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EL SR. PRESIDENT:

... la sessió d’avui, a la presidenta de la comissió li ha sorgit
un imprevist i m’ha demanat si la podíem substituir i presidir la
sessió i, com no podia ser d’una altra manera, així ho farem.

En primer lloc cal demanar si es produiran substitucions.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Pere Palau.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sr. President, Carolina Torres substituirà Miquel Jerez.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Àngel Llauger substitueix Gabriel Barceló.

I. Debat de l'escrit RGE núm. 4973/08, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet l'informe agregat dels comptes generals de les
entitats locals corresponent a l'exercici del 2005.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia que consisteix
en el debat de l’escrit RGE núm.4973/08, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant el qual
tramet l’Informe agregat dels comptes generals de les entitats
locals corresponent a l’exercici del 2005. 

Assisteix a aquesta sessió 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 Luna,
síndic, l’Hble. Sr. Antoni Valdivieso i Amengual, síndic, i la
IlAlma. Sra. Isabel Serna i Benbassat, secretària general de la
sindicatura. Té la paraula l’Hble. Sr. Pere Antoni Mas per tal de
fer l’exposició oral.

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

Moltes gràcies, Sr. President. L’Informe agregat dels
comptes generals de les entitats locals de l’exercici 2005 va ser
aprovat pel Consell de la Sindicatura dia 16 de maig del 2008 i
tramès a les entitats afectades per la fiscalització i al Parlament.
És aquesta la tercera vegada que la Sindicatura emet un informe
global sobre els comptes del sector local de les Illes Balears.
Com és sabut, aquest informe no és un examen exhaustiu i
individualitzat dels comptes retuts, sinó que consisteix en una
revisió limitada dels estats i comptes i presentats, dels quals
s’extreuen determinades dades per a la seva agregació i
comprovació. 

L’anàlisi detallada del compte i l’examen detallat de
l’activitat econòmica financera d’una o diverses corporacions
poden ser objecte dels corresponents informes específics
acordats per la Sindicatura al marc del programa anual
d’actuacions. En aquest sentit, els puc anticipar que en aquests
moments acabam les tasques de redacció d’informes de

fiscalització de set ajuntaments de les Illes inclosos als
programes d’actuacions per enguany, on s’examinaran ja
concretament aquests ajuntaments d’una manera detallada i
específica.

L’àmbit subjectiu de l’informe que ara presentam està
integrat per 75 corporacions locals, que són 67 ajuntaments, 7
mancomunitats i 1 entitat local menor, a més de les 69 entitats
dependents de les anteriors, que són 49 organismes autònoms i
20 societats mercantils de capital íntegrament municipal. En
total, doncs, són 144 entitats en lloc de les 134 que hi va haver
l’any 2004.

D’acord amb les seves finalitats i objectius, l’informe es
divideix en tres grans apartats a més de contenir les
corresponents recomanacions. El primer apartat tracta sobre la
rendició de comptes i té per objectiu determinar les entitats que
han aprovat i retut el compte general i si ho han fet en termini.
Així, de les 75 corporacions locals esmentades n’han retut
compte 61, és dir, el 81%, encara que també és cert que només
13 ho feren dins el termini legal, és a dir un nombre molt reduït,
i de les 69 entitats dependents que han retut els comptes, 57. Els
ajuntaments que han complert l’obligació de rendició de
comptes representen aproximadament el 96% del total de
població i de pressupostos municipals, la qual cosa implica que
la mostra és prou significativa. És un poquet superior als
informes del 2003 i del 2004, ha anat augmentant lleugerament
cada any. 

Quant als 13 municipis que no han retut el compte general
de la Sindicatura i que per tant han incomplert l’obligació que
els imposa la Llei d’hisendes locals, són els següents: Algaida,
Ariany, Banyalbufar, Formentera, Fornalutx, Mancor de la Vall,
Petra, Porreres, Sant Joan, Sant Lluís, Santa Maria del Camí,
Selva i Villafranca de Bonany. Hem de destacar a més que
quatre d’aquests no havien retut tampoc els comptes dels anys
2003 i 2004, a més la Mancomunitat Pla de Mallorca tampoc no
ha retut el compte general de Sindicatura, la resta, les altres 6
mancomunitats sí.

La segona part de l’informe compte una sèrie de dades
agregades obtingudes d’aquests comptes retuts i estan
presentades a nivell autonòmic per illes i per estrats de població.
En aquest cas, cada tipus d’entitat té el seu apartat i així es parla
de forma successiva d’ajuntaments, mancomunitats, entitat local
menor, organismes autònoms i societats mercantils municipals.

Pel que fa a ajuntaments, hem d’assenyalar que el pressupost
definitiu agregat de despeses dels 54 ajuntaments que han
presentat el compte general va ser l’any 2005 de 1.191 milions
d’euros, front al 3.076 de la comunitat autònoma i els 441 dels
tres consells insulars respectivament al mateix any. Les
obligacions reconegudes per a despesa de funcionament
representaren el 61% del total, és a dir, pràcticament dues
terceres parts, mentre que els ingressos més importants
corresponien a tributs i preus públics, el 63% del total. 
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Aquestes dades agregades aporten molta informació sobre
l’estat econòmic financer del sector local balear, la qual cosa es
manifesta a través de diverses ràtios i indicadors, els quals
figuren detallats a l’informe desglossats per illes, per trams de
població i per una sèrie més d’incidències, però d’aquests
només els donaré algunes dades a nivell de tota la comunitat
autònoma per veure un poc l’evolució durant aquests tres anys
en què s’ha anat fent l’informe per part de la Sindicatura. Així,
els ingressos per habitant han passat a ser de 889 euros per
habitant l’any 2003 a 994 l’any 2005; despeses per habitant,
també eren 889 euros per habitant i han passat a ser 975; la
inversió per habitant ha passat de 203 euros/habitant a 186, ha
baixat. La càrrega financera global ha passat del 6,5% al 5,7%;
la càrrega financera per habitant era de 50 euros per habitant i
en aquest moment, més ben dit al 2005 era de 48 euros per
habitant. L’índex d’estalvi brut ha passat d’un 15% a un 11% i
l’índex d’estalvi net ha passat d’un 10% a un 6,7%. Respecte a
l’endeutament agregat dels ajuntaments a 31 de desembre del
2005 era de 374 milions d’euros i al balanç de situació hi havia
un actiu i un passiu de 2.312  milions d’euros. 

Aquests indicadors i ràtios, juntament amb tots els que estan
detallats a l’informe, ens permeten conèixer la salut de
l’economia de les entitats locals de les Illes Balears amb una
certesa -diríem- total i perfecta perquè són els comptes
executats, no els comptes per executar i per això ens permet
examinar l’evolució en conjunt, la qual cosa pot ser molt útil per
prendre determinades decisions o per adoptar mesures que
afectin el sector local. És a dir, permeten un coneixement de
primera mà de com funciona el sector local des del punt de vista
econòmic i financer. 

A més d’això, l’informe també conté informació agregada
respecte a les sis mancomunitats que han retut els comptes, als
organismes autònoms, que 41 han retut comptes sobre un total
de 49, a les societats municipals, 16 societats han retut comptes
sobre 20, i també hi ha un apartat dedicat a l’única entitat local
menor de les Illes Balears, Palmanyola, la qual l’any 2005 sí
que va retre els seus comptes anuals. 

A l’apartat de l’informe dedicat a observacions, incidències
i inconsistències dels estats que integren els comptes generals
es posen de manifest diverses incoherències entre les dades que
resulten dels diferents estats i es descriuen situacions on s’han
aplicat incorrectament determinades normes pressupostàries o
comptables, la qual cosa va ser comunicada als respectius
ajuntaments, oportunament, amb la finalitat que en tenguessin
coneixement i ho poguessin esmenar al futur. 

Al tom 2, dedicat a annexes, es detallen totes aquestes
incidències i hi figuren uns quadres en els quals d’una forma
resumida es mostren els resultats per a cada corporació local.
Aquests quadres resumen permeten fer-se una idea global de
l’estat de la qüestió per a cada entitat individualitzada, a més de
la part concreta de cada ajuntament, com ja he dit.

L’informe conclou formulant 16 recomanacions derivades
de les observacions anteriors de les quals els destacaré les
següents, que són reiteratives o repetitives de cada any,
bàsicament. 

La Sindicatura recomana que la rendició de comptes
constitueixi un objectiu prioritari per a les entitats locals no
solament com a una exigència legal, sinó com a forma de
trametre la transparència dels que gestionen els fons públics. Es
recomana que s’analitzin les causes de les dificultats per
realitzar els ingressos i adoptar les mesures necessàries per tal
de potenciar la seva gestió i recaptació. S’ha d’adoptar un major
control dels saldos líquids de tresoreria realitzant arqueig de
caixa i conciliacions bancàries de forma periòdica i evitant l’ús
dels comptes a diferència de tresoreria. Es recomana també
adoptar els criteris per dur a terme l’amortització comptable
corresponent al béns immobilitzats materials i immaterials i
harmonitzar la comptabilitat amb els inventaris físics. 

La Sindicatura recomana potenciar les àrees d’administració,
comptabilitat i gestió econòmica financera, així com el control
intern amb la finalitat d’aconseguir l’adequada protecció dels
actius de l’entitat, la formulació, aprovació i rendició dels
comptes dins termini, ja hem vist que és molt reduït, millorar
també els resultats a obtenir i assegurar en tot moment el
compliment del principi de legalitat.

Finalment els he de dir que atès que l’any 2006 varen entrar
en vigor unes noves instruccions de comptabilitat per a
l’administració local, les quals a més preveuen la rendició
telemàtica dels comptes, l’informe que s’ha presentat tancarà
una etapa en aquest tema, ja que els de 2006 i successius hauran
de variar forçosament tant en el fons com en la forma per
adaptar-se a aquesta nova instrucció de comptabilitat i a aquest
nou format. Per aconseguir que la rendició telemàtica suposi el
menor nombre possible de dificultats s’han subscrit convenis
entre el Tribunal de Comptes, la Sindicatura i altres sis òrgans
de control extern autonòmics i en l’actualitat avançam en aquest
sentit, es resolen els problemes de caràcter tècnic que aquesta
colAlaboració implica i a més les corporacions necessiten avesar-
se al nou mètode, la qual cosa no resulta molt fàcil, certament,
i exigeix un esforç de tots, tant dels ajuntaments com dels
serveis d’assistència dels consells insulars com dels mateixos
funcionaris que estan a càrrec d’aquestes tasques.

Per això, en tot moment hem intentat aconseguir la
colAlaboració dels serveis d’assistència dels consells insulars i
pensam que seria bo involucrar les distintes administracions a
aquest tema d’aconseguir que la rendició telemàtica dels
comptes de les entitats locals sigui una realitat el més aviat
possible i amb la major qualitat possible.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara procedeixen les intervencions per part
dels diferents grups, de menor a major. Grups que vulguin
intervenir? No.

Sr. Llauger? Tampoc. 
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II. Debat de l'escrit RGE núm. 5480/08, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet l'informe del compte general dels Consells de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera
corresponent a l'exercici del 2005.

Si no hi ha intervencions, passam al següent informe que és
l’escrit RGE núm. 5480/08, presentat per la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet els
informes del compte general dels consell de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera corresponents a l’exercici del
2005. Té la paraula l’Hble. Sr. Pere Antoni Mas per tal de fer
l’exposició.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Correspon ara presentar els
informes números 25, 26 i 27 de l’any 2008 sobre els comptes
anuals dels consells insulars de l’exercici 2005 que varen ser
aprovats per la Sindicatura el dia 5 de juny del 2008 i tramesos
tot seguit al Parlament i a cada un dels consells.

Es tracta de tres informes formalment independents, un per
a cada entitat com ja saben, però elaborats i redactats sota els
mateixos criteris i tècnica d’auditoria. La seva aprovació i
presentació la feim habitualment de forma conjunta. Són
informes anuals de caràcter general ja que la seva finalitat és
analitzar de forma integral l’activitat econòmica financera
reflectida al compte general de cada consell, incloent-hi també
les seves entitats dependents i vinculades. En aquest sentit,
l’anàlisi té el mateix abast que el que es fa sobre els comptes
anuals de la comunitat autònoma i la Universitat. 

És aquest el quart exercici pressupostari en què la
Sindicatura ha analitzat l’activitat econòmica financera dels
consells insulars, la qual cosa ens permet tenir ja una certa
perspectiva de la situació de cada un d’ells i de les pautes de
funcionament en aquesta matèria. Aquests anys podem dir que
han servit també perquè el personal que presta serveis a cada
consell es vagi avesant a la fiscalització anual de la seva
actuació i que confiam que any rere any aquesta relació
adquireixi major fluïdesa i les coses surtin d’una manera més
senzilla. 

Cada informe té una part dedicada al compte general, és a
dir a la comptabilitat pressupostària, a la patrimonial, als
resultats de l’exercici i al romanent de tresoreria on s’analitzen
les operacions efectuades durant l’any corresponent per tal de
comprovar si els comptes es presenten de forma adequada, si
reflecteixen la situació econòmica, financera i patrimonial de
cada entitat. A més, els informes dediquen una part a la
fiscalització de les subvencions que s’hagin atorgat per tal de
comprovar si aquesta activitat s’ha desenvolupat d’acord amb
la normativa que la regula, tant formalment com materialment,
en especial des del punt de vista del procediment seguit i de la
justificació de les quantitats percebudes.

La darrera part dels informes es refereix a l’anàlisi de
l’activitat contractual dels consells on es recullen dades del total
de contractes adjudicats i se n’examinen una mostra més o
manco significativa distingint entre actuacions preparatòries,
adjudicació, formalització, modificació i execució del contracte,
és a dir, les distintes fases que estableix la llei. A més, els
informes inclouen apartats sobre les entitats dependents i
vinculades de cada consell per tal de delimitar de forma
adequada el perímetre objecte de fiscalització. 

El format en què es presenten les dades i la informació és el
mateix que l’any passat amb la finalitat que puguin ser
fàcilment interpretades i ofereixin una visió fidel de la gestió
econòmica financera de cada consell insular. Com a costum, als
corresponents annexes es recullen les principals dades i es
detalla la informació analitzada. 

Quant a la rendició de comptes, tant la Llei de la Sindicatura
com la Llei reguladora de les hisendes locals estableixen
l’obligació de retre els comptes anuals a aquesta situació en el
termini corresponent, que acaba el mes d’octubre de l’exercici
següent, és a dir va acabar el mes d’octubre de l’any 2006 en
relació amb els comptes del 2005. En aquest sentit, els consells
insulars de Mallorca i d’Eivissa i Formentera varen aprovar i
retre els comptes dins el termini legal, mentre que el Consell de
Menorca ho va fer fora de termini. 

La documentació que integra els comptes estava en general,
en els tres casos, completa si bé hi mancaven determinats estats,
memòries i annexes que es detallen a cada informe en major
grau o en menor concreció que també es pot observar en cada
cas.

De forma resumida, mostram tot seguit el pressupost de
despeses de l’administració general de cada consell, les seves
modificacions i els crèdits definitius. Així, el Consell Insular de
Mallorca l’any 2005 tenia un pressupost inicial de 225 milions
d’euros que va ser modificat per 64 milions i en total, el
pressupost definitiu fa resultar ser de 289 milions d’euros ; el
Consell Insular de Menorca, 51 milions de pressupost inicial,
més 22 milions de modificacions, en total 73 milions, i el
Consell Insular d’Eivissa i Formentera, 62 milions de
pressupost inicial, modificat per un import de 17 milions i total,
pressupost definitiu, 79 milions d’euros. 

Això vol dir que de forma conjunta els consells insulars
varen manejar en l’exercici 2005 un total de 441 milions
d’euros, la qual cosa representa un 14% sobre el pressupost
definitiu que va liquidar l’Administració de la comunitat
autònoma en aquell mateix exercici, que varen ser 3.076 milions
d’euros.

Sobre l’endeutament, que és un altre apartat de l’informe,
hem de dir que la ràtio d’estalvi net era positiu per al Consell de
Menorca, 1,2 milions d’euros i per al d’Eivissa i Formentera,
15,2 milions d’euros, mentre que per al de Mallorca va ser
negatiu, menys 72 milions d’euros, la qual cosa va fer necessari
un pla econòmic financer per a aquest consell de Mallorca a mig
termini per tal de palAliar aquesta situació. 
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El deute viu de cada consell a 31 de desembre del 2005, era
el següent: al Consell de Mallorca, 84 milions, al Consell de
Menorca, 16 milions d’euros, als quals s’ha d’afegir un
contracte de cessió de crèdits per valor de 2,8 milions d’euros,
al Consell Insular d’Eivissa i Formentera, 4,8 milions d’euros,
als quals hem d’afegir quatre contractes de cessió de crèdit de
10,8 milions d’euros i dic que hem d’afegir perquè no compten
en principi, o no estan comptabilitzats com a deute, però
evidentment són deutes financers que també tenen cada un
d’ells. El seguiment dels compromisos de despesa plurianual no
es porta, a més, d’una forma adequada en el cas dels consells de
Mallorca i de Menorca, mentre que al d’Eivissa i Formentera sí
que es porta aquest seguiment, però amb algunes deficiències
formals. 

Respecte als ens que integren l’àmbit subjectiu dels
informes, a més dels consells corresponents dins l’administració
general, el subsector públic insular està configurat de la següent
manera. El Consell Insular de Mallorca tenia en aquell temps,
l’any 2005, dos organismes autònoms que en depenien, dues
fundacions, una societat mercantil i dos consorcis, a més de 22
entitats vinculades en menor o major grau; el Consell de
Menorca tenia, dependents d’ell en aquell moment, dos
organismes autònoms, una societat mercantil i dos consorcis, a
més de nou entitats vinculades al mateix consell, i el Consell
d’Eivissa i Formentera tenia dos organismes autònoms, dues
societats mercantils dependents i deu entitats vinculades. 

S’ha d’advertir que atès el pressupost definitiu de l’Institut
de Serveis Socials i Esportius de Mallorca que aquell va ser de
95 milions d’euros, l’informe li dedica un apartat propi on
s’analitzen els seus comptes amb la mateixa intensitat i el
mateix grau d’anàlisi que l’administració general del Consell
Insular, pràcticament ve a ser una tercera part de l’import del
pressupost que tenia el consell en aquell moment. 

El resultat pressupostari conjunt, és a dir ja no el pressupost
inicial sinó el resultat pressupostari, és a dir drets reconeguts
menys obligacions reconegudes, de cada administració general
de cada consell més les seves entitats dependents va ser el
següent, als tres casos va ser negatiu: al Consell Insular de
Mallorca negatiu per 11,9 milions d’euros, al Consell Insular de
Menorca menys 7,5 milions i al Consell Insular d’Eivissa i
Formentera menys 9,9 milions d’euros. 

Quant a l’apartat de subvencions en general seguim sense
comptar -parl del 2005- amb informació completa sobre la
totalitat d’ajudes atorgades per a cada consell, tot i que al decurs
dels anys s’ha anat millorant la documentació d’aquests
aspectes. El Consell de Mallorca va reconèixer obligacions en
aquest concepte per un total de 15,8 milions d’euros, el de
Menorca, 7 milions i el d’Eivissa i Formentera, 5,2 milions
d’euros. 

La Sindicatura ha analitzat un total de 114 expedients, 68 de
Mallorca, 23 de Menorca i 23 d’Eivissa i Formentera, i d’aquest
total 36 eren subvencions atorgades sense concurrència o
nominatives i altres 78 expedients corresponien a línies de
subvenció convocades amb publicitat i concurrència. 

Les recomanacions més significatives fan referència al fet
que només s’han d’atorgar ajudes sense concurrència en aquells
casos en què al corresponent expedient estigui realment
justificada la raó d’aquesta excepció i al fet 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. 

En matèria de contractació, ja finalment, s’han analitzat 38
contractes adjudicats pel Consell de Mallorca, 21 eren del
mateix consell, 14 de l’institut i 3 de l’Institut de l’Esport (...),
amb un import total de 64,5 milions d’euros, també
s’analitzaren 11 contractes del Consell de Menorca per valor de
4,5 milions d’euros i 11 del Consell d’Eivissa i Formentera per
11,2 milions d’euros. 

La necessitat d’una adequada i completa documentació del
procediment de contractació, així com la de justificar
adequadament la utilització de la tramitació urgent són
recomanacions formulades al Consell de Mallorca i al Consell
de Menorca, mentre que al d’Eivissa i Formentera la
recomanació fa referència a la utilització del procediment de
subhasta com a forma ordinària d’adjudicació. En total doncs,
els informes contenen 62 recomanacions en tots els àmbits sobre
el Consell de Mallorca, 37 al Consell de Menorca i 37 al
Consell d’Eivissa i Formentera. 

Amb aquesta panoràmica un poc general i comparada dels
tres consells, es pretén donar una visió un poc global dels
informes que com vostès coneixen tenen i contenen moltes més
dades específiques a cada un d’ells i que estan a la seva
disposició. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies per la seva exposició. Per tal de fixar posicions
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris, grups que
vulguin intervenir? Sí, Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Una intervenció molt breu, només
és, en primer lloc, per agrair a la Sindicatura de Comptes la seva
presència al Parlament, que hagin fet aquesta feina i que hagin
vengut al Parlament a fer-nos partícips als parlamentaris.
L’agraïment no només és protocolAlari, sinó que l’agraïment és
perquè aquesta feina feta, que fa la Sindicatura, estam
convençuts que va en benefici de la transparència i en aquest
sentit creim que allò necessari ara és que sigui més important la
participació i l’esforç de la institució. Nosaltres pensam que
aquesta diligència amb la qual actua la Sindicatura hauria de
correspondre amb la diligència amb la qual actuassin les
administracions i en aquest sentit per exemple, respecte de les
entitats locals menors, l’entitat local, compartim allò que s’ha
de dit de la necessitat que cada vegada més compleixin amb els
terminis i amb el retre comptes segons la legalitat, no només
perquè com s’ha dit és una qüestió legal sinó perquè va en
benefici de la transparència.
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Respecte als consells insulars, només dos comentaris, que
compartim allò que s’ha dit i que ens preocupa allò principal de
les conclusions respecte de les subvencions, per exemple, ens
preocupa allò que es detecta que és una relació entre
subvencions amb convocatòria i subvencions nominatives, que
no és la que hauria de ser i en aquest sentit es detecta que hi ha,
hi pot haver hagut un abús de la fórmula de les subvencions
sense concurrència. Estam d’acord que això s’ha de corregir,
s’ha d’aprofundir en la publicitat i en la transparència i en el
control una vegada atorgades. 

En la qüestió de la contractació, també en el mateix sentit,
ens preocupa aquesta conclusió, la qual sembla apuntar que hi
ha un abús en aquest cas de la figura de la tramitació urgent i
per tant, que no reuneix les garanties que reuneix l’ordinària.

Res més, només agrair una altra vegada la seva presència
aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sr. President. Vull aprofitar també per agrair la
presència del síndic de comptes, així com dels càrrecs que
l’acompanyen, agraïm les seves explicacions. Vull agrair també
la seva feina i els vull encoratjar a seguir per aquest camí perquè
consideram que el control, la informació i la transparència de
l’activitat pública són fonamentals per a una bona gestió
d’aquesta activitat i per garantir també la confiança que els
ciutadans han de tenir o han de recuperar en les institucions
públiques. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Carretero. Grup Parlamentari Popular, Sr.
Tadeo. 

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
senzillament, també és per agrair i fer pràcticament validesa de
les paraules dels portaveus que m’han precedit, vull donar les
gràcies als síndics per venir avui aquí a explicar-nos aquests
informes dels distints consells insulars de les Balears i dels
comptes agregats de les corporacions locals i dir senzillament
que, efectivament, quant al que són les corporacions locals un
dels handicaps que han tengut, a part d’actualitzar els distints
comptes generals, els ajuntaments ha estat ara la presentació
telemàtica, que molts d’ajuntaments s’han vist, i supòs que
ajuntaments també com més petits  probablement més
dificultats per a aquesta adaptació. 

Crec, des del nostre grup pensam, que la labor que fa la
Sindicatura de Comptes és una labor molt bona perquè fa que
els ajuntaments s’actualitzin i tenguin cura en les formes de fer
i de desenvolupar allò que és la gestió dels ajuntaments i
senzillament vull agrair-los una vegada més la presència avui
aquí a aquesta comissió d’Hisenda i Pressupostos. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Sr. Antoni Mas, si vol...

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

Moltes gràcies, Sr. President. Voldria fer palesa la nostra
bona disposició front a la comissió, ja la coneixen, i dir també
dos punts que han tocat. Un és el de la realització telemàtica de
la rendició de les entitats locals, una de les coses que ara ens
està -i a mi personalment que som el que du l’àrea de
corporacions locals- ocupant bastant és aconseguir que els
ajuntaments s’avesin al nou sistema de rendició perquè la
realitat és que quan a l’any 91 es va posar el nou sistema de
comptabilitat no informatitzat, es va canviar al nou sistema de
comptabilitat, va costar cinc o sis anys que els ajuntaments s’hi
adaptassin, de fet encara hi ha ajuntaments que duen coses -no
a Balears, però sí a Espanya- amb sistema de compatibilitat
anterior a l’any 91. Per tant, confiem que això sigui un poc més
ràpid i que no estiguem cinc o sis anys i que al sistema de
rendició telemàtica, la plataforma que està feta amb el Tribunal
de Comptes i una sèrie d’organismes de control extern, ens
serveixi per poder avançar bastant.

La realitat és que a hores d’ara, octubre del 2008, encara
intentam aconseguir la rendició dels comptes del 2006, quan ja
hauríem d’estar amb els del 2007, per totes aquestes dificultats.
Vull dir, aquesta és una de les qüestions que ens ocupa bastant
de temps, però que confiam que el que costi sigui arrancar, una
vegada que estigui arrancat això hagi de funcionar pràcticament
d’una manera automàtica. Per sort també, els municipis de les
Illes Balears no són municipis molt petits que necessitin, que
tenguin molta escassesa de personal o moltes dificultats, sinó
que poden fer les feines pels seus propis mitjans i si no, pensam
que és aquí on han d’entrar els consells insulars amb els serveis
d’assistència per donar una mà als ajuntaments perquè puguin
preparar els comptes i retre’ls en termini.

De moment em conformaria en el fet que es retessin, allò
que sigui fora de termini, ja és un altre tema que ja veurem, però
com a mínim que es retessin amb el major grau de seguretat, en
això estam, per una banda.

Per l’altra banda, en relació amb els informes dels consells
insulars també passa un poc per l’estil, perquè també s’han
d’adaptar al nou sistema de rendició telemàtica i el 2006 han
hagut de canviar, els consells insulars, el nou sistema de
comptabilitat i també retre els comptes d’una manera
informatitzada, la qual cosa també ha suposat un retard, el que
vol dir que l’informe de consells insulars de 2006, que de fet ja
hauria d’estar molt avançat, el tenim bastant més retardat del
que ho teníem altres anys per aquestes circumstàncies. Estic
intentant i estam intentant que els consells posin el màxim de
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rapidesa a fer això, però no és tan fàcil com en principi nosaltres
voldríem.

A part d’això, la resta dels informes, tant la part de
contractes com de subvencions, pensam que sí, efectivament,
s’ha anat avançant un poc en aquests tres o quatre anys i creim
que el fet que la Sindicatura estigui relativament propera a les
administracions, siguin en aquest cas consells siguin
ajuntaments, serveix una mica perquè aquesta relació més
directa sigui més fluïda i doni més resultats i més ràpids.

També voldria aprofitar l’ocasió de ser aquí per animar-los
que llegeixin els informes, igual que cada vegada que he tengut
ocasió de dir-ho, perquè hi ha una quantitat enorme de dades i
una quantitat enorme d’informació que ens costa molt obtenir-
la, a més, perquè s’ha de fer entenedora i llegible i crec que val
la pena treure’n algun profit, sobretot crec a la part, tal vegada,
d’agregació d’ajuntaments, però també als informes sobre
consells i sobre qualsevol administració, com és lògic.

Res més, per la nostra part i en nom de la Sindicatura els
vull agrair l’acollida i quedar a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas.

Acabat el debat, agraïm als síndics i a la secretària general
de la Sindicatura de Comptes les seves explicacions i la seva
presència. 

Esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més assumptes
a tractar, aixecam la sessió. Gràcies.
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