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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan i Cardona substitueix Pere Palau.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Marc Pons.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Miguel Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

I. Debat de l'escrit RGE núm. 14083/09, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual tramet
els informes del compte general dels Consells de Mallorca,
de Menorca i d'Eivissa i Formentera de l'exercici del 2006.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de l’escrit 14083/09 presentat per la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears mitjançant el qual trameten els
informes dels comptes generals dels consells de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera de l’exercici del 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 Ferrer, síndic, de
l’Hble. Sr. Bernat Salvà Alloza, síndic, i de la IlAlma. Sra.
Catalina Rotger i Fullana, secretària general de la Sindicatura.

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Correspon ara presentar els
informes números 40, 41 i 42 de l’any 2009 sobre els comptes
anuals dels consells insulars de l’exercici 2006 que varen ser
aprovats per la Sindicatura dia 8 d’octubre de l’any 2009 i varen
ser tramesos tot seguit al Parlament i a cada consell insular.

Es tracta de tres informes distints, un per a cada entitat, però
com saben elaborats i redactats sota els mateixos principis,
criteris i tècniques. La aprovació i presentació les feim
habitualment de manera conjunta a aquesta comissió. Són
informes anuals que tenen per finalitat analitzar de manera
integral l’activitat econòmica financera reflectida en el compte
general de cada consell i 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.

Cada informe té una part dedicada al compte general, és a
dir a la comptabilitat pressupostària, a la patrimonial i 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 manera adequada i si
reflecteixen adequadament la situació econòmica, financera i
patrimonial de cada entitat.

A més els informes dediquen una part a la fiscalització de
les subvencions que 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 tracta sobre l’activitat
contractual dels consells on es recullen dades dels contractes
adjudicats i se n’examinen alguns, distingint entre les distintes
fases en què es divideix el procediment contractual. A més, els
informes inclouen apartats sobre les entitats dependents i
vinculades a cada consell per tal de delimitar de manera
adequada el perímetre objecte de fiscalització. 

El format en què es presenten les dades i la informació és el
mateix dels anys anteriors amb la finalitat que puguin ser
fàcilment interpretats i que ofereixin així una visió fidel de la
gestió econòmica financera de cada consell insular. Com de
costum als corresponents annexes es recullen les principals
dades i es detalla la informació analitzada.

L’exercici 2006 va ser el primer en què regien unes noves
instruccions de comptabilitat local i en què els comptes anuals
s’havien de retre a la Sindicatura mitjançant una plataforma de
rendició telemàtica. Aquestes circumstàncies, a la llarga, segur
que suposaran notables millores en la qualitat i actualitat de la
informació econòmica financera, però el fet és que la seva
implantació ha provocat algunes dificultats a l’hora d’elaborar
i retre els comptes en temps i forma, dificultats sobretot de
caràcter informàtic o telemàtic i de compatibilitat de sistemes o
aplicatius entre unes administracions i unes altres. Així sembla
que el Consell Insular d’Eivissa i Formentera va ser el que va
solucionar millor aquests problemes ja que va aprovar en
termini el compte general de l’any 2006 i el va retre tot seguit
a la Sindicatura molts pocs dies després que s’exhaurís el
termini.

El Consell de Mallorca va aprovar el seu compte general en
termini legal, però el va retre un any més tard aproximadament,
mentre que el compte general del Consell de Menorca va ser
aprovat fora de termini -deu mesos després- i no s’ha retut de
forma telemàtica fins fa molt poc temps en posterioritat a
l’aprovació de l’informe de la Sindicatura, que s’ha basat en la
informació tramesa en altres formats, no de manera telemàtica.
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La documentació que integra els comptes estava en general
completa, si bé mancaven determinats estats, memòries i
annexes que es detallen a cadascun dels informes. 

Tot seguit, el resumiré de manera esquemàtica algunes dades
dels comptes generals recollides als informes i així, el
pressupost de despeses de l’administració general de cada
consell, les seves modificacions i els crèdits definitius eren els
següents: al Consell Insular de Mallorca va tenir un pressupost
inicial de 272 milions, modificat per import de 59 milions i en
total, 331 milions; al Consell de Menorca, el pressupost inicial
era de 53 milions, modificacions, 21 milions, total, és a dir
pressupost definitiu, 74 milions; al Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, 64 milions de pressupost inicial, modificacions per
valor de 17 i pressupost definitiu total 21 milions.

Això vol dir que de forma conjunta els tres consells insulars
varen manejar en l’exercici 2006 un total de 486 milions
d’euros, la qual cosa representa un 16% aproximadament sobre
el pressupost definitiu liquidat per l’Administració de la
comunitat autònoma al mateix any, que varen ser 3.037 milions
aproximadament.

Segons les liquidacions d’ingressos als consells les fonts del
seu finançament en l’exercici 2006 foren les següents: el
Consell Insular de Mallorca va percebre en recursos aliens, és
a dir d’altres entitats, principalment la comunitat autònoma que
va ser per valor d’un 49%, llavors els recursos percebuts totals
varen representar el 75% dels seus ingressos, mentre que els
recursos propis eren el 24% i l’endeutament era l’altre restant
1%.

El Consell Insular de Menorca tenia recursos percebuts per
valor o per import del 69% mentre que els recursos propis eren
el 12% i l’endeutament era el 19%, de recursos percebuts
externs el 45% corresponia a transferències de la comunitat
autònoma.

El Consell Insular d’Eivissa i Formentera va percebre
recursos per valor de 58% externs, 34% eren recursos propis i
l’endeutament representava el 8%. Del total de recursos el 54%
eren corresponents a transferències de la comunitat autònoma.

Sobre l’endeutament he de dir que el deute viu de cada
consell a 31 de desembre del 2006 era el següent: Consell
Insular de Mallorca, 124 milions d’euros; Consell Insular de
Menorca, 25 milions d’euros, als quals hem de sumar un
contracte de cessió de drets de crèdit de 3,4 milions d’euros;
Consell Insular d’Eivissa i Formentera, el seu crèdit o el seu
endeutament era de 8,7 milions d’euros i s’ha de sumar a això
quatre contractes de cessió de drets de crèdit per valor de 5,6
milions d’euros.

La ràtio d’estalvi neta era positiva per als consells de
Menorca, 1,9 milions d’euros, i d’Eivissa i Formentera, 4
milions d’euros, mentre que per al de Mallorca va ser negativa
en aquell exercici amb menys 78 milions d’euros, la qual cosa
va fer necessari un pla econòmic financer a mig termini per tal
de palAliar aquella situació.

El balanç de situació dels consells mostra un actiu i un
passiu de 415 milions d’euros, 61 milions i 143 milions per a
Mallorca, Menorca i Eivissa Formentera respectivament.

Quant als ens que integren l’àmbit subjectiu dels informes,
a més de l’administració general, el subsector públic insular està
configurat de la següent manera, o estava configurat l’any 2006
de la següent manera: el Consell Insular de Mallorca tenia dos
organismes autònoms dependents, dues fundacions, una societat
mercantil i tres consorcis, mentre que tenia 18 entitats a les
quals estava vinculat, és a dir que no era majoritari. El Consell
Insular de Menorca per a la seva banda tenia dos organismes
autònoms, una societat mercantil, una fundació i dos consorcis
i estava vinculat a altres dotze entitats. El Consell Insular
d’Eivissa i Formentera tenia també alhora dos organismes
autònoms i dues societats mercantils, mentre que tenia
vinculació amb altres onze organismes. A tenir en compte que
atès que el pressupost definitiu de l’Institut de Serveis Socials
i Esportius de Mallorca, l’Institut, va ser aquell pressupost en
aquell any de 100 milions d’euros aproximadament dels quals
92 procedien del Consell Insular de Mallorca, l’informe li
dedica un apartat propi on s’analitzen els seus comptes amb el
mateix nivell de detall i d’anàlisi que a l’administració general
del Consell Insular de Mallorca.

El resultat pressupostari conjunt de l’exercici, és a dir
sumant l’administració general de cada consell més les seves
entitats dependents, només les dependents aquí no les
vinculades lògicament, va ser el següent: el Consell Insular de
Mallorca va tenir un resultat negatiu de 20,6 milions d’euros; el
Consell Insular de Menorca, positiu, 6,9 milions d’euros, i el
Consell Insular d’Eivissa i Formentera, també positiu, 4,3
milions d’euros.

Quant a l’apartat de subvencions seguim sense disposar
d’informació completa sobre la totalitat d’ajudes atorgades per
cada consell tot i que al decurs dels anys s’ha millorat la
documentació d’aquests aspectes. Per exemple, l’any 2006 el
Consell de Mallorca va aprovar un pla estratègic de
subvencions, cosa que havíem anat assenyalant en anys
anteriors en què no era així.

El Consell de Mallorca per la seva banda va reconèixer
obligacions en aquest concepte, és a dir subvencions, per un
import total de 26,4 milions d’euros, incloent aquí 15,5 milions
d’euros que corresponien a execució de contractes o aportacions
a entitats dependents o vinculades i que per tant, no eren
pròpiament dit subvencions. La resta, només 2,1 milions d’euros
és varen atorgar mitjançant concurrència competitiva.

L’Institut per la seva part va reconèixer obligacions per
valor de 12,7 milions d’euros dels quals només 8,2 es podien
considerar realment subvencions afectades per la Llei de
subvencions i dels quals només 2,5 foren atorgats en
convocatòria.

Les obligacions reconegudes per al Consell Insular de
Menorca foren de 7,5 milions d’euros en aquest apartat, la
major part dels quals corresponien a vertaderes subvencions de
les quals s’atorgaren en concurrència 1,9 milions d’euros.
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Per la seva banda al Consell Insular d’Eivissa i Formentera
es varen reconèixer obligacions per import de 6,3 milions
d’euros, de les quals se n’atorgaren mitjançant procediments de
concurrència 1,5 milions d’euros.

En aquest apartat la Sindicatura ha analitzat un total de 114
expedients, 31 del Consell de Mallorca, 26 de l’Institut, 34 del
Consell Insular de Menorca i 23 del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera. D’aquest total, 35 eren subvencions atorgades
sense concurrència o nominatives i els altres 79 expedients
corresponien a línies de subvenció convocades amb publicitat
i concurrència.

Els he de dir també que alguns dels expedients examinats
per la Sindicatura, dins aquesta anàlisi de l’any 2006, estan en
l’actualitat essent objecte d’investigació per part de la
jurisdicció penal, com és prou conegut.

En l’apartat de recomanacions -i a més de la necessitat
d’aprovar i complir el Pla estratègic de subvencions i de portar
el corresponent registre públic-, les 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 que els
consells han d’efectuar el seguiment estricte de les justificacions
de les ajudes que atorguin instant el reintegrament si n’és el cas.

Finalment, en matèria de contractació la Sindicatura ha
analitzat 56 expedients distribuïts de la següent manera: 20 del
Consell de Mallorca, d’un total de 128; 9 de l’Institut, sobre un
total de 43; 14 del Consell Insular de Menorca, sobre 80
adjudicats, i 13 del Consell Insular d’Eivissa i Formentera,
sobre 58 contractes.

Entre les recomanacions que formula la Sindicatura la
necessitat d’una adequada i completa documentació dels
procediments de contractació, així com justificar adequadament
la utilització de la tramitació urgent són recomanacions
formulades al Consell de Mallorca i al Consell de Menorca,
mentre que la recomanació relativa a l’exigència del
compliment del contractes al termini fixat és comuna a les tres
institucions. En total doncs, els informes contenen 73
recomanacions al Consell de Mallorca, 41 al de Menorca i
també 41 al Consell d’Eivissa i Formentera.

Moltes gràcies per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Per tal de fixar posicions tot seguit
procediríem a la intervenció dels grups parlamentaris que
vulguin intervenir. Per part del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds? No. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Carretero? A vostè també li va bé, Sr. Tadeo? 

II. Debat de l'escrit RGE núm. 15276/09, presentat pel
síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, pel qual tramet l'informe agregat dels comptes
generals de les entitats locals corresponent a l'exercici del
2006.

Per tant, passaríem al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 15276/09 presentat
per la Sindicatura de Comptes, també, de les Illes Balears
mitjançant el qual es tramet l’Informe agregat dels comptes
generals de les entitats locals corresponent a l’exercici 2006.

Té novament la paraula 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):

Gràcies, Sra. Presidenta. Presentam l’Informe agregat 43 de
l’any 2009. L’Informe agregat dels comptes generals de les
entitats locals de l’exercici 2006 va ser aprovat pel Consell de
la Sindicatura dia 13 de novembre del 2009 i tramès a les
entitats afectades per la fiscalització i al Parlament. 

És el quart informe sobre els comptes del sector local de les
Illes Balears que ha fet la Sindicatura i és el primer des que es
va posar en marxa la plataforma informàtica de rendició
conjunta amb el Tribunal de Comptes i altres sis òrgans de
control extern a què em referia abans. 

Aquest informe no és un examen exhaustiu i individualitzat
de cadascun dels comptes retuts, sinó una revisió limitada dels
extractes i comptes presentats dels quals s’extreuen
determinades dades per a la seva agregació i comprovació.

L’anàlisi detallada del compte general i l’examen detallat de
l’activitat econòmic financera d’una o distintes corporacions pot
ser objecte del corresponent informe específic acordat al marc
del programa anual d’actuacions de la Sindicatura. En aquest
sentit, els puc anticipar que en breu es presentarà un informe de
fiscalització dels comptes de l’Ajuntament de Palma i que
durant aquest exercici es preveuen realitzar informes de
fiscalització dels comptes de diversos ajuntaments de les Illes
Balears i que confiam tenir-los acabats abans que acabi aquest
exercici pressupostari.

L’àmbit subjectiu de l’informe que ara es presenta està
integrat per 75 corporacions locals: 67 ajuntaments, 7
mancomunitats i 1 entitat local menor, a més de 74 entitats
dependents de les anteriors, 50 organismes autònoms i 24
societats mercantils de capital íntegrament municipal. En total
doncs, 149 entitats en lloc de les 144 que hi havia l’any 2005.
Hem de tenir en compte que aquí s’inclouen exclusivament les
entitats que tenen participació íntegra per part dels ens locals, és
a dir no les que hi participen amb una part, sinó les que totes
elles són propietat municipal.

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 per tal de determinar les entitats que han
aprovat i retut el compte general i si ho han fet en termini. Com
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a conseqüència de les instruccions de comptabilitat local que
varen entrar en vigor l’any 2006 i de l’obligatorietat de
presentar els comptes de forma telemàtica -a la qual em referia
abans- s’ha produït un important retard en la rendició i a més ha
davallat el nombre d’entitats que ho han fet. 

S’ha de dir també que en moltes ocasions les corporacions
no han posat l’interès ni els mitjans necessaris i tampoc no han
comptat amb l’auxili i la colAlaboració dels serveis d’assistència
dels consells insulars en la mesura que hagués estat necessari.
Confiam que aquests temes vagin millorant amb el temps, però
la realitat és que comparats amb altres llocs d’Espanya els
ajuntaments de les Illes Balears són els que han presentat un
dels graus més baixos de rendició dels comptes corresponents
a l’exercici 2006.

A la vista d’aquesta problemàtica i per tal d’aconseguir la
rendició efectiva dels comptes en temps i forma, el Consell de
la Sindicatura va aprovar el passat mes de juny una moció on es
detallaven algunes mesures i algunes iniciatives i tot seguit
aquesta moció es va trametre al Parlament perquè fos tractada
per aquesta comissió, per la qual cosa aprofito la avinentesa i la
nostra presència avui aquí per posar-nos a la seva disposició en
tot allò que necessitin per podar efectivitat a aquesta moció.
Estam convençuts que consideraran amb nosaltres que l’adopció
d’algunes mesures és imprescindible per a la millora de la
transparència i la rendició de comptes al món local.

Passant ara ja a l’informe en concret -i en relació amb aquest
informe com deim de l’any 2006- de les 75 corporacions locals,
n’han retut comptes 47, d’aquestes 42 ajuntaments, 4
mancomunitats i una, la única, entitat local menor, és a dir el
63%, aproximadament dues terceres parts. Totes ho feren, a
més, fora del termini legal i de les 74 entitats dependents
d’aquests municipis, n’han retut els comptes un total de 59.

La població dels municipis que han retut els comptes
representa aproximadament el 89% del total, igual que el
percentatge sobre la suma dels pressuposts municipals dels
municipis que han retut. Ambdós percentatges estaven al voltant
del 94% en anys anteriors, és a dir, pel que fa a nivell de
població ha davallat menys perquè els municipis més grans sí
que han retut els comptes, la majoria. 

Quant als 25 ajuntament que no han retut el compte general
a la Sindicatura, i per tant han incomplert la obligació que els
imposa la Llei d’hisendes locals, són els municipis següents:
Algaida, Ariany, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Campanet,
Escorca, Estellencs, Formentera, Llubí, Mancor de la Vall,
Montuïri, Muro, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Maria del
Camí, Selva, Sencelles, Es Castell, Es Migjorn Gran i
Vilafranca de Bonany. Aquesta llista es completa, a més, amb
els ajuntaments de Ciutadella, Consell i Sant Lluís, que varen
trametre el compte després de la data de tancament dels treballs
de l’informe, que va ser el 15 de juliol del 2009, i per tant les
seves dades tampoc no figuren a l’informe, tot i que varen retre
el compte finalment, molt més tard encara que els altres però
finalment el va rebre la Sindicatura. Tampoc no han retut el
compte les mancomunitats del Raiguer i de Tramuntana, mentre
que la Mancomunitat del Pla de Mallorca ho va fer després de
tancar-se l’informe, tenint en compte que vàrem tancar
l’informe a efectes de tramitació el 15 de juliol del 2009, mentre
que el termini per retre els comptes del 2006 havia acabat el

mes d’octubre de l’any 2007; estam parlant pràcticament d’un
any i mig, quasi dos, de desfasament. 

La segona part de l’informe conté una sèrie de dades
agregades obtingudes dels comptes retuts, 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, l’entitat local menor,
organismes autònoms i societats mercantils. Pel que fa a
ajuntament s’ha d’assenyalar que l’actiu i el passiu del balanç
de situació agregat ascendeix a 2.214 milions d’euros, mentre
que el resultat net agregat que consta en el compte de resultats
economicopatrimonials és de 43,9 milions d’euros. El
pressupost definitiu agregat de despeses dels 42 ajuntaments
que han presentat el compte general va ser de 1.217 milions
d’euros, enfront dels 3.037 de la comunitat autònoma i els 486,
que com hem dit abans es referien als tres consells insulars
respectivament en el període de l’any 2006.

Els ingressos corresponents a tributs i a preus públics
representaren el 62% del total, mentre que les transferències
rebudes eren del 26%. Les obligacions reconegudes per a
despeses de funcionament varen ser del 61% del total i les
d’inversions el 20%, mentre que les transferències realitzades
varen ser el 15%. El resultat pressupostari agregat a totes
aquestes 42 entitats va ser positiu en 100,1, 6 milions d’euros.

Aquestes dades agregades, aquestes i totes les que consten
a l’informe, com és lògic, subministren un important cabal
d’informació sobre l’estat econòmic financer del sector local
balear en el seu conjunt, que es posa de relleu a través de
diversos ràtios i indicadors que estan detallats a l’informe tant
a nivell individual, ajuntament a ajuntament, com desglossats
per illes i per trams de població, i dels quals els donaré només
algunes dades a nivell de tota la comunitat autònoma. Així per
exemple l’any 2006 les despeses per habitant eren de 1.000
euros per habitant, mentre que l’any 2004, dos anys anteriors,
eren de 968, és a dir, hi va haver una lleugera pujada. La
inversió per habitant també va pujar lleugerament des dels 175
euros habitant de l’any 2004 als 192 euros habitant de l’any
2006. El grau d’autonomia fiscal, que serveix per mesurar la
dependència financera d’altres fonts distintes dels ingressos
propis, era en aquell temps, l’any 2006, del 52%. Aquests
indicadors i ràtios, juntament amb tots els que figuren a
l’informe, que són molt diversos i molt complementaris, diria
jo, i molt complets, són com una radiografia que permet
conèixer la salut de l’economia dels ajuntaments de les Illes
Balears i examinar l’evolució en conjunt, la qual cosa pot ser
molt útil de cara a prendre determinades decisions o adoptar
mesures que afectin el sector local, i no només en conjunt sinó
també ajuntament per ajuntament i fins i tot per illes es pot fer
molt clarament aquesta evolució i comparar aquestes dades. 
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Les dades de 31 de desembre de l’endeutament de tots els
ajuntaments recollits a l’informe són poc representatives, atès
que alguns dels ajuntaments amb més població i més pressupost
no varen emplenar el corresponent apartat de la memòria del
compte general, la qual cosa impossibilitat la comparació amb
l’exercici anterior; així per exemple l’any 2005 l’endeutament
de tots els municipis a 31 de desembre era de 374 milions
d’euros, mentre que les dades que tenim de l’any 2006 eren
només de 172 milions d’euros; això vol dir que determinats
ajuntaments grans no varen emplenar aquestes dades i per tant
és poc representatiu.

L’informe també conté informació agregada respecte de les
quatre mancomunitats que han retut els comptes de les set
entitats existents a les Illes. Dels organismes autònoms, 41
varen retre comptes sobre un total de 50, i societats municipals
18 sobre 24. Hi ha també un apartat per a l’única entitat local
menor de les Illes, Palmanyola, la qual va retre els seus comptes
anuals.

En l’apartat dedicat a les incidències dels estats que integren
els comptes generals, es posen de manifest diverses
incoherències entre les dades que resulten dels distints estats i
es descriuen situacions on s’han aplicat de forma incorrecta
normes pressupostària o comptables. L’aplicatiu informació en
què consisteix la plataforma de rendició, que com dic funciona
de manera conjunta entre el Tribunal de Comptes i set òrgans de
control extens autonòmic, aquest aplicatiu realitza una sèrie de
comprovacions i validacions que serveixen de base per a la
redacció d’aquest apartat de l’informe. En el tom segon, dedicat
a annexos, es detallen totes aquestes incidències i hi figuren uns
quadres en el quals de forma resumida es mostren els resultats
per a cada corporació local individualitzada. Aquests quadres
resum permeten fer-se una idea bastant exacta per a cada entitat
local d’una manera individualitzada i concreta. A més hi ha
també una fitxa per a cadascuna on es mostren les principals
dades economicofinanceres de cada corporació.

L’apartat cinquè de l’informe es dedica a conclusions, on
figuren de manera resumida les principals dades i també -aquest
any per primera vegada- una relació dels cinc ajuntaments que
presentaven una situació econòmica més significativa en aquell
exercici, l’any 2006, i que eren els ajuntaments d’Alcúdia,
Esporles, Llucmajor, Sóller i Valldemossa. I també es
contempla en aquest apartat de conclusions un quadre
comparatiu amb una sèrie de dades i indicadors extrets dels
comptes dels deu ajuntaments de més de 20.000 habitants
existents a les Illes Balears, que permet també fer-se una idea
bastant clara de l’estat de la qüestió en aquests deu municipis.

L’informe acaba amb una formulació de tretze
recomanacions derivades de les observacions anteriors, de les
quals podem destacar les següents: la Sindicatura recomana que
la rendició de comptes constitueixi objectiu prioritari per a les
entitats locals no solament com a exigència legal sinó com a
forma de transmetre la transparència dels que gestionen els fons
públics. Es fa especial esment en el fet que l’aprovació i la
rendició telemàtica del compte es produeixi en temps i forma,
per la qual cosa hi ha una sèrie de recomanacions que van en
aquesta línia. A més hi trobam algunes recomanacions ja
expressades per la Sindicatura en informes anteriors, com ara
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’han d’adoptar mesures de major
controls dels saldos líquids de tresoreria amb la realització
d’arqueig de caixa i conciliacions bancàries de forma periòdica,
evitant l’ús dels comptes de diferència de tresoreria. Es
recomana també adoptar criteris per dur a terme l’amortització
comptable corresponent als béns immobilitzats materials i
immaterials, i harmonitzar la comptabilitat amb els inventaris
físics. La Sindicatura recomana, finalment, potenciar les àrees
d’administració, comptabilitat i gestió econòmica i financera,
així com el control intern per tal d’aconseguir aquestes finalitats
que acabam d’expressar.

Per la meva part res més. Moltes gràcies per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Ara sí, per tal de fixar posicions
volen intervenir els grups parlamentaris? També agrairia que
facin menció si han de presentar propostes de resolució o no,
simplement per saber-ho.

Per tant, per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Faré una intervenció breu i per part
nostra no hi ha voluntat, no hi ha intenció de presentar propostes
de resolució.

Simplement volia agrair la presència del síndic major i de
les persones que l’acompanyen, i dir que, tal com hem fet altres
anys i com ja hem manifestat a la mateixa intervenció, que
mirarem amb interès aquests informes i que valoram de gran
manera la tasca que es fa des de la Sindicatura. Jo crec que a
més en els temps que corren tot allò que es faci en favor de la
transparència i del control en el maneig dels recursos públics tot
és poc i tot és positiu, i jo crec que per part del Parlament
l’actitud correcta és la de donar tot el suport i demostrar tot
l’agraïment per la feina que es fa.

Apreciam també l’esforç que es fa d’utilització de noves
eines informàtiques. Ja ho va expressar l’any passat, si no ho
record malament, que també va expressar les dificultats que
això duia per posar en marxa, per iniciar-se en aquest ús, però
l’encoratjam a continuar superant aquestes dificultats i que en
el futur això pugui revertir a aprofitar al màxim les
potencialitats d’aquestes eines.

Respecte dels continguts dels informes, vull repetir allò que
hem dit, que ens els mirarem, que ens interessen en gran
manera, respecte de l’informe dels consells tot allò referit, per
exemple, a subvencions i a contractacions ens interessa, no
només en el sentit que ho volem llegir sinó que donam suport al
fet que aquelles conclusions i aquelles recomanacions que
vénen a l’informe siguin després duites a la pràctica i aplicades;
en la qüestió de subvencions que es porti a terme aquest registre
de subvencions, que els consells allà on encara no hi hagi un pla
de subvencions facin efectiu aquest pla de subvencions, que no
s’abusi de les subvencions nominatives i que les subvencions
sense concurrència es limitin estrictament allà on sigui necessari
i allà on no es pugui fer d’una altra manera per la mateixa
naturalesa de les subvencions o de l’entitat corresponent. I pel
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que fa a contractació també donam suport a aquestes
recomanacions de ser acurats amb els procediments, ser acurats
amb els expedients, que no hi hagi un abús tampoc de la
tramitació urgent.

Respecte dels ajuntaments, també record que l’any passat
gairebé el problema principal era la mancança pel que fa a la
rendició de comptes per part dels ajuntaments, i per part nostra
he de dir que nosaltres estam convençuts que en aquest terrenys
s’ha d’avançar i que és absolutament necessari en la línia que
deia abans de fer tot allò que vagi en favor de la transparència.
Consideram una dada molt negativa que siguem la comunitat
autònoma amb una pitjor rendició de comptes dels ajuntaments
i ens agradaria que aquesta fos una situació que es milloràs. Per
la relació que ha fet d’ajuntaments veim que moltes vegades són
ajuntaments petits els que tenen més dificultats, però no sempre;
veim que també n’hi ha de mida mitjana que no estan complint
aquesta obligació que nosaltres entenem que és una obligació
legal, com posa el mateix informe, però també és un imperatiu
d’aquesta transparència a la qual ja m’he referit alguna vegada.

Jo simplement eren quatre idees i sobretot expressar
l’agraïment i el reconeixement de la tasca feta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Carretero per un temps de quinze
minuts.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment no esgotaré els quinze
minuts perquè el company que m’ha precedit ja ha fet una
extensa exposició i seria repetir arguments. Per tant tan sols des
del Grup Parlamentari Socialista volem agrair les explicacions
del síndic major i, com feim sempre, encoratjar aquesta
institució a continuar la feina, aquesta feina que desenvolupen,
que com ja s’ha comentat és de vital importància per donar
compliment al mandat de transparència en la gestió i tenir les
eines d’informació econòmica i financera del sector públic, ja
que sense aquesta informació és impossible fer una gestió
adequada i eficaç.

És evident que valoram molt positivament la implementació
i l’esforç que han suposat aquests nous sistemes telemàtics, que
volem suposar que a hores d’ara ja funcionen amb total
normalitat, i per altra banda lamentam aquest baix percentatge
de compliment que s’ha donat per part de molts d’ajuntaments,
que suposam també que és a causa d’aquesta implementació de
sistemes telemàtics i que a hores d’ara també ha anat millorant
i que ja estam en un estat de major normalitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. I finalment, per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
senzillament també per agrair que hagin vingut aquí a explicar-
nos aquests dos informes, reconèixer també la tasca duita a
terme, pràcticament subscriure totes les paraules dels anteriors
portaveus, i també, com ja hem dit abans, lamentar que, per
exemple de 67 ajuntaments, n’hi hagi 25 que no hagin fet la
rendició de comptes, la qual cosa jo atribuesc principalment al
fet que l’any 2006 va ser el primer any que s’havia de fer
telemàticament; açò en els distints ajuntaments, i més a
ajuntaments petits, va crear una dificultat afegida, perquè a més
es necessitava també un suport, com bé diu també l’informe,
dels consells insular que potser tampoc no va arribar o no va
donar, els consells no donaven prou abast per donar ajuda,
diguem, als distints ajuntaments.

A partir d’aquí crec que açò és realment el que s’ha de
recuperar, que la rendició sigui en un percentatge molt més alt,
que jo trob que l’any 2006 sí que es pot emmarcar en aquest
sentit, que era el primer any que la rendició de comptes havia de
ser telemàtica, i açò ha creat tota una sèrie de dificultats. En
aquest sentit és cert que hi havia la moció a què vostè ha fet
esment, era una moció que jo en part consider a vegades un
poc..., o quan la vaig llegir, perquè estava fins i tot aquí en el
Parlament, no ha arribat a passar per la comissió però en el seu
moment estava dins els punts que havien de venir a la comissió,
però bé, jo trob que encara és un poc prest per un tema fins i tot,
jo crec recordar i parl un poc de memòria, que en el seu moment
aquesta moció deia de no donar ajudes als ajuntaments si no
havien fet la rendició de comptes. Jo trob que ara s’ha produït
aquest canvi del 2006, que s’havien de presentar
telemàticament; jo trob que els consells i els ajuntaments han fet
tota una labor de posar aquest sistema en marxa, i a partir d’aquí
sí que s’ha d’exigir que la rendició sigui en temps i forma,
perquè és una cosa que va en benefici realment de tots els
ciutadans, que puguin veure que les coses es fan ben fetes.

En aquest sentit senzillament vull agrair la seva presència
avui aquí, la tasca que estan realitzant en aquest sentit, i dir que
no presentarem cap tipus de proposta de resolució. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. I per tancar té novament la
paraula l’Hble. Sr. Mas.
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EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i
Cladera):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo vull manifestar la
satisfacció, en primer lloc, en nom de la Sindicatura per
l’acollida de la comissió i pels agraïments manifestats pels
portaveus. I pel que fa en concret al tema que s’ha plantejat en
reiterades ocasions de la dificultat de la rendició, vull animar-
los també perquè tot el conjunt de mesures que vàrem pensar
que valia la pena que es prenguessin, algunes d’elles coercitives,
algunes d’elles incentivadores, algunes diríem quasi de procurar
ajudar el que no ha retut comptes o el que no pot retre comptes
per part dels consells insulars, que de qualque manera
s’impliquin també i que el Parlament s’impliqui, no només els
consells insulars i la Sindicatura, sinó que tots conjuntament és
una fórmula per aconseguir-ho. 

Difícilment amb un sol tipus de manera d’actuar
aconseguirem resultats. S’ha d’aconseguir que el Parlament de
qualque manera s’impliqui legislant o adoptant alguna mesura,
que els consells insulars prestin el servei d’assistència com cal.
Realment els he de dir que allà on han funcionat millor els
sistemes ha estat allà on les diputacions provincials s’han
implicat -comparant tot Espanya-; allà on les diputacions
provincials s’han implicat en aquesta problemàtica i han duit de
la mà els ajuntaments pràcticament estam parlant d’un nivell de
rendició del 95 al 97%, que és altíssim, per descomptat. Llavors
nosaltres el que volem és arribar a això el més prest possible.
També creim que la Sindicatura s’ha d’implicar facilitant totes
les maneres telemàtiques, totes les eines, tots els processos per
retre, i també crec que l’Estat, que encara que no és aquí també
juga, s’hi ha d’implicar de qualque manera simplificant la
normativa que regula la rendició i que regula el compte general,
que això és una cosa que hauria de fer més adaptada, potser, al
nivell de cada municipi; en els ajuntaments més petits podria
posar un sistema més fàcil i en els ajuntaments més grans un
sistema més complicat, cosa que depèn de l’Estat i evidentment
no és tan bona de fer en dos dies.

Però amb tot aquest conjunt de mesures algunes d’elles ja
estan aplicant-se a determinades comunitats autònomes, com
posàvem també nosaltres de relleu a la moció. Llavors vàrem
pensar que valia la pena fer arribar aquesta inquietud a aquest
parlament també arrel d’una qüestió que no he comentat, i ara
ja aprofit també aquest torn per comentar que a la Sindicatura
hi hagut una petita reorganització quant a la distribució de les
àrees de cada síndic, de manera que l’àrea d’ajuntaments, que
ara la du el síndic Maties Tugores, la duia abans jo, i ara està,
diguem, específicament duita tota a una àrea. De manera que
confiam que amb l’esforç que hi pugui dedicar més directament
un síndic a això ens serveixi perquè estigui més a sobre de la
qüestió i puguem, de qualque manera, treure’n més fruits.

Hem de tenir en compte que els consells insulars també
reten els comptes per aquesta mateixa plataforma de rendició
telemàtica, no tant a nivell de rendició s’han trobat amb els
mateixos problemes que els ajuntaments, tenint en compte que
els consells sí que han de tenir capacitat, se suposa, per poder
solucionar qualsevol problemàtica de tipus informàtic, telemàtic
o tècnica, en definitiva, no han de poder posar excuses que això
és difícil per a ells perquè tenen ja un volum econòmic i un
volum d’activitat que no els ha de suposar cap problema. 

Vull dir, en aquest sentit, que una de les qüestions que ens
preocupa, i ens ha preocupat, almenys a mi, des de sempre, és
el fet que l’antic ajuntament de Formentera, actual Consell
Insular de Formentera, no ens ha retut mai comptes, llevat d’un
any específicament el 2005. És a dir, el Consell de Formentera,
com a tal, no ha retut mai el seu compte encara a la Sindicatura
i tampoc, de vegades, no els retia al Tribunal de Comptes.
Llavors, és un tema que ens preocupa perquè això vol dir que
s’haurà d’anar a fer la feina sempre d’una manera forçada i amb
molt de retard, tenint en compte que el Consell de Formentera
ja té un volum i té prou, se suposa, pressupost i condicions
tècniques com per poder retre els comptes, en aquest cas.

Sobre aquest tema crec que únicament queda dir-los això,
estam a la seva disposició, com he dit abans, per a qualsevol
iniciativa que vulguin emprendre o qualsevol consulta o
informació que necessitin per tal de posar en marxa mesures en
aquest sentit, no dubtin a demanar-les, nosaltres estam a la seva
disposició per fer els estudis, qualsevol cosa. Pensam que
aquesta és una assignatura pendent i important, no només
d’aquí, de moltes altres bandes de l’Estat espanyol, però en el
nostre cas potser ens hem trobat un poc més afectats a
conseqüència del canvi de rendició, del canvi del sistema de
rendició, el nivell ha baixat més que a altres llocs, per la raó que
sigui, però ha baixat un poc més que a altres llocs, i això ens
obliga a un esforç superior per aconseguir posar-nos a l’alçada
de les altres comunitats autònomes. Per tot han tengut la
mateixa problemàtica, vull dir, a tota Espanya ha passat
exactament igual i tots ho hem hagut de solucionar d’una forma
o una altra.

Simplement, per no centrar només la història sobre això,
reiterar-los la nostra disposició al treball i fer-los saber, com és
lògic, que sempre continuarem fent la feina amb el mateix, com
a mínim, nivell de qualitat. Enguany, precisament per això, ens
hem posat, diria jo, un programa d’actuacions que és bastant
ambiciós o molt ambiciós de forma que confiam en breu fer
arribar bastants informes a la comissió, bastants d’ells, no els
informes tradicionals, típics dels comptes generals com els que
hem vist dels consells insulars o com els que es veuran en breu
de la comunitat autònoma, sinó que informes o bé sobre entitats
i empreses en concret o bé sobre ajuntaments també en concret.
De manera que, durant aquest 2010, la intenció és que n’hi
arribin uns quants, no sé dir quants, no sé si seran 8, 4, 5 o 10,
això sí que és mal de detallar en aquests moments, però uns
quants informes que serveixin per avançar més en aquesta línia
d’apropar el període fiscalitzat a l’informe que es pugui retre a
la comissió i també, a la vegada, estendre cada vegada més
l’àmbit d’actuació de la Sindicatura arreu de tot el sector públic,
tant autonòmic com insular, com municipal.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Acabat el debat agraïm la presència
i les explicacions dels síndics i de la secretària general.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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