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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Bones tardes, Sr. President, Isabel Llinás substitueix
Misericòrdia Sugrañes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ningú més?

I. Debat de l'escrit RGE núm. 9489/08, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet l'informe 28/2008 sobre la contractació subscrita per
les fundacions de les Illes Balears constituïdes a l'empara de
la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves
formes de gestió del sistema nacional de salut, corresponent
al període 2002-2004.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en
l’escrit RGE núm. 9489/08, presentat per la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet
l’Informe 28/2008 sobre la contractació subscrita per les
fundacions de les Illes Balears constituïdes a l’empara de la Llei
15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves formes de
gestió del sistema nacional de salut, corresponent al període
2002-2004.

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. Maties Tugores Ferrer, síndic; Hble.
Sr. Bernat Salvà Alloza, síndic, i IlAlma. Sra. Isabel Serna
Bennàssar, secretària general de la Sindicatura.

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):

Gràcies, Sr. President. Prèviament a la presentació dels
informes i un cop culminat el procés de renovació dels
integrants de la Sindicatura de Comptes, en el començament del
nou període de mandat, en nom dels síndics, Sr. Tugores i Sr.
Salvà, que s’han incorporat a la institució recentment i en el
meu nom propi, vull saludar els membres de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts i reiterar-los la nostra millor disposició
per realitzar el treball que se’ns ha encomanat.

I ara passant ja al primer punt de l’ordre del dia, l’Informe
28/2008, sobre la contractació subscrita per les fundacions de
les Illes Balears constituïdes a l’empara de la Llei 15/1997, de
25 d’abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del
sistema nacional de salut, corresponent al període 2002-2004 i
que avui es presenta, els hem de dir que aquest informe ha estat
elaborat per l’àrea d’organismes, entitats i empreses públiques
de la Sindicatura, la direcció de la qual corresponia en el
moment de l’elaboració de l’informe al Sr. Antoni Aguiló i que

es va aprovar pel Consell de la Sindicatura de dia 18 de
setembre de 2008; i tot seguit va ser tramès tant al Tribunal de
Comptes com a aquest parlament.

Aquest informe respon a un encàrrec de la Comissió Mixta
Congrés-Senat per a les relacions amb el Tribunal de Comptes
com a continuació del que es va elaborar anteriorment per
l’esmentat tribunal sobre els exercicis 1999 a 2001 per aquestes
mateixes fundacions. El Tribunal de Comptes va demanar
llavors la colAlaboració de la Sindicatura, per tal que aquesta
dugués a terme la fiscalització en la part corresponent a les Illes
Balears, que s’integraria després en un informe conjunt d’àmbit
estatal que està elaborant el Tribunal de Comptes, amb la
colAlaboració també d’altres institucions autonòmiques
semblants a la nostra.

En el cas examinat per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, l’àmbit subjectiu que abasta aquest informe es refereix
a la Fundació Hospital de Manacor i a la Fundació Hospital Son
Llàtzer. Constitueixen els objectius generals de la fiscalització
els següents: determinar el grau de compliment i ampliació de
la legalitat vigent en la gestió dels fons públics; determinar la
racionalitat en la despesa pública, basada en criteris d’eficàcia,
eficiència i economia; verificar l’existència de criteris
d’actuació o normes internes en matèria contractual o en matèria
d’ordenació de pagaments i facturació; i, finalment, verificar
l’existència de manuals o procediments de compres formalitzats
i aprovats pels patronats i els règims d’autoritzacions que han
atorgat, així com la comprovació de l’actuació dels òrgans de
contractació.

L’informe conté un total de catorze recomanacions i parteix
d’un seguit de conclusions que tot seguit passarem a detallar.
S’inclou també la informació complementària en els annexos
que contenen set quadrets i sis fitxes individualitzades per a
cada any i cada una de les fundacions; i a més també s’han
adjuntant les alAlegacions formulades per la Fundació Hospital
Son Llàtzer, ja que l’Hospital de Manacor no va formular cap
alAlegació. 

Les dues fundacions gestionen hospitals de grandària i
tipologia diferent, com és sabut. A més, també s’ha de fer
constar que l’Hospital de Son Llàtzer va iniciar la seva activitat
l’exercici 2001 i va anar ampliant els serveis durant els anys
2002-2004, mentre que l’Hospital de Manacor a l’exercici 2002
estava ja a ple rendiment, la qual cosa fa que els informes
tenguin diferents continguts a cada àmbit.

De forma resumida, els pas a detallar les principals
conclusions que són les següents. 

L’activitat contractual de les fundacions objecte de l’informe
durant els períodes fiscalitzats, és a dir, els anys 2002-2004, es
regia per normes de dret civil i mercantil, d’acord amb la
normativa que regula la contractació per part de les fundacions.
En aquest cas, els principis de publicitat i concurrència, als
quals s’havien de sotmetre aquests contractes, s’han
materialitzat amb la publicació d’un anunci a un periòdic
d’àmbit estatal i en un altre d’àmbit local, i s’ha concedit un
termini de deu dies a comptar des de la data de l’anunci per a la
presentació d’ofertes. En aquests procediments és cert que no es
varen determinar criteris d’adjudicació sobre bases objectives.
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Quant als principis d’objectivitat i transparència, el treball
de fiscalització realitzat ha posat de manifest que les fundacions
no disposaven de pràctiques adequades per al compliment
d’aquest principi. Les fundacions, a més, no disposaven de
normes internes per ordenar la seva actuació en matèria de
contractació i en seva estructura no hi havia departaments de
contractació, ni es comptava tampoc amb mitjans logístics
específics per a la gestió operativa dels procediments. Tampoc
no existia una unitat o un departament encarregat d’exercir la
funció de control intern, una intervenció, diríem, i tampoc no
disposaven d’un pressupost aprovat que limités l’import màxim
de despesa que es podria comprometre anualment i en cada
partida. 

No consten els procediments que segueixen les entitats per
controlar el compliment de les obligacions que afecten
l’adjudicatària en la fase d’execució del contracte. En general
podem dir que existia una manca d’uniformitat i de coordinació
en l’actuació de les dues fundacions en matèria de contractació,
així com una manca de coordinació superior que hauria d’haver
exercit l’ib-salut, és a dir, el Servei Balear de Salut. S’ha de
puntualitzar també que en l’actualitat i per l’efecte de la seva
inclusió en l’àmbit subjectiu de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, reguladora dels contractes del sector públic,
l’estructura i el funcionament d’aquestes fundacions en aquesta
matèria hauran de presentar variacions significatives. És a dir,
les conclusions referides al 2002-2004 eren certes en aquell
moment, però avui en dia la realitat jurídica i la legalitat legal
són unes altres.

Ateses aquestes conclusions, les principals recomanacions
fetes per la Sindicatura són les següents: Millorar el compliment
dels principis de publicitat i concurrència en l’exercici de
l’activitat contractual, mitjançant l’adopció de mesures i
procediments que contribueixen a la seva efectivitat.
Normalitzar els procediments interns que deixen constància del
conjunt d’actuacions realitzades en la fase de preparació del
procediment i desenvolupar models de documents per establir
les condicions generals dels procediments. Normalitzar els
mecanismes de recepció i obertura de la documentació dels
oferents, així com fer públiques les adjudicacions amb la
finalitat de complir el principi de transparència. Establir criteris
d’adjudicació amb un barem adequat i mecanismes de control
de les valoracions que es realitzin. Desenvolupar models
aplicables als diferents tipus de contractació, considerant la
inclusió de clàusules que tenguin en compte l’especial
transcendència dels interessos de l’entitat com a integrant del
sector públic. Deixar constància dels procediments que
s’apliquen per controlar el compliment de les obligacions del
contractista en la fase d’execució. I finalment, establir
mecanismes de coordinació entre les fundacions, amb la finalitat
de millorar la gestió de l’activitat contractual i donar una
uniformitat de l’actuació de les dues fundacions.

Per acabar, l’informe finalitza amb algunes recomanacions
adreçades a millorar la tramitació i gestió dels contractes
relatius a assajos clínics que és objecte d’un apartat específic.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Per tal de fixar posicions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de menor a
major. Vol intervenir? No.

Sr. Barceló, per part del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc i com no pot
ser d’altra manera, en la primera intervenció de la renovada
Sindicatura de Comptes, vull agrair-los la participació i la
presència avui a l’hora de donar-nos aquests informes, i sobretot
desitjar que l’etapa que ha començat ara sigui tant o més
profitosa que l’anterior.

Quant al tema de l’informe que se’ns acaba de llegir, jo,
molt breument, diria que aquestes conclusions que s’han tret en
els informes, sobretot pel que fa als temes de contractacions, els
temes de defectes que hi ha hagut en les publicitats, en la
concurrència, etc., van un poc en la línia de la incidència que
nosaltres ja en el seu dia vàrem manifestar de les prevencions
que teníem cap a aquest sistema de fundacions a l’hora de
gestionar aquests hospitals. En tot cas, sí que crec que es posen
damunt la taula per part de la Sindicatura de Comptes tot un
seguit de recomanacions, entenem que algunes de les qüestions
ja hauran millorat i amb el temps ja s’hauran adoptat, però
també confiam i estam convençuts que aquelles que encara no
estigui adoptades per part del sistema de fundacions, amb el
temps -com deia- puguin millorar i evitar aquestes
problemàtiques que nosaltres ja havíem tengut la prevenció de
pensar que podrien anar en aquesta línia.

Simplement volia manifestar aquesta qüestió i reiterar
l’agraïment per la seva presència avui aquí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc també donar
l’enhorabona a tot el conjunt de la nova Sindicatura de Comptes
i, com no podria ser d’altra manera, també agrair la presència
avui en aquesta comissió i les explicacions donades sobre
l’informe en qüestió.

Jo voldria assenyalar molt breument que, com es pot
constatar, estam parlant de l’anàlisi o la fiscalització dels
exercicis des del 2002 al 2004, tal vegada les circumstàncies a
tenir en compte en aquells moments respecte del sistema de
contractació que s’utilitzava era una mica diferent a allò que
entenem a dia d’avui per contractació vinculada a qualsevol
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tipus d’entitat d’alguna manera pública. Entenc que això era
així, que en aquells moments es regien aquestes fundacions pels
seus procediments contractuals, no sempre ajustats a allò que
requereix la normativa de contractació pública, però recuperant
i tornant al fet que estam parlant d’exercicis d’alguna manera
que tenen prop de cinc anys, entenem que potser en l’evolució
de la pròpia sistemàtica d’aquestes mateixes fundacions en els
següents exercicis segurament hauran modificat i adaptat la seva
sistemàtica als requeriments de la contractació pública i tendrem
l’oportunitat en futurs informes de la Sindicatura a partir dels
exercicis del 2005, per comprovar si això s’ha produït.

En qualsevol cas, s’han de tenir molt en compte les
recomanacions que es fan, per si en algun moment se n’ha
deixat de tenir en compte alguna, per via del trasllat d’aquest
informe, les mateixes fundacions a partir d’aquests moments
s’adaptin a totes aquelles recomanacions que es fan des de la
Sindicatura. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari Popular,
Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. També
volem donar l’enhorabona als nous membres de la Sindicatura
de Comptes i agrair al síndic i en general a la Sindicatura de
Comptes la seva presència avui en aquesta comissió per tal
d’explicar aquest informe. Senzillament dir un poc el que ja han
dit els altres portaveus, que esperem que aquestes dues entitats,
aquestes dues fundacions hagin assumit ja aquestes catorze
recomanacions que es fan i també les conclusions d’aquest
informe, i esperem que serveixi, com sempre, aquesta
fiscalització que es fa a través de la Sindicatura, per millorar la
gestió de qualsevol ens públic de les Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo.

II. Debat de l'escrit RGE núm. 4604/09, presentat pel
síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, pel qual tramet els informes del compte general
dels Ajuntaments des Castell, de Formentera , de Maria de
la Salut, de Selva i de Sencelles, corresponents a l'exercici
del 2005.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de l’escrit RGE núm. 4604/09, presentat pel síndic major
de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual tramet els informes del compte general dels ajuntaments
d’Es Castell, de Formentera, de Maria de la Salut, de Selva i de
Sencelles, corresponents a l’exercici 2005.

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. Abans de la presentació d’aquests informes,
convendrà fer algunes consideracions prèvies de caràcter
general, per tal d’entendre millor el seu significat. 

L’exercici de les competències pròpies en règim
d’autonomia i sota la responsabilitat de cada corporació local,
tal com ve definit a la legislació de règim local, comporta
l’absència de controls polítics o d’oportunitat d’una
administració sobre una altra. Però exigeix alhora una actuació
transparent i dotada de tots els elements de participació
democràtica sobre els que es basa l’atribució autònoma de
competències. Això vol dir que la formació, aprovació i rendició
dels comptes anuals constitueixen un deure inexcusable per a
totes les entitats locals. Així es recull a la Llei reguladora de les
hisendes locals i també a les normes que es refereixen als òrgans
de control extern, ja sigui el Tribunal de Comptes estatal o sigui
la Sindicatura de Comptes autonòmica.

Així, el compte general constitueix un element fonamental
en la gestió municipal, tant per la informació que s’hi conté,
imprescindible en el moment de prendre decisions pels propis
gestors municipals, com també perquè permet analitzar el grau
de compliment dels principis de legalitat, eficàcia, eficiència i
economia que, com sabem, són aquells que han de regir
l’actuació de tots els poders públics. Aconseguir, doncs, que
totes les entitats locals retin els seus comptes anuals és un
objectiu de la Sindicatura, com ho és també de la resta d’òrgans
de control extern arreu de l’Estat. El resultat es plasma de forma
habitual en informes agregats que cada any elabora la
Sindicatura, on es conté la informació dels comptes retuts per
les entitats locals de les Illes Balears i on es fa un examen de
caràcter global d’aquests comptes, però sense entrar en detalls
ni analitzar a fons la situació de cada entitat, la situació de cada
ajuntament.

El percentatge de rendició, fins ara, ha estat relativament
elevat, entorn al 82% dels ajuntaments són els que figuren en els
informes de la Sindicatura que van retent els comptes
anualment. I confiam que un cop se solucionin els problemes
que està generant en aquests moments el nou sistema de
rendició telemàtica de comptes, implantat des de l’any 2006, es
puguin assolir unes fites més altes i aconseguir pràcticament una
rendició, sinó al cent per cent, que s’hi apropi molt.

Un altre tema però és aconseguir que la rendició es
produeixi dintre del termini legal, la qual cosa presenta més
dificultats i per això des de la Sindicatura estam treballant en
algunes iniciatives adreçades a aquesta finalitat i que pensam
que podran tenir algun fruit. La realitat és, així, que alguns
ajuntaments no solen retre habitualment els seus comptes amb
la Sindicatura, de manera que això ens va aconsellar la revisió
de la seva gestió economicofinancera per tal de completar la
visió global i conèixer la situació en aquests casos concrets, en
aquests casos determinats.
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Les fiscalitzacions es refereixen als cinc ajuntaments de les
illes amb població superior a 2.000 habitants, amb un menor
grau de rendició de comptes en el període 2000-2004 i
s’analitza la gestió de l’exercici 2005. Una vegada seleccionada
la mostra sobre aquest univers, els municipis resultants varen
ser els d’Es Castell, Formentera, Maria de la Salut, Selva i
Sencelles. Per a cadascun d’ells s’ha realitzat un informe, de
manera que formalment estam davant cinc informes individuals,
cada un d’ells distint i autònom per a cada ajuntament, però que
a efectes de presentació se’ls ha donat un tractament conjunt,
atès que la metodologia de feina i els sistemes d’anàlisi
realitzats han estat comuns per a tots ells. Són en concret els
informes núm. 29, 30, 31, 32 i 33 de l’any 2008,
respectivament, aprovats pel Consell de la Sindicatura, amb data
18 de desembre de 2008, i són els que presentam avui aquí.

Els objectius generals de cada informe són els següents: en
primer lloc, verificar si els comptes de l’exercici 2005 estaven
correctament realitzats i aprovats; en segon lloc, verificar si els
comptes mostraven adequadament en tots els aspectes
significatius la situació econòmica, financera i patrimonial, així
com la liquidació del pressupost de despeses i ingressos,
d’acord amb els principis comptables públics; tercer, determinar
el grau de compliment de les disposicions legals i
reglamentàries que són aplicables a la gestió dels fons públics
i analitzar si els procediments de gestió s’atenien a la utilització
racional dels recursos; i en darrer lloc, en el supòsit que no hi
hagués compte general en sentit formal i material, comprovar i
analitzar la informació i la documentació economicofinancera
que tengués la corporació.

Com a conseqüència dels requeriments formulats per la
Sindicatura en el moment de començar la fiscalització, aquests
cinc ajuntaments que he dit varen trametre el compte general del
2005 a la Sindicatura, tot i que en alguns casos de forma
incompleta o sense la corresponent aprovació del ple de la
corporació.

Quant al pressupost general de l’exercici 2005 d’aquests
ajuntaments, únicament l’Ajuntament d’Es Castell l’havia
aprovat abans que hagués finalitzat l’exercici 2004, com
estableix la Llei d’hisendes locals, és a dir abans del primer de
gener del 2005. Els altres quatres el varen aprovar amb
posterioritat i alguns amb molta posterioritat a aquesta data.

Les principals dades, conclusions i recomanacions de cada
informe es detallen a continuació, un per un. 

Informe 29/2008 de l’Ajuntament d’Es Castell. Aquest
informe conté un total de vint recomanacions. El pressupost
general definitiu de l’ajuntament va ser de 8,6 milions d’euros,
en aquest cas s’incomplia la ràtio d’estabilitat pressupostària,
segon la Llei d’estabilitat pressupostària a nivell estatal, sense
que la corporació aprovàs cap pla econòmic financer respecte a
això, com era la seva obligació. L’execució d’ingressos va ser
del 58% i de despeses del 60%. En la gran majoria d’expedients
de despeses seleccionats hi havia mancances documentals o
defectes de procediment. Els ingressos i despeses d’exercicis
futurs no es reflectien en la comptabilitat municipal.
L’endeutament viu en aquell moment era de 2,7 milions
d’euros, sense que l’ajuntament hagués esgotat el límit de la
seva capacitat d’endeutament. L’inventari no estava actualitzat
des de l’any 1992. El resultat pressupostari va ser negatiu amb

un import de 129.255 euros, tot i que algunes incidències
relatives a finançament afectat i d’altres que figuren
oportunament a l’informe no permeten garantir la fiabilitat
d’aquesta dada, és a dir, probablement era superior, però també
podia ser inferior. L’ajuntament tenia una entitat dependent en
aquells moments que era el Consorci Camp de Gespa amb un
pressupost inicial de 35.000 euros únicament. 

Informe número 30 de l’any 2008 de l’Ajuntament de
Formentera, que en aquell temps encara era Ajuntament de
Formentera, després com ja sabem va passar a convertir-se en
consell insular. Aquest informe conté 39 recomanacions. Val a
dir que el nombre de recomanacions no té res a veure amb
l’entitat de les recomanacions, és a dir, que hi ha hagi més o
menys recomanacions no té en principi res a veure, sinó amb
l’entitat de cada una d’aquestes, però bé, repetesc -com deia-
aquest informe conté 39 recomanacions. El pressupost general
definitiu de l’ajuntament va ser d’11 milions i mig d’euros.
S’incomplia també en aquest cas la ràtio d’estabilitat
pressupostària sense que s’aprovàs tampoc cap pla
economicofinancer al respecte. L’execució d’ingressos va ser
del 67% i la de despeses del 70%. En les conciliacions dels drets
de cobrament i obligacions pendents entre l’Ajuntament de
Formentera i el Consell Insular d’Eivissa i Formentera i amb la
comunitat autònoma hi havia unes diferències significatives. 

En alguns expedients de despesa a més, de determinada
mostra que es va analitzar, mancaven documents comptables si
bé s’ha de dir que hi havia justificació material de la destinació
del fons. En aquest cas tampoc, els ingressos i despeses
d’exercicis futurs, no es reflectien a la comptabilitat municipal.
L’endeutament viu era d’1,1 milions d’euros. La corporació
estava a punt d’esgotar el límit de la seva capacitat
d’endeutament en aquell moment. L’ajuntament no disposava
d’inventari actualitzat ni efectuava amortitzacions de
l’immobilitzat. El resultat pressupostari va ser negatiu en
370.602 euros, xifra que es podria veure alterada com a
conseqüència de deficiències en la comptabilitat del
finançament afectat. L’ajuntament tenia en aquells moments una
entitat dependent, el Patrimoni municipal de Turisme, amb un
pressupost inicial de 589.000 euros. 

Informe 31 del 2008, Ajuntament de Maria de la Salut.
Aquest informe conté 24 recomanacions. El pressupost general
definitiu de l’ajuntament va ser de 2,4 milions d’euros.
L’execució d’ingressos va ser del 70% i la de despeses del 72%.
En cap dels expedients de despesa de la mostra examinada no
consta cap documentació comptable ni informe previ sobre
l’existència de crèdit ni informe de fiscalització de la despesa.
Els ingressos i les despeses d’exercicis futurs no es reflectien en
la comptabilitat municipal. L’endeutament viu era de 106.000
euros, sense que l’ajuntament hagués esgotat el límit de la seva
capacitat d’endeutament. L’ajuntament tampoc no disposava
d’actualització de l’inventari ni realitzava amortització de
l’immobilitzat. El resultat pressupostari va ser negatiu amb
48.994 euros, xifra que també es podria veure alterada com a
conseqüència de deficiències en la comptabilitat del
finançament afectat, com en la resta de casos.
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Informe número 32 del 2008, Ajuntament de Selva. Aquest
informe conté 27 recomanacions. El pressupost general definitiu
de l’ajuntament va ser de 4,1 milions d’euros. L’execució
d’ingressos va ser del 56% i la de despeses del 66%. En alguns
dels expedients de despeses de la mostra examinada no consta
cap documentació administrativa i en altres casos l’ajuntament
no ha tramès el corresponent expedient, si és que existia, tot i
les reiterades solAlicituds. Atesa l’existència de pagaments no
suportats documentalment, és a dir, pagaments que han sortit del
banc, però que no s’ha pogut comprovar una evidència que
s’haguessin produït realment i per tant sense justificació, pot
existir responsabilitat comptable segons el que estableix la
legislació reguladora del Tribunal de Comptes. Els ingressos i
despeses d’exercicis futurs no es reflectien en la comptabilitat
municipal. L’endeutament viu era d’1,1 milions d’euros.
L’estalvi net era negatiu, la qual cosa obligava l’ajuntament a
aprovar un pla de sanejament financer. L’ajuntament no disposa
d’inventari ni realitzava amortització de l’immobilitzat. El
resultat pressupostari va ser negatiu amb 408.135 euros, tot i
que també algunes incidències relatives a finançament afectat i
a altres no permeten garantir que aquesta xifra sigui fiable.

En darrer lloc, l’informe 38, vull dir 33 de l’any 2008 de
l’Ajuntament de Sencelles. Aquest informe conté 15
recomanacions. El pressupost general definitiu va ser de 2
milions i mig d’euros. L’execució d’ingressos va ser del cent
per cent i la de despeses del 87%. L’ajuntament no va facilitar
a la Sindicatura el llistat de drets i obligacions reconeguts ni
altra informació compresa al compte general, per la qual cosa no
es varen poder realitzar diverses comprovacions i verificacions.
Així, l’ajuntament no va retre la composició del seu
endeutament, no existia inventari general de béns i drets, les
dades del finançament afectat i del balanç de situació no
reflectien la situació real i els ingressos i despeses dels exercicis
futurs no es reflectien en la compatibilitat municipal entre
d’altres mancances.

El resultat pressupostari que apareix a la comptabilitat va ser
positiu amb 320.911 euros, però sense que representi la imatge
fidel de la situació econòmica financera ateses les mancances
que acab d’esmenar. Examinada una mostra d’abonaments i
càrrecs, en cap de les operacions s’ha adjuntat document
comptable ni l’acord corresponent. Gran part dels pagaments
corresponien a més a exercicis anteriors i tampoc no s’ha
aportat cap factura ni cap document en diversos pagaments.
Atesa l’existència de pagaments no suportats documentalment,
com en el cas anterior, i per tant sense justificació és possible
l’existència de responsabilitat comptable d’acord amb el que
estableix la legislació reguladora del Tribunal de Comptes.

En resum i com a conclusió general després d’aquesta
panoràmica molt ràpida i necessàriament resumida de tots
aquests informes, tot i haver-hi diferències entre cada un d’ells,
en el cas d’aquestes corporacions -recordem-, les quals no
havien retut el seus comptes de manera reiterada, és a dir durant
una sèrie d’anys havien estat sense formalitzar, ni davant el
Tribunal de Comptes abans ni després tampoc davant la
Sindicatura de Comptes, els seus comptes generals, difícilment
es pot afirmar que aquests comptes que hem analitzat mostrassin
adequadament en tots els aspectes significatius la seva situació
econòmica, financera i patrimonial d’acord amb els principis
comptables públics. Llavors, era difícil en molts de casos com
es pot comprovar fer-se una idea exacta de la situació
econòmica, financera de cada un d’aquests municipis. 

Per part meva res més, moltes gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Per tal de fixar posicions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris.

El Grup Mixt no vol intervenir.

BLOC per Mallorca?

Grup Socialista, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Molt breument, simplement és per... deia el síndic major que
seria desitjable que s’aportàs la informació corresponent dins el
termini que m’imagín que és dins el termini que fa falta perquè
la informació o fiscalització de la Sindicatura es pugui anar
apropant el màxim possible a l’execució real en el temps
d’aquests pressupostos, però no només això, sinó que en línies
generals podem constatar que es produeix una insuficient
aportació de documentació, cosa que esperam que es tengui en
compte per part de tots aquests ajuntaments, que es vagi fent no
tan sols aquesta aportació que figura dins les recomanacions,
sinó que a més a més es faci dins el termini establert. I un altre
fet puntual que és quasi coincident amb tots aquells i és que
l’aprovació dels seus comptes, dels seus pressupostos quasi tots
es fan fora de termini, cosa que també dificulta complir els
terminis marcats per aportar aquesta informació a la mateixa
sindicatura. 

Vull desitjar que totes aquestes recomanacions que fa la
Sindicatura siguin tengudes en compte per part de cada un
d’aquests ajuntaments, que efectivament es pugui anar adequant
la gestió pressupostària a aquestes recomanacions que es fan i
que es puguin anar ajustant també als terminis establerts perquè
la informació que arribi a la Sindicatura i per tant com a
conseqüència, els mateixos informes d’aquesta sindicatura
també puguin ser d’exercicis més actualitzats.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular, Sr.
Tadeo. 

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
senzillament vull agrair una vegada més al síndic l’explicació
d’aquests informes i una vegada més reiterar la bona feina que
això suposa per als ajuntaments perquè -com ja hem manifestat
altres vegades- el fet que hagin de presentar o que hi hagi ara
aquesta insistència, que abans probablement no hi era en la
mateixa intensitat, de la presentació dels comptes fa que els
ajuntaments els presenti, fa que els ajuntaments prenguin les
mesures i tenguin en compte les recomanacions que es fan i ho
dic amb tot el sentit de la responsabilitat, també som regidor
d’Hisenda de l’Ajuntament d’Es Castell, que teníem uns
comptes retardats, aquest motiu va provocar que s’accelerés la
presentació dels comptes. 

Senzillament també vull transmetre l’opinió de l’interventor
del mateix ajuntament que opina que el sistema o que la
insistència per part de la Sindicatura de la presentació en
termini, en forma, d’una manera adequada idò també és una
eina útil per als mateixos funcionaris de l’Administració local,
perquè fa moltes vegades que coses que feien d’una manera
sistemàtica i probablement amb un vici ocasionat en el temps,
de la manera de dur-ho, idò que es puguin esmenar. Realment
ara el problema que troben les administracions, al manco al que
afecta a l’illa de Menorca, és el nou sistema de presentació
telemàtic, que aquí ja hi intervé una empresa informàtica en
aquests moments i fins que aquest tema no el tenguin tots els
ajuntaments, m’imagín que fins que no es tengui implantat
aquest sistema per poder fer la presentació telemàtica dels
comptes, provoca una altra vegada un petit retard que tenc entès
que quedarà esmenat a mitjans de l’any 2009.

En resum, alabar la funció de la Sindicatura de Comptes
perquè crec que amb les recomanacions fa moltes vegades el
que he dit abans, esmenar deficiències que es produïen d’una
manera probablement inconscient per part dels funcionaris dels
ajuntaments.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

S’obri un termini de 60 minuts durant el qual els grups
parlamentaris podran presentar davant la Mesa de la comissió
propostes de resolució als informes debatuts a la sessió d’avui.

Per tant, se suspèn la sessió per un temps..., vos va bé dos
minuts?

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, atesa la circumstància que no
s’han presentat propostes de resolució, s’aixeca la sessió i fins
a la pròxima.
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