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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bones tardes senyores i senyors diputats. Començam
la sessió d’avui i en primer lloc demanaríem si se produeixen
substitucions.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix el Sr. Mayans i Serra.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Bones tardes Sra. Presidenta. Isabel Llinás substitueix
Misericòrdia Sugrañes. Gràcies.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Marc Pons. 

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Aina Crespí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I. Debat de l'escrit RGE núm. 1253/10, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual tramet
l'informe 44/2010 del Compte general de la Universitat de
les Illes Balears, corresponent a l'exercici del 2008.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en el
debat de l’escrit RGE núm. 1253/10 presentat pel Síndic Major
de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual tramet l’informe 44/10 del compte general de la Universitat
de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2008.

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; de
l’Hble. Sr. Bernat Salvà i Alloza, Síndic, i de l’IlAlustríssima
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):

Gràcies, Sra. Presidenta. El primer informe que es presenta
avui és el del compte general de la Universitat de les Illes
Balears de l’any 2008. Es tracta de l’informe anual corresponent
a aquest exercici, el qual va ser aprovat pel Consell de la
Sindicatura el 25 de febrer passat i tramès tot seguit al
Parlament i als òrgans de govern de la Universitat.

És aquest un informe de caràcter general, segons la
classificació que estableix l’article 27 del Reglament de règim
interior i s’ha de realitzar anualment per mor del que disposa
l’article 18 d’aquest mateix Reglament. La seva finalitat és
analitzar el conjunt de l’activitat econòmica-financera de la
Universitat i les seves entitats dependents i vinculades en el

període corresponent. I els seu objectius responen doncs a
aquest plantejament global. L’estructura i format de presentació
continua en la línia ja iniciada en exercicis anteriors, és a dir, la
que segueixen tots els informes del mateix tipus, tant relatius a
la comunitat autònoma, com als consells insulars o altres ens
públics, si bé, com és lògic, amb les necessàries adaptacions a
les peculiaritats del subjecte sotmès a la fiscalització, la
Universitat en aquest cas.

Així en el cas present, el treball té un apartat dedicat a la
Universitat pròpiament dita, un altre a les cinc entitats que en
depenen o hi estan vinculades, uns estats consolidats i acaba
amb la part relativa a la contractació administrativa. Es
completa amb els corresponents annexes i inclou les
alAlegacions formulades per la Universitat. Hem de destacar la
rapidesa en la realització d’aquest treball, atès que els comptes
varen ser retuts a la Sindicatura el mes de novembre passat i
l’informe ha quedat enllestit en poc més de tres mesos, a finals
de febrer com he dit, se va aprovar. Mostra això la nostra
intenció d’aproximar la data del control a la de gestió.

Ara, si la Sra. Presidenta ho autoritza, resumirà els
principals aspectes de l’informe el Síndic Sr. Maties Tugores,
encarregat de l’àrea d’auditoria que ha preparat i elaborat aquest
informe.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, quan vulgui.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES
DE LES ILLES BALEARS (Maties Tugores i Ferrer):

Gràcies, Sra. Presidenta. L’informe 44/2010 del compte
general de la Universitat de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2008 que avui es presenta, el va començar a elaborar
l’àrea d’organismes, entitats i empreses públiques a finals de
l’any passat i el va acabar aquest any l`àrea d’auditories
d’ajuntaments i entitats locals, sempre utilitzant el mateix equip
per efectes de la nostra reestructuració duta a terme a finals de
l’any 2009 i es va aprovar en el Consell de la Sindicatura de dia
25 de febrer del 2010.

L’informe conté un total de 24 recomanacions que realitza
la Sindicatura per millorar l’organització i la gestió, 17 en
matèria econòmica-financera i 7 en matèria de contractació.
També inclou informació complementària en els annexos, que
contenen 14 quadres i 6 fitxes individualitzades per a cada una
de les entitats de l’àmbit subjectiu. A més, s’adjunten les
alAlegacions formulades per la Universitat. 

L’àmbit subjectiu que abasta l’informe inclou la Universitat
de les Illes Balears i les seves entitats dependents i vinculades,
3 fundacions i 2 consorcis, la Fundació General de la
Universitat de les Illes Balears, la Fundació Universitat
Empresa de les Illes Balears, la Fundació Càtedra
Iberoamericana a la Universitat de les Illes Balears, el Consorci
Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears i el
Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries.
L’informe també inclou el balanç de situació consolidat i el
compte del resultat econòmic i patrimonial consolidat també a
31 de desembre de 2008 de la Universitat i les entitats
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esmentades, amb les dades de l’exercici 2007 a efectes
comparatius.

Pel que fa a l’activitat econòmica-financera, els crèdits
inicials de la Universitat de 85.831.000 euros, varen ser
incrementats en un 43,1% mitjançant 370 expedients de
modificació de crèdit, per un import net de 36.960.000 euros,
amb els resultats d’uns crèdits definitius de 122.791.000 euros.
Entre les modificacions de crèdit cal destacar el moviment
produït per la incorporació del romanent de tresoreria i del
crèdit generat per ingressos. Uns i altres es destinen en la seva
major part a incrementar el capítol d’inversions reals. Respecte
de les transferències de crèdit de l’any 2008, l’import ascendeix
a 505.000 euros, mitjançant la tramitació de 56 expedients. El
grau d’execució pressupostària dels ingressos ha estat del 75,6%
i el de la despesa del 75,2%. El capítol quantitativament més
significatiu d’ingressos el representen les transferències corrents
i de capital, que sumades suposen un 82,2% dels drets
reconeguts. Pel que fa a despeses, el capítol més important és el
de personal, que suposa el 57,5% de les obligacions
reconegudes, seguit del capítol d’inversions reals, que suposa el
26,4%.

Les recomanacions de la Sindicatura quant a l’execució del
pressupost són les següents: constituir una unitat de control
intern, intervenció, o unitat d’auditoria interna, que exerceixi les
seves funcions d’acord amb el principis d’autonomia funcional,
jerarquia interna i procediment contradictori. Presentar l’estat
de liquidació del pressupost dels comptes anuals amb el mateix
nivell de desagregació que el pressupost aprovat i prendre les
mesures comptables oportunes, amb la finalitat de corregir les
incidències que s’han posat de manifest durant la fiscalització
realitzada, com també procurar la seva detecció i esmena en
exercicis posteriors.

Quant al resultat de l’exercici, el resultat pressupostari
presentat per la Universitat de les Illes Balears és negatiu per un
import de 892.000 euros, la qual cosa suposa una disminució
important respecte a l’obtingut a l’exercici anterior que va ser
positiu, per un import de 4.153.000 euros. Sobre aquest punt es
recomana reflectir adientment els ingressos i les despeses amb
finançament afectat, com també la seva execució, per tal de
determinar amb exactitud el resultat pressupostari de l’exercici
i la part afectada del romanent. El resultat pressupostari
consolidat que es dedueix dels comptes anuals presentats per les
entitats de l’àmbit subjectiu és negatiu per un import de
1.107.000 euros, l’exercici anterior va ser positiu per un import
d’11.137.000 euros. 

Pel que fa al balanç de situació al tancament de l’exercici
2008, presenta un total actiu de 141.811.000 euros, dels quals
42.405.000 euros corresponent a l’actiu circulant. El passiu
exigible és de 19.779.000 euros, dels quals 16.578.000 euros
corresponen al circulant. Per aquest motiu el fons de maniobra
resultant és positiu, amb 25.827.000 euros. Destaquen com
incidències més significatives, que en el seu passiu exigible no
està reconegut el deute derivat de 3 contractes de cessió de
crèdit d’un préstec reintegrable i d’un contracte d’arrendament
financer per import total de 15.036.000 euros. Amb aquestes
rectificacions els passius exigible pujaria a 34.815.000 euros.
Tampoc es reconeixen les despeses financeres de les
esmentades operacions i que incrementarien les de l’exercici en
un import net de 1.038.000 euros. La situació patrimonial

consolidada resultant dels balanços de situació presentats per les
entitats de l’àmbit subjectiu, sumen un actiu per un import de
156.128.000 euros, amb un passiu exigible de 33.246.000 euros.

Respecte el resultat econòmic-patrimonial de l’exercici
2008, aquest és positiu per un import de 4.397.000 euros, la qual
cosa implica una disminució de 792.000 euros en comparació
amb el període anterior. El resultat econòmic patrimonial
consolidat, que es dedueix dels comptes anuals presentats per
les entitats de l’àmbit subjectiu, és positiu en 4.567.000 euros.

Respecte les entitats dependents i vinculades, la Sindicatura
recomana entre d’altres, disposar que la CAIB o la UIB aprovin
el pressupost anual d’ingressos i despeses de les fundacions i
consorcis dependents; integrar o adjuntar, si és el cas, els
comptes anuals i la liquidació del pressupost de les fundacions
i consorcis dependents en el compte general de la CAIB i/o de
la Universitat; realitzar conciliacions periòdiques dels saldos
entre la Universitat i les fundacions i de les fundacions entre
elles mateixes, i prendre les mesures comptables oportunes amb
la finalitat de corregir les incidències que s’han posat de
manifest durant la fiscalització realitzada, així com procurar la
seva detecció i esmena en exercicis posteriors.

Quant a la contractació administrativa, la Sindicatura
recomana en aquest apartat reforçar la funció interventora en
totes les fases dels procediments; tenir en compte totes les
característiques dels licitadors, en particular l’objecte de la seva
activitat, per decidir si compleixen tots els requisits que
permeten participar en el procediment;  fomentar la
imprescindible coordinació entre el servei promotor i el de
patrimoni, contractació i infraestructura per a la justificació de
la necessitat de la contractació; el control de la documentació
relativa tant a la presentació de les ofertes, com a l’etapa de
l’execució del contracte, i de les circumstàncies, si és el cas,
restrictives de la concurrència; incloure en els plecs de clàusules
administratives particulars corresponents als concursos, els
criteris que s’han de tenir en compte per a la qualificació de les
baixes temeràries; no fraccionar l’objecte dels contractes, que
en els casos no prevists en la Llei de contractes del sector
públic, o en les seves normes de desplegament; especificar els
mètodes per atorgar les puntuacions establertes en els barems,
i fixar els criteris de valoració d’ofertes amb objectivitat,
ordenació, claredat i precisió.

A l’escrit d’alAlegacions presentat per la Universitat, es
relacionen les mesures que l’entitat ha adoptat durant l’exercici
2009, per tal d’incorporar les recomanacions fetes per la
Sindicatura, entre les quals se poden destacar: completar el
contingut de la memòria amb la informació comptable que
assenyala el Pla general de comptabilitat pública i especialment
donar informació completa de tots els compromisos de despesa
amb càrrec al pressupost d’exercicis posteriors; tenir en compte
les desviacions de finançament pel que fa al càlcul de resultat
pressupostari, i millorar la coordinació entre els diferents
centres i serveis que intervenen en els processos de contractació.
Aquestes mesures seran contrastades per la Sindicatura a la
fiscalització de l’exercici 2009.
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Per acabar, amb motiu de la reestructuració de la
Sindicatura, esmentada anteriorment, la Universitat passarà a
ser fiscalitzada per l’àrea d’auditoria de consells insulars i
Universitat, per la qual cosa voldria transmetre de part dels
membres de l’àrea que durant aquests set anys han participat en
la fiscalització d’aquesta institució, l’agraïment als seus
responsables i especialment als caps dels diferents serveis per
la seva inestimable colAlaboració.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tugores. I per tal de fixar posicions tot
seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Per
part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca té la paraula el
Sr. Llauger, per un temps de quinze minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Voldria aprofitar aquest torn
només per agrair al Síndic Major i al conjunt de la Sindicatura
que hagin volgut comparèixer en aquest Parlament per presentar
aquests informes, agrair-los aquesta feina que hem conegut tant
a través dels resums que ens han fet arribar, com a través de la
pàgina web. I dir que els comentaris que haguem de fer respecte
el contingut d’aquest informe els farem globalment una vegada
presentats els tres informes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tan sols també per agrair les
explicacions que s’han donat en aquesta comissió. I dir que com
sempre valoram positivament la feina que es fa des de la
Sindicatura. Evidentment instar la UIB perquè es tenguin en
compte les recomanacions. I valorar també molt positivament
les esmenes adoptades per la UIB amb les alAlegacions
presentades. La qual cosa demostra la bona disposició que hi ha
per part dels tècnics responsables.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. I per part del Grup Parlamentari Popular Sr.
Tadeo té la paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senzillament també per reiterar,
com han fet els anteriors portaveus, les explicacions dels síndics
avui aquí presents. I també després en la finalització dels tres
informes, ja debatrem concretament els informes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica vol intervenir? No.

II. Debat de l'escrit RGE núm. 1254/10, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual tramet
la memòria anual i la liquidació del pressupost de la
Sindicatura, corresponent a l'exercici del 2009.

Passam al segon punt de l’ordre del dia i que consisteix en
el debat de l’escrit RGE núm. 1254/10 presentat pel Síndic
Major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
mitjançant el qual la memòria anual i la liquidació del
pressupost de la Sindicatura corresponent a l’exercici 2009 que
ha estat presentat.

Té la paraula el Sr. Pere Antoni Mas per tal de fer
l’exposició oral.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. L’article 1 de la Llei de la
Sindicatura de Comptes preveu que aquesta ha d’exercir les
seves funcions amb independència, sotmesa únicament a
l’ordenament jurídic i que depèn orgànicament del Parlament.
Com a conseqüència d’aquesta especial relació, tant la mateixa
llei com el Reglament de règim interior de la Sindicatura,
preveuen que la memòria anual d’activitats i la liquidació del
seu pressupost s’han de trametre al Parlament, per ser tractades
en aquesta comissió.

La memòria i la liquidació corresponents a l’any 2009 varen
ser aprovades pel Consell de la Sindicatura en el primer
trimestre del 2010 i trameses a aquesta cambra en el seu
moment i correspon ara presentar-les. A la memòria es detallen
els aspectes més importants de l’organització, l’estructura i el
funcionament de la Sindicatura, que s’han mantingut en
condicions similars a l’exercici anterior. Si bé, hem de destacar
que en el mes de febrer del 2009 es va produir la renovació dels
síndics per elecció del Parlament, quedant integrada la institució
pels senyors: Bernat Salvà, Maties Tugores i qui els parla, Pere
Antoni Mas, com vostès ja coneixen. 
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En principi les àrees d’auditoria existents no es varen
modificar, però el desembre del 2009, el Consell de la
Sindicatura va acordar que amb efectes per al 2010 quedarien
assignades de la següent forma: àrea de la comunitat autònoma,
atribuïda al Síndic Sr. Salvà;  àrea d’ajuntaments i entitats
locals, atribuïda al Síndic Sr. Tugores, i àrea de consells insulars
i Universitat, atribuïda al Síndic Major. Aquesta és la
distribució d’àrees que hi ha en aquest moment a la Sindicatura
des de principis d’any, d’aquesta manera. També el mes de
desembre es va nomenar la nova Secretària General, Sra.
Catalina Rotger, que es va incorporar aquest any 2010.

El Consell de la Sindicatura que és el seu màxim òrgan
colAlegiat, ha celebrat durant l’any 2009, 19 reunions per tractar
un total de 107 assumptes. Quant a mitjans personals, a 31 de
desembre passat, la Sindicatura disposava de 41 persones al seu
servei, 26 d’elles a les àrees d’auditoria i la resta en serveis
comuns o la Secretaria General. Durant l’exercici es varen
realitzar les proves selectives per ingressar en el cos d’auditors,
3 dels quals s’han incorporat recentment. La plantilla s’ha
actualitzat de forma permanent, per tal d’adequar-la a les
necessitats i per cobrir les vacants i canvis que s’han produït,
sense que s’hagi modificat la relació de llocs de treball,
aprovada l’any 2008. D’acord amb les previsions del Pla de
formació continuada aprovat fa 3 anys, el personal va participar
l’any 2009 en un total d’11 accions formatives, organitzades per
la pròpia institució, per l’Escola Balear d’Administracions
Públiques, o bé per altres institucions i entitats amb les quals la
Sindicatura manté relacions de colAlaboració, com ara són per
exemple els colAlegis professionals existents a les Balears.

Respecte els mitjans materials, han continuat les inversions
en l’actualització i millora dels equipaments informàtics i
telemàtics, com a eines imprescindibles per a la funció de
control de l’activitat del sector públic. Com saben, aquesta és
una qüestió que ens ha preocupat des del principi i que exigeix
la seva permanent renovació i la seva adaptació a les noves
tecnologies, tant en equipaments com en aplicacions i
programes. Durant l’exercici 2009 es varen aprovar de forma
definitiva un total de deu informes de fiscalització i que
breument els comentaré. 

Són els següents. L’informe número 34 del compte general
de l’Ajuntament d’Eivissa, exercici 2006, respon a la iniciativa
de realitzar fiscalitzacions dels principals ajuntaments de les
Illes i inclou l’ajuntament pròpiament dit i les seves entitats
dependents i vinculades. S’hi detallen 19 conclusions i 15
recomanacions.

L’informe número 35 del Compte general de l’Ajuntament
de Maó, exercici 2006 també, té el mateix origen en la iniciativa
que acab de fer esment i té similars àmbits subjectius, és a dir,
l’ajuntament i les seves entitats dependents i vinculades. Les
conclusions en aquest cas varen ser 46 i les recomanacions 30.
L’informe número 36 del Compte general de la Universitat
corresponent a l’exercici 2007 és d’informe anual sobre la
gestió econòmica financera de la Universitat i les seves entitats
vinculades i conté en total 60 incidències i 23 recomanacions.
L’informe número 37 sobre la contractació administrativa dels
ajuntaments de les Illes Balears, també de l’exercici 2006, es
refereix a exposar o té per finalitat exposar la situació de la
contractació en el conjunt dels ajuntaments i determinar si
s’ajusta a la normativa d’una manera global, no individualitzada

de cada un dels ajuntaments. S’examinaren 94 expedients de
contractació i es varen formular 9 recomanacions. 

L’informe número 38 del Compte general de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent a l’any 2007, el seu
objectiu és l’àmbit de l’Administració de la comunitat autònoma
i les seves entitats dependents i inclou apartats específics per al
Servei de Salut de les Illes Balears i per l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, es refereix als comptes
anuals, les subvencions i la contractació del servei públic
autonòmic. Recull un total de 92 recomanacions. L’informe
número 39, sobre la despesa de farmàcia en els hospitals de
titularitat pública dependents de l’ib-salut en l’exercici 2006,
aquest informe recull una sèrie de dades d’aquesta despesa dels
cinc hospitals del seu àmbit subjectiu i analitza en concret la
gestió de tres d’aquests hospitals, de despesa farmacèutica de
tres hospitals, per acabar amb 8 recomanacions.

Els informes números 40, 41 i 42 dels comptes generals dels
consells insulars de Mallorca, Menorca i d’Eivissa i de
Formentera, de l’exercici 2006, aquests informes es tramiten i
s’aproven de forma conjunta tot i tenir cada un d’ells entitat
pròpia, com saben, i consten 134 incidències en el cas del
Consell de Mallorca, 80 en el de Menorca i 86 en el d’Eivissa
i en el de Formentera. Es fan respectivament 74, 41 i 42
recomanacions per a la millora de la gestió econòmica financera
i la contractació i les subvencions.

L’informe número 43 agregat dels comptes generals de les
entitats locals de l’exercici 2006 abasta 67 ajuntaments, 7
mancomunitats i 1entitat local menor, a més de les 74 entitats
dependents de les anteriors. El grau de rendició de comptes va
ser del 63%, era el primer any de la nova instrucció de
comptabilitat i de rendició telemàtica per això va baixar un poc.
Aquestes entitats representaven el 90% de la població de les
Illes. En aquest informe hi figuren 60 conclusions i 13
recomanacions. 

Com saben tots aquests informes que acab d’esmentar han
estat presentats en aquesta comissió en el seu moment al llarg
del 2009 i també alguns d’ells a principis del 2010. Igualment
durant l’any 2009 es varen efectuar treballs preparatoris i
tasques de programació i recollida d’informació per a
l’elaboració de la resta d’informes prevists en el programa
d’actuació de la Sindicatura, en concret, en tancar l’any es
treballava en la confecció de deu informes més alguns dels
quals, o els d’ara, ja han estat aprovats de forma provisional o
algun d’ells de forma definitiva.

Quant a la liquidació del pressupost de la Sindicatura
comprèn l’estat d’execució d’aquest i determinada informació
de caràcter financer per tal de mostrar la situació econòmica
financera durant l’exercici esmentat. Els crèdits inicials
assignats a la Sindicatura, en els pressuposts generals de la
comunitat autònoma per al 2009, eren de 3.280.400 euros, la
qual cosa representava un poc més del 0,09% del total. Va
baixar un 0,01, l’any anterior havia estat un 0,10, havent
disminuït per això lleugerament. Un cop efectuada una
modificació de crèdit les dotacions definitives resultants
permeteren atendre els compromisos de despeses de l’exercici
de manera que les obligacions reconegudes en el capítol 1,
destinat a personal, han representat el 86% del total. Aquest
percentatge dir pràcticament tot dedicat el pressupost al
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personal està en línia amb la resta d’òrgans de control extern
autonòmics atesa la naturalesa i característiques del treball que
tenen assignat. En la documentació que integra la liquidació
podran trobar diversos estats i quadres on es detalla amb més
precisió la gestió econòmica de la Sindicatura durant l’exercici.

A l’apartat de relacions institucionals assenyalar que la
Sindicatura ha comparegut davant aquesta comissió en tres
ocasions durant l’any 2009, per presentar els seus informes i
donar compte de la seva activitat. Destacar també que en el mes
de juny es va presentar al Parlament una moció per aconseguir
la millora de la rendició de comptes per a les entitats locals de
les Illes Balears. A més, el contacte amb el Govern de les Illes
Balears i restants subjectes del sector públic ha estat permanent
per tal d’aconseguir una relació fluïda en l’obtenció de
documentació i la pràctica de les fiscalitzacions. De la mateixa
manera les relacions amb el Tribunal de Comptes europeu,
Tribunal de Comptes estatal i els òrgans autonòmics de control
extern han estat satisfactòries i profitoses havent-se produït
contactes i reunions de forma permanent i periòdica per tractar
temes d’interès comú i aprofitar experiències de fiscalització.

En concret, en matèria d’enjudiciament comptable, és a dir,
d’exigència de responsabilitat comptable, la Sindicatura va
posar en coneixement del Tribunal de Comptes dos supòsits per
a la determinació de l’existència de responsabilitat comptable i
derivats dels informes emesos per la Sindicatura. A més
d’aquests casos, tant la Sala d’enjudiciament com la Fiscalia del
Tribunal de Comptes han comunicat la incoació i tramitació de
diverses diligències en aquesta matèria durant l’any 2009,
algunes de les quals continuen el 2010.

D’altra banda, dir-los també que la Sindicatura ha prestat
auxili judicial a la Fiscalia i al Jutjat d’Instrucció que ho han
requerit com a conseqüència de diligències i actuacions en el
seu càrrec. Com a conseqüència dels convenis sobre rendició
telemàtica signats anys anteriors l’any 2009 s’ha continuat
implantant la plataforma que suporta el sistema compartit per
certs òrgans de control extern i el Tribunal de Comptes. Aquest
fet ha provocat un important retard, com ja he dit abans, en la
rendició dels comptes dels ens locals dels anys 2006 i 2007 al
qual s’han d’afegir les dificultats que han tenguts aquests per
posar en marxa el nou sistema. Esperam que una vegada s’hagin
solucionat aquests problemes el procés de rendició sigui molt
més ràpid i automàtic que fins ara.

Finalment assenyalar que les actuacions de la Sindicatura
han tengut un reflex en la premsa escrita per un total de 98
vegades al llarg del 2009. Res més, crec que amb aquest resum
es poden fer una idea del treball de la Sindicatura durant
l’exercici 2009 i de totes maneres tant a la memòria que tenen
a la seva disposició com a la liquidació trobaran totes les dades
que he exposat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Mas. 

III. Debat de l'escrit RGE núm. 2080/10, presentat per
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual
tramet l'informe 45/2010 del Compte general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponent a
l'exercici del 2008.

Podem passar al pròxim punt, punt número 3 de l’ordre del
dia que consisteix en el debat de l’escrit número 2080/10,
presentat pel síndic major de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, mitjançant el qual tramet l’informe 45/2010, del
Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
corresponent a l’exercici 2008. Té la paraula l’Hble. Sr. Pere
Antoni i 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. L’informe número 45, sobre el
Compte general de la comunitat autònoma de l’any 2008, va ser
aprovat de forma definitiva pel Consell de la Sindicatura el dia
30 del mes passat, tot seguit es va trametre al Parlament i al
Govern. El que avui presentam té la consideració d’informe de
caràcter general i anual i la seva finalitat és analitzar el conjunt
de l’activitat econòmica financera de la comunitat autònoma
durant el 2008, tant de la seva Administració general, és a dir,
les conselleries que integren el Govern  com el sector públic
dependent i vinculat.

L’elaboració d’aquest informe ocupa un lloc destacat entre
les funcions que té atribuïdes la Sindicatura tant per l’entitat i
característiques del subjecte sotmès a control com pel seu
contingut i pel tractament que li dóna el propi Parlament. No
hem d’oblidar que mitjançant l’informe exclou el cicle
pressupostari que comença amb l’elaboració del projecte per a
l’executiu i l’aprovació de la llei de pressuposts per al legislatiu
continua amb la seva execució i acaba ara amb la rendició del
Compte general, la presentació d’aquest informe i l’acord que
adopti la comissió sobre el mateix. Tot i que és de dir que molt
més o molta més atenció al moment de l’aprovació del
pressupost, important perquè materialitza el moment polític per
a l’exercici, és evident que també és transcendent analitzar el
moment final d’aquest procés, la qual cosa es du a terme
mitjançant l’informe de la Sindicatura.

La funció de control extern que es materialitza en aquest
treball té com a primer objectiu oferir una visió global de la
situació econòmica financera del sector públic autonòmic
delimitant el seu àmbit subjectiu i donant informació sobre el
contingut dels comptes anuals de tots els ens que l’integren, des
de les conselleries del Govern fins al conjunt d’entitats que en
depenen o hi estan vinculades. Definir, doncs, aquest univers i
el seu estat econòmic financer i comptable és un element
imprescindible de cara a millorar la transparència en el
funcionament de les institucions. 
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Un cop feta aquesta delimitació, l’altra finalitat de l’informe
consisteix en un control de regularitat de la gestió o sigui
comprovar l’adequació d’aquesta a la normativa pressupostària
comptable. Aquesta funció es realitza mitjançant l’anàlisi de
determinats actes de gestió econòmica com ara modificacions
de crèdit, execució de pressuposts, endeutament, despeses
plurianuals, subvencions i contractació entre d’altres.
L’estructura i format de presentació de l’informe d’enguany
continua en la mateixa línia que en anys anteriors, així després
d’una introducció on és dedica una part a l’estabilitat
pressupostària i a la rendició de comptes el treball es
subdivideix en els següents cinc grans apartats: en primer lloc,
Administració general de la comunitat autònoma; després
Servei de Salut de les Illes Balears; Ràdio i Televisió de les Illes
Balears, és a dir el grup IB3; subvencions i contractació, on es
fa una exposició general d’aquestes activitats segons els
subjectes i s’analitza una mostra de cada un dels expedients.

A més, l’informe aporta una sèrie d’estats agregats i
consolidats així com els corresponents quadres i fitxes
individualitzades per a cada un dels ens analitzats. A l’informe
es contenen un total de 81 recomanacions per a la millora de la
gestió econòmica financera de les quals 54 es refereixen a
comptabilitat i comptes, 15 a l’apartat de subvencions i 12 de
contractació.

Un cop fet aquest plantejament global de l’informe, si la
presidenta té bé a donar-li la paraula al síndic de l’àrea
d’Auditoria de la comunitat autònoma, Sr. Salvà, els exposarà
de forma resumida els principals punts de l’informe.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Quan vulgui, Sr. Salva.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES
DE LES ILLES BALEARS (Bernat Salvà i Alloza):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Respecte del primer punt d’introducció de l’informe es tracta,
entre d’altres, del seu àmbit subjectiu que contempla la totalitat
d’ens afectats per la fiscalització i que són 183 entitats, de les
quals 37 no han retut els comptes anuals i 4 ho han fet en fase
d’alAlegacions. Quant a l’àmbit objectiu i limitacions el fet més
rellevant enguany és que les empreses públiques i la resta d’ens
participats per la CAIB han formulat els seus comptes aplicant
un nou pla de comptabilitat, aprovat per Reial Decret
1514/2007, i aquests s’han considerat com a inicials i no
s’inclouen a l’annex de l’informe les xifres comparatives
respecte de l’any anterior.

Pel que fa a l’apartat d’estabilitat pressupostària es posa de
manifest que les Illes Balears varen presentar un dèficit del
3,28% del seu PIB regional per la qual cosa no es va complir
l’objectiu d’estabilitat pressupostària per a l’any 2008. En canvi,
no s’ha superat l’import de l’endeutament autoritzat en el
programa anual d’endeutament acordat per la Secretaria d’Estat
d’Hisenda i Pressupost essent el deute viu a 31 de desembre del
2008 i a l’efecte del compliment d’aquest programa de 2.427
milions d’euros, 629 més que a 31 de desembre del 2007.

En relació amb el segon apartat d’Administració general els
crèdits inicialment aprovats de 3.323 milions d’euros varen ser
incrementats prop d’un 13% mitjançant 720 expedients de
modificació de crèdit per un import net de 432 milions, resultant
així un crèdit definitiu de 3.755 milions d’euros. S’ha de dir que
es varen ampliar crèdits per valor de 131 milions d’euros,
menys que l’any anterior que varen ser 148 i es va fer una
generació de crèdit de 241 milions als efectes de comptabilitzar
el fons de suficiència. L’execució del pressupost d’ingressos ha
estat del 92%, de 3.451 milions, on destaca respecte de l’any
anterior una reducció dels drets reconeguts nets en els imposts
indirectes, concretament pel que fa a actes jurídics de
commutats i transmissions patrimonials, que ha estat de 223
milions.

El capítol 9, passius financers, ascendeix a 575 milions
d’euros com a conseqüència de les autoritzacions
d’endeutament de la Llei 5/2007, de pressuposts generals de la
CAIB. Amb referència a l’estat de les despeses l’execució
pressupostària ha estat del 97% per un valor de 3.536 milions
d’euros on destaca, com cada any, l’important pes relatiu sobre
el total d’obligacions reconegudes de les funcions de Sanitat i
Educació, 35 i 22%, respectivament, idèntiques que l’any
anterior. Així mateix també cal destacar l’increment de les
despeses del capítol 4 respecte de l’any anterior per un valor de
175 milions, el motiu principal es deu a l’increment de
transferències a l’ib-salut per valor de 104 milions i a les
entitats dependents de la CAIB per valor de 31 milions.

L’Administració de la CAIB presenta un endeutament viu a
llarg termini al tancament de l’exercici de 1.426 milions d’euros
amb un increment del 34% respecte de l’exercici anterior i un
deute per operacions de tresoreria a curt termini de 134 milions
d’euros. Les despeses financeres foren de 62 milions. D’altra
banda, l’import total dels compromisos de despesa en càrrec a
exercicis futurs experimenta un increment del 29%, arribant fins
els 2.795 milions d’euros. Per això es continua recomanant
moderar la contracció d’obligacions en càrrec a exercicis futurs.

Quant al balanç de situació presentat, la Sindicatura
recomana reflectir el passiu exigible tant els deutes que la CAIB
té amb les seves empreses públiques i que aquestes tenen al seu
actiu, així com incloure la totalitat de les obligacions de
pagament adquirits per a exercicis futurs sempre que s’hagi
produït el fet econòmic que les ha originat.

Pel que fa al resultat pressupostari aquest ha estat negatiu en
195 milions d’euros i, a més, cal remarcar que el romanent de
tresoreria, a 31 de desembre del 2008, continua condicionat
totalment pel fet que la comunitat autònoma va reconèixer
l’exercici 2004 el dret pel dèficit de finançament històric de les
competències transferides en matèria de Sanitat i Educació per
un import de 583 milions. Si no hagués comptabilitzat aquesta
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quantitat el romanent de tresoreria seria negatiu per valor de 501
milions d’euros. En aquest sentit cal compensar al llarg dels
successius exercicis l’execució de les despeses amb l’efectiva
realització de les previsions incloses en el pressupost
d’ingressos.

Pel que fa a les entitats dependents i vinculades es recullen
les 179 entitats de la CAIB, d’entre aquest conjunt s’han separat
els ens que depenen del Servei de Salut de les Illes Balears. La
Sindicatura continua recomanant que s’analitzi i si escau es
redueixi l’estructura i la composició del sector públic autonòmic
i que es vetlli per la seva adaptació a la satisfacció de les
necessitats públiques sota els principis d’eficàcia, eficiència i
economia. La CAIB té 588 milions d’euros de deute amb les
seves entitats no reconegudes en el passiu del balanç de situació,
d’aquest import 572 corresponen a dret de cobrament per
subvencions de caràcter plurianual que la CAIB té formalitzades
mitjançant expedients de despesa plurianual.

D’altra banda, quant a l’endeutament aquest ha augmentat
un 17,7% respecte de l’exercici anterior fins arribar als 1.679
milions d’euros. Amb relació a l’apartat del Servei de Salut de
les Illes Balears cal recordar que el seu pressupost inicial per a
l’exercici 2008 suposà un increment respecte de l’any anterior
d’un 10%. A més, aquests crèdits inicials varen ser incrementats
en un 6% mitjançant 65 expedients de modificació de crèdit per
un import net de 71 milions d’euros, resultant així un crèdit
definitiu de 1.241 milions. La seva execució pressupostària ha
estat de poc més del cent per cent dels ingressos i de quasi el
cent per cent respecte de les despeses. S’informa de l’existència
de 163 milions d’euros d’obligacions meritades en l’exercici i
no imputades al pressupost per manca de crèdit, que han
augmentat en quasi un 40% amb relació a l’exercici anterior. El
Servei de Salut presenta el tancament del 2008 el mateix
endeutament viu que l’any anterior de 60 milions, les despeses
financeres de l’exercici varen ser de 2,6 milions.

D’altra banda l’import total de compromisos de despesa en
càrrec a exercicis futurs experimenta un increment del 14%, i
arriba fins als 631 milions. 

El Servei de Salut de les Illes Balears continua sense
disposar d’un inventari complet i degudament valorat dels béns
i drets dels quals és titular.

Pel que fa al resultat pressupostari, aquest ha estat positiu en
5 milions d’euros, si bé s’hauria de corregir com a mínim amb
els 163 milions abans esmentats pendents d’imputar al
pressupost.

Pel que fa a les entitats dependents del Servei de Salut,
l’àmbit subjectiu està format per quatre entitats encarregades de
la gestió de diversos hospitals. L’endeutament a 31 de desembre
d’aquestes entitats és de 3 milions d’euros, i s’ha reduït respecte
a l’exercici anterior en 2 milions d’euros. El conjunt d’aquestes
entitats ha rebut 290 milions d’euros del Servei de Salut de les
Illes Balears en concepte de transferències, aportacions
patrimonials i facturació de serveis, cosa que ha suposat un
increment del 9% respecte de l’any anterior.

Quant al quart apartat, el Grup IB3, l’àmbit subjectiu està
format per l’ens públic de Radiotelevisió, la Ràdio de les Illes
Balears, la Televisió de les Illes Balears, Multimèdia i
Desenvolupament Digital Balear. Aquesta darrera entitat no ha
retut els comptes anuals a la Sindicatura.

En xifres consolidades, els ingressos i les despeses meritades
han estat de 72 i 104 milions d’euros respectivament, enfront
dels 73 milions d’ingressos i 121 milions de despeses de l’any
2007. Al tancament de l’exercici l’endeutament viu agregat és
de 181 milions d’euros, inclosos a la xifra abans esmentada a
l’apartat de les entitats dependents i vinculades de
l’Administració general; i les despeses financeres foren de 8
milions d’euros.

En relació amb el cinquè apartat, l’agregat, s’ha d’assenyalar
que s’ha incorporat un nou quadre que compara el pressupost
consolidat que va ser aprovat en aquesta cambra amb la
liquidació consolidada realitzada per la Sindicatura. D’aquest
comparatiu cal remarcar que a la liquidació no s’inclouen les
dades de les fundacions Fundació contra la violència de gènere
i Fundació de la Seu de Mallorca perquè els seus comptes no
foren retuts a la Sindicatura, tot i que no alteren
significativament el resultat. 

De la liquidació es desprèn que l’any 2008 hem tingut un
estalvi brut negatiu per valor de 194 milions. Això significa que
amb els ingressos ordinaris, amb els ingressos corrents, no s’ha
pogut fer front a les despeses corrents. A més, si afegim
l’amortització de l’endeutament al capítol 9 de despeses per un
valor de 92 milions, ens dóna un estalvi net negatiu fins arribar
a 286 milions d’euros. 

Així mateix és significativa la necessitat d’endeutament que
hi ha hagut a l’exercici, que ha estat de 869 milions d’euros. La
variació neta de passius financers, és a dir, l’endeutament net
agregat d’aquest consolidat de l’exercici, s’ha elevat a 669
milions. Tot això ens ha donat un resultat pressupostari negatiu
de 200 milions d’euros. 

Dins el sisè apartat, pel que fa a les subvencions cal indicar
que segons la informació remesa per les conselleries aquestes
s’han concretat l’any 2008 en 259 convocatòries, 591 línies de
subvenció sense convocatòria i 544 convenis instrumentals, que
en total representen 19.789 beneficiaris i al voltant de 300
milions d’euros d’obligacions reconegudes. 

Pel que fa a l’Administració general, la Sindicatura ha
analitzat 31 expedients per un import total de 6 milions d’euros,
que han afectat les conselleries de Presidència, Afers Socials,
Promoció i Immigració i l’entitat autònoma del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears. Així mateix s’han analitzat 16
expedients de subvencions per un total de 6 milions concedides
per les entitats públiques Espais de Natura Balear, Illesport i
Consorci de recursos sociosanitaris i assistencials de Menorca.
A més s’han analitzat tres subvencions nominatives i una
subvenció de concessió directa per uns imports totals de 7
milions d’euros. Dels expedients analitzats es dedueix, com en
exercicis anteriors, que s’hauria d’exigir un compliment més
acurat de les solAlicituds i de les justificacions i, si n’és el cas,
dur a terme el procediment de reintegrament.
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La Sindicatura recomana restringir el supòsit de pagament
anticipat de bestretes del cent per cent de l’import de les
subvencions a aquells casos en què sigui estrictament necessari,
procurant deixar una part del pagament subjecte a la revisió del
justificant de les subvencions. A més la Sindicatura recomana
un cop més el desenvolupament reglamentari de la Llei de
subvencions, així com del seu registre. També recomana
restringir l’ús dels convenis de colAlaboració amb entitats
privades als casos exclusivament permesos per la normativa
vigent, i fer un seguiment acurat de les obligacions sorgides dels
esmentats convenis. Així mateix es recomana efectuar els
informes d’autoavaluació dels programes de subvenció
executats amb la finalitat d’analitzar els resultats obtinguts i la
seva utilitat pública o social. 

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

Dins el setè apartat, sobre contractació administrativa, s’ha
d’assenyalar que de les relacions de contractes remesos a la
Sindicatura per l’administració general, l’ib-salut i les entitats
dependents i vinculades, se’n desprèn un import global de
transaccions compromeses de 718 milions d’euros, dels quals 87
corresponen a l’administració general, 108 a l’ib-salut i 523 a
les entitats dependents i vinculades. Les dades de contractació
de les entitats dependents només inclouen les transaccions
superiors a 150.000 euros, i poden no ser homogènies respecte
a l’any anterior atès que depèn del fet que les entitats remetin la
informació solAlicitada i en termini. Dels 87 milions d’euros de
la contractació de l’administració general, un 58% correspon a
contractes principals i complementaris i un 28% a contractes
menors, el mateix percentatge que l’any 2007; la resta, un 14%,
correspon a pròrrogues i a modificacions de contractes. 

Per altra banda, des d’un punt de vista dels procediments
d’adjudicació exclosos als contractes menors es pot observar
que tan sols un 56% es fa per procediment obert; de la resta un
23% es fa pel procediment negociat sense publicitat, un 20% per
adjudicació directa i un 1% pel procediment restringit.

En aquest sentit la Sindicatura ha examinat 51 expedients
procedents de les conselleries de Medi Ambient, Interior, Salut
i Consum i Esports i Joventut; d’una entitat autònoma, l’Institut
d’Estudis Baleàrics; del servei central de l’ib-salut i de quatre
entitats dependents: Serveis Ferroviaris de Mallorca, Ports de
les Illes Balears, Fundació Banc de Sang i Teixits, i Parc Bit
Desenvolupament. Com a resultat de l’examen la Sindicatura
insisteix en la recomanació d’elaborar tots els informes
preceptius que hagin de constar en els expedients, i recomana
adjuntar-los els càlculs realitzats o, si s’escau, les constatacions
de preu de les diverses empreses del sector utilitzades per a la
determinació del preu de licitació. A més es recomana planificar
adequadament el procés d’elaboració dels expedients de
contractació per tal d’evitar que per raons o necessitats del
servei s’hagin d’iniciar contractes abans de la seva formalització
i signatura. També es recomana preveure les necessitats reals i
quantificar els pressuposts dels contractes amb la suficient
previsió, a l’efecte de no fer un ús excessiu de modificats i
complementaris. Per tal de fer efectius els principis de publicitat

i concurrència, es recomana fer un ús acurat dels contractes
menors i evitar el fraccionament de l’objecte dels contractes.
Així mateix, i pel que fa a les entitats dependents i vinculades,
s’ha de trametre la informació sobre contractació que solAlicita
la Sindicatura de forma acurada i amb els imports totals del
contracte de l’exercici objecte de la fiscalització. 

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Salvà.

Si no hi ha intervencions i acabades aquestes exposicions
orals per part dels síndics i per part també del secretari general,
agraïm l’assistència i interrompríem ara la sessió per un temps
de deu minuts, per tal de poder-los acomiadar, i després podran
presentar les propostes de resolució que hi hagi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, reprenem la sessió i anunciam
que es pot obrir un termini màxim de seixanta minuts per poder
presentar les propostes de resolució. Si s’hi avenen els
portaveus i tothom ho té preparat amb cinc minuts ho podem
deixar llest, però s’han de fer fotocòpies i la Mesa les ha de
qualificar. Per tant, cinc minuts?

Se suspèn la sessió per cinc minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem una altra vegada la sessió. Els grups
parlamentaris de menor a major poden defensar les propostes
presentades per un temps de deu minuts. Per tant, en primer lloc
correspon al Grup Parlamentari Socialista defensar la proposta
de resolució presentada.

Sr. Carretero, té la paraula per un temps de deu minuts.
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EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull suposar que hi ha un acord per
fer un debat únic de les dues propostes, per tant, defensar la
nostra crec que es pot fer d’una manera molt senzilla i molt
breu, solAlicitam que es prengui nota de les observacions i de les
recomanacions fetes per la Sindicatura que hem escoltat amb
molta atenció i que consideram molt encertades, i proposam que
s’insti el Govern de les Illes Balears a tenir-les en compte per tal
de millorar la gestió econòmica financera.

Dit això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, per aclarir, ara es tractaria que cada grup defensi les
seves propostes, després tindran un altre torn per posicionar-se
en contra de les propostes amb les quals no estiguin d’acord per
un temps de cinc minuts, després, o a favor d’alguna de les
propostes. Per tant, ara estaríem en un torn de defensa de la
pròpia proposta de resolució.

Sr. Carretero, pot continuar.

Pregaríem un poc de silenci, per favor. Quan vulgui.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Reiterar que el nostre grup proposa
que aquesta comissió prengui nota de les observacions i
recomanacions que ens ha fet la Sindicatura de Comptes i que
s’insti el Govern de les Illes Balears que les tengui en compte
per tal de millorar la gestió econòmica financera.

Nosaltres consideram que amb aquest acord és suficient,
vist, escoltat aquest informe que se’ns ha presentat avui. Sí que
és veritat que tot és millorable en aquesta vida, però consideram
que aquesta gestió econòmica financera ha millorat en els
darrers exercicis i els paràmetres que se’ns han explicat entren
dins el raonable. Per tant, proposam aquesta proposta de
resolució que vos han passat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per tal de poder defensar la proposta per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Avui
han vingut aquí els síndics a presentar entre altres informes el
que és el compte general de la comunitat autònoma per a
l’exercici 2008. A aquest informe presentam quatre propostes
de resolució, que consideram que són quatre propostes a les
quals s’emmarca principal l’informe de la Sindicatura, un
informe ampli, un informe que posa de relleu tota una sèrie
d’actuacions que no s’han fet bé per part del Govern amb quatre
eixos principals: un és el tema de les subvencions; un altre és
l’incompliment en matèria de contractació; també es posa de
relleu l’elevat endeutament que es va dur a terme l’any 2008 i

sabem també que s’ha dut a terme en els anys successius, que no
ve al cas, però també s’ha duit a terme un elevat endeutament,
i també l’elevat volum de despeses plurianuals.

La gestió feta per l’equip de..., perdó, pel Govern de les Illes
Balears pel que fa referència a l’any 2008, la veritat és que
deixa molt a desitjar, com posen de manifest tot el seguit de
recomanacions que fa l’informe de la Sindicatura de Comptes.
Creim que el Govern ha quedat en entredit en la seva gestió
immaculada que volia fer veure que feia, amb aquest informe de
la Sindicatura. És per això que presentam aquestes quatre
propostes de resolució. 

La primera fa referència a la constatació de l’incompliment
de la Llei de contractes de les administracions públiques, tant
pel que fa al procediment de tramitació urgent i d’emergència,
com també de contractació..., de contractes menors, perdó.

El segon punt fa referència als compromisos de despesa amb
càrrec a exercicis futurs, que ja he dit abans elevat i que arriba
fins als 2.795 milions d’euros i que la mateixa sindicatura en el
seu informe diu que han de reduir, perquè entre altres coses,
com tots sabem, açò compromet els pressupostos d’exercicis
futurs.

Pel que fa referència a la tercera proposta de resolució, és el
tema de les subvencions. L’informe de la Sindicatura de
Comptes deixa molt clar tota una sèrie d’incompliments i per
açò demana un compliment més ferm de les solAlicituds i les
justificacions i que realitzi aquest seguiment estricte de les
justificacions, fins i tot arriba a demanar que, si procedeix, es
produeixi el reintegrament, en el seu cas, d’aquestes
subvencions.

Pel que fa referència al quart punt que presentam... fa
menció a l’elevat endeutament, és una cosa que des del Grup
Parlamentari Popular ja ho vàrem posar de relleu en els primers
pressupostos que va presentar aquest govern per a l’any 2008,
que varen ser els primers pressupostos que presentava de
manera íntegra i a més a més veurem en informes successius de
la Sindicatura de Comptes que aquest endeutament encara ha
anat a més, fins arribar a una situació greu d’endeutament.

A més a més crec necessari fer esment a dues coses molt
concretes, fins ara les... o per justificar -diguem- les propostes
aquestes de resolució, vull fer esment a dues coses molt
concretes. 

La primera fa referència a la fiscalització de la Conselleria
de Salut. Primer de tot, dir que ens trobam, segons diu l’informe
de la Sindicatura, un pressupost inicial de l’ib-salut que va
augmentar en més d’un 6% sense seguir els tràmits
parlamentaris necessaris que s’haurien d’haver seguit. També en
un tema que consideram que pot ser fins i tot greu, almanco una
casualitat sospitosa, en el programa, per exemple, d’atenció
dental infantil, es va adjudicar mitjançant sis contractes menors,
fets el mateix dia i al mateix proveïdor, la qual cosa -torn a
repetir- és bastant sospitós que s’hagués duit d’una manera legal
aquesta contractació, o així com marca la llei. També
contractacions dins l’ib-salut, podem fer referència als informes
de gestió de diversos centres de salut, que es varen adjudicar
tres contractes menors també en el mateix dia i al mateix
proveïdor.
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L’altra cosa a la qual també volem fer esment són les
irregularitats en la concessió d’obres de la reforma del metro.
Com tots vostès ja saben el Partit Popular ja va denunciar en el
seu moment el que ara manifesta en certa manera l’informe de
la Sindicatura de Comptes, i parlam de la concessió de distints
contractes de consultoria i assistència tècnica per un valor total
de 10,5 milions d’euros, que consideram que no s’ha fet d’acord
amb el que marca la Llei de contractes. Per això senzillament
dir que presentam aquesta proposta de resolució perquè al cap
i a la fi l’informe de la Sindicatura de Comptes posa de manifest
l’incompliment en aquestes distintes matèries que va fer l’any
2008 el Govern de la comunitat autònoma.

Creim que, sobretot el tema de la contractació és un tema
greu, un tema que posa de relleu la falta de seguiment, la falta
de compliment de la Llei de contractació pública. En aquest
sentit presentam aquesta proposta, aquest escrit amb aquestes
quatre propostes de resolució.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Ara correspon la intervenció de
tots els grups parlamentaris per poder posicionar-se a favor o en
contra d’aquestes propostes de resolució. 

Intervé en primer lloc el Grup Parlamentari Mixt, no intervé.

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hem escoltat la intervenció, el
resum dels informes de la Sindicatura i sembla ser que, per les
resolucions que es presenten, allò que més interès té pels grups
parlamentaris és l’informe sobre els comptes de la comunitat
autònoma, en qualsevol cas faré una brevíssima referència als
altres dos. 

Respecte a l’informe de la Universitat, desitjar que tengui
efectes en el sentit que se segueixin les recomanacions. I
respecte de la memòria de la mateixa Sindicatura, expressar,
perquè quedi al Diari de Sessions, l’enhorabona per la feina
feta. Hem escoltat amb interès que el síndic expressa les
mateixes preocupacions que altres vegades que ha vengut aquí
en relació amb les entitats locals, respecte a la rendició de
comptes i respecte a les dificultats que li suposen les noves
eines telemàtiques per a aquesta feina de fiscalització.

Respecte a l’informe de la comunitat autònoma, que com ja
dic és el que és motiu de les dues propostes de resolució que es
presenten, per a nosaltres, per al nostre grup la proposta correcta
i a la qual tenim intenció de donar suport és la presentada pel
Grup Socialista, en el sentit que és una proposta sintètica i que
diu allò essencial, que és que s’ha d’instar el Govern a prendre
nota de totes aquestes recomanacions i observacions que fa el
síndic de Greuges i que aquest prendre nota l’incorpori a la seva
gestió econòmica i financera a fi de millorar-la, entenem
nosaltres en la línia del que ha dit el portaveu socialista que
aquest prendre nota d’aquestes consideracions i aquesta millora
anirà en la mateixa línia del que s’ha fet els darrers anys, en què
entenem que hi ha hagut una millora progressiva d’aquesta
gestió.

Respecte a la proposta de resolució presentada pel Partit
Popular entenem que és una proposta de resolució bàsicament
d’utilització política de l’informe, de prendre aquestes
recomanacions i dur-les allà on més els interessa, han destacat
molt -no tant avui, però sí als mitjans de comunicació- la
qüestió de metro, la qüestió de transport per carretera mesclant
aquestes referències a una gestió administrativa que es pot
millorar sens dubte, que s’haurà de millorar, amb sospites que
poden tenir interès polític a escampar.

En qualsevol cas, ens crida l’atenció que aquests quatre
punts seleccionen algunes de les coses que són presents a
l’informe del síndic i la selecció ja ens sembla interessada
perquè hi ha un dels punts principals i el primer i amb cert
èmfasi que diu l’informe que és el de reducció de
racionalització del sector públic, aquest no l’esmenta la proposta
de resolució. Supòs que seria molt cridaner que avui mateix, que
han presentat una esmena de devolució a un projecte de llei que
tracta precisament de reduir i racionalitzar el sector públic,
presentassin avui una proposta de resolució en el mateix sentit
del que avui han rebutjat al plenari.

Respecte dels quatre punts, estam d’acord que fan referència
a aspectes de la gestió en la qual el Govern ha d’incorporar les
recomanacions del síndic, no s’ha d’abusar de la urgència de la
contractació. Per cert, si em permet un minut sobre aquesta
qüestió, l’altre dia a una compareixença, la Conselleria d’Afers
Socials feia referència que havia canviat el sistema de pagament
de les entitats socials a determinades entitats perquè el síndic
havia cridat l’atenció sobre l’abús de les figures d’urgència, i el
portaveu del Partit Popular li contestava justificant que, com a
mínim, es pagava amb més rapidesa. En aquell cas no feia
referència a contractacions, sinó a subvencions, però avui
mateix el representant del Partit Popular ens du aquesta proposta
de resolució.

Igualment respecte dels plurianuals, igualment respecte de
les subvencions, segur que hi ha espai perquè es millori el
seguiment, perquè es millori la lliure concurrència i la
transparència.

I respecte de l’endeutament, també un comentari també una
mica de sorpresa perquè se censuri aquest endeutament que és
excessiu, mentre al mateix temps a cada plenari tenim propostes
perquè el Govern faci més despesa en diferents coses i al mateix
temps el Partit Popular sembla negar-se a qualsevol mesura que
pugui ajudar a alleujar el dèficit en la millora dels ingressos de
la comunitat autònoma. 
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Per tots aquests motius, com dic, votarem en contra de la
proposta de resolució presentada pel Partit Popular i donarem
suport a la presentada pel Grup Socialista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per reiterar que nosaltres
presentam, per defensar la nostra resolució, que no es fa com a
un pur tràmit, sinó que es fa perquè creim profundament que les
observacions i recomanacions de la Sindicatura s’han de tenir
en compte i per açò instam que s’apliquin per part del Govern
i que es vagi millorant la gestió econòmica financera, cosa que
consideram, que estam convençuts que s’ha anat fet en els
darrers anys.

Sí que és veritat que la Sindicatura ha assenyalat que no s’ha
assolit l’estabilitat pressupostària, però aquesta no s’ha assolit
per ben poc. Creim que s’han pres les mesures perquè en
pròxims exercicis açò sigui corregit. També s’ha assenyalat que
el deute és inferior al màxim autoritzat pel ministeri. Se’ns ha
explicat també que el grau d’execució ha estat del 92 i del 97%
en ingressos i despeses, respectivament, la qual cosa demostra
una altíssima capacitat de gestió per part d’aquest govern, en
contra del que es ve denunciant per part de l’oposició. I també
s’ha explicat, per exemple, que la classificació funcional
demostra el caire social d’aquest govern ja que es destina més
del 57% dels recursos a àrees com la sanitat o l’educació.

Dit açò, sí que podríem compartir el fons o les línies de la
proposta del Partit Popular, però he de dir que sembla que és
una esmena cap a la gestió que precisament el Partit Popular va
fer en aquesta comunitat quan va tenir la responsabilitat de
govern. És a dir, sembla com si entonessin el mea culpa o com
si ara volguessin esmenar el que no varen fer, perquè crec que
és obvi que el Govern ha millorat l’aplicació de la Llei de
contractes; crec que és obvi que s’ha moderat la contractació
d’obligacions en càrrec a exercicis futurs, el que deim
contractacions plurianuals, de les quals es va fer un autèntic
abús en èpoques de bonança.

També crec que s’ha de continuar millorant en la gestió de
les subvencions, s’ha de ser molt escrupolosos, però consideram
que també s’ha avançat en relació amb la legislatura passada.

Quant a constatar i lamentar l’excessiu endeutament també
vull constatar i lamentar que açò no s’hagués fet abans, ja que
aquest govern es va endeutar durant l’anterior legislatura d’una
manera... d’una quantia importantíssima i absolutament
injustificada i destinada a inversions del tot desafortunades.

En aquest sentit vull dir que el deute actual queda totalment
justificat i és totalment adequat per fer front, per una banda, a
una crisi econòmica internacional per tots coneguda i per tots
els països occidentals patida i, per altra banda, en el cas
d’aquesta comunitat, és absolutament necessària per fer front a
una situació econòmica heretada fruit de decisions
desafortunades i de gestions que, per cert, no estan criticades pel
síndic de Comptes, sinó que estan en mans d’altres institucions
com són la Fiscalia o els tribunals de Justícia.

Dit açò, crec que queda clara la nostra posició favorable a
aquesta proposta de resolució que insta el Govern a tenir en
compte totes les recomanacions que fa la Sindicatura i, per
exemple, vull recalcar també aquesta que recomana la reducció
o, com a mínim, l’anàlisi i també reducció de l’estructura i
composició del sector públic autonòmic i adaptar-lo amb criteris
d’eficàcia, eficiència i economia, cosa que tampoc no es va fer
a l’anterior legislatura d’una manera evident i que no entenem
tampoc per què no es dóna suport que açò es faci durant aquesta
legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Partit Socialista ha presentat una proposat de resolució de quatre
línies, en què senzillament diuen: “instar el Govern de les Illes
Balears a tenir-les en compte -quant a les resolucions..., perdó
a les observacions i recomanacions que fa l’informe de la
Sindicatura- per tal de millorar la gestió econòmica financera”.

Lamentablement, el Partit Socialista a la proposta de
resolució que presenta no fa cap esment a cap de les
recomanacions que fa la Sindicatura a diferència del que
nosaltres havíem presentat, perquè l’informe de la Sindicatura
de Comptes fa una referència molt clara al tema de la Llei de
contractes, fins i tot diu expressament que hi ha un... que el
procediment de tramitació urgent i d’emergència no està
justificat en segons quins casos i també, en altres casos concrets,
que s’ha de moderar la contractació d’obligacions en caràcter
d’exercicis futurs, no?

Quant a les inversions, perdó les subvencions, també feia
referència un poc a tenir un compliment més acurat de les
solAlicituds i de les justificacions. Açò senzillament, aquestes
tres recomanacions que diu la Sindicatura, el que nosaltres
havíem plasmat en tres resolucions, cosa que no es fa a la del
Partit Socialista i creim sincerament que no volen veure la
realitat. 

Creim que l’informe de la Sindicatura de Comptes és molt
contundent, l’informe de la Sindicatura de Comptes posa de
manifest tot un seguit d’incompliments de la Llei de
contractació i també en el tema de subvencions, a què no es fa
referència. Aquí senzillament dir que en temes de contractació,
que diuen que s’ha gestionat millor i per això presenten aquesta
proposta de resolució, el propi informe de la Sindicatura de
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Comptes fa esment a la contractació dins SFM, on tan sols un
10% de les adjudicacions es varen realitzar mitjançant concurs
públic i la resta van ser a dit, açò ho diu l’informe de la
Sindicatura de Comptes. I dir avui aquí i presentar aquesta
proposta de resolució sense fer esment a res d’açò, senzillament
és fer demagògia i no voler veure, o no haver volgut llegir
detingudament l’informe de la Sindicatura de Comptes.

En conseqüència i per mor d’açò, nosaltres farem una
abstenció a la proposta de resolució presentada pel Partit
Socialista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Una vegada esgotat el debat, passam a les
votacions de les propostes de resolució.

En primer lloc votació de la proposta de resolució del PSOE.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor, cap vot en contra i 8 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. S’aprova per tant, aquesta proposta de
resolució.

I en segon lloc votació de la proposta de resolució del Partit
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

No s’aprova la proposta de resolució del Partit Popular.

I esgotat l’ordre del dia d’avui, s’aixeca la sessió.
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