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EL SR. PRESIDENT:

Si els pareix, començarem i, una setmana més, en primer
lloc donarem la benvinguda a l’Hble. Sr. Pere Antoni Mas i
Cladera, síndic major, i al Sr. Maties Tugores, síndic, al Sr.
Bernat Salvà Alloza, també síndic, i a la IlAlma. Sra. Catalina
Rotger Fullana, secretària general, una setmana més siguin
benvinguts.

I passarem a veure si hi ha alguna substitució, que crec que
sí.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, José María Camps substitueix Santi Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna substitució més?

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

(Intervenció inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

Vicent Serra. Vicent Ferrer o Vicent Serra.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Vicent Serra Ferrer. Molt bé, sí, sí, per això, que no hi ha
cap problema, que li diguin Serra o Ferrer ho entenem igual.

I no n’hi ha cap altra.

I. Debat de l'escrit RGE núm. 1143/11, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet la memòria anual i la liquidació del pressupost
d'aquesta corresponent a l'exercici 2011.

Molt bé, idò començarem amb el primer punt de l’ordre del
dia que és donar la paraula al Sr. Pere Antoni Mas per fer
l’exposició oral, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Toca presentar ara la memòria i liquidació de l’any 2010 de la
Sindicatura de Comptes.

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, aprovat en el seu dia per aquesta
comissió, preveuen que la memòria anual d’activitats i la

liquidació del seu pressupost s’han de trametre al Parlament per
ser tractades a la comissió.

La memòria i la liquidació corresponents a l’any 2010 varen
ser aprovades en el mes de març del 2011, pel Consell de la
Sindicatura, i trameses tot seguit a aquesta cambra, i correspon
ara fer-ne la presentació.

A la memòria es detallen els aspectes més importants de
l’organització, estructura i funcionament de la Sindicatura, en
els quals s’ha de destacar que les àrees d’auditoria preexistents
es varen modificar amb efecte el primer de gener del 2010,
quedant assignades de la següent forma: Àrea de la Comunitat
Autònoma, a càrrec del síndic Sr. Salvà; Àrea d’Ajuntaments i
Entitats Locals a càrrec del síndic Sr. Tugores, i Àrea de
Consells Insulars i Universitat, a càrrec del síndic major, Sr.
Mas. També, en el mes de gener de l’any 2010, es va incorporar
la nova secretària general, Sra. Catalina Rotger, que havia estat
nomenada el desembre del 2009.

El Consell de la Sindicatura, integrat pels tres síndics i la
secretària general, és el seu màxim òrgan colAlegiat i ha celebrat
17 reunions a l’any 2010, per tractar un total de 89 assumptes.
Quant a mitjans personals, a 31 de desembre passat, la
Sindicatura disposava d’un total de 43 persones al seu servei, 28
d’elles a les àrees d’Auditoria i la resta a serveis comuns.
Durant l’exercici es varen incorporar els tres auditors que
superaren les proves selectives realitzades l’any anterior. La
plantilla s’ha anat actualitzant 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,
es va aprovar el Programa de formació per a l’any 2010,
mitjançant el qual el personal de la Sindicatura va participar en
diverses accions formatives organitzades per la pròpia institució
per l’Escola Balear d’Administració Pública o per altres entitats
i colAlegis professionals amb els quals la Sindicatura té subscrits
convenis de colAlaboració.

Respecte dels mitjans materials, i a més de les despeses
ordinàries de manteniment i conservació, que no arriben al 10%
de les obligacions reconegudes anuals, aproximadament, s’han
seguit millorant els equipaments informàtics i telemàtics com a
eines imprescindibles per a la funció de control de l’activitat del
sector públic. Aquesta és una qüestió que ens ha preocupat des
del principi i que exigeix la seva permanent renovació i
adaptació.

Durant l’exercici 2010 es varen aprovar de forma definitiva
un total de nou informes de fiscalització, que són els següents:

- Informe núm. 44, del compte general de la Universitat de
les Illes Balears, corresponent a l’exercici 2008. És l’informe
anual sobre la gestió econòmica i financera de la Universitat i
les seves entitats vinculades i conté en total 65 incidències i 24
recomanacions.
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- Informe núm. 45, del compte general de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de l’exercici 2008. El seu àmbit
subjectiu és 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 a l’ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears. Es refereix als comptes
anuals, també a les subvencions i a la contractació del sector
públic autonòmic; recull un total de 81 recomanacions.

- Informe núm. 46, agregat dels comptes generals de les
entitats locals de l’exercici 2007. Abasta 67 ajuntaments, 7
mancomunitats i una entitat local menor, a més de les 78 entitats
dependents de les anteriors. El grau de rendició de comptes va
ser del 61%. Encara es deixaven notar els efectes de la nova
Instrucció de comptabilitat, que va entrar en vigor l’any 2006,
i la rendició telemàtica, la qual cosa va provocar una davallada
en els índexs de rendició. Aquestes entitats representaven el
83% de la població de les Illes. En aquest informe hi figuraven
73 conclusions i 16 recomanacions.

- Informes núm. 47, 48 i 49 dels comptes generals dels
Consells Insulars de Mallorca, Menorca i d’Eivissa i
Formentera de l’exercici 2007. Aquests informes es tramiten i
aproven de forma conjunta, tot i que tenguin cadascun d’aquests
entitats pròpia i consten 151 incidències per a l’informe del
Consell de Mallorca; 73 per al de Menorca; 87 per al d’Eivissa
i Formentera. I es fan respectivament, 56, 34 i 33
recomanacions per a la millora de la gestió econòmica i
financera i els contractes i les subvencions.

- Informe núm. 50, sobre determinades entitats del sector
públic dependent de la CAIB que hagin presentat deficiències
significatives en les fiscalitzacions corresponents a l’exercici
2008. Es tracta d’un informe que, d’alguna manera, venia a
complementar el del compte general de la CAIB i el seu àmbit
subjectiu està constituït per tres tipus d’entitats: les que no
havien retut els comptes a la Sindicatura els darrers quatre
exercicis i presentaven xifres significatives, en aquest apartat la
fiscalització es va realitzar a 8 entitats; aquelles en les quals els
informes d’auditoria externa havien posar de manifest
l’aplicació de recursos a finalitats diferents de les previstes, aquí
s’analitzaren quatre ens, i les entitats en què els informes
d’auditoria externa havien assenyalat incidències en matèria de
contractació administrativa, en aquest punt la Sindicatura va
examinar 7 entitats dependents de la comunitat autònoma.

- Informe núm. 51, referent a l’evolució de les magnituds
més significatives dels informes dels comptes generals de la
comunitat autònoma, del període 2003-2007, tenia per finalitat
recollir aquestes dades amb diversos quadres evolutius, per tal
de mostrar d’una forma ordenada i conjunta la situació
econòmica i financera de la comunitat autònoma durant aquests
cinc anys. Tota la informació està extreta dels corresponents
informes aprovats el seu dia per la Sindicatura.

- I finalment, l’Informe núm. 52, de fiscalització del
contracte de lloguer amb opció de compra d’un local ubicat al
polígon de Son Rossinyol de Palma. Aquesta fiscalització es va
realitzar per iniciativa del Parlament i es referia a les actuacions
dutes a terme per la societat CAIB Patrimoni, Societat
Anònima, en relació amb el contracte esmentat, el qual va ser
analitzat distingint-ne les actuacions preparatòries, l’adjudicació
i la seva execució.

Com és conegut, tots aquests informes han estat objecte de
presentació en aquesta comissió oportunament.

Igualment, durant l’any 2010 es varen efectuar treballs
preparatoris i tasques de programació i recollida d’informació
per tal d’elaborar la resta d’informes prevists en el programa
d’actuacions de la Sindicatura, en contret es treballava en la
confecció de 12 informes més, molts dels quals a hores d’ara ja
estan aprovats definitivament i algun d’aquests presentats a la
comissió.

D’altra banda, la normativa que regula la institució també
atribueix a la Sindicatura una funció consultiva, relacionada
amb assumptes de la seva competència que a l’any 2010, per
primera vegada, va ser exercida a solAlicitud del Parlament, en
concret es va emetre un dictamen sobre la naturalesa de les
aportacions econòmiques anuals dels socis al Fons Pitiús de
Cooperació, al Fons Menorquí de Cooperació i al Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, dictamen que va ser
aprovat pel Consell de la Sindicatura en data 12 de novembre de
l’any 2010.

Formant part també d’aquesta funció consultiva, el
Parlament va solAlicitar de la Sindicatura l’emissió d’un
dictamen sobre el compliment de la legalitat en el procediment
seguit pel Govern per prorrogar la vigència dels pressuposts
generals del 2010 per a l’exercici 2011, aquest dictamen es va
aprovar el mes de març del 2011.

Quant a la liquidació del pressupost del 2010, comprèn
l’estat d’execució d’aquest i determinada informació de caràcter
financer per tal de mostrar la situació econòmica i financera
durant l’exercici esmentat. Així, els crèdits inicials assignats a
la Sindicatura en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a l’any 2010 eren de 2.853.710 euros, la qual cosa
representava una disminució del 13% respecte de l’exercici
anterior, és a dir, de l’exercici 2009. Un cop efectuada una
modificació de crèdit, les dotacions definitives resultants
permeteren atendre els compromisos de despesa de l’exercici,
aquest pressupost es va veure afectat també per la Llei 6/2010,
de 17 de juny, de mesures urgents per a la reducció del dèficit
públic, quant a les percepcions del capítol de personal que es
veren reduïdes en la forma establerta en aquesta norma. Així,
les obligacions reconegudes en aquest capítol, el de personal,
han representat aproximadament el 86% del total d’obligacions
reconegudes de la Sindicatura. Aquest percentatge està en línia
amb el de la resta d’òrgans de control extern autonòmics que hi
ha arreu d’Espanya, atesa la naturalesa i característiques del
treball que tenen assignat que és molt semblant.
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A la documentació que integra la liquidació podran trobar,
a més, diversos estats i quadres on es detalla 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’exercici 2010, per tal de presentar els seus
informes i donar compte de la seva activitat com és ara.

A més, el contacte amb el Govern de les Illes Balears i
demés subjectes del sector públic ha estat permanent, per tal
d’aconseguir una relació fluïda en l’obtenció de la
documentació i la pràctica de les fiscalitzacions. En aquest
sentit, es pretén aconseguir la màxima colAlaboració perquè les
actuacions siguin el màxim d’eficaces i el màxim de properes en
el temps.

De la mateixa manera, les relacions amb el Tribunal de
Comptes estatal i els òrgans autonòmics de control extern que
hi ha arrel de les comunitats autònomes han estat satisfactòries
i profitoses, havent-se produït contactes i reunions a diferents
nivells per tractar temes d’interès comú i aprofitar experiències
de fiscalització. A destacar en aquest camp que l’assemblea
d’EURORAI, EURORAI és l’Organització Europea de les
Institucions Regionals de Control Extern del Sector Públic i
engloba la gran majoria d’òrgans regionals de tota Europa,
llavors, aquesta assemblea d’EURORAI va aprovar l’informe
emès per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears sobre
els comptes d’aquesta organització dels anys 2007 a 2009 i va
encarregar també la fiscalització dels comptes del període 2010
a 2012 a la Sindicatura; és a dir, la Sindicatura de Balears ve a
ser l’auditor extern de totes les sindicatures de tota Europa,
perquè ens entenguem resumidament, la qual cosa és una
satisfacció que unes illes tan petites puguin estar a aquest nivell.

En el camp de colAlaboració institucional, com a
conseqüència dels convenis sobre rendició telemàtica signats en
anys anteriors, en el 2010 han continuat les tasques
d’implantació de la plataforma que suporta el sistema compartit
per set òrgans de control extern i el Tribunal de Comptes per a
la rendició telemàtica dels comptes de les entitats locals, que es
va posar en marxa a partir del 2007. Sobre aquest tema s’han
celebrat diverses reunions i trobades a les quals han assistit tant
personal de la Sindicatura o el síndic de l’àrea corresponent i
també personal de les altres sindicatures i del Tribunal de
Comptes.

En aquesta línia, amb la participació de la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears, es varen organitzar dues
jornades adreçades a batles, regidors i funcionaris de les
corporacions locals per tal de tractar temes relacionats amb la
rendició de comptes, la plataforma telemàtica i la millora del
grau de rendició.

La jurisdicció comptable, entesa com l’exigència de
responsabilitat a aquelles persones que hagin ocasionat danys i
perjudicis als cabals i efectes públics, d’acord amb la Llei que
regula el Tribunal de Comptes, correspon en exclusiva a aquest
tribunal, de forma que la Sindicatura ha de posar-ho en
coneixement d’aquell tribunal en cas de considerar que hi ha
indicis de responsabilitat comptable a algun dels informes que
du a terme la Sindicatura.

Durant l’any 2010 la Secció d’Enjudiciament del Tribunal
de Comptes va comunicar a la Sindicatura que es procedia a
arxivar un procediment iniciat com a conseqüència d’una
comunicació de la Sindicatura en anys anteriors. A més, com a
conseqüència dels informes que, un cop aprovats la Sindicatura
tramet al Tribunal, és a dir, a més de trametre-los al subjecte
fiscalitzat i al Parlament també s’envien al Tribunal de
Comptes, idò, llavors, com a conseqüència d’aquesta tramesa el
departament del Tribunal de Comptes de Fiscalització i la
Fiscalia del Tribunal de Comptes han anat comunicant la
incoació, tramitació i arxiu de diverses diligències que aquest ha
obert durant l’exercici 2010. La Sindicatura ha anat facilitant en
tot moment la informació de què disposava en cada cas al
Tribunal de Comptes.

En aquests moments el Tribunal de Comptes manté,
mitjançant la Secció d’Enjudiciament, obertes 21 diligències
com a conseqüència de fets derivats dels informes emesos per
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Finalment, assenyalar que les actuacions de la Sindicatura
han tingut reflex en la premsa escrita un total de 186 vegades al
llarg de l’any 2010.

Res més, amb aquest resum, que trobaran més detallat tant
a la memòria com a la liquidació que es va trametre en el seu
moment al Parlament, crec que permet fer-se una idea del treball
que ha dut a terme la institució durant aquest any, que ja, com
dic, em remet a la documentació que ja tenen a la seva
disposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Per tal de formular preguntes o
observacions, passam al torn dels grups.

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc agrair al síndic
major i a la resta de síndics la informació i en aquest cas dir,
simplement, que ens donam per assabentats de tota la
informació tramesa pel síndic major.

Assenyalar únicament que tots aquells informes que han
estat relacionats, esmentats, pel síndic i que en el seu moment
són enviats al Parlament, ja tenim l’oportunitat també d’obrir un
debat individual de cada un d’aquests informes, per tant no és
qüestió d’entrar en cap d’aquests.

I simplement assenyalar, quant a la resta, i que fa referència
a la mateixa Sindicatura, que crec que és una bona notícia el fet
que ha esmentat el síndic que es va produint la millora dels
sistemes informàtics i telemàtics, ja que això, sense cap dubte,
ha de permetre que l’eficàcia de la gestió que fa la Sindicatura
i la posterior tramesa d’informació a diferents ens i
administracions pugui ser més àgil i més fàcil de fer per a uns
i per als altres.
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Res més, crec que finalment tornar agrair tota la informació
que se’ns ha facilitat per part de la Sindicatura. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. També volem agrair
moltíssim a la Sindicatura i especialment, evidentment, a les
persones, perquè parlam de la Sindicatura però darrera hi ha
unes persones que fan moltíssima feina, que han accelerat dur
els comptes al dia, avui parlarem dels ajuntaments del 2007,
però perquè varen arribar tard, ja tenen fet el del 2008, per tant
fan els seus informes bastant al dia, això vol dir que duen una
feina feta.

Volem donar-los també l’enhorabona, perquè crec que
aquesta encomana de la feina de fiscalitzar els comptes de les
altres sindicatures d’Europa vol dir que la feina que es fa a les
Illes Balears està molt ben feta, i qui la fa realment sou vosaltres
i el vostre personal, per tant enhorabona.

I enhorabona també per aquestes jornades que feis,
adreçades a batles i a personal dels ajuntaments perquè puguin
anar ajustant tota la seva tasca en relació amb els comptes i a la
documentació que han d’enviar les entitats locals a la
Sindicatura, especialment els ajuntaments petits, i ho veim any
rera any amb els informes de la Sindicatura de Comptes, no
tenen personal prou format i sí és necessari per poder acomplir
la normativa fer això.

Per tant, agraïm una vegada més la tasca, agraïm una vegada
més tots aquests informes que van elaborant i els encoratjam a
continuar així per molt temps. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement el que ja han dit
els altres portaveus, és a dir, felicitam la Sindicatura de
Comptes, els síndics, les 43 persones que formen part de la
plantilla de la Sindicatura, els felicitam per la feina que han
desenvolupat, jo crec que de forma rigorosa, seriosa, clara i
transparent.

I també els encoratjam a continuar amb aquesta tasca
d’aconsellar, d’assessorar, d’ajuda a la resta d’institucions,
sobretot als ajuntaments petits, a fi que a poc a poc puguin anar
ajustant el més possible les pautes comptables que des de la
Sindicatura es recomanen.

Simplement és açò.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Supòs que no hi ha rèplica per
part de ningú..., i el Sr. Síndic Major, no, diu que no, diu que no
vol fer ús, no vol intervenir.

Moltes gràcies.

II. Debat de l'escrit RGE núm. 1543/11, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet l'informe 57/11 sobre les entitats locals que no han
retut el compte general corresponent a l'exercici 2007.

Bé, idò passam ara al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 1543/11, presentat
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual es tramet l’Informe 57/11, sobre les entitats locals que no
han retut el compte general corresponent a l’exercici 2007.

Té la paraula l’Hble. Sr. Pere Antoni Mas.

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

Moltes gràcies, Sr. President. L’informe núm. 57 de l’any
2011, sobre les entitats locals que no han retut el compte general
corresponent a l’exercici 2007 va ser aprovat de forma
definitiva pel Consell de la Sindicatura el dia 26 de maig de
2011. Tot seguit es va trametre al Parlament i a les entitats
locals afectades.

Segons l’article 18 del Reglament de règim interior de la
Sindicatura, anualment s’ha de realitzar un informe sobre la
rendició de comptes de les corporacions locals i els altres
organismes, empreses i entitats que integren el sector públic
local balear. Aquest mandat dóna lloc a l’aprovació dels a
nomenats informes agregats dels comptes generals de les
entitats locals de cada any, en els quals s’inclouen les dades i la
informació de les que han retut el compte en el moment d’inici
dels treballs de redacció de l’informe, que sol ser bastant
després de l’acabament de la data màxima legal de rendició. Tot
i així un nombre important d’ajuntaments i d’altres entitats
quedaren fora de l’informe de l’any 2007 per no haver retut els
comptes en la data del tancament del treball de camp. El treball
de camp es va tancar el 15 de desembre de l’any 2009, és a dir,
poc més d’un any després de finalitzar el període de rendició
dels comptes, que s’havia exhaurit el novembre del 2008.

Per això aquesta fiscalització que ara presentam té com a
antecedent directe l’informe número 46 de l’any 2010, al qual
ens hem referit fa un moment, agregat dels comptes generals de
les entitats locals corresponents a l’exercici 2007, que fou
aprovar per la Sindicatura el mes de juny de 2010 i tractat en
aquesta comissió en compareixença que tengué lloc el mes
d’octubre següent, és a dir, de l’any 2010. Així un total de 27
ajuntaments i dues mancomunitats no varen ser inclosos a
l’esmentat informe perquè no havien retut el respectiu compte
general de 2007 en aquella data. Són els que constitueixen
l’àmbit subjectiu de l’informe que ara els presentarem. Tots ells
varen retre finalment -després de notables esforços, diria jo, per
part de la Sindicatura- el compte general abans d’acabar l’any
2010.
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L’informe s’ha elaborat sobre la base d’uns qüestionaris que
s’han tramès a les entitats esmentades per tal de conèixer les
causes de la manca de rendició en termini i la seva situació
econòmica. Se n’han analitzat les respostes i s’ha elaborat una
sèrie de fitxes i estats agregats que constitueixen els annexos al
treball. Es tracta d’un informe de caràcter específic, segons el
que estableix el Reglament de règim interior de la Sindicatura,
i parteix, com ja s’ha dit, de la fiscalització dels comptes
generals de l’any 2007, és a dir, de l’informe 46/2010.

Ara, i per tal de detallar el contingut de l’informe, si el Sr.
President ho autoritza, els resumirà els principals aspectes el Sr.
Maties Tugores, síndic encarregat de l’àrea d’auditoria, que l’ha
preparat i elaborat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Tugores té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Presentam, com ja ha dit el
síndic major, l’informe 57/2011, sobre les entitats locals que no
han retut el compte general corresponent a l’exercici 2007. Va
ser aprovat pel Consell de la Sindicatura dia 26 de maig de 2011
i remès a les entitats afectades per la fiscalització, al Parlament
i, seguidament, al Tribunal de Comptes. El motiu de la seva
aprovació, com també molt bé deia ell, va ser el fer front a la
manca de rendició de l’exercici abans esmentat per part de 27
ajuntaments i dues mancomunitats després d’haver passat més
d’un any del seu termini i seguint el criteri de fiscalitzar l’entitat
que no rendeixi.

La rendició de comptes és una exigència legal i el seu
incompliment dificultat l’acció de la Sindicatura i li impedeix
assolir l’objectiu de realització en temps i forma de l’informe
agregat d’entitats locals de cada any. Hem de fer constar al
respecte que ja s’ha tramès al Parlament l’informe de l’exercici
2008, núm. 62/2011, i que està acabant l’informe de l’exercici
2009, ja que la campanya de rendició ha tret els seus fruit en
aquests dos darrers exercicis, la qual ha estat molt millor. Tan
sols tres entitats no han retut al dia d’avui el 2008, i cinc el
2009, tenint en compte que s’ha escurçat el termini de (...) de
l’informe en sis mesos.

L’objectiu principal d’aquesta fiscalització era, com hem dit
abans, aconseguir la rendició i conèixer les causes que havien
impedit rendir el compte general de les entitats locals de
l’exercici 2007, a més de la seva situació econòmica en aquest
any. L’àmbit subjectiu de la fiscalització comprèn les entitats
locals que no havien retut el compte general corresponent a
l’exercici 2007 abans del 17 de desembre de 2009, data
d’aprovació del programa d’actuacions de la Sindicatura per a
l’any 2010. Aquestes entitats estaven obligades a retre el
compte general abans de dia 5 de novembre de 2008.

Els ajuntaments que no l’havien retut suposen el 40,3% del
total d’ajuntaments de les Illes Balears, si bé en termes de
població i de pressupost aquests suposen només un 21% i un
15,6%, respectivament. Les mancomunitats que no l’havien
retut suposen el 33% del total. En concret els ajuntaments
fiscalitzats són: Alaior, Algaida, Andratx, Banyalbufar,
Binissalem, Campanet, Ciutadella, Consell, Estellencs,
Formentera, Fornalutx, Eivissa, Lloret de Vistalegre, Llubí,
Montuïri, Muro, Petra, Porreres, Puigpunyent, Sencelles, Sant
Joan, Sant Lluís, Santa Maria del Camí, Es Castell, Vilafranca
de Bonany, Ariany i Es Migjorn Gran, juntament amb les
mancomunitats d’Es Raiguer i Pla de Mallorca.

La fiscalització s’ha realitzat en tres fases. La primera s’ha
duit a terme sobre les respostes a un qüestionari tramès a les
entitats locals per conèixer les causes de la no-rendició i de la
seva situació econòmica; la segona ha consistit a analitzar les
respostes del qüestionari i explotar estadísticament les dades
obtingudes per determinar els motius i les possibles
recomanacions a realitzar per tal de millorar el nivell de
rendició de comptes; la tercera i última ha consistir a elaborar
uns estats agregats per tipus d’entitat dels principals estats
comptables. No s’ha hagut d’aplicar una quarta fase en què
s’havia de realitzar la fiscalització de les entitats que no
haguessin retut el compte dins el termini fixar per la
Sindicatura, ja que totes el varen retre.

D’acord amb els seus objectius l’informe es divideix en tres
grans apartats, a més de les corresponents recomanacions. El
primer apartat tracta sobre la rendició de comptes, element que
determina l’àmbit subjectiu d’aquest informe a l’incloure
aquelles entitats que no varen retre el seu compte general abans
del 17 de desembre de 2009. El retard mitjà de les entitats a
l’àmbit subjectiu en la rendició del compte general de l’exercici
2007 és de 644 dies, és a dir, han tardat quasi dos anys a retre
els seus comptes a la Sindicatura. La mateixa anàlisi, però
d’altres exercicis, ens mostra que el retard mitjà per exercici
d’aquestes entitats ha seguit una tendència creixent des de
l’exercici 2004, i va arribar al seu màxim l’exercici 2006, amb
l’entrada en vigor de la nova instrucció de comptabilitat i
obligació de retre el compte telemàticament. El retard en la
rendició del compte general de l’exercici 2007 és
significativament inferior als exercicis precedents, però continua
en unes xifres desproporcionades. Hem de fer constar en aquest
apartat l’esforç realitzat per una part important d’entitats locals,
la majoria de població menor de 5.000 habitants, respecte a la
rendició dels exercicis 2003 a 2007 que estaven pendents.

La segona part de l’informe mostra l’anàlisi de les respostes
al qüestionari tramès a les 29 entitats de l’àmbit subjectiu de
l’informe. L’apartat s’estructura en quatre subapartats amb la
intenció de facilitar el coneixement de les causes de
l’incompliment de la rendició i la situació econòmica de les
entitats. El primer subapartat tracta sobre el compliment del
cicle pressupostari, i destaca que les entitats locals que no
havien retut el compte general corresponent a l’exercici 2007
varen incomplir de forma generalitzada tots els terminis
establerts en la normativa reguladora de les hisendes locals; així
només dues entitats varen aprovar el pressupost en termini, cap
no va aprovar la liquidació abans de la data màxima. Només una
d’elles va formar el compte general en el termini establert, i cap
no va aprovar-lo abans de dia 1 d’octubre de l’any següent.
L’estudi de quins són els motius de l’incompliment i el grau de
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coneixement per part dels òrgans de govern de les entitats ocupa
el segon subapartat; la manca de mitjans materials i/o humans
s’apunta com el motiu principal per justificar la no-rendició del
compte general per part de 18 ajuntaments i una mancomunitat.
En el tercer apartat s’analitza la capacitat de les entitats locals
segons la seva organització i estructura actual per fer front a les
obligacions legals referents a la formació i rendició del compte
general; destaca que una part important dels llocs de feina
d’interventor o de secretari-interventor de les entitats locals de
l’àmbit subjectiu no estan ocupats per funcionaris de carrera i
que la seva mobilitat és significativa, atès que la majoria du
menys de tres anys exercint la seva funció en el mateix
ajuntament.

La tercera part de l’informe conté les dades agregades dels
principals estats comptables obtingudes dels comptes retuts i
presentades a nivell autonòmic per illes. En aquest cas cada
tipus d’entitat té el seu apartat, i així es detallen de forma
successiva ajuntaments, mancomunitats, organisme autònoms
i societats mercantils dependents de les entitats locals de l’àmbit
subjectiu. De l’anàlisi d’aquests estats es dedueix que la
solvència, l’estalvi i la capacitat de generar recursos dels
ajuntaments que no havien retut els seus comptes no difereixen
de forma significativa de la resta d’ajuntaments de les Illes
Balears.

La quarta part de l’informe recull les conclusions que
s’extreuen de la fiscalització; la seva lectura posa a l’abast del
lector informació suficient per conèixer aspectes relacionats
amb la falta de rendició del compte general i la situació
econòmica de les entitats locals de l’àmbit subjectiu.

L’informe acaba amb la formulació de les recomanacions
més importants derivades de les conclusions, que són les
següents: constituir la rendició de comptes com un objectiu
prioritari per a les entitats locals, no només com exigència legal
sinó com una manera de transmetre la transparència desitjable
dels que gestionen els fons públics; complir els terminis
establerts en la normativa respecte al cicle pressupostari des de
la confecció del pressupost fins a la rendició del compte general
a la Sindicatura de Comptes; solAlicitar, si escau, al consell
insular que posi al seu abast els mitjans necessaris i l’assistència
tècnica adient per realitzar la formació, l’aprovació i la rendició
del compte general en forma i termini; potenciar les àrees
d’administració, comptabilitat i gestió econòmica i financera,
com també el seu control intern.

Per acabar volia destacar que totes les entitats de l’àmbit
subjectiu varen retre el compte general corresponent a l’exercici
2007 abans del tancament d’aquest informe, la qual cosa ha
permès per primera vegada tenir el cent per cent dels comptes
generals d’un exercici. Així, amb aquest informe i les dades de
l’informe 46/2010, agregat dels comptes generals de les entitats
locals de l’exercici 2007, es mostra al complet el sector públic
local de les Illes Balears, que durant l’exercici 2007 estava
format per 75 entitats locals bàsiques, 67 ajuntaments, una
entitat local menor i set mancomunitats.

Per assolir aquesta fita ha estat necessari un gran esforç per
part dels petits ajuntaments mancats de mitjans, i també volem
agrair al Departament de Cooperació Local del Consell de
Mallorca, a SILME, al Servei de Corporacions Locals del
Govern balear, a la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears -FELIB- i al ColAlegi de Secretaris i Interventors i
Tresorers de l’Administració local, la seva inestimable
colAlaboració amb la Sindicatura per aconseguir aquestes xifres.

Abans d’acabar la meva intervenció volem fer una nova
proposta, que sigui un nou repte, que seria la rendició en
termini, torn repetir, en termini, de l’exercici 2010, el qual
acaba el proper dia 7 de novembre. A dia d’avui la rendició és
de 14 entitats, i encara falta quasi un mes per finalitzar aquest
termini, la qual cosa ens dóna esperances perquè creguem que
serà possible la màxima rendició en termini. Esperam i desitjam
que totes compleixin amb la seva obligació i que la rendició de
comptes en termini es transformi en un fet normal i habitual.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tugores. 

Per tant passam ara al torn dels grups parlamentaris. En
primer lloc té la paraula el Sr. Boned pel Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Volem agrair novament la informació
de la Sindicatura, i tan sols assenyalar que evidentment aquí
parlam del compte general de 2007, 27 ajuntaments i dues
mancomunitats és una xifra massa elevada com per ser una
mitjana desitjable d’allò que arriba en termini, dins el termini,
a la Sindicatura. Evidentment està clar que segons se’ns informa
també per part de la Sindicatura, posteriorment, bé, fora de
termini però finalment tots els ajuntaments que estaven
pendents d’enviar els comptes a la Sindicatura ho han fet i ja
està el cent per cent.

Aqueixa pressió i aqueixa feina de la Sindicatura sobre els
ajuntaments, entenent evidentment els problemes que
segurament molts d’ells hauran també argumentat per justificar
aquest retard, però entenem que sí va donar els seus fruit perquè
també, tal com ens han dit, el 2008 només eren tres els que
estaven fora de termini i el 2009 cinc, si no m’equivoc. Això fa
que aquí ja estam dins unes xifres més acceptables, encara que
evidentment, i tal com es feia amb aqueixa darrera petició per
part del síndic, el repte que la rendició de comptes en termini
del cent per cent ha de ser sense cap dubte l’objectiu, i tan sols
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instam aqueixes entitats locals que facin tots els esforços que
siguin necessaris i, al mateix temps, que demanin aquella
colAlaboració que sigui necessària a les entitats i les
administracions que tenen més a prop perquè els ajudin si tenen
mancances, tant de personal, com tècniques, com de qualsevol
altra índole, i que evidentment acabi essent una realitat la
rendició de comptes dins termini perquè tot això facilita no tan
sols la feina de la mateixa sindicatura a l’hora d’avaluar aquests
comptes generals, sinó l’aportació que dels mateixos i d’aquests
informes es fa llavors per part de la Sindicatura al Parlament i
a cada una de les entitats afectades. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Passam al Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Sra. Mascaró, té la
paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. També agraïm la tasca feta en
aquests termes. És vera que un 40% dels ajuntaments pareix
molt, però també és cert que al final només són un 21% de la
població i un 15% del pressupost global de totes les entitats
locals allò que ha arribat tard.

A mi m’ha alegrat molt sentir que per primera vegada s’han
pogut fiscalitzar, encara que amb retard, tots els comptes; per
tant això també vol dir que els ciutadans poden estar més
tranquils que algú fiscalitza els comptes dels seus ajuntaments,
o la tasca dels polítics del seu poble, per tant això és important.
A mi també m’agradaria que la rendició de comptes del 2010
fos tota en termini; segurament tots comprendrem que no sigui
així, però sí que és vera que s’ha avançat molt i bàsicament és
l’esforç que fan, també de conscienciació, des de la mateixa
sindicatura.

Res més, vull tornar a agrair la tasca i dir això, que aquesta
tasca de conscienciació de les entitats, de formació al personal
d’ajuntaments i d’anar insistint una vegada i una altra en el fet
d’entregar els comptes ens fa sentit més tranquils, i sobretot ha
de fer sentir més tranquils els ciutadans, encara que no sé si a
vegades hi arribam prou, entre tots, de fer saber que sí que hi ha
un grup de gent, una institució independent, al marge de tots,
que vetlla perquè les coses es facin ben fetes a les institucions.
Però en nom de tots ells, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. I per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que amb la intervenció
del síndic, que ha anat explicant un poc les gestions que han
anat fent, queda en evidència que la feina i la tasca que ha fet la
Sindicatura de Comptes ha donat uns bons resultats. Dels 27
ajuntaments i les dues mancomunitats que no havien presentat
en temps i forma, ara avui ja ho han presentat; del 2008 en
queden tres, només; del 2009, en queden cinc. Escolti, jo crec
que anam avançant en el bon camí, i aquesta feina de
conscienciació, d’assessorament i tal està donant els seus fruits.
Per tant jo des d’aquest punt de vista vull donar l’enhorabona
més sincera a la Sindicatura de Comptes.

I també vull donar l’enhorabona sobretot a aquells petits
ajuntaments per aquest esforç que fan per posar-se al dia. Jo
crec que segurament, amb els pocs mitjans que tenen, tenen
certes dificultats per poder presentar en temps i forma els seus
comptes, però jo crec que poc a poc i amb l’ajuda de tots, poc
a poc aniran tots posant al dia els comptes i presentant, i
esperem que dia..., dia 9 de novembre, dia 7, tot estigui a punt
i tot estigui en ordre.

Molt bé, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. No sé si el síndic major vol intervenir...
Sí?, idò té la paraula.

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

Bé, només per seguir un poc en la línia mateixa que estàvem
comentant dels objectius de la major rendició, els he de dir que
a la pàgina web de la Sindicatura, des de fa ja un temps, cada
mes es va renovant la llista -està publicat a la pàgina web- dels
ajuntaments que no han retut els comptes, és a dir que qualsevol
ciutadà que vulgui saber com està l’estat de rendició de comptes
dels ajuntaments, anant a la pàgina web de la Sindicatura té
informació de cada mes, que es va actualitzant ara a final de
mes, de com està, un quadre, de forma que és una passa
endavant, diguem, quant a obtenir d’alguna manera la pressió
social de cara al que no ret, que es veu allà reflectit, allà
damunt, cosa important que s’ha anat fent.

També els he de dir que en la mateixa línia ja fa dos anys
que per part de la Sindicatura es va prendre un acord, que es va
traslladar al Parlament, per tal de prendre una sèrie de mesures
que tendissin a facilitar la rendició, per una banda, per
pressionar els que no han retut, per una altra banda, i ajudar
també als que no tenien possibilitats, mitjançant els consells
insulars, o de la fórmula que sigui. Avui mateix, a les notícies
que surten aquestes dies en els mitjans de comunicació que els
ajuntaments que no han presentat la liquidació del seu
pressupost a l’Estat no rebran els fons de cooperació, etc., són
mesures que l’Estat va posar a través de la seva llei i que la
Sindicatura de Balears, igual que algunes altres, ja va suggerir
i va proposar que era una mesura a estudiar per part del
Parlament, per part del Govern que la comunitat autònoma o els
consells insulars quan han de donar subvencions als ajuntaments
estableixin com a condició, igual que ha d’estar al corrent de
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pagaments amb Hisenda, Seguretat Social, etc., que també
estiguin al corrent amb la rendició de comptes amb la
Sindicatura. Aquesta és una fórmula coercitiva, sabem que és
complicada, però que estava dins aquesta mateixa línia
d’incentivar i d’obtenir a través de moltes maneres la rendició.

També, com ja ha posat de relleu el Síndic Sr. Tugores, això
ha suposat un notable esforç de la Sindicatura. És a dir, la
Sindicatura teòricament no està pensada per perseguir els
infractors, sinó per fer la feina quan ens arriben els papers. I
clar, el que hauríem d’aconseguir és que no dediquem una part
important dels nostres esforços, que al final no els podem
dedicar a una altra cosa, a haver d’estar permanentment dient
que ens ho han de retre, que ho han de retre amb temps, etc., és
a dir, això hauria de ser una cosa molt més automàtica. El
desideràtum és aquest, intentar obtenir la rendició en termini,
però de moment si aconseguim tenir la rendició per ella
mateixa, sense necessitat que nosaltres haguem d’estar darrere
permanentment amb cartes, telefonades, correus electrònics,
etc., sobre els ajuntaments, crec que seria el més interessant.

Per acabar i en aquest sentit, fixin-se que la setmana passada
vàrem tractar l’informe de la comunitat autònoma de l’any
2009, ara tot seguit presentarem els informes dels consells del
2008 i acabam de parlar dels informes dels ajuntaments del
2007. És a dir, hi ha un desfasament encara de dos anys en
relació amb la comunitat autònoma. Clar, cobrir-lo..., la
Sindicatura prest farà nou anys que es va crear, i tampoc no ho
podem demanar tot de cop. Però hem de pensar que si seguim
amb aquesta dinàmica podem recuperar el desfasament que
seria el més idoni, de manera que ho faríem any rere any
complimentat les coses com toca, no només perquè la
Sindicatura tengués capacitat de fer-ho..., que aquesta és una
altra, si tothom ens envia tots els comptes de cop, tal vegada ens
vengui grossa la feina. Vull dir, això és un coll de botella, també
ho hem de tenir en compte, a això, però vaja.

Simplement, vull fer-los aquestes petites pinzellades perquè
quedi un poc més puntualitzat, a part que jo no he demanat al
Sr. Tugores si vol intervenir, el president si l’autoritza a
intervenir.

EL SR. PRESIDENT:

Si vol intervenir no hi ha cap problema...

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

Hi ha una cosa, i tal vegada per a la Sra. Mascaró serà un
gerro d’aigua freda, vostè ha dit que la Sindicatura fiscalitzava
tots els ajuntaments. A mi em sap greu dir-li-ho, nosaltres
controlam que ens enviïn els comptes generals i de la seva
passada per la plataforma, ens surten unes incidències, però la
paraula fiscalitzar és excessiva, no auditam, feim una revisió
limitada per dir-ho en termes d’auditoria, una revisió limitada
dels ajuntaments en quatre qüestions més o manco importants,
però no una fiscalització completa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Supòs que no hi ha cap intervenció més.

III. Debat de l'escrit RGE núm. 2326/11, presentat per
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
trameten els informes del compte general dels Consells de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera de l'exercici del
2008.

Molt bé, passarem al tercer punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 2326/11 presentat
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual es trameten els informes 58, 59, 60 i 61/2011 dels comptes
generals dels consells de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera corresponents a l’exercici 2008.

Té la paraula el Sr. Pere Antoni Mas.

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

Moltes gràcies. Correspon ara presentar els informes
números 58, 59, 60 i 61 de l’any 2011, sobre els comptes anuals
dels consells insulars de l’exercici 2008, que varen ser aprovats
per la Sindicatura dia 14 de juliol passat i tramesos tot seguit al
Parlament i a cada consell.

Hem de començar dient que l’any 2008 va ser el primer en
què el Consell Insular de Formentera comptà amb pressupost
propi i per tant, amb l’obligació d’aprovar i retre el compte
general a la Sindicatura. Per això enguany a la presentació dels
informes, abasta els quatre consells insulars, és a dir, Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, enlloc dels tres que s’havien
presentat habitualment.

Es tracta d’informes amb entitat pròpia cadascun, com ja he
dit abans, però els quatre són elaborats i redactats de forma
simultània, amb criteris i tècniques homogènies, per tal de donar
una visió global del sector públic insular. La seva aprovació i
presentació la feim habitualment de forma conjunta. És a dir, ja
des del principi a la Sindicatura sempre s’han tramitat aquests
tres informes, ara quatre, d’una manera paralAlela. Teòricament
podrien ser totalment independents un de l’altre, però sembla
lògic que sent el nivell insular un nivell homogeni, els tractem
conjuntament. Per això aquí feim la presentació de tots conjunts
i no d'un en un.

Aquests informes anuals tenen per finalitat analitzar de
forma integral l’activitat economicofinancera 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 la
que es fa sobre els comptes de la comunitat autònoma i la
Universitat. Aquí sí podríem parlar d’una vertadera fiscalització
un poc més a fons, no en el sentit que parlàvem fa un moment,
de limitada, sinó ja amb un abast i unes característiques bastant
més detallades.
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L’estructura dels informes segueix la de la instrucció de
comptabilitat que va entrar en vigor l’any 2006, de forma que
comencen per la part del balanç i el resultat econòmic i
patrimonial i segueixen amb l’estat d’execució del pressupost i
la memòria dels comptes on s’analitzen les operacions
efectuades durant l’any corresponent, per tal de comprovar si es
presenten de forma adequada i si reflecteixen fidelment la
situació econòmica, financera i patrimonial de cada entitat. Els
informes dediquen la seva darrera part a la fiscalització de les
subvencions que s’hagin atorgat i a l’activitat contractual de
cada consell. A més, inclouen apartats sobre les entitats
dependents i vinculades per tal de delimitar de forma adequada
el perímetre objecte de fiscalització en cada cas. En els
corresponents annexos es recullen les principals dades i es
detalla la informació analitzada.

Els comptes anuals dels consells de l’any 2008 s’havien de
retre a la Sindicatura mitjançant la plataforma de rendició
telemàtica, a la qual hem fet referència ara fa poc, que ha seguit
provocant alguns retards. És a dir, aquesta plataforma de
rendició telemàtica serveix per a la rendició de tots els
ajuntaments i les entitats locals i també dels consells insulars.
Tot i que sembla que aquests retards i aquests problemes s’han
millorat any rere any, com a conseqüència de la colAlaboració de
totes les parts que intervenen en el procés, és a dir, Tribunal de
Comptes, Sindicatura, empresa gestora de la plataforma i
serveis econòmics de cada entitat insular. No oblidem que
parlam de 2008, que era el tercer exercici que s’havia de retre
sobre la base d’aquesta plataforma que va començar l’any 2006.
Per tant, encara hi havia algunes mancances, que, com ha
explicat el Sr. Tugores, actualment han disminuït i avançam en
aquesta línia.

Bé, quant al termini de rendició, el Consell d’Eivissa va ser
el primer a retre els comptes a la Sindicatura, la qual cosa es va
produir pocs dies després que exhaurís el termini, el mes de
novembre del 2009. El Consell de Mallorca aprovà el seu
compte general en termini, però el va trametre a la Sindicatura
tres mesos més tard. Els comptes generals dels consells de
Formentera i de Menorca varen ser aprovats fora de termini i es
reteren de forma telemàtica els mesos de juliol i octubre de
2010, respectivament. La documentació integrant dels comptes
estava en general complerta, si bé mancaven determinats estats,
memòries i annexos que es detallen en cada informe. 

Durant el procediment d’aprovació dels informes, els
consells de Mallorca i d’Eivissa varen formular alAlegacions a
l’informe provisional, les quals figuren com annex a cada un
d’ells, mentre que el Consell de Menorca va presentar un escrit
renunciant a formular alAlegacions, però fent alguns comentaris
i consideracions sobre la seva gestió economicofinancera, que
també figura com a annex a l’informe. Per la seva part, el
Consell de Formentera no va formular alAlegacions en el termini
establert per la Llei i el Reglament de la Sindicatura.

Tot seguit els resumiré de forma esquemàtica les principals
dades recollides en els informes. 

La normativa d’estabilitat pressupostària preveu que les
entitats locals que no aconsegueixen complir aquest objectiu,
han d’aprovar un pla economicofinancer a mig termini per tal de
corregir la situació de desequilibri. Els pressuposts dels consells
de Mallorca i de Menorca no complien l’objectiu d’estabilitat i
únicament el primer, és a dir el de Mallorca, va aprovar un pla
econòmic i financer, el qual, però, no va ser autoritzat el seu dia
per part del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Passant al balanç de situació dels consells, aquest mostra un
actiu i un passiu de 502 milions d’euros, 83 milions, 154 i 34
milions per Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
respectivament. En aquest apartat s’ha d’assenyalar que no
s’han reflectit en els comptes de l’immobilitzat no financer dels
consells d’Eivissa i de Formentera, els efectes de la creació
d’aquest darrer consell a partir, com ja he dit abans, de l’1 de
gener de 2008. En els quatre casos el corresponent inventari de
béns i drets i la seva relació amb la comptabilitat presenta
deficiències i incidències que es detallen en el respectiu
informe. 

L’endeutament viu de cada consell a 31 de desembre de
2008 era el següent: el Consell de Mallorca tenia un
endeutament de 124 milions d’euros , que a finals del 2007 era
del 108 milions d’euros; el Consell de Menorca tenia un
endeutament de 25 milions d’euros, més un contracte de cessió
de crèdit o cessió de drets de crèdit, de 2 milions d’euros, front
els 28 milions d’euros que tenia d’endeutament a finals del
2007; el Consell Insular d’Eivissa, un endeutament de 13
milions d’euros, igual que a finals del 2007, més els 3,4 milions
d’euros derivats de quatre contractes de cessió de drets de
crèdit; i finalment el Consell Insular de Formentera tenia un
endeutament de 446.000 euros, més una pòlissa de crèdit per
valor de 837.000 euros. 

El ràtio d’estalvi net, és a dir, la diferència entre els drets
reconeguts d’operacions corrents i la suma de les obligacions
reconegudes corrents i l’anualitat teòrica de deute era positiva
en tots els casos. El pressupost de despesa de l’administració
general de cada consell, les seves modificacions i els crèdits
definitius varen ser els següents: el Consell de Mallorca tenia un
pressupost inicial de 286 milions d’euros, el va incrementar amb
80 milions mitjançant modificacions, per tant, el pressupost
definitiu va ser de 366 milions d’euros, front els 309 de l’any
2007; el Consell Insular de Menorca tenia un pressupost inicial
de 66 milions d’euros, el va incrementar en 25 milions, per tant,
el pressupost definitiu passa a ser de 91, front als 74 de l’any
2007; al Consell Insular d’Eivissa el pressupost inicial va ser de
81 milions d’euros, modificat o incrementat en 6 milions, per
tant, 87 milions el pressupost definitiu, front als 91 del
pressupost de l’any 2007; i el Consell Insular de Formentera
tenia un pressupost de 21 milions d’euros, el va incrementar en
2 milions i per tant passà a tenir un pressupost definitiu de 23,
comparant amb la que havia tengut l’Ajuntament de Formentera
l’any 2007, no consell sinó encara ajuntament, que havia estat
d’11 milions d’euros, pràcticament es multiplicà per dos.
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A més, hem de tenir en compte que a part d’altres entitats
dependents i vinculades en el quadre anterior, en aquestes xifres
que acab de dir s’han de tenir en compte també els 123 milions
d’euros de pressupost definitiu de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials, que té un apartat propi a l’informe, atès que supera el
25% del pressupost del Consell de Mallorca, del qual es nodreix
fonamentalment. Per tant, dels 366 milions d’euros del Consell
Insular de Mallorca, una part important la integren aquests 123
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

Segons les liquidacions d’ingressos dels consells, les fonts
del seu finançament en l’exercici 2008 foren les següents. El
Consell de Mallorca per la via d’altres entitats, és a dir,
bàsicament Estat i comunitat autònoma, el 78% dels seus
ingressos, un poc més de tres quartes parts. En concret, de la
comunitat autònoma el 53%. Els seus ingressos propis eren el
14% i els ingressos per endeutament representaven el 8%. 

Al Consell de Menorca aquestes quantitats eren el 89%
percebut d’altres entitats, de les quals el 63% era de la
comunitat autònoma, ingressos propis 10% i endeutament un
1%. 

Al Consell Insular d’Eivissa, el percentatge d’ingressos
obtinguts d’altres administracions era del 85%, de la comunitat
autònoma en concret el 58%, els ingressos propis representaven
el 14% i el seu endeutament era del 2% dels ingressos. 

Al Consell Insular de Formentera, ingressos percebuts
d’altres entitats era del 70%, de la comunitat autònoma en
concret del 51%, ingressos propis el 29% i l’endeutament l’1%.
No hem d’oblidar que el Consell Insular de Formentera integra
el que era l’Ajuntament de Formentera, d’aquí que el
percentatge d’ingressos propis sigui bastant més elevat perquè
hi ha tots els imposts i altres ingressos municipals, taxes, etc.

Respecte dels ens que integren l’àmbit subjectiu de cada un
dels informes, el subsector públic insular està configurat de la
següent manera o estava configurat de la següent manera l’any
2008. Entitats dependents: el Consell Insular de Mallorca tenia
tres organismes autònoms, tres fundacions, una societat
mercantil, dos consorcis i una empresa pública i juntament amb
això, tenia quinze entitats vinculades; el Consell de Menorca,
dos organismes autònoms dependents, una fundació, dues
societats mercantils, dos consorcis i una empresa pública, i a
més, devuit entitats vinculades; el Consell Insular d’Eivissa dos
organismes autònoms, tres societats mercantils, una empresa
pública dependent i nou entitats vinculades; mentre que el
Consell Insular de Formentera tenia un organisme autònom
dependent i dues entitats vinculades, les mateixes que tenia
quan era ajuntament.

El resultat pressupostari conjunt de l’exercici..., és a dir,
cada administració del consell, més aquestes entitats dependents
que he dit, no els vinculades, sí les dependents, les vinculades
són bàsicament entitats que depenen de la comunitat autònoma
i tenen també alguna vinculació amb els consells, però, ... per
tant, el resultat pressupostari conjunt de l’exercici va ser el
següent en cada cas: el Consell de Mallorca va tenir un
superàvit de 17,2 milions d’euros, front el dèficit de 25,2
milions el 2007; el Consell de Menorca va tenir un resultat
negatiu de 8 milions d’euros front un positiu d’1,7 el 2007; el
consell Insular d’Eivissa va tenir un resultat positiu d’1,3

milions d’euros front un negatiu de -9 l’any 2007; i el Consell
Insular de Formentera va tenir un resultat positiu de 5,6 milions
d’euros front un resultat negatiu de -56.000 euros que havia
tengut l’ajuntament l’any 2007.

Quant a l’apartat de subvencions, els consells de Mallorca
i d’Eivissa varen aprovar el corresponent pla estratègic anual,
no així els de Menorca i de Formentera. La Sindicatura segueix
sense comptar, però, amb tota la informació sobre les ajudes
atorgades per cada consell, ja que no es porta un registre de
subvencions ni estan implantats sistemes que mostrin de forma
completa i ordenada tota aquesta matèria. Hem de reconèixer,
això sí, que any rere any, de l’any 2003, que va ser el primer en
què la Sindicatura va emetre informes sobre les activitats de
subvencions dels consells -com dic-, any rere any es van
introduint millores que van en la bona línia, però que encara són
insuficients.

El Consell de Mallorca va reconèixer obligacions en aquest
concepte per valor de 25,5 milions d’euros, incloent aquí una
sèrie de contractes i aportacions a entitats dependents i
vinculades i que per tant no eren pròpiament subvencions.
D’aquesta quantitat només 5,5 es varen atorgar mitjançant
concurrència competitiva, la qual cosa representa un 21,4%.
L’Institut Mallorquí d’Afers Socials, l'IMAS, per la seva part,
va reconèixer obligacions per valor de 9,2 milions d’euros, dels
quals 5,1 foren atorgats amb convocatòria, un 55%
aproximadament. 

Les obligacions reconegudes pel Consell de Menorca foren
d’11,2 milions d’euros, dels quals 1,4 milions eren contractes o
aportacions a entitats dependents o vinculades i per tant, tampoc
no eren realment subvencions. I 0,2 milions, (200.000 euros)
corresponien a l’exercici anterior. De la resta s’atorgaren en
convocatòria 5,2 milions d’euros, per tant, un 52%.

En el Consell Insular d’Eivissa es varen reconèixer
obligacions per import d’11 milions d’euros, una part de les
quals no eren pròpiament subvencions. S’atorgaren mitjançant
convocatòria 5,3 milions d’euros, que representa el 48%. 

Quant el Consell Insular de Formentera, l’import de les
obligacions reconegudes va ser de 102.000 euros, dels quals
aproximadament un 45%, és a dir, uns 45.000 euros, es varen
concedir prèvia convocatòria. 

En aquest apartat la Sindicatura ha analitzat un total de 147
expedients, 35 del Consell de Mallorca, 33 de l’IMAS, 30 del
CIME, 39 del Consell d’Eivissa i 10 del Consell de Formentera,
i d’aquest total 40 eren subvencions directes o nominatives, i els
altres 107 expedients corresponien a línies de subvenció
convocades mitjançant publicitat i concurrència.

En l’apartat de recomanacions i a més de la necessitat
d’aprovar i complir un pla estratègic de subvencions, com
ordena la Llei general de subvencions i el text refós de la Llei
de subvencions de la comunitat autònoma, i de portar el
corresponent registre públic, les recomanacions més
significatives fan referència 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 atorguen, instant al
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reintegrament, si n’és el cas. En cada informe, a més, es detallen
les incidències observades en els expedients analitzats que com
és lògic en algunes ocasions s'assemblen i en d’altres són
distintes.

En l’apartat de contractació, finalment la Sindicatura ha
analitzat 51 expedients, distribuïts de la següent forma: 17
expedients al Consell de Mallorca d’un total de 134; 6
expedients de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials sobre 21; 14
del Consell de Menorca sobre 66 adjudicats; 10 del Consell
d’Eivissa sobre 50 contractes; i 4 sobre 18 del Consell de
Formentera. L’import del contractes examinats suma 70 milions
d’euros, la qual cosa representa un poc més del 60% del total
dels contractes adjudicats en el període que era un poc més de
115 milions i mig d’euros.

L’anàlisi d’aquests contractes permet formular algunes
recomanacions que, en aquest cas, no són sempre coincidents
ateses les diferències observades entre les que podem destacar
principalment les següents: necessitat d’una adequada i
completa documentació dels procediments de contractació,
problema bàsicament de conservació i ordenació documental, de
formació de l’expedient diria; fixació també de criteris per a
l’adjudicació que siguin mesurables d’una manera objectiva i
siguin avaluables per a les comissions d’avaluació o per les
meses de contractació, i fer complir els contractes amb les
condicions i en el termini fixat i, si és necessari, imposar les
penalitzacions que pertoquin.

Ja per acabar, els he de dir que en total els informes
contenen 50 recomanacions l’informe del Consell de Mallorca;
28, el de Menorca; 39, el d’Eivissa, i per al Consell de
Formentera 37 recomanacions, la qual cosa representa un
nombre un poc inferior a les de l’any 2007.

Moltes gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Si no hi ha res més passam a les
intervencions dels grups.

Pel Grup Parlamentari Socialista, Sra. Oliver, té la paraula.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. També vull agrair al Sr. Síndic Major
aquestes explicacions d’aquests quatre informes, per primera
vegada quatre informes, perquè hi ha Formentera per primera
vegada. Crec que almanco hem sentit i hem llegit dels informes
una lectura econòmica financera, que destacaria de correcta i
bona de les institucions en general, i una necessitat de millora
en els procediments, així de manera molt genèrica. 

Crec que totes les institucions, totes les persones que ara
tenen la responsabilitat de govern en aquestes institucions tenen
el deure, l’obligació i no tenc cap dubte que així ho faran de
seguir aquestes recomanacions. 

També voldria fer un èmfasi i és que a vegades, amb aquest
tipus d’informes que són molt econòmics, deixam de banda
l’eficàcia administrativa i feim molt d’èmfasi, perquè supòs que
aquesta és la seva naturalesa, a tota la part econòmica que crec
que és important, però també tots aquells expedients que no
comporten despesa, que també per a l’administrat és molt
important aquesta eficiència, aquesta eficàcia, aquesta
coordinació administrativa, idò també vull dir-ho des d’aquí, se
m’ha ocorregut mentre ho escoltava, que també seria bo per
ventura d’alguna manera, no sé en un moment donat quedar
reflectit... estic pensant en aquests permisos i llicències que per
mor d’una mala o d’una no òptima -diríem- gestió d’un
expedient, es veu molt clar en els temes de contractació, en els
temes de subvenció, idò aquestes qüestions d’allarguen, però
només era una observació que se m’ha ocorregut.

Gràcies, Sr. Síndic Major, gràcies a tots els síndics i als
secretaris generals que han vengut per les seves explicacions i
per la feina feta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Sra. Mascaró, té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, també vull agrair la feina feta, és cert que hi
ha algunes recomanacions, ja ho vàrem comentar l’altra setmana
quan exposaven la fiscalització sobre els comptes de la
comunitat, algunes que s’han convertit quasi, quasi... com a
estructurals de l’anàlisi dels comptes de les diferents entitats. 

Ha dit que hi ha menys recomanacions, per tant entenem que
algunes coses milloren, també és cert que els consells insulars
han assumit competències autonòmiques de govern i en canvi
l’estructura no s’ha modernitzat prou ni s’ha adequat prou en el
ritme..., des del meu punt de vista evidentment, amb tota la
humilitat del món, però sí que entenc que el funcionament i que,
si hi havia més recursos, en lloc de destinar-los a vegades a
funcionament intern, sempre ha estat més guapo destinar-ho cap
a fora i aquest esforç intern de millorar la gestió, tant de
subvencions com de contractes com de moltes altres coses, crec
que s’ha anat fent i hem d’insistir que es millori.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Camps.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:
 

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que amb aquests
informes poc a poc anam tenint una imatge de cada vegada més
clara de la situació patrimonial i econòmica en aquest cas dels
distints consells insulars.

No sé el cas de Mallorca i d’Eivissa, jo conec molt bé el cas
de Menorca, he seguit els darrers informes de la Sindicatura de
Comptes d’aquesta illa i pràcticament els està passant el mateix
que els passava, és a dir, es repeteixen -com molt deia la Sra.
Mascaró- les mateixes recomanacions, es cometen els mateixos
errors any rere any, tal vegada per part dels síndics sigui un poc
decebedor veure que no avancen en segons quines coses, però
bé, crec que a força d’insistir i a força de fer informes i a força
d’anar prement en aquest cas als consells insulars s’anirà
millorant un poc... sobretot en els temes jo diria de dèficit, en
temes de les subvencions que es donen sense lliure concurrència
o en el tema de l’endeutament, hi ha determinats temes que poc
a poc entre tots s’han de millorar.

Crec que la labor que ara fa la Sindicatura presentant aquests
informes és bo perquè almanco tenim una visió clara de com
estan aquestes qüestions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. No sé si per part del síndic o
algun dels síndics vol dir alguna cosa. Sí, Sr. Mas, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Només dues paraules, un poc
en la línia del que han anat dient. Crec que el que intentam és
que la feina de la Sindicatura sigui un poc com la pluja que va
calant poc a poquet. 

És clar hem parlat avui, l’altre dia també, recomanacions
estructurals, el que ens agradaria d’aquestes recomanacions
estructurals deixassin de ser recomanacions, algunes és molt
difícil, és pràcticament, no diré impossible, però molt difícil
perquè són recomanacions diguem del dia a dia, de la gestió
diària, algunes són més bones de corregir i altres no tant.

El que sí vull és que de fet ara feim feina en un informe
evolutiu dels consells insulars, de la situació dels consells
insulars del 2002 al 2007, ara el tenim en tràmit, diguem en
marxa, on es podrà veure molt més l’evolució que han tengut els
consells, tant en l’àmbit de gestió financera com en l’àmbit de
situació, llavors per això mateix, deia abans que aquests
informes dels consells, els presentam els tres conjuntament
abans i ara els quatre informes conjuntament perquè pensam que
val la pena donar aquesta visió global.

També intentam apropar-los, és a dir, anam encara un any
enrere en la comunitat, estam al 2008, hem de veure si al 2009
podem aconseguir apropar-los cada vegada més al temps.

També és cert que hi ha una part... o jo crec que s’han de
dividir en dues parts, una part que és la gestió en si, econòmica
financera, comptable, etc., i l’altra part seria subvenció i
contractació en si; subvenció i contractació té una funcionalitat
un poc distinta dins aquests informes, els hem de tractar tal
vegada de manera distinta i aquí és on crec que hi ha hagut,
encara que moltes recomanacions siguin semblants, més
avanços des del principi perquè la Sindicatura des del primer dia
ja va fer bastant d’èmfasi. 

Per exemple, ja ho he dit, hi ha hagut alguns consells que ja
han aprovat plans estratègics, al principi ningú no n’aprovava,
ara el que fa falta és que el pla estratègic sigui més fiable i sigui
més bo de complir, etc. Són passes petites que crec que s’han
anat donant en el bon camí, mentre siguin per endavant, les
passes, crec que seran benvingudes per a tots. 

Només volia fer aquests aclariments, vaja, un comentari en
la mateixa línia que vostès. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, supòs que no hi ha cap intervenció. 

Per tant, acabat el debat, agraïm als síndics i a la secretària
general les seves explicacions. Ara, mentre aprofitam per
acomiadar-los mirarem si han de presentar alguna esmena per...
tirar endavant, per a la seva resolució.

Tornam començar, amb els ànims renovats. Passam al debat
de propostes de resolució presentades a la memòria anual i a la
liquidació del pressupost d’aquesta corresponent a l’exercici
2010. 

Els grups parlamentaris podran defensar les propostes
admeses per un temps de deu minuts. Hi ha una proposta del
Grup Parlamentari Popular que és correcta, idò per fer-ne la
defensa o per comentar-la té la paraula el representant del Grup
Popular, el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, esper no exhaurir els deus minuts que tenc,
hi ha gent que frissa un poc. Hem pogut veure un poc els
informes de la Sindicatura dels comptes del consells insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera del 2008 i sí
m’agradaria fer una primera consideració i es constatar un fet:
quan un analitza els comptes de les quatre illes se n’adona que
n’hi ha una especialment que va un poquet més enrere que les
altres, que les dades econòmiques són pitjors que les de les
altres i aquesta és Menorca. 

L’illa de Menorca, per exemple, és l’única illa que té un
resultat pressupostari negatiu, 5,8 milions d’euros, un resultat
pressupostari ajustat negatiu de menys 0,9 milions d’euros, un
romanent de tresoreria negatiu amb menys 2,9 milions d’euros
i ni Mallorca ni Eivissa tenen res que sigui negatiu, Formentera
sí que té un romanent de tresoreria negatiu. És clar, quan un
analitza això se n’adona d’una cosa, que a Menorca, l’any 2008,
duen nou anys de govern d’esquerres i a Mallorca i a Eivissa un
i poc més. No sé si és una coincidència, si té res a veure, però
escolti’m, la primera anàlisi que puc fer és aquesta.
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També convendria realçar altres coses, per exemple, ni a
Mallorca ni a Menorca no es compleixen els objectius
d’equilibri pressupostari, els ingressos no financers són inferiors
a les despeses no financeres. I Menorca, una vegada més -i avui
ho ha dit el síndic- és l’única illa que no fa ni un pla econòmic
financer, Menorca que era l’exemple del progrés d’aquestes
illes. Menorca era un exemple per als partits d’esquerres, com
a una illa on.... bé, tot anava molt bé. Escolti, no fa ni un pla
econòmic financer. A Mallorca el fan, però no l’aproven, que
també..., però bé, varen fer l’esforç.

És clar, una vegada que ens n’adonam que... no contents a
gastar més del que s’ingressa, això és dur una política ortodoxa,
no gastar més del que s’ingressa, quan gastes més del que
ingresses, idò les coses comencen a anar malament, no contents
a tenir dèficits per damunt del que legalment s’estableix, tampoc
no volen prendre mesures per modificar aquesta situació, per
tendir cap a l’equilibri pressupostari i en el cas de Menorca ni
tan sols fan un pla econòmic financer. 

Una altra qüestió que també m’agradaria realçar -i en aquest
cas guanya Mallorca, de goleada- és el tema de les subvencions,
subvencions sense lliure concurrència, és a dir a dit, vostè tindrà
una subvenció, vostè no, a Mallorca el 79%. La Sra. Francina
Armengol, bé, es va lluir, el 79% de les subvencions que es
varen donar a Mallorca eren a dit. A Menorca, el 42%, que
també és una xifra respectable i a Eivissa, el 52% i la
Sindicatura de Comptes diu que la concessió directa de
subvencions és una excepció, escolti, el 79% i això és una
excepció o hauria de ser una excepció al que són els principis
generals de publicitat i concurrència.

En definitiva, no em vull estendre més, crec que hi ha molta
feina a fer per anar, sobretot en el cas de Menorca, equilibrant
els comptes perquè després hi ha les dades d’endeutament que
també són significatives,  me n’oblidava, però no és possible
que a Menorca, l'exemple per als partits d’esquerres tengui el
doble d’endeutament que a Eivissa. Escoltin, són illes
semblants. Fins i tot Eivissa té un pressupost més alt, té el doble
d’endeutament. Són paradigmes claríssims on veus què és una
política d’esquerres i què és una política no d’esquerres. Una
política d’esquerres és endeutament, gastar més del que
s’ingressa i açò és precisament el que a partir d’ara s’ha de fer,
tot el contrari del que s’ha fet fins ara.

En definitiva, simplement açò. Crec que val la pena recordar
aquestes coses, però sobretot perquè els nous governants agafin
consciència i intentin a poc a poc reconduir aquesta situació.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Passam als grups parlamentaris.
Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. També veient una mica aquest informe
de les quatre illes es noten diferències, el portaveu del Partit
Popular n'ha posat de manifest unes quantes, jo faria referència,
en tot cas, a les de Mallorca a l’exercici aquest de l’any 2008.
Vull comentar que l’any 2008 hi havia un pla d’estabilitat
pressupostària que el Ministeri d’Hisenda no va aprovar perquè
en teníem un altre de l’any 2007 que s’havia de dur a terme i
amb la liquidació de l’any 2009 es va aconseguir l’estabilitat
pressupostària. Vull dir que era una qüestió important que ens
preocupava i que es va dur a terme.

Una altra qüestió que jo crec que és important amb un
govern d’esquerres, hi va haver un exercici pressupostari sense
dèficit cap any, ni l’any 2008, ni l’any 2009 ni l’any 2010. No
sé com estarà el 2011, ho vull destacar i m’agradaria dir-li
directament al portaveu i a tota la comissió, i també una altra
qüestió important que sí que ha passat a tots els consells, i a mi
em crida l’atenció, és l’augment de pressupost. Crec que aquests
governs d’esquerres varen ser capaços d’augmentar els
pressuposts, pressuposts, que com ha dit el síndic major, venien
tots, majoritàriament, excepte Formentera per la seva especial
situació que té ingressos propis, d’altres administracions. Vull
dir que hi va haver també una feina que s’ha de reconèixer, no
té més importància, però es va fer, política important d’anar a
cercar recursos per a aquestes institucions. Però tant Eivissa
com Mallorca no tenien dèficit, Mallorca no ha tengut cap any.
Això és important també.

Les subvencions del Consell de Mallorca, tengui en compte
que amb aquest informe de l’any 2008 es varen reduir en un
60% les subvencions nominatives respecte dels anys anteriors,
o sigui, si vostè pensa que ja és un percentatge important, que
és important, però és un 60% menys de subvencions
nominatives que els altres anys i es va pujar en la mateixa
quantia les convocatòries públiques, les convocatòries amb
publicitat i concurrència, que evidentment és el sistema que s’ha
de seguir, excepte en aquells casos que realment siguin
nominatives. Record perfectament algunes com eren a la
Universitat o a consorcis dels quals el mateix consell formava
part i s’entenien com a subvencions nominatives quan realment
eren aportacions, però eren dins la part administrativa de
subvenció nominativa. Amb això, què vull dir?, que es va fer un
gran esforç i en el 2009 es va continuar fent un gran esforç amb
les subvencions nominatives i es varen reduir moltíssim i es
varen augmentar les de publicitat i concurrència. És un línia que
s’ha de seguir. És evident que tota la feina no està feta, en queda
molta a fer. 

Només una qüestió sobre el tema de l’endeutament, el tema
de l’endeutament jo crec que no l’hem de demonitzar, no està
malament recórrer a l’endeutament quan falten doblers. El que
sí s’ha de veure és que s’han de poder tornar aquests doblers i
amb què es gasten. Aquesta és la qüestió que no hem de perdre
de vista, amb què es gasten els doblers i que hem de tenir
capacitat de tornar-los. L’endeutament en si és dolent? Ni és bo
ni és dolent, és una possibilitat que els particulars, les
administracions tenen i que s’ha de recórrer en ocasions a
l’endeutament i no passa res, s'hi recorre, però la qüestió és què
es fa amb aquests doblers, torn a repetir, i que es puguin tornar.
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De totes maneres jo crec que aquest debat seria bo, fins i tot,
que se substanciàs de cada consell de Mallorca a les institucions
i aquesta comissió ha fet comentaris, que jo crec que són
enriquidors i són positius i em pareix molt bé, però on crec que
s’ha de debatre el perquè, el com i de quina manera s’ha fet el
que s’ha fet és a les institucions implicades. Dit això,
encoratjaria a cada institució a parlar d’aquest informe perquè
crec que pot ser enriquidor i pot millorar aquesta gestió que tots
volem millorar i als responsables polítics actuals que facin, en
la mesura de les possibilitats, el més aviat possible seves
aquestes recomanacions perquè deixin, com deia el síndic, de
ser recomanacions i ja no apareguin.

Vull dir, en darrer lloc, que nosaltres donarem suport a
aquesta proposta del Partit Popular perquè ens pareix correcta
i va en la línia del que jo ara mateix acab de dir.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Per part del PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Mascaró, per un temps -per dir-ho tot-, per un temps de dos
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc crec que no
he sentit al Partit Popular defensar la seva proposta de resolució,
que era en realitat el que havia de fer en aquest moment, però
vaja, si la vol defensar la defensarà, simplement vull comentar,
perquè és ver que avui no és un dia com per debatre a fons els
quatre comptes generals que ens han duit, que estaria bé, per
ventura, que cada institució faci la seva, però sí li faria qualque
comentari perquè a ell li ha preocupat especialment aquest
romanent de tresoreria negatiu del Consell de Menorca -crec-
que ho relacionava perquè possiblement era perquè hi havia
hagut un govern d’esquerres els darrers dotze anys. Jo li voldria
dir que no crec que sigui aquest el motiu perquè jo li podria
parlar, per exemple, d’un ajuntament on fa vint anys que
governa el PP, com és l’Ajuntament de Llucmajor, amb un
pressupost més petit que el del Consell de Menorca, i té un
romanent de tresoreria de menys 10 milions d’euros. Per tant,
no és ben bé una qüestió de si és d’esquerres o és de dretes. La
cosa va d’una altra manera. 

Crec que l’important és saber amb què es gasten els doblers,
si la millora dels ciutadans ha anat a revertir als ciutadans o ha
anat a parar a altres bandes, per exemple, en aquest poble del
qual li parlava algunes d’aquestes coses són als jutjats a punt de
condemna i altres no. Per tant, és això. Les subvencions és ver
que el síndic de comptes un any i un altre ho diu que no han de
ser... ell no diu a dit, ell diu directes. També és veritat que hi ha
algunes coses que fa vint anys o vint-i-cinc a les quals s’ha
donat suport per part de les institucions a través d’un conveni,
que en algun moment es pot haver abusat d’aquestes
subvencions a dit, jo crec que ho podem compartit tots, no
només a Menorca sinó que segurament molt més a prop d’aquí,
però també és ver que hi ha algunes coses que funcionen, que
són un atractiu turístic, que són uns serveis als ciutadans, que tal
vegada és que no varen fer bé la Llei de subvencions, que la
institució pugui donar una subvenció, no sé, a l’Auditòrium de

Palma en el moment en què només hi havia un o a certes entitats
que fan un festival de música que s’ha fet internacional, s’ha de
poder donar i això no és malversar els fons és simplement no
acabar d’engirgolar bé el que diu la llei. Per ventura ens hem de
plantejar entre tots fer un canvi de legislació. Entre això i
algunes ajudes a segons quines entitats, que han acabat on han
acabat, hi ha un terme mig. Crec que vostè és prou intelAligent
per no caure en aquestes coses. 

I res més. Supòs que ell ha de defensar un moment o l’altre
la seva proposta de resolució, però si la defensa o la presenta li
direm que hi donarem suport i, si no, ens n'anirem a casa nostra
tan contents.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Camps, té la paraula.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, la proposta, efectivament
hi ha una proposta, i és que ens donam per assabentats dels
continguts dels informes dels comptes generals dels consells de
Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, de l’exercici
2008, i que instam les institucions implicades a assumir les
recomanacions que s'hi contenen. Jo crec que és una proposta
que tothom comparteix i amb la qual tots hi podem estar
d’acord. Però, sí, bé, he volgut fer abans unes petites pinzellades
sobre alguns aspectes que em semblen importants, és a dir...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, jo voldria que vostè sapigués de la bondat
d’aquesta presidència perquè no li tocava intervenir. Jo li he
donat la paraula...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Ah, no?

EL SR. PRESIDENT:

No, no, ja està bé, hi havia hagut totes les intervencions...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Ah, bé.
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EL SR. PRESIDENT:

... però jo li don quinze segons per acabar...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No, no, idò ja està, passam a votació, ja està.

EL SR. PRESIDENT:

No s’apuri. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No, ja està, ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Ara passam a la votació d’aquesta proposta. Per
tant, crec pel que s'ha dit es pot aprovar per unanimitat o per
assentiment. Molt bé, queda aprovada. 

I, no havent-hi més punts a l’ordre del dia, s’aixeca la sessió
i fins a la propera.

Moltes gràcies a tots.
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