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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sra. Presidenta, Maria Torres substitueix Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. 

I. Debat de l'escrit RGE núm. 7009/09, presentat pel
síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, pel qual es tramet l'informe 34/2009 del compte
general de l'Ajuntament d'Eivissa corresponent a l'exercici
del 2006.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de l’escrit núm. 7009/09, presentat pel síndic major de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual
tramet l’informe 34/2009 del compte general de l’Ajuntament
d’Eivissa corresponent a l’exercici 2006.

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 i Ferrer, síndic, i de
l’Hble. Sr. Bernat Salvà i Alloza, síndic. Té la paraula, per tant,
el 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. Bones tardes. L’informe
número 34 de l’any 2009, del compte general de l’Ajuntament
d’Eivissa de l’exercici 2006, va ser aprovat pel consell de la
Sindicatura dia 29 de gener de l’any 2009 i va ser tramès tot
seguit al Parlament, a l’Ajuntament i també al Tribunal de
Comptes. Aquest informe respon a una iniciativa adreçada a
examinar la gestió economicofinancera del municipi amb major
nombre d’habitants de cada illa i així es va començar amb els
informes corresponents a Eivissa i a Maó i en aquests moments
iniciam la fiscalització dels comptes de l’Ajuntament de Palma
d’aquell exercici, que tot seguit serà aprovat i tramès també al
Parlament.

Aquesta iniciativa és la primera passa per complementar els
informes agregats que de forma habitual i obligatòria, cada any,
es fan sobre els comptes generals de totes les entitats locals de
forma global i conjunta. Com és conegut els informes agregats
es limiten a constatar la rendició de comptes, a agregar algunes
dades a efectes estadístics i a posar de relleu les principals
inconsistències o incoherències que presenten els estats
comptables, però sense entrar en una anàlisi detallada de cada
un dels comptes retuts i ni de la gestió economicofinancera de
cada entitat local.

Per aquesta raó són necessaris aquests altres tipus
d’informes més exhaustius, individualitzats com el que ara
presentam o també els que vàrem presentar fa uns mesos sobre
els ajuntaments que havien tengut menor grau de rendició de
comptes. Es tracta, així, de completar la visió sobre l’estat de la
gestió economicofinancera del sector públic local de les Illes
Balears, ajuntament a ajuntament, municipi a municipi.

En la línia d’aprofundir en el coneixement d’aquest sector
i d’aconseguir que es compleixi l’obligació legal de rendició de
comptes, vull aprofitar l’ocasió per anunciar-los que des de la
Sindicatura estam estudiant algunes mesures adreçades a
millorar la rendició de comptes per a les entitats locals, que com
vostès saben és un dels temes que ens preocupa habitualment,
per la qual cosa, en breu, i un cop aprovada pel consell de la
Sindicatura la corresponent moció, seran trameses al Parlament
per tal que conegui aquestes mesures i prengui les decisions que
pertoquin.

Ara passam a l’informe que presentam. El seu àmbit
subjectiu abasta l’Ajuntament d’Eivissa, els seus tres
organismes autònoms que són: els patronats municipals
d’esports, de música i del Museu d’Art Contemporani; també
les dues societats mercantils dependents que són: Iniciatives
Municipals de Vila Societat Anònima i Iniciatives i
Transformacions Urbanes Societat Anònima, ambdues de
capital íntegrament municipal. També inclou l’informe les seves
altres entitats que hi estan vinculades que són: cinc consorcis,
una mancomunitat i una fundació. En total l’informe conté
quinze recomanacions i s’hi adjunten quinze quadres i nou
fitxes individualitzades.

Els comptes no es varen retre en termini ni tampoc en format
telemàtic o informàtic. Recordem que l’exercici 2006 va ser el
primer en la nova instrucció de comptabilitat i en aquest format,
la qual cosa, com també ja és conegut, ha retardat i ha dificultat
bastant la rendició de comptes d’aquell any, el 2006. 

Passam ja a l’apartat d’administració general, és a dir, a
l’ajuntament pròpiament dit. El pressupost inicial de
l’Ajuntament d’Eivissa de l’any 2006 va ser de 43 milions
d’euros, els quals varen augmentar fins els 65 milions
mitjançant modificacions de crèdit durant l’exercici. El
percentatge de modificacions va ser així un poc superior al 52%.
La Sindicatura recomana que en aquests expedients s’aporti la
corresponent memòria justificativa i l’anàlisi econòmica que
expliqui la seva necessitat. L’execució dels ingressos va ser de
quasi el 80%, mentre que les despeses es varen executar en poc
més del 71%; 86 i 72% respectivament l’any anterior, és a dir,
ha davallat un poc cada una d’aquestes quanties. 

El 37% del finançament de l’ajuntament correspon a
recursos percebuts d’altres entitats, estatals, autonòmiques, etc.,
mentre que el 58% són recursos propis i el restant 5% prové de
l’endeutament. L’ajuntament no aporta la comptabilitat de les
despeses pluriennals, segons el que estableix l’article 174,
apartat 6è, de la Llei d’hisendes locals sinó que només controla
la forma extracomptable d’algunes despeses futures, la qual
cosa dificulta l’elaboració i l’execució dels pressuposts anuals.
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L’endeutament viu l’any 2006 era de 15,1 milions d’euros
materialitzats en nou operacions de crèdit a les quals s’ha
d’afegir les obligacions que resultaven d’un contracte de cessió
de drets de crèdit subscrit amb el Servei de Salut de les Illes
Balears i una entitat financera, destinat a la construcció d’un
centre de salut a Vila, que no va inclòs en aquests 15 milions
que he dit. Quant al balanç de situació el més important a
destacar és el fet que l’ajuntament no va trametre a la
Sindicatura ni l’inventari general a 31 de desembre del 2006 ni
l’acord del Ple de l’actualització de l’inventari, per la qual cosa
no s’han pogut realitzar les comprovacions oportunes sobre la
seva composició i quantificació. El resultat pressupostari de
l’ajuntament de l’any 2006 va ser positiu en 5,4 milions d’euros
que es redueix a 1,5 milions d’euros si tenim en compte els
resultats de les entitats dependents. Totes les entitats dependents
de l’Ajuntament d’Eivissa varen trametre els seus comptes
anuals tot i que la societat Iniciatives i Transformacions
Urbanes, SA no els va acompanyar dels corresponents informes
d’auditoria. 

D’altra banda els comptes del patronat municipal no incloïen
determinada informació comparativa amb l’exercici anterior.
Finalment cal assenyalar que els passius exigibles a les entitats
dependents varen passar de 5,7 milions l’any 2005 a 8,2
l’exercici 2006 i que les aportacions de l’ajuntament a aquestes
entitats, tant d’explotació com de capital i patrimonials, varen
ser en aquell exercici de 2,3 milions d’euros. Res més i moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passaríem ara a la intervenció dels grups
parlamentaris per fixar posicions.

Sí, per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la
Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

No, simplement per dir que per part del nostre grup
parlamentari intervendrem una vegada hagi exposat el síndic
major els quatre informes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Serà una norma que podem fer
extensiva a tots els grups parlamentaris? 

II. Debat de l'escrit RGE núm. 7010/09, presentat pel
síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, pel qual es tramet l'informe 35/2009 del compte
general de l'Ajuntament de Maó corresponent a l'exercici
del 2006.

Molt bé, així doncs continuam amb el segon punt de l’ordre
del dia que consisteix en el debat de l’escrit núm. 7010/09,
presentat pel síndic major de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, mitjançant el qual tramet l’informe 35/2009, del
compte general de l’Ajuntament de Maó corresponent a
l’exercici 2006.

Té novament la paraula el Sr. Pere Antoni Mas, quan vulgui.

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

Gràcies. Correspon ara presentar l’informe número 35 del
compte general de l’Ajuntament de Maó de l’exercici 2006, que
va ser aprovat també pel consell de la Sindicatura el dia 29 de
gener passat i tramès també tot seguit al Parlament, a
l’ajuntament i al Tribunal de Comptes. 

Com ja he dit abans, la finalitat característica i l’abast
d’aquests dos informes, el de Maó i el d’Eivissa, són semblants
ja que tenen els mateixos objectius i responen a la mateixa
iniciativa i finalitat. Es varen elaborar, tramitar i aprovar així de
forma simultània i es presenten també així de forma simultània
tot i que siguin dos informes independents l’un de l’altre, com
és lògic. L’àmbit subjectiu d’aquest segon informe és
l’Ajuntament de Maó i les seves entitats dependents que en
aquest cas són dos societats: Promocions Urbanístiques de Maó,
SL, del cent per cent de capital municipal, i POIMA, Polígon
Industrial de Maó quarta fase, SA on el 68% del capital és
públic i la resta el comparteixen diverses empreses i entitats
privades. A més, l’informe abasta les tretze entitats amb les
quals l’ajuntament té qualque tipus de vinculació que són: una
societat anònima, nou consorcis, dues fundacions i una
associació.

L’informe conté trenta recomanacions i s’hi adjunten vint-i-
un quadres i onze fixes individualitzades. Tampoc en aquest cas
els comptes no es varen retre en termini ni en el format
telemàtic o informàtic, recordem de nou que l’exercici 2006 va
ser el primer on es va aplicar aquest nou sistema. El pressupost
inicial de l’ajuntament va ser de 30 milions d’euros els quals
varen augmentar fins als 44 milions mitjançant modificacions
de crèdit durant l’exercici que varen suposar quasi un 48%
d’increment. La Sindicatura recomana que en aquests
expedients s’aporti la memòria justificativa i l’anàlisi
econòmica que expliqui la seva necessitat i també que es vetlli
per l’adequada ordenació i instrucció dels expedients ateses les
deficiències observades en alguns.

L’execució dels ingressos va ser del 72% mentre que les
despeses es varen executar en poc més del 64% i havien estat
l’any anterior el 75 i el 74%, respectivament, és a dir, també hi
ha una disminució. El 31% del finançament de l’ajuntament
correspon a recursos percebuts d’altres entitats, el 55% són
recursos propis i el restant 14% prové de l’endeutament. Els
reconeixements extrajudicials de crèdit, que es varen realitzar
durant l’exercici, és a dir, crèdits pagats que corresponien a
despesa de l’exercici anterior, varen ascendir a 1,6 milions
d’euros. L’ajuntament no aporta la comptabilitat de les despeses
pluriennals, segons el que estableix l’apartat 6è de l’article 174
de la Llei d’hisendes locals, sense que la Sindicatura hagi rebut
tota la informació solAlicitada per tal de comprovar aquests tipus
de compromisos i la seva imputació, la qual cosa ha suposat una
limitació a l’abast.
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L’endeutament viu de l’any 2006 era de 16,3 milions
d’euros materialitzats en catorze operacions de crèdit, tres de les
quals es varen concertar durant aquell exercici. Quant al balanç
de situació s’ha de destacar que els epígrafs de l’actiu i del
passiu no són els que estableixen les normes d’elaboració dels
comptes anuals de la instrucció de comptabilitat per a les
entitats locals i que la memòria no conté tota la informació
requerida a aquesta instrucció. A més, la Sindicatura recomana
conciliar els saldos del balanç de situació amb els dels comptes
extrapressupostaris i presentar les liquidacions d’imposts
mensuals i trimestrals dins els terminis establerts per tal d’evitar
que l’ajuntament sigui sancionat per aquesta causa.

El resultat pressupostari de l’ajuntament va ser positiu en 3,5
milions d’euros que s’incrementen fins a 17,3 milions si tenim
en compte els resultats de les entitats dependents. Les dues
societats dependents de l’Ajuntament de Maó varen trametre els
seus comptes anuals i el corresponent informe d’auditoria, tot i
que una d’elles ho ha fet durant el període d’alAlegacions a
l’informe. Una de les recomanacions de la Sindicatura en aquest
apartat fa referència que l’ajuntament ha de dur un control
econòmic o financer de les seves entitats dependents. Per acabar
amb aquesta presentació cal esmentar que els passius exigibles
a aquestes dues societats varen ser de quasi 21 milions d’euros
l’any 2006 amb un lleugeríssim increment sobre l’exercici
anterior i que l’ajuntament no els va fer cap aportació
econòmica durant aquell exercici.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. 

III. Debat de l'escrit RGE núm. 7011/09, presentat pel
síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, pel qual es tramet l'informe 37/2009 sobre
contractació administrativa dels ajuntaments de les Illes
Balears corresponent a l'exercici del 2006.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de l’escrit núm. 7011/09, presentat pel síndic major de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual
tramet l’informe 37/2009, sobre contractació administrativa dels
ajuntaments de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2006.

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

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

Moltes gràcies. Aquest informe, el número 37 de l’any 2009,
va ser aprovat pel consell de la Sindicatura dia 29 de gener
passat i tramès tot seguit al Parlament, també a tots els
ajuntaments de les Illes Balears i al Tribunal de Comptes. He de
començar dient que entre les funcions que la normativa de
Sindicatura atribueix a aquesta hi trobam la de fiscalitzar els
contractes que formalitzin els subjectes del sector públic de les
Illes Balears atès que la contractació, igual que l’activitat
subvencionadora, constitueix una part important de la despesa
pública. Per això, tradicionalment, tant la legislació de

contractes com la del Tribunal de Comptes han prestat especial
atenció a aquesta qüestió. 

Igualment a la Sindicatura s’ha tengut present, des del
principi, que s’havien de dedicar importants esforços per la qual
cosa es va començar amb l’anàlisi de la contractació de la
comunitat autònoma, que es tracta en el si de l’informe anual;
així des del primer informe que es va fer sobre els comptes de
la comunitat autònoma, que es referia a l’any 2002, ja es va
incloure aquest apartat de contractació, es va continuar amb els
consells insulars, en la mateixa línia, i ara hem iniciat l’estudi
de la contractació dels ajuntaments, que fins ara no s’hi havia
dedicat cap apartat.

És així la primera ocasió que s’ha realitzat una fiscalització
d’aquest estil ja que, com vostès saben, l’informe que anualment
elabora la Sindicatura sobre els comptes dels ajuntaments no
inclou cap apartat dedicat a altres temes que no siguin
estrictament el compte general i la seva rendició. S’ha de dir,
també, que tampoc abans, de la llicència de la Sindicatura, el
Tribunal de Comptes no havia fet cap d’informe generalitzat
sobre contractació dels ajuntaments. Per tant, era la primera
vegada, per dir-ho de qualque manera, que els ajuntaments
tenien qualcú que els fiscalitzàs aquesta matèria. 

L’àmbit subjectiu de l’informe va referit als ajuntaments de
les Illes Balears, és a dir, els seixanta-set ajuntaments. Són
seixanta-set municipis sense incloure altres entitats locals com
ara poden ser mancomunitats, consorcis, etc., ni tampoc no es
fa referència a les entitats que depenen o estan vinculades als
ajuntaments, o sigui, organismes autònoms, empreses,
fundacions, etc. Tots aquests altres apartats podran ser objecte
d’algun altre informe, però vàrem pensar que sent el primer pic
que es feia i, diguem, abans sense haver-hi una experiència
prèvia, tant per part de la Sindicatura com per part dels
ajuntaments, era més prudent començar únicament amb els
ajuntaments directament.

El treball té bàsicament dos objectius: un de caire, podríem
dir, estadístic o informatiu dedicat a mostrar l’estat de la qüestió
d’una forma general mitjançant l’exposició de la situació i
magnitud de la contractació administrativa del conjunt
d’ajuntaments. L’altre objectiu consisteix a determinar si la
contractació s’ha ajustat a la normativa i als seus principis
rectors, és a dir, el text refós a la Llei de contractes
d’administracions públiques, per la qual cosa s’ha analitzat una
mostra constituïda per un total de 94 expedients escollits o
seleccionats entre els 1.366 inclosos en les relacions trameses
pels ajuntaments.

Vull destacar que tot i els requeriments efectuats per la
Sindicatura, els reiterats requeriments, hi ha hagut cinc
ajuntaments que no han tramès les corresponent relacions de
contractes per la qual cosa les seves dades no figuren a
l’informe i, per tant, no s’han pogut fiscalitzar. Aquests
ajuntaments són els de Costitx, Mancor de la Vall, Sa Pobla,
Sant Joan i Sóller. Quant a la primera part de l’informe, és a dir,
les dades desagregades en matèria de contractació assenyalar
que el número de contractes de l’any 2006 va ser, com ja he dit
abans, de 1.366 per un import total de 316 milions d’euros. Val
dir aquí que això no inclou tots els contractes menors duits a
terme per part dels ajuntaments sinó, normalment, només els
contractes que tenen un expedient de contractació pròpiament
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dit, sent els més emprats els contractes d’obres i els de
consultoria, assistència i serveis que eren un 31 i un 29%
respectivament del total, és a dir, entre els dos sumen
pràcticament dues terceres parts.

Els contractes formalitzats pels ajuntaments de l’illa de
Mallorca representen aproximadament dues terceres parts del
nombre total, quant a nombre de contractes. Quant a import són
tres quartes parts d’aquest import. Mentre que els contractes
corresponents a Menorca i a Eivissa i a Formentera es
reparteixen la resta i són molt semblants tant en nombre com en
import, pràcticament coincidits. 

D’altra banda per comprovar l’adequació a la normativa -i
passant al segon objectiu- es va seleccionar una mostra
constituïda per 94 expedients de contractació, l’import del qual
era de 157 milions d’euros que és aproximadament el 50% del
total, és a dir, amb un nombre bastant reduït de contractes
agafàvem un percentatge important de la quantia d’ells. A la
mostra, com a mínim, hi ha un contracte per cada corporació, és
a dir, tots els ajuntaments tenen un contracte inclòs dins la
mostra, però aquest nombre és superior segons la població de
cada municipi, és a dir, hi ha diversos estrats fins englobar els
94 contractes. 

La fiscalització es va realitzar atenent les fases en què es
descompon la contractació, o el procediment de contractació, és
a dir, actuacions preparatòries, adjudicació, formalització i
modificació i execució del contracte. Els resultats es mostren
resumits en diferents quadres ordenats per illes on s’assenyalen
les principals incidències les quals són motivades principalment
per la manca de tràmits i de documents perceptius o per la seva
incorrecció. Una ullada a aquests quadres, que estan elaborats
i pensats perquè siguin, diguem, molt visuals i molt didàctics,
permet fer-se una idea de l’estat de la qüestió i veure quines són
les deficiències més habituals alhora de quines són més
transcendents o menys transcendents.

Per acabar, vull dir-los que com a resultat de l’anàlisi
realitzada la Sindicatura formula les recomanacions que de
forma molt resumida els indic tot seguit. Un, trametre dins el
termini establert i la forma escaient la informació sobre la
contractació a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la
normativa reguladora de la matèria. Val dir que la informació va
ser tramesa perquè es va solAlicitar, però de motu proprio els
ajuntaments inicialment no solien remetre cap tipus
d’informació en aquest sentit.

Segona recomanació, formalitzar els expedients de
contractació dins els terminis fixats, amb tots els tràmits prevists
i amb tota la documentació exigida en la normativa vigent.

Tercera recomanació, formar i mantenir complets i unificats
els expedients de contractació amb tots els seus tràmits i
documents des de la iniciació fins a la finalització. També
conservar els expedients complets i degudament ordenats.

Quatre, trametre al Registre de contractes els contractes, les
pròrrogues i els modificats realitzats en compliment de la
normativa vigent. Molts pocs ajuntaments trameten els seus
contractes al Registre de contractes de la comunitat autònoma.

Cinquena recomanació, preveure acuradament les
necessitats de contractació per tal de limitar la tramitació urgent
dels expedients en aquells casos en els quals estigui realment
justificada. 

Sisena, establir per a les adjudicacions dels concursos uns
criteris que ponderin els aspectes significatius de l’objecte del
contracte, que siguin mesurables de manera objectiva i que
detallin suficientment la puntuació assignada.

Setena recomanació, incloure en la formalització dels
contractes totes les condicions exigides a la normativa vigent
així com les millores que figuren a l’oferta de l’adjudicatari.

Vuitena, acreditar degudament la concurrència de necessitats
noves o causes imprevistes en els expedients de modificació de
contractes. 

I novena, exigir el compliment del contracte dins el termini
fixat per a la seva execució i, si s’escau, aplicar les
penalitzacions pertinents.

La nostra intenció, com ja he anticipat, és anar fent informes
d’aquest tipus d’una forma periòdica i que serveixin per
complementar tant l’informe agregat anual dels comptes com
els treballs específics que es vagin programant sobre entitats o
activitats concretes. A més, amb l’entrada en vigor de la nova
llei de contractes del sector públic, que va entrar en vigor ara fa
poc més d’un any, l’abril del 2008, aquesta tasca es fa cada
vegada més necessària i imprescindible, sobretot en l’àmbit
local i també en el de distints tipus d’ens que integren el sector
públic de les Illes Balears perquè, com ja he dit abans, tant en
els consells insulars com a la comunitat autònoma es fa
habitualment i reiteradament cada any juntament amb l’informe
de la comunitat autònoma.

Per la meva part res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. 
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IV. Debat de l'escrit RGE núm. 8240/09, presentat pel
síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, pel qual es tramet l'informe 39/2009 específic sobre
la despesa de farmàcia durant l'any 2006 en els hospitals de
titularitat pública i dependents del Servei de Salut de les
Illes Balears.

I finalment passam al quart punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de l’escrit número 8240/09, presentat
també pel síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, mitjançant el qual tramet l’informe 39/2009, específic
sobre la despesa de farmàcia durant l’any 2006 en els hospitals
de titularitat pública i dependents del Servei de Salut de les Illes
Balears.

Té la paraula el Sr. Antoni Mas. Quan vulgui.

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

Moltes gràcies. Passam a presentar ara, doncs, l’informe
número 39. Aquest va ser aprovar pel Consell de la Sindicatura
el dia 2 d’abril del 2009, és a dir, es va aprovar ja una vegada
produït la nova elecció de síndics, i s’havia aprovat
provisionalment en el mandat anterior, per dir-ho així. Va ser
tramès tot seguit al Parlament, als consellers del Govern
corresponents i també al Tribunal de Comptes. 

Aquesta es tracta d’una fiscalització de caràcter específic,
l’àmbit subjectiu de la qual són els hospitals de titularitat
pública que depenien del Servei de Salut de les Illes Balears
l’any 2006, o sigui els hospitals de Son Dureta, Son Llàtzer,
Manacor, Can Misses i Verge del Toro. En concret la
fiscalització es refereix al seu servei de farmàcia. La finalitat de
l’informe és en primer lloc descriure de forma general la
despesa farmacèutica des de l’assumpció de les competències en
matèria de salut per part de la comunitat autònoma l’any 2002
fins al 2006, i també, en segon lloc, realitzar una anàlisi
operativa d’aquesta despesa durant l’exercici 2006 en els
hospitals que varen acumular un major import en aquell any,
que varen ser Son Dureta, Son Llàtzer i Can Misses. A més
d’unes conclusions de caràcter general, l’informe acaba amb un
total de vuit recomanacions per a la millora de la gestió
econòmica financera en aquesta àrea.

Quant al primer dels dos objectius, molt semblant als que he
exposat abans en matèria de contractació però aquí limitat a
aquest altre camp, s’ha d’assenyalar que en termes absoluts la
despesa de productes farmacèutics s’ha incrementat cada
exercici, i ha passat dels 36,2 milions d’euros de l’any 2002 fins
als 78,9 milions d’euros de l’any 2006, la qual cosa suposa un
augment del 118%, aproximadament el 118%. La despesa
pendent d’imputar, que és la que correspon a adquisicions fetes
un any determinat però que no s’han aplicat al pressupost
d’aquest any i que per tant s’han hagut d’imputar a l’exercici
posterior, ha anat augmentant cada exercici, des dels 5,8 milions
d’euros l’any 2002 als 45,2 milions d’euros l’any 2006.
L’exercici 2002 aquesta despesa suposava quasi el 16% de la
despesa total d’aquell exercici, i va passar a representar el 57%
durant l’any 2006.

Per hospitals, el que ha experimentat un major augment de
la despesa en termes absoluts ha estat l’Hospital de Son Dureta,
amb una pujada de 20,7 milions d’euros, seguit per l’Hospital
de Son Llàtzer, en el qual la despesa ha pujat 11,7 milions
d’euros, també en termes absoluts.

Això quant a la descripció general. En el segon apartat de
l’informe, que com he dit es limita als hospitals de Son Dureta,
Son Llàtzer i Can Misses, el treball descriu les característiques
estructurals i organitzatives del servei de farmàcia i analitza els
procediments per a l’adquisició de medicaments i per a la seva
gestió fins als sistemes de distribució, és a dir, des del principi
fins al final, fins que arriba al malalt, per dir-ho així. 

En concret els aspectes més destacables de fiscalització són
els següents: un, els tres hospitals compten amb una comissió de
farmàcia i terapèutica com a òrgan assessor i disposen d’una
guia farmacoterapèutica; els serveis de farmàcia, com a política
general, han substituït tots els medicaments comercials que
disposen d’un genèric adequat a l’ús hospitalari per a aquestes
especialitats farmacèutiques; també existeix un programa
d’equivalents terapèutics.

Dos. Des de l’any 2006 l’aplicació informàtica implantada
en aquests tres hospitals és el SAP, la qual cosa va ocasionar els
problemes i les mancances inherents a tot canvi de sistema. Les
principals mancances es refereixen, o es referien, al fet que no
es disposa d’un sistema adequat per a la gestió clínica de
consums per grups terapèutics o per servei clínic, no ofereix
informació referent a dispensacions a externs ni estan previstes
la gestió per dosi unitària ni la gestió individual per magatzems.

Tres. L’informe descriu i analitza el procés de selecció i
adquisició de medicaments en cada hospital, i posa de relleu
deficiències observades i les peculiaritats de cadascun. Segons
la informació tramesa referent als contractes subscrits, s’han
realitzat compres directes de la majoria de medicaments; d’altra
banda els medicaments que tenen caràcter exclusiu s’han
tramitat mitjançant procediment negociat sense publicitat. No
existeix un procediment reglat de selecció de proveïdors, ja que
estan determinats pels medicaments i el seu registre sanitari;
aproximadament un 70% dels medicaments tenen un proveïdor
exclusiu, la qual cosa fa innecessari un procés de selecció de
proveïdors. 

S’ha examinat també si els processos de gestió de consums
i emmagatzematge dels medicaments s’ajusten a la normativa
vigent, que està constituïda en el cas de les Illes Balears pel
Decret 116/2002, de 13 de setembre, pel qual s’estableixen els
requisits dels magatzems de distribució de medicaments i
productes sanitaris i el procediment per a la seva autorització,
el seu trasllat i tancament, i se’n regulen les existències
mínimes, així com les de les oficines de farmàcia. 

Així doncs l’informe detalla les infraestructures i els mitjans
físics que cada hospital hi dedica. En aquest aspecte l’Hospital
de Son Llàtzer és el millor equipat i organitzat dels tres pel que
fa a la ubicació física i als protocols de funcionament i de
revisió i control de temperatures. En canvi els magatzems de
farmàcia dels hospitals de Son Dureta i Can Misses disposen
d’un espai molt reduït.
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Respecte a la distribució i dispensació dels medicaments,
l’informe exposa el grau de cobertura en dosis unitàries dels llits
d’hospitalització de cada hospital. Existeixen protocols
específics de regulació del sistema de dispensació i distribució
de medicaments als hospitals de Son Llàtzer i de Can Misses,
mentre que cap dels hospitals no té protocols o normes de
funcionats escrits per a la prescripció, la dispensació i el registre
de medicaments a pacients externs que en permetin un control
fefaent. Finalment s’examina el grau de compliment dels
objectius dels contractes de gestió o contractes programa en
matèria de farmacoteràpia. Ha existit en aquest cas un
compliment desigual dels objectius marcats, i no hi ha una total
concordança entre els objectius fixats en els contractes de gestió
i la informació tramesa al Servei de Salut. 

L’informe acaba amb un apartat de recomanacions, les més
destacables de les quals pas a comentar. Es recomana dotar els
crèdits necessaris per tal de poder imputar pressupostàriament
la despesa real de productes farmacèutics a cada exercici i
regularitzar la despesa procedent d’anys anteriors. També és
convenient millorar el sistema informàtic existent, per tal
d’aconseguir una gestió eficaç en tots els seus apartats i
processos. S’ha de millorar substancialment el grau de
protocolAlització de diverses àrees de gestió en matèria de
farmàcia. Es recomana dotar el servei de farmàcia dels hospitals
de locals específics adequats a aquesta activitat. I, finalment, la
darrera recomanació fa referència a la necessitat de redactar la
memòria anual de forma que es pugui efectuar un seguiment
acurat i avaluar els objectius establerts en els contractes
programa en aquest camp concret.

Gràcies per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. 

Ara sí passam a la intervenció dels grups parlamentaris. Per
part del Grup Parlamentari Mixt, Sr. Barceló té la paraula per un
temps de quinze minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En tot cas, perquè quedi constància,
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds.

En primer lloc voldria agrair la presència dels síndics de
comptes per donar comptes, precisament, d’aquests quatre
informes corresponents als 2006, els dos dels ajuntaments
d’Eivissa i Maó, on han detectat sobretot aquesta opacitat
informativa en referència a les entitats dependents i vinculades,
que crec que evidentment és una qüestió que s’ha de prendre
nota i s’ha de millorar, lògicament. 

D’aquest altre informe sobre la contractació administrativa
dels ajuntaments, ens ha cridat l’atenció veure les nombroses
mancances detectades en les diverses tramitacions. La veritat és
que serà molt important fer el seguiment d’aquestes
recomanacions que fa la Sindicatura de Comptes, així com
també el fet que hi ha encara ajuntaments que no han facilitat
dades; també és vera que del total d’ajuntaments de les Illes
Balears han estat pocs, però evidentment hauríem d’anar a
tendir a zero.

I el darrer informe sobre despesa de farmàcia a hospitals
públics ens ha cridat també l’atenció l’increment important de
la despesa en aquests quatre anys que s’han analitzat, del 2002
al 2006, així com una sèrie de deficiències que s’ha detectat per
part de la Sindicatura de Comptes com pugui ser la gestió
d’adquisicions o als magatzems, i lògicament també haurem de
fer el seguiment, com deia, d’aquestes recomanacions.

En definitiva, per tant, des del nostre grup parlamentari res
més, més que felicitar per la feina feta, i lògicament que a les
diverses tramitacions que s’hauran de fer tant des del Parlament
com des de les distintes administracions s’han de tenir en
compte totes aquestes qüestions que s’han posat damunt la taula
en els seus informes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló, i disculpi el lapsus. Que consti
en acta que ha intervingut pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds. 

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Carretero per un temps també de quinze minuts.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tan sols intervendré per agrair la
presència en aquesta comissió del síndic major i de les persones
que l’acompanyen, per agrair les explicacions i, com faig
sempre en aquests casos, per destacar la importància que té per
al nostre grup, i també vull dir per a mi personalment, la feina
que desenvolupa la Sindicatura de Comptes, que ha de tenir per
finalitat la millora de la gestió dels recursos públics d’aquesta
comunitat sota els paràmetres del rigor, la legalitat i la
transparència.

Valoram també positivament el fet que hagi anunciat aquí
mesures que volen aplicar per tal de millorar l’anàlisi dels
ajuntaments i estarem a l’espera de la seva presentació en seu
parlamentària. 

Res més. Reiter l’agraïment per les explicacions i no tenim
res més a dir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Sugrañes.
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LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Idò en la mateixa línia que
els meus companys vull agrair la presència dels membres de la
Sindicatura de Comptes i en especial al síndic major les seves
explicacions respecte dels quatre informes que avui ens ha
presentat.

Des de la nostra formació hem de manifestar que la labor
que fa la Sindicatura de Comptes és una excelAlent feina perquè
permet conèixer quina és la situació econòmica en què es troben
les diferents administracions que són fiscalitzades, i avui també
coneixem per primera vegada si la contractació administrativa
que estan realitzant les diferents administracions s’ajusta a la
normativa i als seus principis rectors.

En tots els informes han denunciat infinitat d’incidències i
per tant recomanacions, recomanacions a quals esperem que en
els pròxims anys es vagi fent cas per evitar que es tornin a
repetir, i sí que des del nostre grup ja volíem apuntar, perquè
molts d’aquests informes, moltes administracions no rendeixen
comptes i no faciliten tota la documentació que se’ls demana,
que sí que és interessant articular una sèrie de mesures per
obligar aquestes administracions perquè tot això es faci dintre
d’uns terminis perquè de veritat puguin fer una feina que
permeti una major transparència i no tenir aquestes fosques
respectes d’alguns comptes de certes administracions.

Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Podem entendre que no es presenten
propostes de resolució.

Així, doncs, donam per acabat... Perdó. Es veu que és el
darrer dia, ho sento. Molt bé, no es presenten propostes de
resolució, i com no pot ser d’altra manera donam la paraula
novament al síndic major si vol afegir alguna cosa a allò alAludit
pels grups parlamentaris.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo simplement també vull
agrair l’acollida per part dels grups parlamentaris, insistir un
poc més en el que he avançat abans quant a la proposta o la
moció que estam preparant per dur al Parlament per tractar de
millorar la rendició de comptes bàsicament de les entitats locals;
en el sector públic local és on estam treballant més, ja que és la
part on és més difícil arribar i que es produeixi una rendició de
comptes més puntual i més en condicions.

Confiam que d’aquí a poc temps podrem fer arribar aquesta
proposta perquè en aquesta comissió o en el Parlament es pugui
tractar, i també confiam i esperam que el Parlament doni suport
a l’interès de la Sindicatura per aconseguir millorar tant el grau
de rendició, com el termini de la rendició, com la qualitat de la
rendició, és a dir, que els comptes es retin a temps, ben retuts i
a ser possible pel major nombre possible d’entitats.

En segon lloc també, quant als informes específics, que avui
ja n’hem presentat alguns -el de contractació administrativa, el
de la despesa farmacèutica-, també com ja saben és intenció de
la Sindicatura no només anar fent els informes habituals sobre
el compte general de qualsevol entitat, comunitat autònoma,
consells, etc., sinó també anar eixamplant un poc el camp
d’acció sobre aquells informes de tipus específic. Jo crec que els
de contractació administrativa dels ajuntaments, que com he dit
no s’hi havia ficat mai ni el Tribunal de Comptes ni nosaltres
encara n’havíem tengut ocasió, és important o és transcendent,
perquè serveix perquè tots els ajuntaments puguin de qualque
manera tenir determinades pautes. Jo crec que ha estat positiva
l’experiència, va ser complicat dissenyar aquest tipus d’informe
i posar-lo en marxa, però jo crec que com a mínim cada dos
anys -potser cada any és difícil fer-lo, aquest informe- com a
mínim cada dos anys s’hauria d’anar fent aquest informe. La
nostra intenció és fer-lo horitzontal de tots els ajuntaments,
sense perjudici que després hi hagi informes concrets de cada
ajuntament, que això és un altre tema, però una visió general
dels contractes administratius, sobretot després de l’entrada en
vigor de la Llei de contractes del sector públic, molt recent, i
que supòs que provocarà una certa inseguretat i una mica de
desorientació quant als aplicadors d’aquesta norma, el que fa
necessari, jo diria quasi imprescindible, estar-hi damunt.

D’altra banda també informes que no siguin només de
contractació sinó que siguin de qualsevol altre camp, com és el
de la despesa farmacèutica, qualsevol cosa d’aquest estil, són
informes relativament reduïts, d’un format relativament reduït,
però que serveixen per donar llum i per donar a conèixer
determinats camps de l’activitat administrativa o de la despesa
pública, la despesa o els ingressos públics, en determinats casos,
poden ser. Pensam que també és important dedicar-hi... Allò
important que ens fa falta és tenir mà d’obra suficient, és a dir,
tenir personal suficient per poder escometre aquest tipus de
fiscalitzacions i aquestes funcions, que el que val la pena
després és anar fent un seguiment amb una certa reiteració de
les seves recomanacions, com és lògic. 

Jo simplement també volia donar un poc aquesta pinzellada
o aquesta informació, perquè la comissió la conegui i per
reiterar-los una vegada més la nostra disposició a continuar
colAlaborant en aquesta línia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. I ara sí, una volta acabat el debat agraïm la
presència dels síndics, també les seves explicacions, i agraïm
també molt sincerament la seva tasca.

I aixecam la sessió. Els desitjam un bon estiu a tots. Gràcies.
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