quals elaboram i
tramitam de forma conjunta, tot i que cadascun d’ells té les
seves particularitats i, per això, són tres informes formalment
independents tot i que sota els mateixos criteris tècnics i els
mateixos principis d’auditoria. La seva presentació la feim,
com és habitual d’una manera conjunta. Es tracta d’informes de
caràcter anual, generals, de forma que serveixen per analitzar
de manera integral l’activitat econòmica financera reflectida en
el compte general de cada consell, incloent-hi les seves entitats
dependents i vinculades. En aquest sentit, l’anàlisi té la mateixa
profunditat i abast que els que feim sobre els comptes anuals de
la comunitat autònoma.

En el primer treball sobre els consells insulars es varen
presentar algunes dificultats per tal de delimitar el perímetre de
fiscalització, les quals avui en dia s’han anat solucionant
gràcies a la colAlaboració del personal de les entitats analitzades
i també a l’experiència que ha anat adquirint la Sindicatura en
aquests anys. En aquest sentit, hem de manifestar, com ja és
conegut, que la delimitació s’ha realitzat en funció de la

dependència o vinculació econòmica per considerar que
d’aquesta manera s’ofereix una informació més fidedigna del
corresponent sector d’activitat amb independència de la
fórmula de personificació jurídica que s’hagi adoptat en cada
cas. 

El format en què es presenten les dades i la informació dels
comptes generals és el mateix que en els informes de l’any
passat, de forma que s’han dividit per apartats amb la finalitat
que puguin ser interpretats més fàcilment i ofereixin una visió
més fidel de la gestió econòmica financera de cada consell
insular. Així, cada apartat de l’informe se subdivideix a la
vegada en tres punts. Un d’ells de caràcter descriptiu de
l’activitat realitzada, un altre on es recullen les principals
incidències i disfuncions detectades, i el tercer punt on, a la
vista de l’anterior, es formulen recomanacions per a la millora
de la gestió tant des del punt de vista de la legalitat com també,
en ocasions, de l’eficàcia, eficiència i economia. A més, als
corresponents annexos es recullen les principals dades i es
detalla la informació analitzada.

Cada informe compta amb els seus corresponents apartats
dedicats a les anàlisis dels comptes, de l’activitat
subvencionadora i dels contractes de l’exercici. En aquests
darrers camps -subvencions i contractes- s’ha posat de manifest
que als consells insulars els queda encara molta feina per fer,
o els quedava encara molta feina per fer a l’exercici 2004, tot
i que hem de tenir en compte que aquest any, el 2004, només ha
estat la segona ocasió en què aquestes institucions s’han vist
sotmeses a una fiscalització d’aquestes característiques, llavors,
una vegada es vagin produint més informes en aquest sentit,
suposam que s’anirà complimentant millor aquesta matèria.

Com ja he dit també, en els tres informes, un per a cada illa,
s’han utilitzat les mateixes tècniques de manera que la
metodologia aplicada per a la comprovació dels estats financers
i pressupostaris ha consistit en la revisió dels procediments,
realització de proves sobre partides pressupostàries i
determinades operacions concretes, així com l’examen de la
documentació i dels registres aconseguits. Les relacions amb
les entitats, com ja he dit, han guanyat fluïdesa i agilitat i, any
rere any, aquesta qüestió anirà millorant fruit de l’experiència
i també de l’extensió de la cultura del control extern.

Ara, de forma resumida, es mostraran tot seguit el
pressupost de despeses de l’administració general de cada
consell, les seves modificacions i els crèdits definitius, que són
els següents. Consell de Mallorca: pressupost inicial, 206
milions; modificacions, 48 milions; total, 254 milions d’euros.
Consell de Menorca: 44 milions de pressupost inicial, 21
milions de modificacions; pressupost definitiu, 65 milions.
Consell Insular d’Eivissa i Formentera: 63 milions pressupost
inicial, 35 de modificacions, fan un pressupost definitiu de 98
milions. Això vol dir que de forma conjunta els consells
insulars varen manejar en l’exercici 2004 un total de 417
milions, la qual cosa representa un 17% sobre el pressupost
definitiu liquidat per l’Administració de la comunitat autònoma
en el mateix exercici, que varen ser 2.392 milions.
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Cap dels consells no havia esgotat el límit de la capacitat
d’endeutament en aquell exercici, mentre que els compromisos
de despesa plurianual de cada un es veren incrementats en
concret en un 339% en el Consell Insular de Menorca, 21
milions d’euros en total, i en un 91% en el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera, per valor de 4,7 milions d’euros. En el
cas del Consell de Mallorca la manca d’informació adequada
sobre aquest tema impedia calcular l’import total de despeses
plurianuals. Hem de destacar també, en aquest apartat, que el
Consell Insular d’Eivissa i Formentera tenia subscrits quatre
contractes de cessió de drets de crèdit per a la construcció
d’edificis escolars, per un import total de 5,4 milions d’euros,
els quals no estaven reflectits d’una forma adequada a la seva
comptabilitat.

Respecte dels ens que integren l’àmbit subjectiu dels
informes, és a dir, les entitats que estan afectades per cada un
d’ells, el subsector públic insular està configurat de la següent
manera: el Consell Insular de Mallorca té dos organismes
autònoms, o tenia l’any 2004, dependents, un d’ells l’Institut,
dues fundacions i dos consorcis, a la vegada que tot tenia una
vinculació econòmica amb catorze entitats més. El Consell de
Menorca tenia dos organismes autònoms, una societat mercantil
i un consorci i, a la vegada, estava vinculat a deu entitats més.
I  el Consell d’Eivissa i Formentera tenia quatre organismes
autònoms dependents i una societat mercantil. Quan parl de
societat mercantil, em referesc a entitats que pertanyen
completament, al cent per cent, les seves accions, al consell
corresponent. El Consell d’Eivissa tenia també vuit entitats que
hi estaven vinculades.

Quant a l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca
-S’Institut- aquest té un apartat propi a l’informe del Consell de
Mallorca on s’analitzen els seus comptes amb la mateixa
intensitat i el mateix nivell d’agregació que l’administració
general del Consell de Mallorca atesa la importància del seu
pressupost definitiu que va ser en aquell exercici de 83 milions
d’euros. 

El resultat pressupostari conjunt de l’exercici a cada
consell, per tant, consell insular més les seves entitats
dependents, va ser el següent: al Consell Insular de Mallorca va
ser positiu amb 8,2 milions d’euros; al Consell de Menorca
positiu, 2,4 milions d’euros i al Consell d’Eivissa, negatiu per
13 milions d’euros. 

Quant a l’apartat de subvencions, la Sindicatura va analitzar
un total de 99 expedients, 57 del Consell de Mallorca, 23 de
Menorca i 19 d’Eivissa i Formentera. D’aquest total 35 eren
subvencions atorgades sense concurrència o nominatives i les
altres 64 corresponien a línies de subvenció amb publicitat i
concurrència, per tant, amb la pròpia publicació en el butlletí
o amb la forma que correspongués. La Sindicatura recomana en
aquesta matèria que s’atorguin ajudes sense concurrència
únicament en aquells casos en què al corresponent expedient
estigui realment justificada la raó d’aquesta excepció i que els
consells haurien d’exigir un compliment més acurat tant de les
solAlicituds com, sobretot, de les justificacions de l’activitat
objecte de subvenció, tant de la justificació de l’activitat com
de la quantificació de l’activitat.

En matèria de contractació, la necessitat d’una adequada i
completa documentació dels procediments de contractació és
una recomanació que es formula per als consells de Mallorca
i de Menorca, mentre que la que fa referència als projectes que
s’haurien d’elaborar amb la qualitat i el detall suficients és
general per als tres. També es fa palesa la necessitat de
justificar de forma adequada la utilització de la tramitació
urgent dels expedients de contractació. En total, els informes
contenen 66 recomanacions al Consell de Mallorca, 47 al
Consell de Menorca i 45 al d’Eivissa i Formentera.

Amb aquestes consideracions de caràcter general queda
formulada una exposició global dels aspectes més destacats
dels informes que hem presentat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Per tal de fixar posicions, hi ha
intervencions per part dels grups parlamentaris? No.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 3064/07,
presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, pel qual es tramet l'informe agregat dels comptes
generals de les entitats locals de l'exercici del 2004.

Així passaríem al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 3064/07, presentat
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant
el qual tramet l’Informe agregat dels comptes generals de les
entitats locals de l’exercici 2004. 

Té la paraula l’Hble. Sr. Pere Antoni Mas, per fer
l’exposició oral.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i
Cladera):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Passam ara a presentar
l’informe número 20 de l’any 2007. 

L’informe agregat dels comptes generals de les entitats
locals de l’exercici 2004 va ser aprovat pel Consell de la
Sindicatura, dia 27 de setembre del 2007, i tramès a les entitats
afectades per la fiscalització, també al Parlament i al Tribunal
de Comptes. És el segon exercici del sector local de les Illes
Balears analitzat per la Sindicatura.

Segons el Reglament del règim intern de la Sindicatura,
anualment s’ha de realitzar un informe de caràcter general
sobre la rendició dels comptes de les corporacions locals i
altres organismes, empreses i entitats que integren el sector
públic local balear. Aquest informe, a diferència del que
acabam de comentar ara, no és un examen exhaustiu
individualitzat dels comptes retuts, realitzats sobre les
operacions efectuades durant l’exercici seguint normes i
procediment de fiscalització generalment acceptats, sinó que en
aquest cas consisteix en una revisió limitada dels estats i
comptes presentats, és a dir, documentació presentada
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únicament, dels quals s’extreuen determinades dades per a la
seva agregació i comprovació.

L’anàlisi detallada del compte general i l’examen detallat de
l’activitat econòmica financera d’una o diverses corporacions
pot ser objecte dels corresponents informes específics acordats
en el marc del programa anual d’actuacions de la Sindicatura.
En aquest sentit, els puc anticipar que durant l’any 2008 tenim
previst fiscalitzar els comptes dels tres ajuntaments de major
població de cada illa, és a dir de Maó, d’Eivissa i de Palma,
així com els cinc municipis que presenten menor grau de
rendició de comptes durant els darrers anys, és a dir, els cinc
municipis de més de 2.000 habitants que han retut en menys
ocasions els comptes a la Sindicatura o abans al Tribunal de
Comptes. Aquests sí que ja seran informes concrets i detallats
de cada una d’aquestes corporacions que els he indicat.

L’informe agregat s’ha elaborat fent servir un programa
informàtic de fiscalització basat en el de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, amb qui vàrem subscriure un conveni
fa ara dos anys. D’aquesta forma hem pogut emprar una eina
útil que ja estava contrastada per aquella institució i això ens ha
permès obtenir un resultat que pensam que és d’elevada qualitat
i que ofereix molta informació sobre els comptes anuals de les
entitats locals i gran quantitat de dades sobre la seva gestió
econòmica i financera.

Quant a l’àmbit subjectiu d’aquest informe hem de dir que
està compost per 75 corporacions locals, descompost en 67
ajuntaments, 7 mancomunitats i una entitat local menor, a més
de 59 entitats dependents de les anteriors, que són 43
organismes autònoms i 16 societats mercantils de capital
íntegrament municipal. No s’inclouen aquí altres organismes
que puguin tenir relació amb els ajuntaments, encara que amb
una vinculació menor, ni tampoc no s’inclouen -com és lògic-
els consells insulars que com hem vist i com sabem tenen el seu
informe propi sobre l’activitat econòmica financera
individualitzada. 

D’acord amb les finalitats i objectius de l’informe, aquest
és subdivideix en tres grans apartats, a més de contenir les
corresponents recomanacions. Els apartats són els següents:
rendició de comptes, agregació de dades i incidències i
observacions.

La primera part es refereix a la rendició de comptes i té per
objectiu determinar les entitats que han retut el compte general
i si ho han fet o no en termini. Es tracta, bàsicament, d’una
constatació del compliment d’aquesta obligació des d’un punt
de vista formal. Així, de les 75 corporacions locals, n’han retut
comptes 60, l’any 2004, és a dir el 80%, encara que també s’ha
de tenir en compte que només 20 d’aquestes 60, ho varen fer en
el termini legal. De les 59 entitats dependents n’han retut els
comptes 53, són percentatges que consideram satisfactoris atès
el poc temps que fa que es du a terme aquesta funció. 

Els ajuntaments que han complert l’obligació de rendició de
comptes representen aproximadament el 95% del total de
població i de pressuposts municipals, la qual cosa implica que
la mostra és prou significativa, molt semblant a l’informe de
l’any 2003 i fins i tot un poquet superior, però s’acosta molt al
cent per cent que, evidentment, serà el desideratum a llarg
termini o a mig termini.

Quant als 13 municipis que no han retut el compte general
a la Sindicatura i que, per tant, han incomplert l’obligació que
els imposa la Llei d’hisendes locals, són els següents:
Banyalbufar, Búger, Estellencs, Formentera, Fornalutx, Maria
de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Lluís, Selva,
Sencelles i Es Castell. Hem de destacar que sis d’aquests no
varen retre tampoc els comptes corresponents a l’exercici 2003,
que va ser el primer en el qual la Sindicatura va començar a
fiscalitzar les corporacions locals.

La segona part de l’informe conté una sèrie de dades
agregades extretes als comptes retuts. Aquestes dades es
presenten a nivell autonòmic, distribuïdes per illes i també per
estrats de població. En aquest cas, cada tipus d’entitat té el seu
apartat i així parlam d’ajuntaments, mancomunitats, entitat
local menor, organismes autònoms i societats mercantils
municipals. Pel que fa als ajuntaments, hem d’assenyalar que
el pressupost definitiu agregat de despeses dels 54 ajuntaments
que han presentat el compte general va ser de 1.121 milions
d’euros per a l’any 2004 front als 2.392 que, com he comentat
abans, va manejar la comunitat autònoma, i els 417 dels tres
consells insulars.

Les obligacions reconegudes per despesa de funcionament
varen representar el 58% del total d’aquesta quantitat que he
dit, mentre que els ingressos més importants correspongueren
a tributs i preus públics, aproximadament el 60% del total de
drets reconeguts, és a dir, dues terceres parts quasi. De les
dades agregades als comptes generals resulten diverses ràtios
indicadores que figuren detallades a l’informe, desglossades
per illes i per trams de població i de les quals ara els donaré
només la mitjana a nivell de tota la comunitat autònoma i també
la corresponent a l’any 2003 perquè es puguin fer una idea o
una petita idea comparativa. 

Així, per exemple, ingressos per habitants el 2004 han estat
991 euros i el 2003 varen ser 889; despeses per habitant, 968
euros l’any 2004, 889 l’any 2003; d’inversió per habitant, 175
euros el 2004, 203 havia estat l’any 2003; la càrrega financera
global ha passat del 6,5% de l’any 2003 al 12% el 2004; la
càrrega financera per habitant ha passat de 50 euros per
habitant l’any 2003 a 100 euros per habitant; l’índex d’estalvi
brut s’ha mantingut en el 15% en els dos exercicis, i l’índex
d’estalvi net el 2003 era el 10% i ha passat a ser el 3,5 l’any
2004. Aquestes dades juntament amb altres que figuren a
l’informe permeten fer-se una idea bastant aproximada i,
sobretot, permetran fer-se una idea bastant aproximada de
l’evolució del sector públic local de les Balears.
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Respecte de l’endeutament agregat dels ajuntaments a 31 de
desembre de 2004 era de 353 milions d’euros i el balanç de
situació agregat de 2.217 milions d’euros. És evident, com acab
de dir, que un cop s’hagin elaborat informes de més exercicis
pressupostaris i existeixin dades més comparables, tots aquests
indicadors i ràtios augmentaran d’interès i de significació
perquè permetran anar examinant aquesta evolució que ara
només hem vist dos anys i, evidentment, és un període bastant
curt per poder-se fer una idea de com va l’evolució, diguem, de
la salut econòmica dels ajuntaments.

A més l’informe també conté informació agregada respecte
de les cinc mancomunitats que han retut els comptes de les set
existents a les illes, als 38 organismes autònoms que han retut
comptes sobre el total de 33 i a les 15 societats municipals que
han retut comptes sobre les 16 totals que hi ha. També hi ha un
apartat dedicat a l’única entitat local menor de les Illes Balears,
Palmanyola, la qual ha retut els seus comptes anuals en aquest
exercici. 

En la tercera part de l’informe dedicada a mostrar les
observacions, incidències i inconsistències dels estats que
integren el compte general es posen de manifest diverses
incoherències entre les dades que resulten de diferents estats i
es descriuen situacions d’aplicació incorrecta de normes
pressupostàries i comptables, les quals -totes aquestes
circumstàncies- foren comunicades als respectius ajuntaments
amb la finalitat que en tenguessin coneixement i que ho
poguessin esmentar en un futur.

En el tom 2, que està dedicat a annexos, es detallen totes
aquestes incidències d’una manera individualitzada i detallada,
i figuren els quadres on, d’una forma resumida, es mostren els
resultats per a cada corporació local, i aquests quadres resum
permeten fer-se una idea global de l’estat de la qüestió entitat
a entitat. És dir, permeten fer-se una idea de com han retut els
comptes cada una de les entitats de manera individualitzada.

L’informe conclou amb l’apartat de recomanacions
derivades de les observacions anteriors i en el qual la
Sindicatura recomana el següent. 

En primer lloc, complir el deure d’aprovar i retre el compte
general dins els terminis legals, com he dit al començament han
estat molt pocs els ajuntaments que han aprovat i retut el
compte dins aquest termini. A més, fer-ho amb tota la
documentació establerta, correctament emplenada i sense
incoherències entre els diferents estats. 

Segon, constituir la rendició de comptes és un objectiu
prioritari per a les entitats locals, no solament com una
exigència legal, sinó com a forma de transmetre la
transparència dels que gestionen els fons públics. 

Tercer, calcular més acuradament les previsions i els crèdits
inicials per tal que no siguin necessàries modificacions
pressupostàries tan elevades. 

Quart, establir un control adequat i adaptat a la normativa
vigent de les despeses en finançament afectat, atès que la seva
quantificació és necessària per al càlcul del resultat

pressupostari i del romanent de tresoreria per a despeses
generals. 

Cinquè, ajustar el resultat pressupostari amb l’import a les
despeses finançades en romanent líquid de tresoreria
efectivament gastades durant l’exercici. 

Sisè, depurar els saldos d’operacions d’exercicis tancats de
manera periòdica, per tal d’esbrinar el que realment correspon
a drets reconeguts de determinats que estan afectats per
prescripció i efectuar les declaracions de fallits i d’insolvències
un cop exhaurida la via executiva; determinar, d’acord amb
l’article 172.2 de la Llei d’hisendes locals, els imposts que es
consideren de difícil recaptació minorant el romanent de
tresoreria per despeses generals. 

Setè, analitzar les causes de les dificultats per realitzar els
ingressos i per adoptar les mesures necessàries per potenciar la
gestió i la recaptació. 

Vuitè, depurar els comptes de cobraments i de pagaments
pendents d’aplicació. 

Novè, adoptar un major control dels saldos líquids de
tresoreria; realitzar arqueig de caixa i conciliacions bancàries
de forma periòdica i evitant l’ús dels comptes de diferència de
tresoreria. 

Desè, adoptar els criteris per dur a terme l’harmonització
comptable corresponent dels béns immobilitzats materials i
immaterials. 

Onzè, dur a terme la compatibilitat de manera adequada
dels comptes de l’immobilitzat pendent de classificar i
actualitzar els inventaris físics, harmonitzar la comptabilitat
amb els inventaris físics. 

Dotzè, prendre mesures per tal que les societats municipals
millorin l’equilibri de la seva estructura financera i patrimonial.

Tretzè, potenciar les àrees d’administració, comptabilitat i
gestió econòmica i financera, així com el control intern amb la
finalitat d’aconseguir l’adequada protecció dels actius; la
formulació, aprovació i rendició dels comptes en termini;
millorar els resultats a obtenir, i el compliment en tot moment
del principi de legalitat. 

Catorzè, adaptar la composició del personal de la
corporació a la seva estructura tant pel que fa al nombre com a
la formació.

I, en darrer lloc, ajustar les taxes i els preus públics al cost
de la prestació dels serveis que es pretenen donar.

Aquestes quinze són les recomanacions que d’una forma
molt sintètica posen fi a l’informe que, repetesc també, a part
del tom 1 en el qual hi ha totes les dades, conté o té el tom 2 i
el tom 3 en el qual hi ha una fitxa individualitzada per a cada
corporació i una relació de les incidències observades en
general a tots.
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Amb això, d’una manera també ràpida i sintètica, crec que
es poden fer una idea del contingut d’aquest informe. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antoni Mas. Hi ha intervencions per part
dels grups? No.

III. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1218/08,
presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, pel qual es tramet l'informe del compte general de
la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici
del 2006.

Així passam, idò, al punt 3 de l’ordre del dia que consisteix
en el debat de l’escrit RGE núm. 1218/08, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual
es tramet l’informe del compte general de la Universitat de les
Illes Balears corresponent a l’exercici del 2006. 

Té novament la paraula el Sr. Antoni Mas, per fer
l’exposició oral i després passarà la paraula al síndic per tractar
del tema de la Universitat. Moltes gràcies. 

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i
Cladera):

Sí, moltes gràcies. El següent informe que presentam és el
del compte general de la Universitat de les Illes Balears de
l’any 2006. Es tracta de l’informe anual corresponent a aquest
exercici, el qual va ser aprovat pel Consell de la Sindicatura el
dia 14 de gener passat i tramés tot seguit al Parlament i al
Tribunal de Comptes així com als òrgans de govern de la
Universitat.

És un informe de caràcter general, igual que els que hem
vist abans dels consells insulars, segons la classificació que
estableix l’article 27 del Reglament del règim intern i s’ha de
realitzar anualment segons el que disposa l’article 18 del propi
reglament. La seva finalitat és analitzar el conjunt de l’activitat
econòmica financera i comptable de la Universitat i de les seves
entitats dependents i vinculades durant el període corresponent.

L’estructura i el format de presentació continuen la línia ja
iniciada en exercicis anteriors, és a dir, els de tots els informes
del mateix tipus, tant relatius a la comunitat autònoma, com als
consells, si bé amb les necessàries adaptacions -com és lògic-
a les peculiaritats de cada subjecte fiscalitzat. Així, en el cas
present, el treball se subdivideix, a més de la part introductòria,
en els següents apartats: un apartat dedicat a la Universitat
pròpiament dita, un altre a les seves entitats dependents i
vinculades, una sèrie d’estats consolidats i també una anàlisis
de la contractació administrativa duta a terme per la
Universitat. A més -com és lògic també- du els corresponents
annexos i quadres numèrics.

Hem de destacar en aquest cas, d’entrada, la rapidesa en la
realització del treball atès que els comptes varen ser retuts a la
Sindicatura el mes d’agost passat i l’informe ha quedat enllestit
pràcticament amb cinc mesos, mostra de la nostra intenció
d’aproximar la data del control a la de gestió, ja coneguda per
aquesta comissió.

Ara, si la Sra. Presidenta ho autoritza, resumirà els
principals aspectes de l’informe el Sr. Antoni Aguiló, síndic
responsable de l’àrea d’auditoria d’organismes, d’entitats i
d’empreses públiques, a càrrec del qual han estat la preparació
i l’elaboració de l’informe.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES
DE LES ILLES BALEARS (Antoni Aguiló i Lluna):

(Tall de veu a causa del micròfon)

...del compte general de la Universitat de les Illes Balears
corresponent a l’exercici 2006, va ser aprovat pel Consell de la
Sindicatura el dia 14 de gener del 2008 i avui es presenta.
Inclou informació complementària en els annexos, que
contenen 14 quadres i 6 fitxes individualitzades per a cada una
de les entitats incloses a l’àmbit subjectiu. A més, s’han
adjuntat les alAlegacions formulades per la Universitat. 

L’informe conté un total de 28 recomanacions que realitza
la Sindicatura per a la millora de l’organització i de la gestió,
18 en matèria econòmica i financera i 10 en matèria de
contractació. L’àmbit subjectiu que abasta l’informe inclou la
Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents
i vinculades, tres fundacions i dos consorcis: Fundació General
de la Universitat de les Illes Balears, Fundació Universitat
Empresa de les Illes Balears, Fundació Càtedra Iberoamericana
a la Universitat de les Illes Balears, Consorci Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears i Consorci per al
Foment d’Infraestructures Universitàries. 

L’informe també inclou el balanç de situació consolidat i el
compte resultat econòmic i patrimonial consolidat el 31 de
desembre del 2006 de la Universitat i entitats esmentades, amb
les dades de l’exercici...

(Tall de veu a causa del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, veig que a cada instant s’atura, i per tal que quedi
ben gravat tal vegada seria bo canviar la pila.

Moltes gràcies.

(Pausa)
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EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES
DE LES ILLES BALEARS (Antoni Aguiló i Lluna):

Pel que fa a l’activitat econòmica i financera, els crèdits
inicials de la Universitat de 74.870 milers d’euros, varen ser
incrementats en un 38%, mitjançant 323 expedients de
modificació de crèdit, per un import net de 28.488 milers
d’euros, amb el resultat d’un crèdit definitiu de 103.358 milers
d’euros. Entre les modificacions de crèdit, cal destacar el
moviment produït per la incorporació dels romanents de
Tresoreria i dels crèdits generats per ingressos. Els uns i els
altres es destinen en la seva major part a incrementar el capítol
d’inversions reals. Respecte de les transferències de crèdit
tramitades durant l’any 2006, l’import ascendeix a 1 milió
d’euros, mitjançant la tramitació de 58 expedients.

L’execució pressupostària ha estat del 80,8% a ingressos i
del 72,3% a despeses. El capítol quantitativament més
significatiu d’ingressos el representen les transferències
corrents i de capital, que sumades suposen un 83% dels drets
reconeguts. Pel que fa a despeses, el capítol més important és
el de personal, que suposa el 58,9% de les obligacions
reconegudes. La Sindicatura recomana presentar l’estat de
liquidació del pressupost dels comptes anuals amb el mateix
nivell de desagregació que el pressupost aprovat, prendre les
mesures comptables oportunes, amb la finalitat de corregir les
incidències que s’han posat de manifest durant la fiscalització
realitzada, com també procurar la seva detecció i esmena en
exercicis posteriors.

Quant al resultat de l’exercici, el resultat pressupostari
presentat per la Universitat és positiu per un important de 8.352
milers d’euros i millora en un 83,2% l’obtingut en l’exercici
anterior. La variació més significativa existeix en el capítol
d’ingressos per transferències, els quals inclouen
incorrectament 1.816 milers d’euros que va rebre la Universitat
durant l’exercici 2006 de la Secretaria d’Estat d’Universitats i
Investigació, en forma de bestreta o préstec reemborsable.
Aquest import que correspon a una operació d’endeutament,
s’ha reconegut com ingrés en el capítol de transferències de
capital. D’altra banda també es recomana que la UIB considera
per al càlcul de resultats pressupostaris les desviacions de
finançament positives i negatives i corregeixi l’import del
resultat pressupostari amb aquestes magnituds. El resultat
pressupostari consolidat que es dedueix dels comptes anuals
presentats per les entitats de l’àmbit subjectiu és de 8.475
milers d’euros.

Respecte de les entitats dependents i vinculades, la
Sindicatura recomana disposar que per part de la CAIB o de la
UIB s’aprovi el pressupost anual d’ingressos i de despeses de
les fundacions i consorcis dependents. Integrar o ajuntar, si n’és
el cas, els comptes anuals i la liquidació dels pressuposts de les
fundacions i consorcis dependents en el compte general de la
CAIB i/o de la Universitat. Prendre les mesures comptables
oportunes amb la finalitat de corregir les incidències que s’han
posat de manifest durant la fiscalització realitzada, com també
procurar la seva detecció i esmena en exercicis posteriors.

Respecte dels resultats econòmic-patrimonials de l’exercici
2006 de la Universitat, és positiu per un import de 9.184 milers
d’euros, el que suposa un increment de 2.089 milers d’euros en
comparació amb del període anterior. Aquesta variació es troba
influenciada principalment per l’incorrecte criteri seguit per
l’entitat per registrar el préstec reemborsable esmentat en
paràgrafs anteriors. El resultat econòmic-patrimonial consolidat
que es dedueix dels comptes anuals presentats per les entitats
de l’àmbit subjectiu és positiu en 9.249 milers d’euros.

Pel que fa al balanç de la situació de la Universitat en el
tancament de l’exercici de 2006, cal dir que mostra un actiu per
un import de 128.719 milers d’euros, amb un passiu exigible
que ascendeix a 16.274 milers d’euros. En aquesta línia, la
situació patrimonial consolidada que es dedueix dels balanços
de situació presentats per les entitats de l’àmbit subjectiu,
mostra un actiu per un import de 139.397 milers d’euros, amb
un passiu exigible que ascendeix a 20.854 milers d’euros.

Quant a la contractació administrativa, la Sindicatura
recomana en aquest apartat reforçar la funció interventora en
totes les fases d’uns procediments, complir adequadament amb
els requisits de l’existència de crèdit. Deixar constància de
l’anàlisi que es practica per considerar la suficiència en els
documents presentats a l’efecte de justificar la solvència
econòmica i financera del contractista. Ajustar-se a allò que
disposa la llei per definir el procediment i la forma
d’adjudicació dels expedients de contractació. Incloure en els
plecs corresponents als concursos, els criteris que s’han de tenir
en compte per a la qualificació de baixes temeràries. Procurar
que la cronologia de les actuacions resulti coherent amb allò
que disposa la normativa i respectar els terminis prevists en la
normativa per a la publicitat en les adjudicacions.

Per últim, cal remarcar que l’escrit d’alAlegacions presentat
per la UIB es deixa constància de les mesures que la
Universitat ha adoptat durant l’exercici 2007, per incorporar les
recomanacions fetes per la Sindicatura, entre les quals cal
destacar: completar el contingut de la memòria anual amb la
informació comptable que assenyala el Pla general de
comptabilitat pública i especialment donar informació completa
de tots els compromisos de despesa amb càrrec als pressuposts
d’exercicis posteriors. Millorar el sistema de registre comptable
de l’Impost sobre el Valor Afegit. Tenir en compte l’existència
de crèdit en els contractes amb efecte a més d’un exercici.
Desenvolupar un procediment amb la finalitat d’analitzar la
solvència econòmica i tècnica dels licitadors. Aquestes mesures
seran contrastades per la Sindicatura a les tasques de
fiscalització de l’exercici 2007.

També m’agradaria Sra. Presidenta dedicar uns minuts, tot
i que no és l’objecte d’aquesta compareixença, a fer un
comentari sobre un altre informe. El dia 17 de gener del 2008
el Ple del Tribunal de Comptes va aprovar definitivament
l’informe de fiscalització del conjunt de les universitats
públiques, corresponent a l’exercici 2003. Aquest informe s’ha
elaborat per l’encàrrec fet per la comissió mixta del Congrés-
Senat per les relacions amb el Tribunal de Comptes, que en
data 21 de desembre del 2001 va encarregar al Tribunal de
Comptes l’elaboració d’un informe de fiscalització de
l’organització de l’activitat econòmica-financera i de la gestió
de les universitats públiques espanyoles.
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És de destacar, tal com manifesta el propi informe, que les
directrius tècniques a què s’havia de subjectar la fiscalització
varen tenir en compte que els OCEX tenen competències
fiscalitzadores en l’àmbit del sector públic autonòmic, en el que
s’incideixen les universitats públiques. Per la qual cosa la
fiscalització va ser realitzada en coordinació i colAlaboració
amb aquests òrgans i en conseqüència, l’informe esmentat
plasma el treball realitzat dins l’àmbit de les seves
competències per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears. 

L’àmbit subjectiu de l’informe són 47 universitats
públiques, presencials i 2 no presencials, UNED i Universitat
Oberta de Catalunya. Aquestes es poden dividir en 2 grups, les
10 antigues, creades entre el segle XIII i XVI i les 39 creades
en segle XX. La Universitat de les Illes Balears es creà l’any
1978 i ocupa per data de creació el lloc 25 del total de 49. El
2003 a més hi havia 21 universitats privades que per al curs
2002-2003 suposaven un 8% d’alumnes. Tan sols 4 dels 12
OCEX participants en aquesta fiscalització aprovaren l’informe
abans que la Sindicatura de les Illes Balears, l’esmentat informe
corresponent a l’exercici 2003, preparat per la Sindicatura va
ser presentat davant aquesta comissió el 4 d’abril de 2006. Dins
el territori de la nostra comunitat autònoma, a part de la UIB,
s’ha de destacar que hi ha 3 centres de la UNED, a Palma, Maó
i Eivissa i 3 punts de suport de la UOC, a Manacor, Ciutadella
i Eivissa.

Primer, aspectes generals. La UIB el 2003 representà l’1,0
del pressupost de les 48 universitats, 47+UNED. Quant a
població a dia 1 de gener del 2003, representava el 2,2% del
total de l’Estat. Pel que fa a obligacions reconegudes per
població, a l’exercici 2003 la UIB està en 68,80 euros per
habitant, el 50% de la mitjana de l’Estat per comunitats
autònomes, que és de 136,59 euros per habitant.

Pel que fa als mitjans de finançament propis de les
universitats, destaca la limitació existent per fixar els preus per
les ensenyances pròpies i a la prestació de certs serveis, fet que
implica que el volum de recursos que s’obté per mitjans propis
no és molt important. A l’exercici 2003, un 26,7 de mitjana i en
el cas de la UIB un 17,1%. Indicar que la UIB el pes dels
ingressos procedents de taxes i preus públics superen
pràcticament en un 1% a la mitjana del total d’universitats.
També s’ha de destacar la dependència financera de la UIB, un
82,9% que prové de finançament aliè, front de la mitjana que
és del 73,3%.

Una altra qüestió a destacar és el nombre d’alumnes
universitats per 1.000 habitants, que en el cas de Balears per a
l’any 2003 està en el 0,35; quan la mitjana per comunitats
autònomes és del 0,96. Finalitzam l’apartat fent menció als
indicadors de docència, investigació, així com el personal de
les universitats públiques presencials. El personal docent i
d’investigació suposa una ràtio d’uns 14 alumnes per professor
equivalent, 16 en el cas de les Illes Balears. 

Segona, àrea d’organització. Pel que fa a l’organització
s’observa l’existència de múltiples òrgans colAlegiats amb les
universitats públiques, amb funcions homogènies i en algun cas
superposades i recomana procedir a l’anàlisi del conjunt dels
esmentats òrgans i reduir el seu número, a fi d’obtenir un major
grau d’eficàcia, eficiència i economia en el procés de la presa
de decisió. La UIB es troba inclosa dins d’aquesta observació.

A l’apartat dedicat a l’organització administrativa i control
intern, s’indica que existeixen 13 universitats en què no es
disposa d’una unitat de control intern, entre les quals es troba
la UIB, tal com destaca recurrentment la Sindicatura en els seus
informes de fiscalització. El Tribunal de Comptes també
assenyala que les universitats que disposen de tal unitat,
aquesta depèn generalment, tan funcional com orgànicament,
de la gerència del rector. Únicament en un supòsit, la
dependència és del Consell Social, òrgan que gaudeix de nivell
de jerarquia suficient per permetre l’esmentada unitat complir
eficaçment les seves funcions. També s’observa que no es
troben dotades dels mitjans materials i humans necessaris per
dur a terme la seva tasca, recomanacions que hauria de tenir en
compte la UIB a l’hora de crear aquesta unitat de control intern.

A l’informe s’observa la falta de planificació a llarg termini
que es presenta en moltes de les universitats i els efectes
negatius que això produeix. Aquesta observació no afecta a la
UIB, ja que disposà d’un Pla estratègic 2002-2006. L’indicador
resultant de les aportacions públiques presenta un barem global
de 159 euros per alumne, que no presenta diferència amb el
barem particular corresponent a la UIB. Tal indicador aplicat
sobre el conjunt d’actius resulta un barem global d’11.698
euros per alumne, amb un indicador particular per a la UIB
d’11.585 euros per alumne.

Tercer, àrea de gestió. L’informe subdivideix l’àrea de
gestió en cinc apartats: docència, investigació, personal, costos,
informàtica i contractació. Pel que fa a l’oferta acadèmica,
l’informe analitza les titulacions i les places de nou ingrés,
indicant que les branques allà on es concentren els segments
més alts són les de ciències socials i jurídiques, de mitjana un
45,6% i per a la UIB el 50,5%. Respecte de la demanda
acadèmica, se centren també en les branques de ciències socials
i jurídiques, de mitjana un 48,8% i per a la UIB el 63,3%.

En relació als crèdits matriculats per al curs 2003-2004, el
major volum entre demanda dels centres donen ciències socials
i jurídiques, de mitjana un 44% i per a la UIB el 64,5%. En
tècniques de mitjana un 28% i per a la UIB un 11,5%. Quant a
la resta de branques, l’informe indica que no superen el 10%,
en el cas de la UIB el 24%. En relació a la investigació,
assenyala que es considera, juntament amb l’activitat docent,
primordial a la universitat. Comenta que durant l’exercici 2003,
les universitats executaren el 30% de la despesa a nivell estatal
en investigació i desenvolupament. La UIB executa el 68% de
la despesa autonòmica en aquest aspecte.

Respecte de dades estadístiques, l’informe assenyala que els
grups d’investigació ascendeixen a 5.702, 82 a la UIB. El
personal contractat presenta un total de 14.502 investigadors,
125 a la UIB. La despesa pressupostària en personal per a
l’exercici 2003 té un pes específic equivalent al 75,9% de les
despeses corrents i a la UIB aquesta despesa suposa el 75,1.
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Quant a la contractació respecte dels procediments, en el 68%
dels casos s’ha utilitzat el procediment negociat, el 84 a la UIB.
El concurs en el 31%, 16% a la UIB. I la subhasta a l’1%, el
0% a la UIB.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies als senyors síndics. Hi ha intervencions
per part dels grups parlamentaris?

IV. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 994/08,
presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, pel qual es tramet l'informe 22/2008 del compte
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l'exercici del 2006.

Així idò passam al punt número 4 de l’ordre del dia d’avui
i darrer, relatiu a l’escrit RGE núm. 994/08 presentat per al
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual
tramet l’informe 22/2008, del compte general de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2006.

Té la paraula novament l’Hble. Sr. Pere Antoni Mas.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i
Cladera):

Moltes gràcies. En aquest punt correspon presentar
l’informe número 22, sobre el compte general de la comunitat
autònoma de l’any 2006, que va ser aprovat de forma definitiva
pel Consell de la Sindicatura de Comptes dia 14 de gener de
2008. Tot seguit es va trametre al Parlament i al Govern, així
com al Tribunal de Comptes, allà on s’haurà d’integrar en el
seu dia, amb l’informe general que emet aquest Tribunal sobre
el sector públic autonòmic i local.

El primer que hem de destacar, igual que ja hem fet abans
amb l’informe de la Universitat, és que l’informe es va aprovar
amb un termini molt curt, és a dir, d’una manera ràpida, la qual
cosa significa que en aquest aspecte la Sindicatura ha
aconseguit complir un dels objectius que es va fixar en el seu
moment, lliurar al Parlament aquests informes amb la major
rapidesa possible per tal d’aproximar en el temps l’execució del
pressupost i el moment de la rendició de comptes. El cicle
pressupostari així es veu reduït i es tanca amb més celeritat, la
qual cosa ajuda a una més exacte comprensió dels fets i les
situacions exposades a l’informe i també a la pressupostació de
l’any següent. 

Aquest informe que avui presentam té la consideració
d’informe de caràcter general i anual i la seva finalitat és
analitzar el conjunt de l’activitat econòmica-financera de la
comunitat autònoma durant l’any 2006, tan de la seva
administració general, és a dir, les conselleries que integren el
Govern, com el sector públic dependent i vinculat a la
comunitat autònoma. El seu àmbit subjectiu abasta un total de
177 entitats que d’una o altra forma depenen o estan vinculades
a la comunitat autònoma, constituint així el sector públic
autonòmic balear. Subdividides aquestes entitats entre ens de
dret públic, societats públiques, o (...) pública, fundacions i
consorcis, a més de les conselleries i els organismes autònoms
en elles integrats.

L’estructura i format de presentació de l’informe segueix la
línia corresponent als anys anteriors, si bé amb alguns canvis o
algunes adaptacions, ja que intentam que cada any es vagi
perfeccionant i vagi sent més exacta la delimitació de cada una
de les àrees. Així, el treball es subdivideix en els següents cinc
grans apartats. 

El primer d’ells està dedicat a l’administració general de la
comunitat autònoma, allà on s’analitzen els comptes i l’activitat
econòmica financera i comptable de les conselleries,
organismes autònoms i les seves entitats dependents i
vinculades. La segona part relativa al Servei de Salut de les
Illes Balears, amb un anàlisi dels seus comptes i les seves
activitats dependents. Tercer apartat dedicat a Radiotelevisió de
les Illes Balears, que inclou un anàlisi dels comptes de les tres
entitats que integren el grup IB3. Aquests primers tres apartats
tenen un grau d’anàlisi i un grau de detall equiparable.

Després l’informe conté un apartat dedicat a subvencions i
un altre apartat dedicat a contractació. En els quals es fa una
exposició general d’aquestes activitats, segons cada un dels
subjectes i s’analitza una mostra d’expedients tant a un camp
com a l’altre. A més, l’informe aporta també un seguit d’estats
agregats i consolidats, així com els corresponents quadres i
fitxes individualitzades. En conjunt, recull un gran volum
d’informació que pot ser útil tant al Govern i entitats
fiscalitzades com també, com és lògic, al Parlament a l’hora
d’aprovar els pressuposts de cada any.

Ara si la presidenta té a bé donar la paraula, el Síndic de
l’Àrea d’Auditoria de la comunitat autònoma, Sr. Valdevieso,
els exposarà d’una forma resumida els principals punts d’aquest
informe.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES
DE LES ILLES BALEARS (Antoni F. Valdivieso i
Amengual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. L’informe que em
correspon presentar avui és el referit al compte general de la
comunitat autònoma de l’exercici 2006 i ha estat elaborat per
l’Àrea de l’administració de la comunitat autònoma de la
Sindicatura de Comptes. L’informe conté 58 recomanacions per
a una millor gestió econòmic-financera, 28 a l’administració
general, 25 al Servei de Salut ib-salut i 5 a Radiotelevisió de les
Illes Balears, IB3. A més, a l’informe hi figuren 15
recomanacions per a la millora de la tramitació de les
subvencions i 13 referides a la gestió de la contractació.
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Així podem assenyalar que l’informe als efectes d’aquesta
presentació el dividirem en 4 apartats: administració general,
ib-salut, IB3 i subvencions i contractació. Respecte del primer
apartat, l’administració general els crèdits inicialment aprovats
de 2.714 milions d’euros varen ser incrementats en més d’un
12% mitjançant 841 expedients de modificació de crèdit, per un
import net de 323 milions. Resultant així, uns crèdits definitius
de 3.037 milions d’euros. Entre les modificacions de crèdit, cal
destacar la generació de crèdit que per import de 210 milions
d’euros es va realitzar per tal de reflectir pressupostàriament al
fons de suficiència, que és negatiu per a la comunitat autònoma.

L’execució del pressupost d’ingressos ha estat del 101%,
3.055 milions d’euros, allà on destaca, tal com s’explica a la
memòria del compte general, el baix nivell d’execució del
capítol 7, allà on s’inclouen 24 milions d’euros per al
finançament de les obres de carreteres incloses en el convenis
entre el Ministeri de Foment i la comunitat autònoma i que es
troben sotmesos a procediment judicial. I 5 milions d’euros per
al finançament de noves residències sociosanitàries que no han
estat finalment contrets.

Pel que fa referència a despeses, l’execució pressupostària
ha estat del 97%, 2.957 milions d’euros, allà on destaca com
cada any, l’important pes relatiu sobre el total d’obligacions
reconegudes de les funcions de sanitat 36% i educació 22%.
Així mateix també cal destacar l’increment de les despeses del
capítol 7, transferències de capital, a causa de l’increment de
transferències al Servei de Salut de les Illes Balears i a les
entitats dependents de la CAIB. I la disminució de despeses del
capítol 6, inversions reals com a conseqüència bàsicament de
la finalització de les inversions en infraestructures de
carreteres. 

L’administració de la CAIB presenta un endeutament viu al
tancament de l’exercici 2006 de 1.012 milions d’euros, amb un
increment de l’11% respecte de l’exercici anterior. Les
despeses financeres de l’endeutament durant l’exercici varen
ser de 42 milions d’euros. D’altra banda, l’import total de les
autoritzacions d’imputació de despesa a exercicis futurs
experimentà un increment del 28%, arribant fins als 2.367
milions d’euros. Per això es continua recomanant moderar la
contracció d’obligacions en càrrec a exercicis futurs i potenciar
el paper de la Direcció General de Pressuposts en la tramitació
dels expedients de despesa plurianual, la qual s’hauria de
pronunciar sobre l’efecte en els pressupostos futurs i
l’existència de recursos adients per al seu finançament.
Restringir a més l’apelAlació al Consell de Govern per tal
d’accedir als límits de nombre d’anualitats i percentatges.

Quant al balanç de situació presentat, s’ha d’assenyalar com
a novetat que a conseqüència de la recessió del contracte de
consultoria i assistència per a l’elaboració de l’inventari de
béns de la comunitat autònoma, s’han ajustat els valors de les
diferents partides de l’immobilitzat no financer amb els
comptes de patrimoni i resultats d’exercicis anteriors. Dins
aquest punt, la Sindicatura recomana reflectir el passiu exigible,
tant els deutes que la comunitat autònoma té amb les seves
empreses públiques i que aquestes tenen el seu actiu, com la
totalitat de les obligacions de pagament adquirides per a
exercicis futurs, sempre que s’hagi produït el fet econòmic que
les ha originat.

Pel que fa al Servei de Salut de les Illes Balears, cal
recordar que el seu pressupost inicial per a l’exercici 2006,
suposà un increment respecte de l’inicial del 2005 d’un 9%. A
més, aquests crèdits inicials varen ser incrementats en un 3%
mitjançant 23 expedients de modificació de crèdit per import
net de 30 milions, resultant així uns crèdits definitius de 1.035
milions d’euros. La seva execució pressupostària ha estat del
100% a ingressos i del 97% a despeses. Aquí la Sindicatura
continua recomanant que es dediquin recursos adients per
establir un sistema de control intern que faciliti el compliment
de la legislació aplicable en la gestió dels fons públics, el
control de la despesa realitzada i l’elaboració d’uns estats
comptables que representin de manera ajustada l’execució
d’ingressos i de despeses. 

El Servei de Salut presenta al tancament del 2006 un
endeutament (...) de 60 milions d’euros. Les despeses
financeres de l’endeutament durant l’exercici varen ser de 2
milions d’euros. Cal fer menció a la tramitació de 387 nous
expedients de despesa plurianual. L’import d’aquest tipus de
despeses que figura el compte general de 1.052 milions d’euros
està infravalorat com a mínim en 33,4 milions. El Servei de
Salut de les Illes Balears continua sense disposar d’un inventari
complet i degudament valorat dels béns i drets dels quals n’és
titular.

Quant al tercer apartat de l’informe, Radiotelevisió de les
Illes Balears, IB3, l’àmbit subjectiu està format per l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, Ràdio de les Illes
Balears SA, Televisió de les Illes Balears SA, Multimedia de
les Illes Balears SA i Desenvolupament Digital Balear SL. En
xifres agregades sobre un crèdit definitiu de 134 milions
d’euros, l’execució pressupostària ha estat del 108% a
ingressos i del 111% a despeses, 145 milions d’euros a
ingressos enfront de 149 milions d’euros de despeses.

No obstant això, en xifres agregades i ajustades, és a dir, un
cop eliminades les facturacions i transferències internes del
grup, els ingressos meritats i les despeses meritades han estat
de 81 i 85 milions d’euros respectivament, enfront dels 44
milions d’ingressos i 68 milions de despeses del 2005.

Al tancament de l’exercici 2006 l’endeutament viu agregat
és de 76,3 milions d’euros. Les despeses financeres de
l’endeutament varen ser de 24 milions d’euros.

Abans de passar al quart apartat de subvencions i
contractacions, cal fer menció aquí al resultat conjunt de
l’exercici i el sector públic autonòmic.

Quant al resultat de l’exercici s’ha d’assenyalar que el
resultat pressupostari conjunt que es dedueix als comptes
anuals presentats és positiu en 79 milions d’euros. Aquest
resultat positiu de 79 milions d’euros es veu afectat per
l’existència manifestada en la memòria dels comptes anuals del
Servei de Salut de 95 milions d’euros d’obligacions meritades
durant l’exercici i no imputades als pressuposts. A més cal
recordar que continuen contrets els comptes, 583 milions
d’euros, del dèficit de finançament de les competències en
matèria d’educació i de sanitat no reconeguts per
l’Administració General de l’Estat. 
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Pel que fa al sector públic autonòmic, com en exercicis
anteriors la Sindicatura continua recomanant dictar la
normativa adient per tal que, per a totes aquelles societats en
què la participació pública és majoritària, tot i que cap de les
administracions participants ostenti més del 50% de les
accions, l’administració amb major participació aprovi el
pressupost anual d’ingressos i despeses i presenti els comptes
anuals i la liquidació del pressupost aprovat. A més es
recomana que les entitats dependents reconeguin el dret de
cobrament respecte de la comunitat autònoma de forma
simultània o, si més no, després que aquesta reconegui
comptablement l’obligació simètrica. També és necessari
realitzar conciliacions periòdiques dels saldos pendents entre
les entitats i la comunitat autònoma, ja que aquesta no té
reconeguts com a deute 477 milions d’euros que aquelles tenen
al seu actiu. Cal tenir en compte que el fons propis agregats
d’aquestes entitats són negatius en 154 milions d’euros i que el
seu resultat economicopatrimonial agregat és negatiu en 147
milions d’euros. D’altra banda, quant a l’endeutament, aquest
ha augmentat un 24% respecte de l’exercici anterior fins arribar
als 1.154 milions d’euros. Finalment es recomana analitzar
l’estructura i la composició del sector públic autonòmic i vetllar
per la seva adaptació a la satisfacció de les necessitats
públiques.

Dins del quart apartat i pel que fa a les subvencions, cal
indicar que segons la informació tramesa per les conselleries
aquestes s’han concretat durant l’any 2006 en 237 línies,
91.645 beneficiaris i 163 milions d’euros d’obligacions
reconegudes pel que fa a la CAIB i les seves entitats
autònomes. La Sindicatura ha analitzat 32 expedients de tres
conselleries diferents per un import total de 3,7 milions d’euros
i 18 expedients de subvencions concedides per entitats
dependents per un total de 8,3 milions d’euros. Com a
conseqüència d’aquesta anàlisi la Sindicatura recomana fer
constar en el Pla estratègic de subvencions l’abast temporal, els
objectius i els efectes que es pretenen, els terminis de
consecució, els costs previsibles i les fonts de finançament dels
programes pressupostaris per atorgar les subvencions, i efectuar
els informes d’autoavaluació dels programes de subvenció
executats amb la finalitat d’analitzar els resultats obtinguts, la
utilitat pública o social i la procedència de mantenir-los o
suprimir-los.

Dels expedients analitzats es dedueix, com en exercicis
anteriors, que s’hauria d’exigir un compliment més acurat de
les solAlicituds i de les justificacions i, si n’és el cas, dur a terme
el procediment de reintegrament. A més la Sindicatura
recomana un cop més el desenvolupament reglamentari de la
Llei de subvencions, del Registre de subvencions, un sistema
de publicació de la concessió i la validació i estampillat dels
justificants per tal de controlar la concurrència de subvencions.

Pel que fa als expedients de subvencions tramitades per les
entitats dependents, d’observa que en la selecció dels projectes
subvencionables no sempre s’apliquen els principis de
publicitat i concurrència, i que la justificació de la seva elecció
i les resolucions de concessió no sempre les dicten els òrgans
competents. 

Dins l’àmbit de la contractació administrativa s’ha
d’assenyalar que de les relacions de contractes trameses a la
Sindicatura de Comptes per l’Administració General de la
comunitat autònoma, l’ib-salut i les entitats dependents i
vinculades, que en aquest últim cas només inclouen les
transaccions iguals o superiors a 150 milers d’euros, se’n
desprèn un import global de transaccions compromeses de
1.305 milions d’euros, dels quals 115 milions corresponen a
l’Administració General de la CAIB, 703 milions a l’ib-salut,
i 487 milions a les entitats dependents. La Sindicatura ha
examinat 76 expedients; provenien de tres conselleries
diferents, dels serveis centrals de l’ib-salut i de tres entitats
dependents. Com a resultat de l’examen la Sindicatura
recomana elaborar tots els informes preceptius que hagin de
constar en els expedients; a més es recomana preveure les
necessitats reals i quantificar els pressupostos dels contractes
amb la suficient previsió, a l’efecte de no fer un ús excessiu de
modificats i complementaris. Per tal de fer efectius els principis
de publicitat i concurrència es recomana fer un ús acurat dels
contractes menors sense incórrer en fraccionament de l’objecte
del contracte. 

Com en altres exercicis la Sindicatura de Comptes constata
la persistència de la necessitat de mesures adients per tal de
garantir que les entitats dependents i vinculades s’adeqüin als
procediments de contractació establerts i facin efectius els
principis de publicitat i de concurrència en els processos
d’adjudicació.

Per finalitzar cal fer constar que com a annexos s’adjunten
els quadres i les fitxes individualitzades amb les dades més
rellevants de cada una de les entitats analitzades, i que
igualment a l’informe s’adjunten les alAlegacions formulades
per la comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies als senyors síndics. Per tal de fixar posicions
poden intervenir els grups parlamentaris. El Sr. Síndic major o
alguns dels síndics podran contestar globalment o
individualment després de cada intervenció. Globalment? (...),
idò, així, donam la paraula al Grup Parlamentari Mixt; té un
temps de 15 minuts, si tot és per a vostè. Gràcies.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No, no faré cap pregunta,
simplement el que vull és agrair la presència dels membres de
la Sindicatura de Comptes per les seves explicacions, per la
bona feina que fan, i sobretot jo destacaria l’apartat que
dediquen a les recomanacions, recomanacions que jo entenc
que ajudaran a una millor gestió dels fons públics per part de
tots els òrgans i les institucions.
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Simplement, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, no. Per part del BLOC? Sí, per favor, Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo en primer lloc també vull agrair
als membres de la Sindicatura de Comptes la seva presència en
aquesta comissió del Parlament per donar comptes dels
comptes dels consells insulars, la universitat, les entitats locals,
i en aquest cas que ens ocupa del compte general de la
comunitat autònoma. També evidentment vull agrair el fet que
s’hagi pogut tenir a principis del 2008 ja l’informe
corresponent al 2006, que com es comentava ajuda evidentment
a l’anàlisi aquesta proximitat en el temps.

I llavors entrant un poquet dins l’informe jo sí que voldria
deixar constància d’algunes qüestions que es comenten dins
l’informe, que crec que convé fer-hi esment, com és el fet de la
quantitat d’organismes que, tot i l’obligació legal que tenen, no
han retut la informació deguda a la Sindicatura de Comptes,
crec que és un fet que evidentment per part de les
administracions públiques s’ha d’anar esmenant, i també faria
referència a alguns temes importants que crec que s’han de
destacar des del meu grup, des del Grup del BLOC i PSM-
Verds. 

Per una banda un tema que ens preocupa molt és el de
l’endeutament de la comunitat autònoma. Veim que del 2005
al 2006 l’increment ha estat de l’11,5%, però llavors analitzant
l’evolució de l’endeutament de la comunitat autònoma veim
que és una evolució progressiva de l’endeutament de manera
important, passant dels 345 milions a l’any 2000 als 1.011 de
l’any 2006, i amb una preocupació també evident respecte de
les puntes que es reflecteixen a determinats anys pel que fa al
venciment dels endeutaments. Així veim puntes molt
importants i destacades els anys 2009, 2012, 2016, 2020, que
evidentment com el mateix informe de la Sindicatura de
Comptes diu aquesta concentració de les amortitzacions pot
dificultar o fins i tot impossibilitar, diu el mateix informe, la
cancelAlació de l’endeutament. Ens preocupa, per tant,
evidentment, quan arribin aquests anys aquest venciment dels
endeutaments, perquè això pot provocar una situació
econòmica per a la comunitat autònoma complicada.

Altres qüestions que també voldríem destacar, també pel
que fa a l’endeutament de les entitats dependents de la
comunitat autònoma, és que veim increments importants de
l’endeutament pel que fa tant a l’entitat de la Radiotelevisió
pública com a altres entitats com la del velòdrom, per exemple,
on hi ha increments importants de l’endeutament.

Llavors l’apartat del Servei de Salut, on es troben múltiples
incidències. Crec que probablement és un d’aquells serveis on
més incidències es troben, i per posar alguns exemples
l’execució d’ingressos, per exemple, es troben debilitats de
control intern en els departaments de facturació dels centres
hospitalaris, ingressos no imputats en els pressuposts per valor
de més de 3,5 milions d’euros..., en fi, un llarg llistat
d’incidències a l’execució de despeses, etc. I també un
important endeutament de 60 milions d’euros, també amb un
venciment de l’endeutament concentrat en el darrer exercici,
concretament l’any 2025, que també pot dificultar enormement
la cancelAlació de l’endeutament disposat per a aquest exercici
pressupostari de l’any 2025, per al qual falta molt però que
qualque dia arribarà, i per tant l’administració que en aquell
moment estigui es trobarà amb aquesta problemàtica important.
En definitiva, per tant, veim multituds d’incidències que es van
repetint al llarg dels diferents apartats referits al Servei de
Salut, com per exemple en el tema del passiu en el balanç de
situació, que ens dóna una imatge distorsionada del balanç i del
compte de gestió, segons el mateix informe de la Sindicatura de
Comptes. 

També especialment preocupant és la situació que
s’esmenta de la Radiotelevisió de les Illes Balears, amb tota
una sèrie de llistats d’incidències; s’excedeixen en molt, per
exemple, totes les despeses corrents previstes en moltes
qüestions, i també es destaca que aquesta entitat té pèrdues des
de la seva creació i amb una gestió molt condicionada al suport
financer que se li doni des de la comunitat autònoma. De fet hi
ha múltiples aportacions que s’han hagut de rebre per part de
la Radiotelevisió pública de les Illes Balears per part de la
comunitat autònoma per anar tapant tots aquests forats
pressupostaris, i unes pèrdues per activitats ordinàries de
pràcticament 64 milions d’euros.

Pel que fa al altres apartats, els darrers apartats, que són els
de subvencions i contractacions, també a les subvencions veim
tota una sèrie de deficiències detectades en aquelles
conselleries que s’han analitzat, que han estat concretament la
d’Obres Públiques, on entre altres deficiències es troben les de
tramitació en els expedients que han estat analitzats; a la
Conselleria de Treball també es troben deficiències de
justificació de les subvencions; a la Conselleria de Comerç
deficiències en la concessió. Les bases també reguladores de
les subvencions tenen també tota una sèrie de deficiències, i el
mateix poden dir de les subvencions atorgades per les entitats
dependents de la comunitat autònoma, les que s’han analitzat,
concretament el FOGAIBA, on es troben deficiències a les
subvencions en diversos expedients, en concessió, en
justificació, en els principis de publicitat i concurrència, en els
pagaments... En el Parc Bit també a les subvencions que també
s’han analitzat, o les subvencions pel que fa a l’atenció a
persones dependents.

En definitiva, per tant, ens preocupa des del nostre grup
parlamentari veure la gestió que s’està fent o s’ha fet en aquest
any 2006 per part de la comunitat autònoma, de
l’Administració de la comunitat autònoma, de tot el que fa
referència a les subvencions. 
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I quant a l’apartat de contractació, igualment també ens
preocupa veure totes les deficiències que s’han anat detectant
per la sindicatura de comptes a les conselleries que han estat
seleccionades a l’hora d’analitzar, i així veim que els contractes
examinats a la Conselleria de Medi Ambient tenen deficiències
en la tramitació, el procediment d’adjudicació, la publicitat,
l’execució del contracte, i igualment podríem repetir a la
Conselleria de Presidència i a la Conselleria d’Immigració, en
definitiva, per tant, en tots els expedients examinats.

I el mateix podem dir de l’apartat dedicat al Servei de Salut,
que si també tenia tota una sèrie de qüestions preocupants a
l’apartat pressupostari, ara quant al que fa a contractació els
contractes examinats referits al Servei de Salut també tenen
múltiples deficiències en tramitació, en publicitat, en la selecció
dels contractistes, en la formulació dels contractes, en
l’execució, etc., etc. 

Per tant crec que s’ha de constatar per part del Parlament
aquesta problemàtica que s’ha detectat per part de la
Sindicatura de Comptes, tant pel que fa a la gestió
pressupostària, tant pel que fa a l’endeutament de la comunitat
autònoma, com pel que fa a la tramitació de les subvencions i
als expedients de contractació. I agrair també per part del
nostre grup totes les recomanacions que es fan, les 58
recomanacions que es fan, les 28 de l’Administració General,
les del Servei de Salut, les de Radiotelevisió, així com les
referides als apartats de subvencions i contractacions per part
de la Sindicatura de Comptes, i crec que, bé, crec que s’ha
d’expressar des del nostre grup la necessitat que
l’Administració de la comunitat autònoma prengui bona nota de
totes aquestes recomanacions per tal d’evitar totes aquestes
qüestions que ens..., la gestió corresponent a la passada
legislatura, tot s’ha de dir, però molt recent en el temps, s’ha
trobat per part de la Sindicatura de Comptes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned per un temps de 15 minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument perquè en primer lloc,
i tal com han fet els portaveus que m’han precedit, vull agrair
la presència del Sr. Mas, síndic major, i de la resta d’integrants
de la Sindicatura, agrair la seva presència i les seves
explicacions. Ens donam per assabentats.

I quant al contingut d’aquests informes simplement dues
breus consideracions. Per un costat, i tal com ha ressaltat el Sr.
Mas a la seva intervenció, agrair la rapidesa de la redacció
d’aquests informes, en especial dels que es refereixen a la
Universitat de les Illes Balears i al compte general de la
comunitat autònoma, ja que estam parlant d’un informe que
correspon a la liquidació de 2006 i que ha estat presentat en el
Parlament poc després d’aqueixa liquidació i, per tant, amb
suficient rapidesa. I pel que fa referència als consells i a les
entitats i corporacions locals, dues petites consideracions a
tenir en compte: per un costat el desig que cada vegada o cada

any siguin més aqueixes entitats que es van sumant a
l’aportació i la presentació dels seus comptes per tal de ser
analitzats i informats per part de la sindicatura i, en segon lloc,
no aturar-nos només en el desig que totes i cadascuna
d’aqueixes entitats presentin els comptes sinó desitjar que poc
a poc, encara que sigui així, ho vagin fent dins el termini
legalment establert a tal efecte. 

Per tant són dues breus consideracions. El debat
parlamentari entre els grups el tendrem dins breus minuts,
supòs, una vegada s’acabi la intervenció de la presentació dels
informes de Sindicatura, i tendrem l’oportunitat de defensar les
propostes i les idees de cada un dels grups en referència a
aquests informes.

Per acabar simplement novament agrair la presència i la
intervenció de la Sindicatura i esperar que, com he dit, es
mantenguin aqueixes agilitat i rapidesa en la informació i que
l’aportació de les diferents entitats permeti que es recuperi amb
aquelles que van més retardades quant a la informació que es
presenta en aquest parlament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senzillament unes paraules
d’agraïment, com ja han fet els portaveus que m’han precedits,
als síndics, donar-los les gràcies per haver vingut avui a aquesta
comissió per tal d’explicar-nos els informes, els quatre
informes que avui presenten, i senzillament açò perquè..., i
també dir-los que creim que és una labor molt bona, que
serveix a les administracions per poder corregir errors i
deficiències que tenen, igual que vicis, moltes vegades, que
tenen sobretot ajuntaments petits, que no estan o no estaven
prou avesats a fer-ho d’una manera determinada, creim que és
una manera que els obliga en certa manera a tenir un control
molt més exhaustiu a través d’aquesta fiscalització que se’ls fa.

Senzillament reiterar l’agraïment de la presència avui aquí
en aquesta comissió. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Tadeo. Per part de la Sindicatura, Sr.
Antoni Mas.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i
Cladera):

Moltes gràcies. Com han pogut veure avui horabaixa hi ha
hagut una àmplia informació sobre tot el sector públic de les
Illes Balears, perquè hem parlat de consells, ajuntaments i
també comunitat autònoma i universitat, és a dir, a la pràctica
són els informes que habitualment s’han de fer de forma
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reiterativa cada any, aquests que hem presentat avui, aquests sis
que s’han presentat avui.

Llavors també s’ha pogut observar que així com el de la
universitat i el de la comunitat autònoma feien referència a
l’exercici 2006, és a dir, molt immediats, els anteriors, de
consells insulars i ajuntaments, es referien al 2004, és a dir, que
anam encara amb un desfasament temporal que normalment no
crec que es pugui aconseguir arribar al mateix temps
exactament igual; és difícil sobretot per als ajuntaments fer la
rendició al mateix temps o, més ben dit, fer l’informe al mateix
temps que els altres perquè és més complicat, però com a
mínim jo crec que ens donarem per satisfets si el decalatge
només és d’un any, és a dir, que quan presentem en el
Parlament l’informe de la comunitat i dels consells de l’any en
curs, com aquell que diu, només anem un any retardats amb els
ajuntaments. Pensam que això es podrà aconseguir però
evidentment és una qüestió d’anar guanyant temps al temps. De
cara al 2006, que és quan els ajuntaments canvien el sistema
d’informació comptable i quan també es posa en marxa la
rendició telemàtica, pensam que ja es podrà començar
d’aquesta manera a dur-ho quasi quasi en paralAlel, però és un
poc encara un desideratum per part de la Sindicatura.

Quant a la rapidesa, que s’hi ha fet incidència també per
part d’alguns portaveus, als quals agraesc la rebuda i les seves
paraules en nom de la Sindicatura, ja he dit abans i torn reiterar
que pensam que aproximar en el temps la resposta i donar la
informació sobre els comptes el més aviat possible és positiu
sempre i és útil per a tothom, tant per als ciutadans, com per al
Parlament, com per a qualsevol estudiós, en definitiva, que
vulgui fer feina en aquesta matèria. Parlar de temes molt antics,
molt passats, bé, serveix però no pot tenir tanta transcendència
ni utilitat pràctica, i ens posàrem en això ja des del primer dia
i pensam que el fet de tenir una sindicatura en lloc de tenir el
tribunal de comptes ha de permetre això; vull dir que si com a
mínim no aconseguim això poca cosa més podrem dur a terme.

I en darrer lloc també s’ha fet referència al tema de rendició
de comptes per part de les entitats locals, o de la dificultat de
la rendició de comptes per part d’algunes entitats locals. Com
hem posat de relleu molt poques reten els comptes en termini,
si bé s’ha de dir que després fora de termini el percentatge
augmenta molt i, diguem, ajuntaments grans, n’hi ha molts pocs
que no retin comptes; la majoria són petits i tenen dificultats a
vegades de personal, pràcticament, i de funcionament. Ara bé,
la nostra intenció és aconseguir que es retin comptes per part de
tots els ajuntaments, és a dir, són 67 ajuntaments que tenim a
les Illes i 7 mancomunitats i una entitat local menor, però, vaja,
67 ajuntaments bàsicament, i pensam que amb aquest nombre
podem fer, com aquell que diu, atenció personalitzada, és a dir,
anar un per un i intentar fer escola, per dir-ho de qualque
manera, és a dir, que si no saben fer una cosa primer de tot que
demanin auxili al consell insular, que per això té el servei
d’assistència en cada cas i pot donar-los una mà i, si no, també
poden tenir qualsevol tipus d’auxili o d’ajuda per tal que es
retin els..., primer de tot que duguin els comptes, perquè, clar,
el problema no és retre, és per ventura més que qualcú dugui
els comptes a un ajuntament petit; per tant de dur els comptes
i de retre’ls en forma i en condicions.

Jo crec que a les Illes tenim la sort que el nombre de
municipis és petit, els municipis no són massa petits tampoc, no
hi ha municipis de 50 habitants, com passa a molts de llocs de
la península, i llavors pensam que això sí que pot aconseguir-se
amb un relatiu poc temps. De fet, com veuen, és el segon
informe, només, que hem fet sobre ajuntaments; no hem pogut
encara començar amb la mateixa intensitat o no hem pogut
arribar a aquesta mateixa intensitat, si bé és cert que l’informe
sobre el 2005 ja el tenim diguem a punt, és a dir, en
relativament pocs mesos el tendran aquí, ja, és a dir, que ja
s’hauran aproximat molt un amb l’altre.

Jo per la meva part res més. No sé si..., si el Sr. Valdevieso
té alguna cosa a dir... Per tant res més i moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies als senyors síndics, Sr. Síndic major,
Sr. Mas, Sr. Valdevieso, Sr. Aguiló, moltes gràcies per la seva
presència, també a la secretària general per totes les seves
explicacions. 

I nosaltres ara passarem a obrir un període de màxim 60
minuts durant el qual els grups parlamentaris poden presentar
davant la Mesa de la comissió propostes de resolució. Per tant
se suspèn la sessió cinc minutets i ens presenten les propostes
de resolució.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam al debat de les dues propostes de resolució que
s’han presentat a l’Informe 22/2008 del compte general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2006.

En primer lloc tindrà la paraula el Grup Parlamentari
Socialista per defensar la proposta de resolució que ha
presentat. Sr. Boned...

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, i molt breument, simplement per
deixar constància en el Diari de Sessions que la proposta de
resolució que el nostre grup presenta té com a finalitat deixar
constància de quina és, des del nostre punt de vista, la gestió
pressupostària que es va realitzar per part del Govern balear en
aquest exercici 2005. No és més que una reiteració, entenem...,
2006, perdó; no és més aquest informe que una reiteració
d’arguments que ja hem sentit, hem tengut l’oportunitat de
sentit i llegir en anteriors informes de la mateixa sindicatura, i
és per això que des del nostre punt de vista tenen uns eixos
fonamentals, tant l’informe com la gestió, i que hem resumit en
tres punts a fi i efecte d’agilitar tant el debat com la resolució.
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En el primer punt el que feim és valorar des del nostre grup
negativament la gestió en matèria pressupostària d’aquest
exercici 2006 per part dels governants en aquest any, i volem
fer constar o deixar constància que arriba a aqueixa crítica
situació des del nostre punt de vista per diferents motius: per
posar per davant les propostes electorals del partit en el govern
en aquell moment i que això, a més, té una segona
conseqüència que és la necessitat d’anar a l’increment de
l’endeutament, ja que en moltes ocasions era impossible fer
efectiu el pressupost aprovat inicialment tal com es fa en el mes
de novembre i desembre en aquest parlament.

En referència directa ja amb el tema de l’endeutament
breument dir que condiciona, és elevadíssim en aquest cas i
tenim l’endeutament en tres variants: un directament i
obertament reconegut del compte general de la comunitat
autònoma; un segon vinculat directament a les empreses
públiques; i un tercer que, com hem pogut escoltar de veu del
propi síndic major, és un endeutament no reconegut per part del
Govern i del compte general de la comunitat autònoma que, per
un altre costat, les empreses sí tenen reconegut en el seu actiu.
Per tant, tot això si ho sumam fa un importantíssim
endeutament que entenem que posa en perill la gestió de futurs
exercicis i així ho expressam en el nostre segon punt. No hem
fet referència en aquest cas, també ho hem fet expressament
perquè creim que és reiterar arguments, al tema de
l’acumulació o excés d’acumulació de plurianuals que també
suposa una importantíssima xifra diferida com a obligació de
finançament a molts anys vista. 

I per acabar, en el tercer punt volíem deixar constància de
la necessitat que la gestió pressupostària ha de fer front, com
més aviat millor, i segurament no es podrà fer d’un exercici per
l’altre, però sí entenem que seria bo que es pogués a poc a poc
recuperar la normalitat en aquest sentit pel que fa referència a
tot allò que és gestió en matèria de subvencions i de
contractacions, creim que, reiteradament també, la Sindicatura
fa constar una sèrie de recomanacions entorn a aquestes
gestions de subvencions i contractacions que seria desitjable,
com repetesc, fer-hi cas com més aviat millor sent conscients
que és pràcticament impossible que sigui d’un exercici per
l’altre. Tot això en el seu conjunt és el que nosaltres en aquests
moments hem vengut recentment qualificant el que ha provocat
aquesta herència enverinada que des del nostre grup
parlamentari hem dit que havia rebut l’actual govern. La veritat
és que la intenció en la nostra proposta de resolució no era més
que constatar aquesta situació, expressar una vegada més quin
és el nostre punt de vista quant a l’origen d’aquesta greu
situació i posar en evidència el perill per a futurs exercicis que
tot això suposa. Quant a  la proposta de resolució del Partit
Popular marcaré posició també i així amb una sola intervenció
en podríem sortir i dir que el nostre grup votarà a favor també
de la proposta perquè el que fa és constatar i donar-se per
assabentat de l’informe de la Sindicatura i que es traslladi tant
al Govern com supòs que en els altres casos a les diferents
institucions i corporacions a efecte que estudiïn cada una de les
recomanacions i si és possible siguin aplicades com més aviat
millor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Ara tendria la paraula el Grup
Parlamentari Popular per defensar la seva proposta de
resolució. 

Moltes gràcies.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. La nostra proposta de resolució,
com ja ha dit el portaveu del Partit Socialista, és senzillament
per donar-nos per assabentats i instar les institucions
competents a atendre les recomanacions que contenen els
informes, per tant, passaré també a posicionar-me sobre la
proposta del Partit Socialista la qual consideram inacceptable
i passaré a llegir part d’un informe: “els crèdits inicials per
despeses varen ser incrementats un 47%, l’execució un 67%,
cal destacar l’increment dels compromisos de despesa
plurianual que han sofert un increment d’un 339%”. Així també
podríem parlar del mateix d’aquest informe que és d’un consell
insular, d’un consell determinat, no importa esmentar quin era,
quant a subvencions i així també quant a contractacions, amb
això vull dir que la demagògia és molt bona de fer i ara criticar
un govern determinat quan governava fa dos anys, la gestió
pressupostària que va fer i els seus pressupostos, o la liquidació
dels pressupostos, és molt fàcil i és fer demagògia, perquè crec
recordar que fa un any o menys d’un any, també en aquest
parlament, varen presentar els grups parlamentaris, i entre ells
el Partit Socialista, propostes de resolució sobre l’informe de
comptes segregats dels municipis, en aquell moment ho vàrem
considerar oportú perquè és segur que tenien qualque cosa a
dir, però ara no ho consideran oportú i fan demagògia i només
presenten propostes de resolució a l’informe que creuen oportú
per anar en contra de la gestió d’un govern anterior. Però, a
més a més, incorren en unes discrepàncies del que és la realitat,
les seves propostes de resolució fan referència, per exemple, a
endeutament, el seu pressupost que han aprovat perquè ara el
Govern que ha aprovat el pressupost de cara al 2008 té un
endeutament de 516 milions d’euros, el que representa un
189% respecte del 2007, per tant, no crec que es pugui parlar
o fer a la mateixa vegada una proposta de resolució en aquest
sentit quan és el primer any que governen, el govern que hi ha
ara a l’actualitat en els seus primers pressupostos ja no va
encaminat a la reducció d’aquest endeutament sinó tot el
contrari, fa un endeutament que mai no havia estat un
endeutament pressupostari tan elevat a la nostra comunitat
autònoma. 

En definitiva crec que sempre la demagògia, i de totes
maneres les seves propostes de resolució entenc que serviran
per d’aquí a un any quan els síndics presentin els informes del
2007 com vostès ja hauran fet i hauran tancat l’any 2007
perquè totes aquestes coses estiguin corregides, no hi hagi cap
advertència quant a subvencions i contractacions així com
també en matèria de l’endeutament, que no ho crec, no sé com
ho faran quan ja tenen un endeutament de cara al 2008 de 516
milions d’euros.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Ara passaríem a la fixació de
posicions per part dels grups parlamentaris que no han
intervingut. Sí, Sr. Barceló, té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En tot cas no reiteraré tot allò
que he comentat a la meva primera intervenció, però a la meva
primera intervenció sí que feia referència a tots els temes de
l’endeutament així com també a tota la problemàtica de les
subvencions i les contractacions que coincideixen plenament
amb allò que exposen les propostes de resolució del Grup
Socialista i, per tant, els donarem suport. I, així mateix, també
manifestar que donarem suport a la proposta del Grup Popular
que diu bàsicament que s’insta a atendre les recomanacions de
la Sindicatura de Comptes i a assumir el contingut de l’informe,
per tant, des d’aquest punt de vista també li donarem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Així passaríem a la votació de
les propostes de resolució. Per part de la proposta presentada
pel Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 4.

No hi ha abstencions.

Passam a la votació de la proposta de resolució per part del
Grup Parlamentari Popular.

Unanimitat, s’accepta per assentiment.

Moltes gràcies, s’aixeca la sessió.
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