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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió de la comissió, es produeix alguna
substitució?, que crec que sí.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sí, bones tardes, Aina Aguiló substitueix Óscar Fidalgo.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Alguna més, alguna substitució més? No.

I. Debat de l'escrit RGE núm. 3473/11, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet l'informe 62/2011 agregat dels comptes generals de
les entitats locals corresponent a l'exercici 2008.

Idò, passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix
en el debat de l’escrit RGE núm. 3473/11, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual
es tramet l’informe 62/2011, agregat dels comptes generals de
les entitats locals corresponent a l’exercici del 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 també; i de l’IlAlma.
Sra. Catalina Rotger Fullana, secretària general.

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. L’informe agregat dels
comptes generals de les entitats locals de l’exercici 2008 va ser
aprovat pel Consell de la Sindicatura el dia 8 de setembre del
2011 i tramès, tot seguit, a les entitats afectades per la
fiscalització i també al Parlament. És el tercer informe sobre els
comptes del sector local des que es va posar en marxa la
plataforma telemàtica de rendició conjunta amb el Tribunal de
Comptes i altres òrgans autonòmics de control extern, que va ser
el primer exercici del 2006 el que es va fiscalitzar d’aquesta
forma.

Segons l’article 18 del Reglament de règim interior de la
Sindicatura, anualment s’ha d’aprovar un informe sobre la
rendició de comptes per part de les entitats que integren
l’administració local de les Illes Balears. Com saben, aquest
informe no pretén un exhaustiu examen individualitzat de tots
i cadascun dels comptes municipals, sinó que es tracta d’una
revisió limitada dels estats i comptes presentats dels quals se
n’extreuen determinades dades per a la seva agregació i
comprovació. La seva finalitat és comprovar la rendició dels
comptes i donar una visió general, panoràmica, de la situació
econòmica del conjunt d’entitats locals de les Illes. Per això,
aquesta visió serà més exacta com major nombre d’entitats
hagin retut el respectiu compte l’any que correspongui.

L’examen detallat de l’activitat econòmica financera d’una
o diverses corporacions és objecte dels corresponents informes
específics en el marc del programa anual d’actuació de la
Sindicatura. En aquest sentit, s’elaboren informes sobre els
comptes dels ajuntaments de població superior a 20.000
habitants i és intenció de la Sindicatura anar incrementant
aquestes fiscalitzacions, de forma que cada any se’n puguin
incloure algunes en el programa d’actuacions. En concret, s’han
aprovat i presentat ja a la comissió informes relatius als
Ajuntaments de Palma, Maó i Eivissa, i avui mateix s’han de
tractar els corresponents als Ajuntaments de Calvià i Manacor,
recentment aprovats. En aquests moments treballam en la
fiscalització dels comptes de l’any 2009 dels Ajuntaments de
Marratxí i Llucmajor, per continuar tot seguit amb els municipis
que els segueixen en població.

Quant a l’àmbit subjectiu de l’informe que ara presentam,
l’informe agregat de l’any 2008, s’ha de dir que està integrat per
75 corporacions locals: 66 ajuntaments, el Consell Insular de
Formentera, entitat representativa del municipi de Formentera
que, a partir de l’any 2008, com també saben, va tenir entitat
pròpia i pressupost propi, 7 mancomunitats i una entitat local
menor, a més de 76 entitats dependents de les anteriors;
d’aquestes entitats dependents, 49 són organismes autònoms i
24 societats mercantils de capital íntegrament municipal. En
total, doncs, 151 entitats, en lloc de les 153 que hi havia l’any
2007.

D’acord amb les seves finalitats i objectius, l’informe es
divideix en els següents apartats: el primer apartat tracta sobre
la rendició de comptes per tal de determinar les entitats que han
aprovat i retut el compte i si ho han fet en termini. Com ja he
tengut ocasió d’exposar-los és aquest un tema al qual la
Sindicatura dedica importants esforços, per tal d’aconseguir que
totes les entitats formulin, aprovin i retin en termini els comptes
anuals. Vull reiterar aquí la nostra disposició a colAlaborar amb
l’adopció de mesures per tal que aquest desideràtum pugui ser
realitat en el sentit que vàrem detallar a la moció tramesa al
Parlament en el seu moment.

La segona part de l’informe conté una sèrie de dades
agregades obtingudes dels comptes retuts, presentades a nivell
autonòmic, per illes i per estrats de població. En aquest cas,
cada tipus d’entitat té el seu apartat, i així es parla
d’ajuntaments, mancomunitats, entitat local menor, organismes
autònoms i societats mercantils municipals. També hi ha un
apartat per als ajuntaments amb població superior als 20.000
habitants, els quals, atès el seu poblacional i econòmica, se’ls
dedica una atenció especial.

El següent apartat es refereix a les incidències dels estats
que integren els comptes generals, on una aplicació de la
Plataforma de rendició telemàtica realitza una sèrie de
comprovacions i validacions que serveixen per a la redacció
d’aquesta part de l’informe. És a dir, comprovació d’un estat
amb un altre van donant-se determinades incidències i
irregularitats que van sortint en aquest apartat. En el tom II,
annexes, es detallen aquestes incidències i hi figuren uns
quadres en els quals, de forma resumida, es mostren els resultats
per a cada corporació local. A més hi ha una fitxa per a
cadascuna d’aquestes amb les principals dades econòmiques i
financeres.
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L’informe continua amb unes conclusions on hi figuren de
forma resumida les principals dades. Hi trobaran també una
sèrie d’indicadors extrets dels comptes dels 12 ajuntaments de
més de 20.000 habitants, als quals, com ja he dit i com poden
comprovar amb l’informe, se’ls dedica un apartat específic.

Un total de 14 recomanacions, derivades de les observacions
anteriors, posen fi al treball.

Ara, si el Sr. President ho autoritza, el síndic Sr. Tugores,
que n’ha dirigit la fiscalització, els exposarà de forma resumida
els principals aspectes de l’informe.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, té la paraula per fer-ho.

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 62/2011, agregat dels comptes generals
de les entitats locals corresponent a l’exercici 2008, que va ser
aprovat pel Consell de la Sindicatura el 8 de setembre del 2011
i tramès a les entitats fiscalitzades i al Parlament, pròximament
es trametrà al Tribunal de Comptes.

Aquest informe no és un examen exhaustiu de cadascun dels
comptes retuts, sinó una revisió limitada dels comptes
presentats dels quals se n’extreuen determinades dades per a la
seva anàlisi. L’àmbit subjectiu d’aquest informe són 151
entitats, en lloc de les 153 que hi havia l’any 2007 i, a més, s’ha
de tenir en compte que aquí s’hi inclouen exclusivament les
entitats que tenen una participació del cent per cent per part dels
75 ens locals principals.

El primer apartat tracta sobre la rendició de comptes,
element fonamental per a la transparència de la gestió pública;
malgrat la seva importància, tan sols 4 corporacions, un 5,6%
del total, varen retre en termini els comptes de l’exercici 2008.
I onze mesos més tard, quan es varen iniciar els treballs de
redacció d’aquest informe, encara faltaven tres ajuntaments per
retre, per la qual cosa hi figuren 72 entitats locals principals, si
bé és de destacar que els ajuntaments que han retut representen
el 99,2% de la població i el 98,1% del pressupost total, ja que
els de menys població són els que tenen més dificultats de retre
i els que més ajuda necessiten.

El 96% de les corporacions locals va retre els comptes, la
qual cosa representa un increment significatiu respecte dels
exercicis anteriors, i així varen només tres ajuntaments els que
no havien retut el compte general a la data de tancament,
incomplint l’obligació establerta a la Llei d’hisendes locals, en
concret són els municipis d’Algaida i Estellencs que a la data
d’aprovació de l’informe no havien tramès el compte general,
i Sineu que va trametre el compte després de la data de
tancament dels treballs, per la qual cosa tampoc no figuren les
seves dades en aquest informe.

És important assenyalar que la data límit de rendició del
compte general 2008 va ser el 6 de novembre del 2009 i que la
data en què es va tancar la introducció de dades, per tal de poder
redactar l’informe, va ser el 30 de setembre del 2010, per tant
les entitats varen disposar, a més dels deu mesos de termini que
estableix la llei, d’un termini addicional d’onze mesos més per
retre els comptes. El retard mitjà en la rendició és
d’aproximadament vuit mesos sobre el termini legal i no és
exclusiu d’aquesta obligació; així, la majoria de corporacions
locals incompleixen els terminis que fixa la llei per a les
diferents fases del cicle, com són l’aprovació del pressupost
inicial, la seva liquidació i la tramitació de l’aprovació del
compte general.

La Sindicatura, ara que la rendició s’aproxima al cent per
cent, s’ha marcat com a objectiu aconseguir que les entitats
locals retin en termini, com ja us vàrem informar a la darrera de
les nostres compareixences. I per aquest motiu, entre d’altres
actuacions, volem destacar l’actualització mensual al nostre
portal web del llistat d’ens que no han retut el compte general,
amb l’objectiu que tots els ciutadans n’estiguin informats. S’ha
de destacar que tan sols 12 comptes generals d’exercicis entre
el 2003 i el 2009, corresponent a 6 ajuntaments, quedaven
pendents de retre el passat 31 d’octubre.

Un dels objectius de l’informe és presentar una visió
conjunta sobre l’estat econòmic i financer del sector públic local
balear, i així, la segona part de l’informe conté les dades
agregades dels principals estats comptables i les ràtios i els
indicadors obtinguts dels comptes retuts i presentats a nivell
autonòmic per illes. En aquest cas, cada tipus d’entitat té el seu
apartat i així es tracten de forma successiva ajuntaments,
mancomunitats, l’entitat local menor, organismes autònoms i
societats mercantils.

En el cas dels ajuntaments, han estat objecte d’un tractament
més detallat per raó del seu pes, en l’agregat en termes
poblacionals i pressupostaris, els dotze ajuntaments amb la
població superior als 20.000 habitants, com abans ha dit el
síndic major. Respecte dels ajuntaments inclosos a l’informe
s’ha d’assenyalar que han liquidat el pressupost del 2008 amb
un superàvit de 18.682 milers d’euros, però la descomposició
del resultat pressupostari mostra una necessitat de finançament
de 12.251 milers d’euros, d’acord amb el resultat pressupostari
de les operacions no financeres, i que aquest dèficit ha estat
finançat amb un increment significatiu de l’endeutament.

El romanent de tresoreria per a despeses generals és positiu,
però s’ha reduït un 90,5% respecte de l’exercici anterior i per
tant els ajuntaments han hagut de recórrer a l’estalvi d’exercicis
anteriors per finançar la seva despesa durant l’exercici 2008.
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La despesa de personal dels ajuntaments, d’acord amb el
compte del resultat econòmic i patrimonial suposa el 29,6% dels
ingressos i presenta un cost mitjà per empleat de 37.729,10
euros, molt per sobre dels 21.855,30% de les mancomunitats i
dels 31.340,80 euros dels organismes autònoms, però inferiors
als 44.030,30 euros de les empreses públiques.

Per finalitzar aquest apartat d’ajuntaments i recollint una de
les conclusions de l’informe, es pot dir que a l’exercici 2008
presentaven una situació patrimonial sanejada, una solvència a
curt termini correcta i una disponibilitat de tresoreria suficient,
encara que els indicadors que les mesuren empitjoren respecte
de l’exercici anterior.

L’informe també conté informació agregada respecte de
totes les mancomunitats de les Illes, les 7 varen retre el cent per
cent. Dels organismes autònoms actius, 48 varen retre comptes
sobre el total de 49, un 98%, i societats mercantils cent per cent
municipals, 24 sobre 27, un 88,9%.

A l’informe es va una anàlisi del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i el resultat és que la meitat dels
ajuntaments i una mancomunitat estaven obligats a presentar un
pla econòmic i financer de reequilibri.

La Plataforma de rendició, a més de ser la porta d’entrada
dels comptes generals, és una eina de validació dels mateixos
tant pel contractant com per la Sindicatura. Els resultats de les
seves comprovacions serveixen de base per a la redacció del
tercer apartat de l’informe, relatiu a les incidències que es
detallen en el tom II de forma resumida, a més de l’apartat
dedicat a annexes, en els quals es detallen amb uns quadres els
resultats per a cada corporació local, a més d’una fitxa per a
cadascuna d’aquestes, on es mostren les seves principals dades
econòmicofinanceres i pressupostàries. Al final d’aquest tom II
hi figuren les alAlegacions presentades per quatre ajuntaments.

L’apartat cinquè de l’informe recull les conclusions que
s’extreuen de la revisió limitada efectuada sobre els comptes
retuts, sobre les quals a la vegada es formulen 14 recomanacions
entre les quals podem destacar les següents: que la rendició de
comptes constitueixi un objectiu prioritari per a les entitats
locals, no obstant no solament com a exigència legal sinó com
a forma de transparència en la gestió dels fons públics; que
l’aprovació i la rendició telemàtica del compte es realitzi en
temps i forma; que la informació continguda sigui la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de
l’execució del pressupost de l’entitat; que es calculin més
acuradament les previsions i crèdits inicials per evitar
modificacions pressupostàries; que evitin l’aprovació recurrent
d’expedients de reconeixement extrajudicials de crèdit; que
analitzin les causes de les dificultats per calcular els ingressos
i dotin les mesures necessàries per tal de potenciar la seva gestió
i recaptació; que potenciïn les àrees d’administració,
comptabilitat i gestió econòmica i financera i pressupostària així
com el control intern per tal d’aconseguir els objectius de les
recomanacions detallades en els paràgrafs anteriors.

Abans d’acabar, els vull donar una bona notícia, que ahir,
dia 7 de novembre, vàrem superar una fita en la rendició en
termini que tenia l’any 2003 en el qual s’havien retut 13 ens, ja
que a l’exercici 2010 l’han retut 22 entitats. Per aquest motiu,
m’agradaria assenyalar quins són aquests ens que han fet aquest
esforç i esperam que serveixi d’exemple per als que no ho han
fet, són els ajuntaments següents: Alcúdia, Artà, Bunyola,
Campos, Ciutadella de Menorca, Costitx, Es Castell, Es
Mercadal, Esporles, Ferreries, Lloret de Vista Alegre, Lloseta,
Maó, Montuïri, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de Sa
Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Eulàlia del Riu i
Santanyí, a més de les mancomunitats Migjorn de Mallorca i Pla
de Mallorca i l’entitat menor de Palmanyola.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, moltes gràcies, Sr. Tugores i Sr. Mas.

Passam al torn de formular preguntes dels grups. Pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Únicament, com és habitual, donar
les gràcies al síndic major i a tots els síndics i a la secretària
general que acompanyen, per haver vengut aquí a explicar-nos
aquests dos informes, hem entès, un de general que inclou
bastants entitats locals, i després hi ha l’altre.

Únicament repetir que aquí nosaltres apreciam molt aquests
informes clars, rigorosos,  com ja hem vist en anteriors
ocasions, es repeteixen aquest tipus d’informes que per als
diputats, almanco per al Grup Socialista, són molt interessant a
l’hora d’anar veient aquelles qüestions que afecten els
municipis, en aquest cas les entitats locals.

Crec que allò seu seria, com ja ha dit el síndic que ha
intervingut, que tots els ajuntaments prenguin com a norma
habitual aquesta rendició de comptes, que no sigui aquest
esforç, m’imagín, titànic d’anar demanant, que m’ho puc
imaginar, que això ja s’hagi acabat, que ho vagin fent i jo crec
que ells ho veuran en la mesura que els ajuda, en això també hi
estic d’acord, que els ajuda a ells mateixos a posar-se al dia i a
fer aquest examen, perquè quan un ret comptes precisament fa
un examen, aquest examen que ja fan en primer lloc als
ajuntaments, que serveixi per millorar la seva gestió. Perquè tota
aquesta feinada que fan la Sindicatura i la que també fan els
ajuntaments per retre aquests comptes no té sentit si no és per
millorar, per aprendre de les equivocacions i per anar cada
vegada fent-ho millor.

Únicament, repetir, donar les gràcies i encoratjar que seguiu
amb aquesta feina seriosa i rigorosa que feis.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Per part del PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, president. També moltes gràcies a la
Sindicatura per ser aquí present i per explicar-nos, no només per
explicar-nos, sinó per la tasca que duen a terme amb l’informe
que lliuren al Parlament, tot i que després ens ho expliquen
d’una manera més resumida, però són informes que queden.

És evident que els ajuntaments, i així ho posen de manifest,
són els que més ajuda necessiten a l’hora de millorar la gestió
i especialment els més petits, i aquests informes segur que
ajudaran a millorar. Hi ha alguns temes que es repeteixen tant
a ajuntaments com a consells insulars i fins i tot en els governs
algunes coses que són perfectament millorables, que supòs que
amb el dia a dia i més aviat, esperam que més aviat que tard, es
vagin arreglant.

Aquests informes, amb aquestes conclusions i especialment
quan es diuen quines són les mancances i les deficiències, crec
que ha de fer que els gestors de cada una de les administracions
intentin o intentem entre tots fer-ho millor.

Per tant, reiterar una vegada més les gràcies per la tasca de
la Sindicatura.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement felicitar la
Sindicatura de Comptes pels informes que ens tramet de forma
contínua. Respecte d'aquest, l’informe de l’agregat dels
ajuntaments de Balears, a mi m’agradaria que ens fixéssim en
diverses qüestions. Una qüestió és, clar, parlam de l’any 2008
i es comencen a notar uns indicis de crisi econòmica perquè
veim que la ràtio en solvència empitjora, la disponibilitat dels
ajuntaments empitjora, és a dir, comença a notar-se ja una crisi
econòmica, veim com el 50%, com molt bé ha dit, no complia
el principi d’estabilitat pressupostària. És a dir, veim ja un inici
de crisi que ara veurem amb els informes posteriors, segurament
el 2009 encara serà pitjor i el 2010, però bé, ja veim una
radiografia d’una situació de l’any 2008 com ja hi havia uns
inicis de crisi econòmica.

També veim que hi ha hagut un esforç per part de la
Sindicatura que es vagin presentant aquests informes, que
només quedin tres ajuntaments és una bona notícia. Veim com
hi ha una evolució en positiu, si en el del 2010 són 22 que ho
han presentat en temps i en forma, idò un altre èxit pel qual hem
de felicitar a la Sindicatura. 

Per tant, en aquests aspectes crec que són informes molt
clarificadors de la situació i molt útils per a la feina que feim
nosaltres aquí en el Parlament perquè ens donen informació de
com es viu la situació, en aquest cas en els ajuntaments, però el
mateix podríem dir respecte dels informes del Govern balear i
d’altres administracions. 

Per tant, felicitam la Sindicatura, que continuï amb aquesta
tasca, que continuï insistint als ajuntaments perquè presentin en
temps i en forma els seus comptes i simplement açò, agrair-li la
seva funció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. En torn de rèplica, no sé si el
síndic o alguna de les persones que l’acompanya vol intervenir,
sí? Idò, té la paraula el Sr. Mas.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Jo més que res per seguir un
poc en la mateixa línia d’apropar els informes i intentar que
siguin el més ràpid possible els he de dir que ja estam fent feina,
bastant avançada, en l’informe agregat del 2009, és a dir, el del
2007 es va presentar fa relativament poc mesos, avui acabam de
presentar l’informe agregat del 2008 i el del 2009 ja l’hem
emprès i està, com aquell que diu, a punt també de sortir per
alAlegacions als ajuntaments i s’ha aprovat d’una manera molt
ràpida, de forma que s’aproparan cada vegada més. 

De les intervencions d’abans vull ressaltar el fet que hi ha
hagut un parell d’expressions que crec que són precisament el
bessó de la qüestió. S’ha parlat de radiografia, aquest informe
es pretén que sigui una radiografia i la radiografia per si mateixa
no és útil si no li treim el profit, és a dir, si no, és un quadre que
penjam. És una radiografia útil en el sentit que és rigorosa i amb
els nombres vertaders, no és un pressupost que es farà sinó que
s’ha fet i que s’ha exercit i que s’ha executat. Com més fidels
siguin els comptes a la gestió econòmica vertadera més útil serà
la radiografia.

Un altre aspecte que també s’ha dit i que crec que val la
pena destacar és que això serveix per millorar la gestió, és a dir,
al final si la Sindicatura fa un esforç per aconseguir que els
ajuntaments retin els comptes en temps, si es fa l’informe no és
per tenir simplement una edició que valgui la pena sinó que
després el gestor, i en aquest cas aquí els diputats, puguin
conèixer molt més bé com funcionen, com són i com és la
situació del dia a dia per poder prendre decisions de gestió. Jo
crec que sense informació és impossible fer gestió. I aquesta
informació se suposa que és una informació la més fiable
possible, la més exacta possible i també, i amb això acabaré,
volem que sigui tan propera en el temps com sigui possible
perquè parlam del 2008, no és que estigui molt enfora, però com
també acaba de comentar el síndic Sr. Tugores, s’han retut els
comptes o més ben dit l’informe s’ha començat amb onze mesos
de retard sobre el termini que teníem de rendició, no perquè la
Sindicatura no ho fes sinó perquè no teníem els comptes per
retre, vaja, els comptes retuts.
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Aleshores, si aconseguim, com també ha avançat ell, que
cada vegada més els comptes siguin més en temps i més
complets i més exactes, podrem fer l’informe més aviat de
forma que el puguin tenir tant el Parlament com els ajuntaments
més aviat a la seva disposició. I una cosa que també ja s’hauria
de començar a pensar, el que passa és que jo crec que això
encara és un desideràtum per a més enfora, és reduir el termini
de rendició. És a dir, ara hem d’intentar aconseguir que es reti
en termini que són deu mesos des que es tanca l’any o des que
acaba l’any, però hauríem de modificar la Llei d’hisendes locals
perquè els deu mesos són de quan es feia tot amb bolígraf, a
principis del segle XX o a finals del XIX, diria jo; aleshores, ara
que tenim tecnologia se suposa que això hauria de ser molt més
senzill i molt més ràpid, per tant ens hauríem de començar a
pensar, que ja hi ha iniciatives a altres comunitats autònomes,
i això és l’Estat que ho ha de fer modificant la Llei d’hisendes
locals, però anar a aquesta qüestió, que fos molt més ràpid de
manera que pràcticament, com aquell que diu, quan acabàs l’any
següent l’informe estigués fet sobre l’any anterior. Seria l’ideal,
perquè ara feim el 2008 quan acabam el 2011, és a dir, anam
amb tres anys de retard.

Simplement volia fer aquestes tres o quatre puntualitzacions
o més que puntualitzacions seguir en la línia que vostès ja han
manifestat i a part d’això agrair-los també l’acollida i l’atenció
que presten a l’informe. Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. No sé si hi ha alguna intervenció?
No. 

II. Debat de l'escrit RGE núm. 4003/11, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet l'informe 63/2011 del compte general de
l'Ajuntament de Calvià corresponent a l'exercici 2008.

Idò si els pareix passarem al segon punt de l’ordre del dia
que consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 4003/11,
presentant per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
mitjançant el qual tramet l’Informe 63/2011, del compte general
de l’Ajuntament de Calvià corresponent a l’exercici 2008. Té la
paraula l’Hble. Sr. Pere Antoni Mas.

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

Moltes gràcies. L’informe número 63 de l’any 2011 del
compte general de l’Ajuntament de Calvià de l’exercici 2008 va
ser aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes dia 6
d’octubre de 2011 i tramés tot seguit al Parlament i a
l’ajuntament. Com ja els he comentat aquest informe respon a
la iniciativa d’examinar la gestió econòmica financera dels
municipis amb població superior als 20.000 habitants de manera
que el compte general d’aquests ajuntaments siguin analitzats
regularment com a forma de complementar la informació que
ofereixen els informes agregats als quals ens referíem fa un
moment.

La població dels dotze municipis que integren aquesta
categoria, és a dir, els de més de 20.000 habitants representa un
poc més del 70% dels habitants de tota la comunitat autònoma,
mentre que la suma dels seus pressuposts va ser
aproximadament el 67% del total, és a dir, dues terceres parts.
D’aquí la importància de concentrar la fiscalització en aquests
ajuntaments que són, per ordre decreixent de població: Palma,
Calvià, Eivissa, Manacor, Llucmajor, Marratxí, Santa Eulària
del Riu, Inca, Ciutadella de Menorca, Maó, Sant Josep de Sa
Talaia i Sant Antoni de Portmany. És a dir, sis municipis de
l’illa de Mallorca, quatre d’Eivissa i dos de Menorca.

En concret, l’informe que ara presentam es refereix a
l’Ajuntament de Calvià i a l’exercici 2008, és a dir, el mateix de
l’informe agregat que hem vist fa uns segons, havent-se realitzat
el treball de camp per a aquest informe durant l’any 2010 un
cop retut el compte per part de la corporació. A l’informe, a part
de la introducció, es divideix en cinc apartats dedicats a l’anàlisi
de l’Administració General, és a dir, a l’ajuntament pròpiament
dit, a les seves entitats dependents. Un altre apartat és sobre
l’empresa Calvià 2000 Societat Anònima, pel seu important pes
en el si de la gestió municipal. Un altre apartat es refereix a les
subvencions i també a la contractació. A més, inclou uns estats
agregats i els quadres i les fitxes necessaris per a la seva
comprensió. La metodologia i presentació és molt semblant a la
que segueixen els informes sobre els comptes anuals de la
comunitat autònoma de forma habitual, i també dels consells
insulars i de la Universitat, és a dir, un informe estàndard en
aquest sentit. 

L’àmbit subjectiu abasta: l’Ajuntament de Calvià,
l’organisme autònom Institut Municipal d’Educació i
Biblioteques, les societats mercantils Calvià 2000 Societat
Anònima, Llar de Calvià Societat Anònima i Limpiezas Costa
de Calvià Societat Anònima; dues fundacions que són la
Fundació Calvià 2004 i la Fundació Calvià Jove, i dos
consorcis: el Consorci Mirall Calvià i el Consorci Centre de
Tecnificació Esportiva de Calvià. És a dir, en total nou persones
jurídiques són l’àmbit subjectiu de l’informe.

Finalment, l’informe conté 51 recomanacions i s’adjunten
25 quadres i 8 fitxes individualitzades. Per tal de detallar ara els
principals aspectes de l’informe, i si el president ho autoritza,
intervendrà el síndic Maties Tugores que ha estat qui ha dirigit
aquesta fiscalització.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Idò, 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 ara, com ha dit el
síndic major, l’Informe 63/2011, del compte general de
l’Ajuntament de Calvià corresponent a l’exercici 2008, que va
ser aprovat a la data ja esmentada pel síndic major i tramés a
l’Ajuntament de Calvià i al Parlament. Pròximament es trametrà
al Tribunal de Comptes.
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L’informe conté un total de 51 recomanacions per a la
millora de la gestió econòmica financera: 25 a l’administració
general, 14 a les entitats dependents, 7 en matèria de
subvencions i 5 en matèria de contractació. A l’informe
s’adjunten 5 estats agregats així com els annexos, que ja ha
comentat el síndic major, a més s’han adjuntat les alAlegacions
formulades també per l’Ajuntament de Calvià. 

L’àmbit subjectiu que abasta l’informe inclou l’Ajuntament
de Calvià i les seves entitats dependents, que també ja ha
detallat el síndic major, i per tant ja no en faig més menció.
Quant al balança de situació es detallen 52 incidències i 12
recomanacions, presenta un total d’actiu de 258 milions d’euros,
263 milions d’euros l’any 2007. És a dir, una reducció de
l’1,9%. Aquest document s’ha presentat desquadrat amb una
diferència, entre el total de l’actiu i el total del passiu, de 108
milers d’euros.

La suma total dels deutors és de 47 milions d’euros, 56
milions d’euros l’any 2007. La tresoreria presenta un saldo de
31 milions d’euros, 12 milions d’euros menys que en el
tancament de l’exercici anterior. Els creditors a llarg termini, 59
milions d’euros, 57 milions d’euros el 2007, que són
fonamentalment deutes amb entitats de crèdit. L’endeutament
viu de l’ajuntament al tancament de l’exercici és de 82 milions
d’euros, 78 milions d’euros el 2007, dels quals 23 milions
d’euros són a curt termini. 

L’abast de la revisió s’ha vist reduït per una sèrie de
limitacions en la realització de la fiscalització. Els epígrafs
afectats per aquestes són l’immobilitzat no financer i una part de
les partides que integren els creditors no pressupostaris i altres
creditors. A més, l’ajuntament no va aportar una relació
certificada de les operacions vigents amb entitats financeres ni
un informe sobre la situació dels plets, litigis, demandes i
reclamacions contra l’ajuntament com tampoc els interposats
per aquest que s’estiguessin tramitant. 

En aquest apartat la Sindicatura recomana principalment
confeccionar un inventari de béns i drets de conformitat amb la
legislació patrimonial, analitzar i regularitzar els epígrafs
corresponents als deutors i creditors, registrar la situació
corresponent a les cessions de crèdit i descriure en la memòria
l’existència dels compromisos derivats d’aquestes i -la darrera-
analitzar i conciliar els saldos amb les entitats dependents. 

Sobre la liquidació del pressupost hi ha 30 incidències i 6
recomanacions. El pressupost general inicial agregat puja a 134
milions d’euros: 93 milions d’euros per a l’administració
general, 6 milions d’euros per a l’organisme autònom, i 35
milions d’euros com a previsió de despeses de les societats
mercantils íntegrament participades, sense tenir en compte els
ajuts de consolidació, cosa que suposa un increment del 5,3%
sobre el pressupost inicial de l’exercici 2007.

Els crèdits inicials del pressupost de l’Administració
General s’incrementen en 41 milions d’euros, que és un 43,8%,
mitjançant 48 expedients de modificació de crèdits, resultant
uns crèdits definitius de 134 milions d’euros. Les
recomanacions més importants en aquest apartat són les
següents: vetllar per l’adequada ordenació i instrucció dels
expedients de modificació de crèdit, acreditar de manera adient
a la memòria justificativa dels expedients de crèdits
extraordinaris i suplement de crèdit, la necessitat de tramitar
l’expedient dins l’exercici corrent i evitar el reconeixement
d’obligacions mitjançant el procediment del reconeixement
extrajudicial de crèdits.

L’execució del pressupost d’ingressos és del 76,2%,
percentatge inferior al de l’any 2007 que era un 79,1%. Aquesta
disminució és deguda al fet que les previsions definitives de
l’exercici 2008 inclouen 31 milions d’euros corresponents al
romanent de tresoreria que finança la major part de l’import de
les modificacions pressupostàries tramitades durant l’exercici.
Del total dels drets reconeguts el 66,4% procedeix dels recursos
propis, l’11,9% de l’Estat, el 14,9% de la CAIB i el CIMA i el
6,8% de l’endeutament.

Pel que fa a despeses l’execució pressupostària és del
78,8%, percentatge superior al de l’any 2007 que era un 76,5%.
Les despeses de personal representen el 25,9% del total
d’obligacions reconegudes.

Quant al resultat pressupostari d’exercicis és negatiu per un
import de 3 milions d’euros i el resultat pressupostari ajustat
resulta positiu per un import de 617 milers d’euros. 

El romanent de tresoreria per a despeses generals és negatiu
per un import de 8 milions d’euros, si bé s’hauria d’ajustar com
a mínim en un milió d’euros per saldos dels deutors cobrament.
A més, tot i que el romanent de tresoreria per a despeses
generals resulta negatiu, no consta que l’ajuntament hagi
adoptat cap de les mesures previstes a l’article 193 d’hisendes
locals. La Sindicatura recomana que es prenguin les mesures
oportunes per corregir aquestes incidències.

Pel que fa a l’estabilitat pressupostària, la liquidació dels
pressuposts de 2008 de l’ajuntament la incompleix ja que els
ingressos dels capítols 1 a 7 són inferiors a les despeses dels
capítols 1 a 7 en 6 milions d’euros, situació que empitjora si es
practiquen els ajuts, segons els criteris del 195. D’acord amb el
percentatge del 4,8% dels ingressos no financers consolidats que
per a l’exercici 2008 es va acordar per a les entitats locals,
l’Ajuntament de Calvià hauria d’haver presentat un pla
econòmic financer a mig termini per corregir la situació de
desequilibri.

L’informe de la Sindicatura també posa de manifest que
l’ajuntament no ha retut, adjunt al compte general, la memòria
justificativa del cost i del rendiment dels serveis públics ni la
memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius
programats amb indicació dels prevists i dels assolits. 

Respecte de les entitats dependents i vinculades és de
destacar un total de 9 incidències i les recomanacions
subsegüents: realitzar conciliacions periòdiques de les
transferències i dels saldos pendents entre les entitats
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dependents i l’ajuntament i reconèixer el dret de cobrament
respecte d’aquest de forma simultània. 

Quant a la societat mercantil Calvià 2000, SA, per la seva
importància s’ha dedicat un apartat de l’informe a aquesta
societat i a la seva filial Limpiezas Costa de Calvià, SA.
Aquesta societat té un estat de previsió de despeses i d’ingressos
per a l’exercici 2008 per un import de 32 milions d’euros, xifra
que representa el 29,4% del pressupost total consolidat de
l’Ajuntament de Calvià. El balanç de situació consolidat al
tancament de l’exercici de Calvià 2000 SA i la seva filial
presenta un actiu total de 43 milions d’euros. La societat
presenta un fons de maniobra negatiu de 13 milions d’euros,
situació que posa de manifest una situació de desequilibri
financer a curt termini. 

Els passius financers consolidats al tancament de l’exercici
presenten un saldo de 10 milions d’euros del quals 2 milions
d’euros són a curt termini. El compte de pèrdues i guanys
consolidat presenta un resultat positiu de 58 milers d’euros.
Entre les despeses -28 milions d’euros- destaquen les de
personal, 15 milions d’euros, que representen el 51,8% del total
i els aprovisionaments, 8 milions d’euros, que suposen el 27,4%
del total. 

Pel que fa a les subvencions és destacable l’import de 2.292
milers d’euros d’obligacions reconegudes, de les quals un 66%
eren de subvencions en convocatòria i un 19,6% de concessió
directa. Sobre els 23 expedients fiscalitzats, que representen el
50,4% de l’import d’aquestes subvencions, el nombre
d’incidències en aquest apartat és de 73 i de recomanacions 7,
de les quals destaquen les següents: elaborar el pla estratègic de
subvencions i un sistema de control i avaluació dels resultat de
la seva aplicació; portar un registre de subvencions com a
instrument de publicitat, transparència i control; determinar amb
precisió a l’objecte la finalitat perseguida i els criteris de
valoració de les solAlicituds presentades; deixar constància, si
escau, de la realització de la fiscalització prèvia de la despesa
així com del certificat d’existència de crèdit; efectuar un estricte
seguiment dels resultats obtinguts i de la justificació dels ajuts
atorgats.

Quant a la contractació administrativa, és destacable el total
de contractes adjudicats durant l’any 2008 per 22.368 milers
d’euros amb 130 expedients generadors de despeses i 3
generadors d’ingressos, per un total de 339 milers d’euros.

Els contractes adjudicats en períodes anteriors amb execució
en aquest exercici que també s’han revisat, que inclou 118
expedients dels quals 112 resulten generadors de despeses amb
un import d’execució en el període fiscalitzat de 15. 999 milers
d’euros. 

Els sis expedients restants resulten generadors d’ingressos
per un import de 65 milers d’euros. En total són 251 expedients,
dels quals s’han fiscalitzat 31 expedients per un import
adjudicat de 14 milions d’euros i que, dels adjudicats a
l’exercici 2008, representen el 48,9% del seu import.

El nombre d’incidències de l’ajuntament és de 30 i els de
Calvià 2000 SA, 13. Les recomanacions són 7, les més
importants són les següents: complir les actuacions relatives a
l’informe previ sobre el preu del contracte, l’existència de crèdit
adequat i suficient i la fiscalització prèvia de l’expedient en tots
aquells procediments generadors de despeses; justificar
adequadament la necessitat que es pretén satisfer amb la
prestació objecte del contracte, així com el procediment i la
forma d’adjudicació elegits; complir els terminis dels
procediments de publicitat, comunicacions i notificacions, així
com la remissió de les dades relatives als contractes a l’òrgan de
control extern.

Quant a la contractació corresponent a Calvià 2000 SA, la
Sindicatura recomana aprovar unes instruccions internes en
matèria de contractació, a les quals quedin definits i detallats
tots aquells aspectes que preveu la normativa vigent, en especial
per deixar constància del conjunt d’actuacions realitzades a la
fase de preparació del procediment. 

L’informe acaba amb els estats agregats i el resultat
pressupostari conjunt, els annexos dels quadres i fitxes
individuals i les alAlegacions presentades per l’ajuntament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tugores.

III. Debat de l'escrit RGE núm. 4004/11, presentat per
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
trameten l'informe 64/2011 del compte general de
l'Ajuntament de Manacor corresponent a l'exercici 2008.

Havíem comentat amb els portaveus que, si els sembla bé,
els síndics ara a continuació faran l’exposició del punt de
Manacor i després ho resolem amb una intervenció. Sí? 

Idò, 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. Toca ara idò presentar
l’informe núm. 64/2011 del Compte General de l’Ajuntament
de Manacor de l’exercici 2008.

Aquest informe va ser aprovat pel Consell de la Sindicatura
dia 6 d’octubre del 2011 i tramés tot seguit al Parlament i a
l’ajuntament. Com he dit abans, aquest informe respon a la
mateixa iniciativa d’anar examinant la gestió econòmica
financera dels ajuntaments de major població. La seva
elaboració i estructura són idèntics als ja exposats, ara fa un
moment, sobre l’Ajuntament de Calvià.

En aquest cas, l’àmbit subjectiu ve constituït per
l’Ajuntament de Manacor, quatre organismes autònoms -la
institució pública Antoni Maria Alcover, l’Institut Públic del
Teatre Municipal de Manacor, l’Escola Municipal de Mallorquí
i el Patronat Municipal d’Esports-, també la Societat Empresa
de Serveis del Municipi de Manacor, SA i els consorcis Mirall
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Manacor i Per al Foment de l’Esport de Manacor, és a dir, en
total vuit entitats.

Aquest treball es va realitzar al mateix temps que l’informe
de Calvià, s’han tramitat i s’han anat duent a terme en paralAlel,
conté 44 recomanacions i s’hi adjunten 25 quadres i 7 fitxes
individuals. 

Ara, si el president ho autoritza, el Sr. Tugores els detallarà
també de manera resumida el contingut d’aquest informe.

EL SR. PRESIDENT:

Idò ho farem així. Sr. Tugores, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Presentam ara, com ja ha dit
el Sr. Síndic Major, l’informe 64/2011, del compte general de
l’Ajuntament de Manacor corresponent a l’exercici 2008 que va
ser aprovat pel Consell de la Sindicatura el 8 d’octubre del 2011
i tramés a l’Ajuntament de Calvià, perdó de Manacor, i al
Parlament. Pròximament es trametrà al Tribunal de Comptes.

L’informe conté un total de 44 recomanacions per a la
millora de la gestió econòmica financera, 22 a l’Administració
General, 7 a les entitats dependents, 7 en matèria de
subvencions i 8 en matèria de contractació. 

L’àmbit subjectiu que basa l’informe inclou l’Ajuntament de
Manacor i les seves entitats dependents que no detall, ja que ho
ha fet el Sr. Síndic Major.

Sobre el balanç de situació es detallen 42 incidències i 12
recomanacions, presenta un total (...) de 88 milions d’euros, que
són 85 milions d’euros de l’any 2007 suposant un increment del
2,6%. La suma total dels deutors és de 23 milions d’euros, 25
milions l’any 2007. La Tresoreria presenta un saldo de 9 milions
d’euros, un milió d’euros més que al tancament de l’exercici
anterior. Els creditors a llarg termini, 10 milions d’euros, 12
milions l’any 2007. Són deutes amb entitats de crèdit.
L’endeutament viu de l’ajuntament al tancament de l’exercici és
de 12 milions d’euros, exactament igual que a l’exercici
anterior, dels quals 2 milions d’euros són a curt termini.

L’abast de la revisió s’ha vist reduït per una sèrie de
limitacions en la realització de la fiscalització, els epígrafs
afectats per les limitacions o l’immobilitzat no financer i una
part de les partides que integren els creditors no pressupostaris
i altres creditors. A més, l’ajuntament no va aportar una relació
certificada de les operacions vigents amb entitats financeres,
especialment pel que fa a les cessions de crèdit, ni un informe
sobre la situació dels plets, litigis, demandes i reclamacions
contra l’ajuntament com tampoc els interposats per aquest que
s’estiguessin tramitant.

En aquest apartat la Sindicatura recomana fraccionar un
inventari de béns i drets de conformitat en la legislació
patrimonial, analitzar i revalorar els epígrafs corresponents als
deutors i creditors, registrar la situació corresponent a les
cessions de crèdit i descriure en la memòria l’existència dels
compromisos derivats d’aquestes, analitzar i conciliar els saldos
amb les entitats dependents.

Sobre la liquidació del pressupost de l’exercici 20008 hi ha
30 incidències i 5 recomanacions. El pressupost general inicial
agregat puja a 38 milions d’euros, 36 milions d’euros per a
l’Administració General, 1 milió d’euros per als organismes
autònoms i 0,6 milions d’euros com a previsió de despeses de
la societat mercantil, íntegrament participada sense tenir en
compte els ajuts de consolidació, cosa que suposa una
disminució de 7,7% sobre l’inicial de l’exercici 2007.

Els crèdits inicials del pressupost de l’Administració
General s’incrementen en 19 milions d’euros, un 53,6%,
mitjançant 24 expedients de modificació de crèdits, resultant
uns crèdits definitius de 55 milions d’euros. 

Les recomanacions més importants en aquest apartat són les
següents: vetllar per l’adequada ordenació i instrucció dels
expedients de modificació de crèdit; acreditar de manera adient
a la memòria justificativa dels expedients de crèdit
extraordinaris i suplement de crèdit la necessitat de tramitar els
expedients dins l’exercici corrent; evitar el reconeixent
d’obligacions mitjançant procediments de reconeixement (...) de
crèdit, a més..., a part l’execució del pressupost d’ingressos és
del 65,9%, percentatge inferior al de l’any 2007, un 80,3%.
Aquesta disminució és deguda al fet que les previsions
definitives de l’any 2008 inclouen 19 milions d’euros
corresponent al romanent de tresoreria que el finança a la
pràctica totalitat de l’import de les modificacions
pressupostàries tramitades durant l’exercici. Del totals dels drets
reconeguts el 66% procedeix dels recursos propis, el 22,2% de
l’Estat, el 6,5% de la CAIB i el CIMA, i el 5,1% de
l’endeutament.

Pel que fa a les despeses, l’execució pressupostària és del
65%, percentatge inferior al de l’any 2007 que era d’un 71,9%.
Les despeses de personal representen el 37% del total
d’obligacions reconegudes.

Quant al resultat pressupostari de l’exercici és positiu en 0,5
milions d’euros i el resultat pressupostari ajustat és de 3 milions
d’euros. El romanent de tresoreria per a despeses generals és de
12 milions d’euros, si bé aquest s’hauria d’ajustar com a mínim
en 4 milions d’euros per saldos de dubtós cobrament i a més,
tampoc no inclou l’ajust total relatiu a l’excés de finançament
afectat. La Sindicatura recomana que es prenguin les mesures
oportunes per corregir aquestes incidències.

Pel que fa a l’estabilitat pressupostària el pressupost inicial
consolidat de l’ajuntament amb els seus organismes autònoms
compleix el principi d’estabilitat pressupostària ja que les
despeses dels capítols 1 a 7 són iguals als ingressos dels capítols
1 a 7. La liquidació del pressupost del 2008 també compleix el
principi d’estabilitat pressupostària ja que els ingressos dels
capítols 1 a 7 són superiors a les despeses dels capítols 1 a 7 en
605 milers d’euros.
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Respecte a les entitats dependents i vinculades és de destacar
un total de 5 incidències i 7 recomanacions, les més destacables
són les següents: realitzar conciliacions periòdiques de les
transferències i dels saldos pendents entre les entitats
dependents i l’ajuntament i reconèixer el dret de cobrament
respecte d’aquest de manera simultània; adoptar les mesures
adients per tal de corregir el desequilibri en el patrimoni net de
la societat mercantil. 

Pel que fa a les subvencions és destacable l’import de 892
milers d’euros d’obligacions reconegudes de les quals un 5,9%
eren de subvencions en convocatòria i un 87,9% de concessió
directa. 

Sobre els 14 expedients fiscalitzats, que representen el
54,7% d’aquestes subvencions, el nombre d’incidències en
aquest apartat és de 49 i 7 recomanacions de les quals destaquen
les següents: elaborar el pla estratègic de subvencions i un
sistema de control i avaluació del resultat de la seva explicació;
portar un registre de subvencions com a instrument de
publicitat, transparència i control; determinar amb precisió
l’objecte, la finalitat perseguida i els criteris de valoració de les
solAlicituds presentades; atorgar subvencions directes únicament
en aquells casos en què estigui realment justificada la raó
d’aconseguir els objectius mitjançant l’exclusió del principi de
concurrència; efectuar un estricte seguiment dels resultats
obtinguts i de la justificació dels ajuts atorgats. 

Quant a la contractació administrativa és destacable el total
de contractes adjudicats durant l’any 2008 per a 37
procediments generadors de despeses amb import adjudicat de
19.549 milers d’euros i un generador d’ingressos per un import
de 18 milers d’euros.

Els contractes adjudicats en períodes anteriors amb execució
en aquest exercici que inclou 36 expedients, dels quals 28
generen despeses amb un import total d’execució al període
fiscalitzat de 6.689 milers d’euros, la resta genera ingressos amb
un import total d’execució de 56 milers d’euros. 

Del total de 74 expedients se n’han fiscalitzat 21 per un
import adjudicat de 44 milions d’euros que representen el
84,1% del total. El nombre d’incidències és de 93 i el de
recomanacions, 8. Les importants són les següents: complir les
actuacions relatives a l’existència de crèdit adequat i suficient
a la fiscalització prèvia de l’expedient en tots aquells
procediments generadors de despeses; justificar adequadament
la necessitat que es pretén satisfer amb la prestació objecte del
contracte, així com el procediment i la forma d’adjudicació
elegits; especificar els mètodes per atorgar les puntuacions
establertes als barems i fixar els criteris de valoració d’ofertes
amb objectivitat, ordenació, claredat i precisió. 

L’informe acaba amb els estats agregats i el resultat
pressupostari conjunt, els annexos de quadres i fitxes
individuals i les alAlegacions presentades per l’ajuntament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tugores. 

Ara sí idò passam a les intervencions dels grups. Per part del
Grup Parlamentari Socialista té paraula, Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull tornar donar les gràcies
per l’exhaustiu detall de l’exposició del síndic, Sr. Tugores,
d’aquests informes de Calvià i de Manacor. 

Vull agrair l’exposició i fer referència que, tant aquests dos
-crec jo o el nostre grup creu- com el de totes les entitats que
hem tengut, abans hem escoltat, serveixen tots a tots els
municipis per millorar la gestió. Crec que aquesta és una de les
conclusions importants de tota aquesta feinada feta, que a tots
els municipis els interessa veure tots els problemes, totes
aquelles deficiències, totes aquelles qüestions on poden millorar
perquè els pot ajudar, a ells mateixos, en la seva gestió.

Gràcies una altra vegada i esperem que fins aviat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Per la seva part té la paraula la
Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies. Vull reiterar l’agraïment per la tasca que es
du a terme, és evident que si bé amb qüestions tècniques els
ajuntaments petits per ventura necessiten més ajuda, també és
cert que en la gestió i les recomanacions tampoc no es fan
massa enfora els ajuntaments més grans que en teoria tenen més
mitjans, però sí que és cert també que el fet que els informes es
vagin acostant en el temps al pressupost inicial sobre el qual es
va l’informe també sí que pot fer -o hauria de fer- que milloràs
la gestió de tots.

Res més, reiterar una vegada més la tasca que duen a terme.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Una vegada més vull reiterar
les felicitacions i les gràcies per aquests informes i com ja molt
bé ha dit la Sra. Oliver, no serviria de res fer tot aquest esforç de
fer aquestes radiografies per conèixer la realitat de cada
ajuntament si això no servís per prendre mesures correctores
davant les recomanacions que fa la Sindicatura de Comptes.
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Per tant, és molt important que els informes no quedin
guardats en un racó, sinó que simplement serveixin com a
fórmula per cercar mesures correctores davant aquestes
recomanacions que fa. 

Per tant, simplement vull reiterar la felicitació, endavant
amb la feina i fins a la pròxima, que per allò que veig serà molt
aviat, no?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. No sé si per part... , el Sr. Mas
vol fer alguna intervenció, no? Una petita ens diu, endavant, té
la paraula, si és petita o llargueta, el que vulgui. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Només és seguir incidint en el
mateix tema, però els vull fer avinent una qüestió, de fet, els
ajuntaments i aquests dos en concret, però qualsevol altre
ajuntament d’aquest nivell, històricament mai no havien estat
subjectes a un control extern d’aquest nivell. Tenen el seu
control intern a través de la intervenció, però el Tribunal de
Comptes, com és conegut, no té abast suficient per poder arribar
a tots els ajuntaments d’Espanya, ni tan sols a alguns, i mai no
s’havien fet, històricament, unes fiscalitzacions d’aquest estil a
cap ajuntament d’aquests.

Això implica una certa dificultat a l’hora de tenir preparats
els papers -per dir-ho d’alguna manera- per part dels
ajuntaments i en matèria de subvencions i en matèria de
contractació, com ha exposat el síndic fa un moment, algunes de
les qüestions ha estat la primera vegada que algú de fora els
venia a demanar papers, per dir-ho d’una manera un poc
colAloquial, diguem-ne. Llavors això, és clar, dificulta una mica
la forma de fer la feina i a la vegada que feim la feina també
hem de fer pedagogia o hem d’anar, d’alguna manera, mostrant
o pensant com s’haurien de fer determinades coses.

Per tant, aquí la funció de la Sindicatura, per una banda, és
de fiscalització, en tant en quant intervé en l’anàlisi del compte
general i de la documentació, però també és un poc d’anar
ensenyant i anar explicant als tècnics municipals en general de
quina manera s’ha de fer alguna cosa o quines disfuncions
puguin haver ocorregut simplement per pura desídia o perquè
ningú mai no els havia anat a dir res. 

Llavors això, crec que és una qüestió a destacar, que pot ser
útil, com vostès mateixos deien, no només en aquests
ajuntaments, sinó a qualsevol ajuntament que moltes vegades es
pot veure reflectit en algunes qüestions que surten, que són
comuns per tots. 

Simplement, només vull destacar aquest fet. Nosaltres, com
els he dit abans, vull seguir..., a vegades tenim la intenció de
seguir en aquesta línia d’anar analitzant els ajuntaments de més
de 20.000 habitants i també d’alguna manera ficar-nos en
determinats àmbits d’ajuntaments més petits perquè és clar, no
només ens podem centrar en aquests dotze. Es tracta d’anar fent
un poc el dia a dia i de procurar que el temps sigui cada vegada
més curt i el marc de l’anàlisi pugui ser més útil per al dia a dia
també.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò moltes gràcies, Sr. Mas. Ara preguntam si hi ha
alguna proposta de resolució, no n’hi ha cap. Idò quasi que tots
podem acomiadar els síndics i a la vegada aixecar la sessió del
dia d’avui.

Moltes gràcies, bones tardes a tots.
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