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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyors diputats, començarem la sessió d’avui.
En primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

I. Debat de l'escrit RGE núm. 5814/11, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet l'informe 65/2011 sobre les magnituds més
significatives dels informes dels comptes generals dels
Consells Insulars de Mallorca, Menorca i d'Eivissa i
Formentera, corresponents al període 2002-2007.

Molt bé, passam al primer punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 5814/11, presentat
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual es tramet l’Informe 66/2011, sobre magnituds més
significatives dels informes generals dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera corresponents al
període 2002-2007.

Assisteix a la comissió l’Hble. Sr. Pere Antoni Mas i
Cladera, síndic major en funcions de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears, acompanyat de l’Hble. Sr. Maties Tugores
i Ferrer, síndic; l’Hble. Sr. Bernat Salvà i Alloza, síndic, i la
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 núm. 65/2011,
sobre les magnituds més significatives dels informes dels
comptes generals dels consells insulars de Mallorca, Menorca
i Eivissa Formentera del període 2002-2007, que correspon
presentar en primer lloc, va ser aprovat de manera definitiva pel
Consell de la Sindicatura el passat 24 de novembre de l’any
2011. Tot seguit es va trametre al Parlament i als consells
insulars. 

La funció de control extern del sector públic de les Illes
Balears atribuïda a la Sindicatura es materialitza no només en
informes sobre el compliment de la legalitat i de les normes
comptables, sinó que presenta també un vessant de caire
estadístic o divulgatiu, adreçada a fer públiques determinades
dades i recollir de manera ordenada i conjunta informació
econòmica financera dels subjectes que integren el sector públic
de les Illes Balears.

En aquests casos, més que analitzar la gestió, es tracta
d’ordenar i recopilar aquesta informació, mostrar els quadres
evolutius corresponents i extreure’n determinats ràtios i
indicadors, però sense valorar actuacions concretes i
determinades com es fa en el cas dels informes pròpiament
d’auditoria o de fiscalització.

Això és el que succeeix en el cas de l’informe que presentam
basat en la informació que apareixia en els corresponents
informes de la Sindicatura sobre els comptes generals dels anys
esmentats. 

Per a la seva elaboració s’han utilitzat les dades que
figuraven als següents informes: quant al Consell Insular de
Mallorca, els informes núm. 3, 10, 17, 25, 40 i 47; en relació
amb els de Menorca, els informes núm. 4, 11, 18, 26, 41 i 48, i
per Eivissa i Formentera, els números 5, 12, 19, 27, 42 i 49, tots
ells aprovats entre els anys 2005 i 2011.

Per tant, és un treball que recull i agrupa dades d’aquestes
fiscalitzacions sense exigir una nova feina de camp, una nova
visita a les entitats. El seu contingut és més bé -com ja he dit-
estadístic i de caràcter descriptiu posant a l’abast públic aquesta
informació de forma conjunta i ordenada. Mostra dades, més
que anàlisi i serveix als gestors públic per a la presa de
decisions en matèria econòmica financera. És un informe de
caràcter específic, segons l’article 27 del Reglament del Règim
Interior de la Sindicatura. 

Els seus objectius són comparar determinades magnituds
que bàsicament són les següents: pressupost inicial,
modificacions de crèdit, execució del pressupost, pressuposts
tancats i exercicis futurs, endeutament, despeses en finançament
afectat, situació del patrimoni, resultats de l’exercici, romanent
de tresoreria i altres dades significatives de les entitats
dependents i vinculades als consells insulars.

S’ha de tenir en compte que en l’exercici 2006 va entrar en
vigor un nou model de comptabilitat la qual cosa ha pogut tenir
alguna influència en la forma de mostrar l’informació, no tant
al contingut sinó quant al disseny. A més, per tal de completar
l’anàlisi d’aquestes magnituds s’inclou un apartat dedicat a
indicadors pressupostaris i econòmic financers i la seva
ponderació en relació amb la població de cada consell.

Passant ja als aspectes més remarcables que conté l’informe,
són els següents: de manera habitual els tres consells han retut
a la Sindicatura de Comptes els seus comptes fora dels terminis
legals. Entre els anys 2002 i 2007 els totals dels balanços de
situació s’han incrementat quasi un 50% en el Consell Insular
de Mallorca, més d’un 70% en el de Menorca i quasi un 35% en
el d’Eivissa i Formentera.

Hi ha també un augment sostingut dels pressuposts inicials
i dels definitius. Així els pressuposts definitius passen de 235
milions a 309 milions, tots conjuntament, i en el cas del CIMA,
en el cas del Consell Insular de Menorca, dels 57 milions a 74,
i de 74 a 91 milions en el cas del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera.

En l’execució pressupostària els drets reconeguts totals,
entre tots els consells, han passat de 285 milions en el primer
exercici l’any 2002 a 395 milions en l’exercici 2007, és a dir, un
increment de quasi un 40% de mitjana.

La part més significativa del finançament prové dels
recursos percebuts d’altres entitats, el 80% aproximadament són
recursos percebuts d’altres activitats, dels quals la major part
provenen de la mateixa comunitat autònoma. Els recursos propis
generats mantenen una evolució creixent, també.
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Quant a l’endeutament, aquest ha evolucionat de la següent
manera: en el Consell Insular de Mallorca s’ha passat d’un
deute viu de 57 milions d’euros als 108; al Consell Insular de
Menorca de 9 milions a 28 milions, i al Consell d’Eivissa i
Formentera de zero milions a 13 milions, és a dir, no tenia
endeutament el 2002 i al final del 2007 tenia un endeutament de
13 milions. 

En l’apartat de despeses les obligacions reconegudes totals
han passat dels 251 milions d’euros als 407 milions d’euros, un
increment superior al 60%.

Els resultats pressupostaris i els romanents de tresoreria han
experimentat una important reducció. Així, el resultat
pressupostari ajustat del Consell de Mallorca ha passat de 27
milions d’euros a 12 milions d’euros; el del Consell de Menorca
ha passat d’1.300.000 euros a 500.000 euros, i el del Consell
d’Eivissa i Formentera, de 18 milions a un negatiu de menys 10
milions.

Els romanents de tresoreria eren positius l’any 2002, així: 36
milions a Mallorca, 3,6 a Menorca i 15,6 a Eivissa i Formentera,
mentre que al tancament de l’any 2007 han passat a ser negatius
el de Menorca, menys 2 milions, el d’Eivissa i Formentera,
menys 1,8, i el de Mallorca ha disminuït fins als 2,7 milions
d’euros.

El número d’entitats dependents dels consells insulars ha
passat de 14 en l’any 2002 a 19 en l’any 2007, corresponent
quasi tot l’increment a l’illa de Menorca. Cal destacar que en el
2003 es va crear l’Institut de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca, S’Institut, que va ser substituït el mes d’octubre del
2007 per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, l’IMAS i la
creació l’any 2005 de la Ràdio i Televisió de Mallorca SA.

L’endeutament de les entitats dependents al final del
període, és a dir a finals del 2007, era de 67 milions d’euros dels
quals un 90% es referia a entitats del Consell de Mallorca. 

L’evolució del creixement de les aportacions dels consells
a les seves entitats dependents ha estat molt significativa.
Aquestes aportacions han passat de quasi 10 milions l’any 2002
fins a 113 milions l’any 2007, la major part a l’IMAS i la
Societat Mercantil Ràdio i Televisió de Mallorca.

El pressupost definitiu de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials, l’any 2007, va ser de 106 milions d’euros i les
obligacions reconegudes de 104 milions. Per tant, suposava una
part significativa del pressupost del Consell de Mallorca. El
resultat pressupostari va ser positiu en quasi un milió d’euros.

Per finalitzar, pas a exposar-los alguns índexs de gestió
pressupostària i econòmica financera extrets dels comptes
anuals que figuren a aquest informe.

La despesa total per habitant ha augmentat en conjunt més
del 36% oscilAlant l’any 2007 entre els 344 euros habitant en el
cas del Consell de Mallorca i els 649 del Consell de Menorca.

L’esforç inversor ha disminuït en els tres consells
principalment en el cas de Mallorca on ho va fer quasi un 40%,
en relació amb el primer any de l’exercici 2002.

Finalment, els he de dir que en el període examinat hi ha una
clara tendència a l’increment dels índexs d’endeutament per
habitant, sobretot en el cas del Consell de Menorca on
l’augment ha estat de quasi un 75%.

Aquestes són les principals dades que poden trobar en aquest
informe que com saben i coneixen té molt més contingut, però
crec que ja els he donat una visió bastant completa de les
principals característiques.

Res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Segons m’han indicat, sembla que farem tots
els informes seguits, si hi estan d’acord, i al final faríem la
intervenció. 

II. Debat de l'escrit RGE núm. 5995/11, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet l'informe 67/2011 agregat dels comptes generals de
les entitats locals corresponent a l'exercici del 2009.

Molt bé, idò passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 5995/11, presentat
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual tramet l’Informe 67/2011 agregat dels comptes generals de
les entitats locals corresponent a l’exercici 2009.

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. L’informe agregat dels comptes generals de
les entitats locals de l’exercici 2009 va ser aprovat pel Consell
de la Sindicatura dia 14 de desembre de l’any 2011 i es va
trametre tot seguit a les entitats afectades per la fiscalització i al
Parlament. 

He de destacar d’entrada que aquest informe es va aprovar
només tres mesos després que s’aprovàs el corresponent a
l’exercici 2008, la qual cosa va en la línia ja anunciada en
reiterades ocasions d’intentar aproximar al màxim els informes
al període objecte d’examen.

L’informe agregat sobre la rendició dels comptes de les
entitats locals que integren l’Administració local de les Illes
Balears no pretén com saben un examen exhaustiu i
individualitzat de tots i cadascun dels comptes municipals, sinó
que es tracta d’una revisió limitada dels estats i comptes
presentats dels quals s’extreuen determinades dades per a la
seva agregació i comprovació. 
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La seva finalitat és comprovar la rendició dels comptes i
donar una visió panoràmica de la situació econòmica del
conjunt d’entitats locals de les Illes any a any. Per tant, aquesta
situació serà més exacta com major nombre d’entitats hagi retut
els respectius compte anual.

Aquest informe es basa en les dades de la plataforma
telemàtica de rendició de comptes establerta conjuntament amb
el Tribunal de Comptes i altres òrgans autonòmics de control
extern, que funciona ja des de fa uns anys i s’ha anat
perfeccionant i va cada vegada donant més... millorant els
resultats i és el quart exercici en què es fa servir aquest sistema,
al qual any a any -com he dit- anam diguem traient més
potencialitat. Esperam que sigui una eina molt útil per a tots els
òrgans de control extern i també per al Tribunal de Comptes.

Com és conegut, l’examen detallat de l’activitat econòmica
financera d’una o distintes corporacions és objecte dels
corresponents informes específics en el marc del programa
anual d’actuacions de la Sindicatura. En aquest sentit, s’estan
elaborant informes sobre els comptes dels ajuntaments de
població superior als 20.000 habitants i és intenció de la
Sindicatura anar incrementant aquestes fiscalitzacions, de
manera que cada any se’n puguin incloure algunes al programa
d’actuacions. 

En concret, s’han aprovat i presentat ja a la comissió
informes relatius als ajuntaments de Palma, Maó, Eivissa,
Calvià i Manacor. En aquests moments es treballa en la
fiscalització dels comptes de l’any 2009 dels ajuntaments de
Marratxí i Llucmajor per continuar tot seguit amb els de 2010
de Santa Eulària del Riu i Inca que els segueixen en població,
de manera que un cop que estiguin enllestits es presentaran
també a la comissió.

Quant a l’àmbit subjectiu de l’informe que ara presentam
s’ha de dir que està integrat per 75 corporacions locals -és a dir
66 ajuntaments, el Consell Insular de Formentera, que a la
vegada com sabem assumeix les funcions de l’Ajuntament de
Formentera, 7 mancomunitats i 1 entitat local menor- a més de
73 entitats dependents de les anteriors, són 46 organismes
autònoms i 27 empreses públiques municipals. En total doncs
148 entitats en lloc de les 151 que hi havia l’any 2008.

D’acord amb les seves finalitats i objectius, l’informe es
divideix en les següents apartats: el primer apartat tracta sobre
la rendició de comptes per tal de determinar les entitats que han
aprovat i retut el compte general. 

Com ja he tengut ocasió d’exposar-los, és aquest un tema al
qual la Sindicatura ha dedicat importants esforços per tal
d’aconseguir que totes les entitats formulin, aprovin i retin els
seus comptes anuals. En aquest sentit la millora ha estat notable
de manera que, en el moment de l’aprovació de l’informe,
només tres ajuntament no havien retut els seus comptes. 

La següent fita d’aquest camí serà obtenir la rendició en el
termini legal, la qual cosa ara no passa de ser més que un
desideràtum. De moment, ens centram que ens retin els
comptes, encara que sigui amb un poc de retard, i a anar
escurçant el termini de demora.

La segona part de l’informe conté l’agregació d’una sèrie de
dades que figuren als comptes retuts presentades en l’àmbit
autonòmic, per illes i també per estrat de població. En aquest
cas, cada tipus d’entitats té el seu apartat i així es parla de
manera successiva d’ajuntaments, mancomunitats, entitats
locals menors, organismes autònoms i empreses municipals. 

També hi ha uns comentaris més detallats per als
ajuntaments amb població superior als 20.000 habitants atès el
seu pes poblacional i econòmic que pensam que s’ha de destacar
en un informe d’aquestes característiques.

L’informe continua amb l’exposició de 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, es tracta d’incidències
extretes dels mateixos comptes que tenen a vegades entre si
contradiccions o errors que es detecten per la mateixa
plataforma.

En el tom 2, d’annexes, es detallen totes aquestes
incidències i hi figuren uns quadres en què de manera resumida
es mostren els resultats per a cada corporació. Aquest apartat
serveix perquè cada entitat pugui identificar les principals
cadències o incoherències en els seus comptes de cara a una
correcció i millora en exercicis successius. A més, també hi ha
una fitxa per a cadascuna de les entitats amb les principals dades
econòmiques financeres, que són fetes públiques així.

L’informe segueix amb unes conclusions on hi figuren de
manera resumida les seves principals dades. Hi trobaran també
una sèrie d’indicadors extrets dels comptes dels 12 ajuntaments
de més de 20.000 habitants. 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 ha dirigit aquesta fiscalització els exposarà d’una manera
resumida els principals aspectes de l’informe.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò té la paraula el Sr. Tugores.

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 67/2011, agregat dels comptes generals
de les entitats locals corresponent a l’exercici 2009, que va ser
aprovat en les dades que el síndic major ja ha comunicat i
tramés a les entitats fiscalitzades i al Parlament. Pròximament
es trametrà al Tribunal de Comptes.
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Amb aquesta data d’aprovació abans esmentada hem
aconseguit un dels objectius que ens proposàrem, el d’apropar
les dades d’aprovació amb la data dels períodes objecte de
l’informe. 

D’algunes de les dades introductòries, ja els ha informat el
síndic major i per tant, em limitaré a deixar constància del
primer apartat, per exemple, que tracta d’entre d’altres de la
rendició de comptes, element fonamental per a la transparència
de la gestió pública. Malgrat la seva importància tan sols deu
corporacions, un 14,3% del total, varen retre en termini els
comptes de l’exercici 2009. És de destacar que els ajuntament
que han retut representen el 91,1% de la població i el 90,1% del
pressupost total, a més del 93,3% de les corporacions locals, la
qual cosa confirma la millora significativa de l’exercici 2008
respecte dels exercicis anteriors.

Així vàrem ser només 5 ajuntaments els que, incomplint
l’obligació establerta a la Llei d’hisendes locals, no havien retut
el compte general a la data en què es va tancar la introducció de
dades per tal de poder redactar l’informe, el 15 de maig del
2011, quatre mesos que l’informe anterior. En concret, són els
municipis d’Algaida, Eivissa, Estellencs, Manacor i Petra. A
data d’avui, únicament manca Estellencs.

Per tant, les entitats varen disposar de més de 16 mesos per
retre els comptes, aquest retard 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 s’ha marcat com a objectiu prioritari
aconseguir que les entitats locals retin en termini. En l’exercici
2009 tan sols 10 corporacions compliren i 21 a l’exercici 2010.
Per tant, és cert que 54 ens presentaren el compte general fora
de termini.

Per assolir aquest objectiu es consideren necessàries un
conjunt de mesures que ja estan aprovades per la Sindicatura i
que es presentaran les properes setmanes. Esperam que comptin
amb el suport del Parlament, en aquests moments en què la
transparència en la gestió pública es fa més necessària que mai.

També volem recordar 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 la millora en la rendició dels comptes generals
pendents d’exercicis anteriors a 2010 dels que tan sols en
queden 9: 2 exercicis a Escorca, 1 a Estellencs, 4 a Formentera
i 2 a Sencelles. 

Un dels objectius de l’informe és presentar una visió
conjunta sobre l’estat econòmic 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 en l’àmbit
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 deu amb una població superior
als 20.000 habitants que varen retre el compte abans de la data
de tancament. Manacor i Eivissa són els únics de més de 20.000
habitants que no varen entrar a l’informe per no retre en el
termini establert.

Respecte dels ajuntaments incloses a l’informe, s’ha
d’assenyalar que han liquidat el pressupost de 2009 amb un
superàvit de 64.004 milers d’euros, però la descomposició del
resultat pressupostari mostra una necessitat de finançament de
36.758 milers d’euros d’acord amb el resultat pressupostari de
les operacions no financeres, i que aquest dèficit està finançat
amb un increment significatiu de l’endeutament, 95.398 milers
d’euros. El romanent de tresoreria per a despeses generals
agregat és negatiu per primera vegada des que la Sindicatura
elabora l’informe agregat. Aquest fet suposa que els
ajuntaments hauran de finançar aquest dèficit en el futur.

L’anàlisi de la composició del compte del resultat econòmic
patrimonial de l’exercici 2009 mostra que els ajuntaments
necessiten de les transferències d’altres entitats per finançar la
seva activitat. Aquests recursos són especialment significatius
en aquest exercici especialment per l’efecte de les transferències
excepcionals del Fons estatal d’inversió local, Plan E. La
despesa de personal dels ajuntaments, d’acord amb el compte de
resultat econòmic patrimonial suposa un 27,6% dels ingressos
i presenta un cost mitjà per empleat de 38.405,6 euros, molt per
sobre dels 18.902,1 euros de les mancomunitats i dels 30.967
euros dels organismes autònoms, però inferiors als 47.061,90
euros de les empreses públiques.

Per finalitzar aquest apartat d’ajuntaments, i recollint una de
les conclusions de l’informe, es pot dir que l’exercici 2009
presentava en general una situació patrimonial sanejada, un
creixement de l’endeutament i una disponibilitat de tresoreria
reduïda. Tots els indicadors que els mesuren empitjoren respecte
a l’exercici anterior. 

L’informe també conté informació agregada respecte de
totes les mancomunitats de les Illes; les set varen retre comptes
-que és un cent per cent-, totes fora de termini. Dels organisme
autònoms actius 39 varen retre comptes sobre el total de 46, que
és un 84,8%; i societats mercantils amb un cent per cent de
participació municipal 22 sobre 27, que és un 81,5%.

A l’informe es fa una anàlisi del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, i el resultat és que quasi la meitat
dels ajuntaments i una mancomunitat estaven obligats a
presentar un pla econòmic 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 comptedant 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 dos de forma resumida, a més de l’apartat
dedicat a annexos, en els quals s’expliquen en uns quadres els
resultats per cada corporació local, a més d’una fitxa per a
cadascuna d’elles on es mostren les seves principals dades
economicofinanceres i pressupostàries. Al final d’aquest tom
dos figuren les alAlegacions presentades per un ajuntament.
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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
molt similars a les de l’any anterior, entre les quals podem
destacar les 7 següents: que la rendició de comptes constitueixi
un objectiu prioritari per a les entitats locals 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 de patrimoni, de la situació
financera, dels resultats i de l’execució del pressupost de
l’entitat; que es calculin més acuradament les previsions i els
crèdits inicials per evitar modificacions pressupostàries; que
evitin l’aprovació recurrent d’expedients de reconeixement
extrajudicials de crèdits; 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 informar que a data d’avui, quan
aproximadament ha sobrepassat cinc mesos el termini legal de
rendició, només un ajuntament, Estellencs, i dues
mancomunitats, Es Raiguer i Zona Nord de Mallorca, aquesta
darrera inactiva, resten pendents de retre l’exercici 2010, fet que
permetrà en breu l’elaboració de l’informe agregat d’aquest
exercici i continuar aproximant al màxim la data dels informes
al període objecte d’examen. També crec necessari deixar
constància de l’esforç realitzat pels ens per aconseguir la
millora obtenguda en la data de rendició, i animar-los a
realitzar-la en termini posant els serveis de la Sindicatura a
disposició dels que els necessitin.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tugores.

III. Debat de l'escrit RGE núm. 810/12, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
trameten l'informe 68/2012 sobre la despesa d'assistència
sanitària amb mitjans aliens del Servei de Salut de les Illes
Balears.

I passarem al tercer punt de l’ordre del dia, que consisteix en
el debat de l’escrit RGE núm. 810/2012, presentat també per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual
tramet l’informe 68/2012, sobre la despesa d’assistència
sanitària amb mitjans aliens del Servei de Salut de les Illes
Balears. 

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

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

Moltes gràcies. Aquest informe, el número 68 de l’any 2012,
va ser aprovat pel Consell de la Sindicatura el passat dia 26 de
gener i tramès tot seguit al Parlament, als consellers
corresponents i al Tribunal de Comptes.

Es tracta d’una fiscalització de caràcter específic, la qual
cosa significa que no té per objecte l’anàlisi d’uns comptes
anuals i la informació comptable que els acompanya, sinó un
determinat àmbit de la gestió econòmica financera del sector
públic de les Illes Balears, en aquest cas els concerts per a la
prestació de l’assistència sanitària. La finalitat d’aquest tipus
d’informes és contribuir a un millor coneixement de diferents
aspectes que no són tractats de forma habitual en els informes
generals periòdics a l’hora d’anar examinant en detall qüestions
que puguin ser rellevants i que no tenen cabuda en aquests altres
informes de mirada més llunyana per la seva pròpia naturalesa
i més genèrics.

Així, com ja es va fer en altres ocasions, per exemple
l’informe sobre la gestió de la Universitat de l’any 2006, sobre
la contractació de les fundacions hospitalàries de l’any 2008, o
sobre la despesa farmacèutica de l’any 2009, ara ens hem
centrat en un àmbit determinat per dur a terme la fiscalització.
Aquest àmbit fa referència als concerts del Servei de Salut per
a la prestació de l’assistència sanitària amb mitjans aliens. No
són objecte de revisió els expedients de contractació pròpiament
considerats, sinó la part dels mateixos que té relació amb els
objectius de l’informe i amb alguns aspectes connexos. 

Per a l’elaboració del treball s’ha partit de la informació
subministrada pel Servei de Salut de les Illes Balears tenint en
compte la despesa originada en aquesta matèria entre els anys
2005 i 2010. S’han seleccionat en concret setze concerts, en els
quals s’han anar realitzant els treballs de fiscalització.

L’informe, a més d’una part introductòria, s’estructura en
una part de conclusions, incidències i recomanacions on, d’una
forma resumida, es reflecteixen els resultats de la fiscalització
degudament estructurats. Segueix un apartat d’anàlisi dels
concerts, on es van examinant un per un els setze contractes
examinats amb una breu descripció de les seves característiques,
s’analitza el contracte inicial i la seva evolució, les revisions de
preus, pròrrogues i modificacions, i s’acaba amb l’execució del
contracte durant l’exercici 2010. El darrer apartat de l’informe
es dedica a l’examen de la gestió i el control de cada un
d’aquests concerts amb la descripció del procés de petició,
derivació i facturació dels serveis assistencials, i on s’efectuen
diverses proves de compliment sobre una mostra de factures i
pacients concrets. 

Hem de fer palès aquí que, com és lògic, en tot el procés
s’han tingut en compte les determinacions de la Llei de
protecció de dades personals, per la qual cosa s’ha actuat amb
total respecte als drets i a la intimitat de les persones que
poguessin aparèixer en el decurs de la fiscalització.
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Ara, i si el Sr. President ho autoritza, el síndic Sr. Salvà, que
estat l’encarregat de l’àrea de tutoria que ha realitzat el treball,
els detallarà més exactament el contingut de l’informe.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, doncs té la paraula l’Hble. Sr. Salvà.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
l’activitat assistencial sanitària concertada per l’ib-salut es basa
en la necessitat d’atendre amb dispositius aliens la demanda que
no pot cobrir amb els mitjans propis. Aquesta concertació està
prevista a la Llei general de sanitat i a la Llei de salut de les
Illes Balears. 

Cal indicar que alguns d’aquests concerts han estat
conseqüència de l’aplicació del Decret 83/2006, de 22 de
setembre, de garanties dels terminis màxims de resposta
d’atenció sanitària especialitzada programada i no urgent del
Servei de Salut de les Illes Balears, vigent a l’hora de fer
l’informe. Pensam que aquest decret ha estat derogat pel Decret
Llei 3/2012, de mesures urgents per a la reestructuració de l’ib-
salut, recentment.

Un dels motius pels quals vàrem decidir elaborar-lo és per
la importància quantitativa de la despesa en assistència sanitària
en centres privats. Durant el període 2005-2010 ha representat
de mitjana un 9,15% de la despesa total de l’entitat, inclosa en
el programa pressupostari 412B, atenció especialitzada de salut,
i un 5,83 sobre el total de les obligacions reconegudes durant
aquests sis anys, en total 1.843 milions d’euros. 

L’àmbit de la fiscalització es va centrar en els concerts del
Servei de Salut vigents a la data del treball de fiscalització,
exclosos els concerts amb hospitals públics i el concert per al
transport sanitari. S’ha de dir que l’àmbit temporal no se
circumscriu a un any en concret, sinó que en funció de cada un
dels concerts seleccionats pot ser molt més ampli, atès que
l’objecte de l’informe tracta bàsicament de fer una revisió del
procediment que s’ha seguit en relació amb certs aspectes
substancials dels principis de la contractació que es detallen més
endavant, així com de la gestió i el control de la despesa
associada als esmentats procediments.

Així, doncs, es varen establir com a objectius generals els
següents: comprovar si la contractació s’ha fet aplicant els
principis de publicitat i concurrència, comparar els serveis
prestats i els preus unitaris aplicats entre les empreses que
presten els mateixos serveis i entre illes, conèixer el
procediment de solAlicitud de prestació dels serveis entre les
diferents empreses i comprovar que es realitza aplicant criteris
objectius, verificar el procediment de control de la facturació
del servei prestat i comprovar si el funcionament és l’adequat.

Vull també deixar clar que no va ser objecte de l’informe
l’anàlisi dels expedients complerts de contractació, i només es
va revisar la part dels esmentats expedients que afectaven els
objectius indicats. Així mateix l’abast del treball no va incloure
la comprovació de si els centres públics optimitzaven els seus
recursos amb l’objecte de minimitzar l’ús dels serveis prestats
pels proveïdors contractats. Tampoc no es va comprovar si els
procediments mèdics seguits pels proveïdors eren els adequats,
ni si l’ib-salut ha efectuat la supervisió mèdica necessària per
verificar que les proves prescrites i facturades eren les
estrictament necessàries.

El treball es desglossa en tres grans apartats: l’anàlisi del
concert, on s’exposen les dades evolutives de la despesa i es
revisen un per un els seleccionats, i l’anàlisi de la gestió i del
control, especialment pel que fa al procediment de petició del
servei i de derivació als centres concertats i al control de la
facturació rebuda.

En primer lloc cal explicar la determinació de la mostra dels
concerts revisats. Es varen seleccionar en primer lloc els
subconceptes pressupostaris de l’article 25, amb un import
acumulat superior al milió d’euros per a l’exercici 2009, últim
exercici del qual hi havia dades definitives d’execució
pressupostària a la data del treball de fiscalització, i d’aquests
subconceptes es varen seleccionar totes les empreses que
haguessin facturat un import superior als llindars dels contractes
menors i que estiguessin vigents a la data de la realització del
treball de fiscalització. Això ha permès obtenir una mostra molt
representativa: la major part dels contractes adjudicats a través
de contractes marc, dels quals han derivat conseqüentment
contractes negociats sense publicitat amb unes obligacions
reconegudes per a l’any 2010 que han ascendit a 39,4 milions
d’euros d’un total de 52,2 milions. 

En segon lloc, i quant a l’anàlisi dels aspectes relacionats
amb la contractació, en consonància amb els objectius abans
esmentats es detallen a cada un dels apartats dels concerts
revisats els següents aspectes: es defineixen les característiques
principals de cada un dels contractes seleccionats; es realitza
una anàlisi dels contractes inicials, que alguns d’ells es
remunten als anys 2004 o 2005, i que es concreta en la
comprovació de la justificació de la necessitat de la
contractació, la comprovació de l’aplicació dels principis de
publicitat i concurrència, la comprovació de la justificació del
preu a l’expedient i la seva adequació al preu del mercat. També
es fiscalitzen, atès l’efecte que podien tenir sobre el principi de
concurrència, les alteracions produïdes respecte dels contractes
originals, en concret les modificacions, les pròrrogues i les
revisions de preus. I, per acabar, s’analitzen les execucions dels
contractes a l’any 2010. 

Atès allò i respecte de l’anàlisi de la gestió i el control, s’ha
pretès donar una visió global del funcionament, per una banda,
del procediment de petició de la prestació del servei als centres
concertats, així com de la derivació dels pacients; i per una altra,
verificar el procediment de facturació i el control inherent a la
despesa dels serveis prestats. La petició d’un servei assistencial
és el primer pas per iniciar tot el procediment, i pot sorgir dels
punts següents: de centres d’atenció primària, bàsicament per a
activitat ambulatòria i proves diagnòstiques; d’hospitals públics
quan es troben en la necessitat de realitzar un servei i
comproven que efectivament la prestació no es pot atendre
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perquè l’hospital està saturat; i del Servei 061 quan han de fer
un trasllat a un centre hospitalari públic i aquest està saturat. 

La derivació consisteix en l’elecció del centre que prestarà
el servei i la concertació de la cita pel pacient. Cal dir que no
existeix un procediment estandaritzat de derivació, sinó que
existeixen bàsicament dues vies: la derivació a través de
l’aplicació informàtica a agendes i una derivació no
informatitzada. La primera d’elles s’instaura arran de l’entrada
en vigor del Decret 83/2006, mitjançant una aplicació
informàtica basada en les agendes dels centres que està a
disposició de tots els possibles peticionaris; aquesta aplicació
conté informació actualitzada al moment de la disponibilitat
dels hospitals públics, de l’Hospital de la Creu Roja i de
l’Hospital Sant Joan de Déu per a cada tipus de servei. La
derivació no informatitzada es produeix en algun tipus
d’hospitalitzacions, sessions de rehabilitació, intervencions
quirúrgiques, menors o serveis que no es realitzen als hospitals
abans esmentats.

Des de l’any 2010, pel que fa al control de la facturació de
la despesa imputada als serveis centrals, es realitza a través d’un
sistema denominat FAOCO, que s’ha integrat en l’aplicació de
gestió i comptabilitat del SAP. Aquest sistema permet fer una
sèrie de controls informàtics de creuament de dades. Per a la
resta d’àrees de cost i hospitals el control sobre la facturació es
realitza d’una manera manual, si bé a partir de l’any 2011
s’estan integrant en el sistema abans esmentat.

Es varen seleccionar en total 26 factures corresponents als
contractes revisats, i amb un abast de 150 pacients inclosos en
les esmentades factures. Amb la revisió de les factures
l’objectiu era verificar que el servei facturat s’hagués derivat
des d’un centre peticionari de l’ib-salut, que la selecció del
centre privat que ha realitzat la prestació s’hagués fet de manera
objectiva, que el servei facturat s’hagués prestat efectivament,
que el servei s’hagués facturat correctament i pel preu
contractat, i que s’haguessin acomplert els terminis màxims
fixats en el Decret 83/2006. 

A continuació voldria indicar les principals conclusions,
incidències i recomanacions d’aquest informe.

Pel que fa al procés de contractació i quant a l’aplicació dels
principis de publicitat i concurrència s’ha de dir que, en termes
generals, els principis de publicitat i concurrència s’apliquen de
manera satisfactòria a la contractació dels serveis sanitaris
concertats, si bé s’han posat de manifest certes incidències,
entre les quals cal destacar, en el cas dels contractes negociats
sense publicitat amb l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital
Creu Roja, així com  amb un contracte de ressonàncies
magnètiques nuclears, no queda prou justificat que aquests
siguin els únics centres privats que puguin dur a terme les
prestacions requerides per l’ib-salut.

A l’expedient 90/2006, de contractes marc, no consta cap
evidència sobre la forma de distribuir la despesa entre cada un
dels adjudicataris. En cap dels contractes negociats no s’acredita
l’existència d’un objecte determinat ni tampoc un preu cert ja
que s’indica que l’import màxim de la despesa serà de 6 milions
d’euros mentre que, en realitat, aquest import és per la totalitat
dels contractes signats. Un cop exhaurits els contractes marc
90/2006 i els contractes negociats sense publicitat derivats que
finalitzaven a 31 de desembre de 2010 es produeix, els primers
mesos de 2011, una despesa sense contracte i cobertura
pressupostària. 

Així mateix, s’han posat de manifest diversos casos en què
l’activitat assistencial s’ha prestat sense l’existència d’un
contracte adjudicat, d’acord amb els principis de publicitat i
concurrència. 

També s’observa una nova coordinació de l’activitat
contractual entre les diferents gerències de l’ib-salut ja que en
ocasions se superposen prestacions contractades pels serveis
centrals amb les contractades des de diversos hospitals. 

De manera generalitzada no es justifiquen les xifres
pressupostades de les pròrrogues ni dels modificats ni la
improcedència de realitzar unes noves licitacions. En la majoria
dels contractes fiscalitzats una part de la despesa imputada a
l’exercici 2010 correspon a exercicis anteriors. 

En aquest sentit la Sindicatura recomana millorar la
planificació i la coordinació dels processos de contractació per
evitar l’existència de períodes en què el servei prestat no estigui
emparat per cap contracte vigent, aplicar els principis de
publicitat i concurrència en la contractació en els casos que ho
estableixi la normativa vigent, documentar adequadament els
casos on no és possible promoure la concurrència entre diversos
proveïdors, i justificar adequadament a l’expedient els càlculs
realitzats per a la determinació de l’import dels contractes,
especialment en el cas de les pròrrogues i les modificacions.

Quant a l’adequació dels preus i les tarifes aplicats a
condicions de mercat s’ha de dir que els preus contractats pels
serveis concertats estan de manera general en línia amb els
aplicats per les altres comunitats autònomes i per l’Institut
Nacional de Gestió Sanitària. No obstant això, s’han posat de
manifest algunes incidències entre les quals cal destacar, en el
cas de l’hospital Sant Joan de Déu no consta la documentació
per comprovar la justificació de les tarifes de partida; les tarifes
acordades per la gerència de l’àrea de salut de Menorca amb dos
proveïdors sense contracte estan per sobre del preu pels
mateixos serveis que figuren en el contracte en vigor amb una
altra clínica; en el contracte negociat derivat dels contracte marc
90/2006 i en els contractes amb la Clínica Salus de Menorca, SL
d’assistència sanitària i amb Ibiclinic, SL de ressonàncies
magnètiques nuclears en cap cas no hi va haver negociació de
les condicions, és a dir, dels preus i es va signar amb tots els
licitadors segons els preus oferts en el procediment de licitació,
a més, la majoria dels licitadors varen presentar l’oferta amb el
preu màxim fixat en els plecs de condicions administratives
particulars.
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Aquest fet implica que no hi hagi hagut un pronunciament
sobre l’oferta econòmicament més avantatjosa la qual cosa
condueix que la selecció, en definitiva, del que realitza la
prestació quedi en mans de la persona que solAlicita el servei i
deriva el pacient. En diversos casos no consta la justificació del
càlcul efectuat per a la determinació de les tarifes. Amb relació
a aquests aspectes la Sindicatura recomana deixar constància a
l’expedient dels càlculs efectuats per a la determinació de les
tarifes i els preus dels contractes, i efectuar la negociació dels
contractes derivats dels nous contractes marc d’assistència
sanitària per tal d’evitar que es puguin produir diferències no
justificades entre les tarifes dels diferents centres contractats. 

Pel que fa a les conclusions de l’anàlisi de la gestió i control
i quant a la petició i derivació dels pacients als centres
concertats en línies generals el procés de derivació de pacients
a centres concertats no compleix amb el principi de
transparència atès que pel que fa als acords marc 90/2006 i els
seus contractes negociats inherents no s’ha derivat activitat
assistencial a tots els contractistes i també s’ha posat de
manifest que alguns procediments sempre es contracten amb el
mateix proveïdor sense que es justifiquin els motius. Aquest fet
també s’ha posat de manifest en l’acord marc per a la prestació
de serveis de diàlisi peritoneal que afecta les gerències de Son
Dureta, de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

Pel que fa a les derivacions que no es gestionen de forma
informatitzada a través del sistema d’agendes el sistema no és
homogeni ni estandarditzat per a tots els centres peticionaris, no
queda constància de la persona que autoritza la derivació ni si
aquesta té la competència adequada per autoritzar-la i no consta
cap document que justifiqui l’objectivitat en la selecció dels
centres concertats on es deriven els pacients. 

Pel que fa als pacients que són derivats informàticament el
sistema no sempre inclou totes les agendes ni tots els centres on
és possible derivar pacients, la qual cosa fa que el sistema no
sigui del tot transparent pel que fa a la contractació de serveis.
A més, el procés de derivació als centres concertats presenta
certa limitacions que poden afectar el principi d’eficiència en
l’ús de recursos públics ja que el sistema no facilita que els
pacients que no puguin ser atesos en termini pel centre
peticionari siguin derivats a un altre centre públic sinó que ho
són a un centre privat amb el consegüent increment de la
despesa. Tampoc no està previst que els centres públics puguin
o vulguin acceptar llistes d’espera provinents d’altres centres
públics atès que això castigaria les seves mateixes llistes
d’espera.

El sistema d’agendes assigna la primera cita disponible
sense distingir entre un centre propi o privat, sense tenir en
compte que poden existir cites posteriors disponibles que no
incompleixen el termini fixat pel decret de garanties dins un
centre públic. Malgrat les limitacions expressades anteriorment
en línies generals es dóna un grau elevat de compliment del
Decret 83/2006.

Respecte de la derivació la Sindicatura recomana
estandarditzar el procés de derivació per a tots els centres
públics i garantir que tots disposin de la mateixa relació
actualitzada dels centres concertats; instaurar un sistema que
garanteixi que es deriven en primer lloc a un centre públic de
l’àmbit de residència del pacient, sempre que sigui possible dins
els primers dels terminis màxims d’espera per tal de
racionalitzar la despesa; establir els mecanismes adients per tal
de garantir la transparència en la derivació als centres concertats
mitjançant la implementació d’una aplicació específica que
permeti verificar la disponibilitat de recursos d’aquests centres
i que es deixi constància del criteri utilitzat per decidir i
autoritzar la derivació.

Quant al procés de control de la facturació en línies generals
els resultats de les proves de compliment sobre el control de
facturació ha estat satisfactori, excepte pel que fa a certs
aspectes que són els següents: no existeix un control automàtic
per comprovar que el pacient ha estat derivat inicialment per
l’ib-salut; no sempre és possible fer la comprovació manual
mitjançant la documentació que s’aporta juntament amb la
factura; el document de petició de prestacions són molt diversos
i no sempre consta la documentació suport del centre que ha fet
la petició o que ha autoritzat la derivació; no sempre consta a la
factura la documentació justificativa de la prestació efectiva del
servei, aquesta incidència es dóna sobretot en les proves
diagnostiques.

Quant al reconeixement comptable de les factures s’ha posat
de manifest que hi ha una gran quantitat de factures pendents de
ser reconegudes pressupostàriament i que a 31 de desembre de
2010 ascendeix a la xifra de 9,9 milions d’euros. 

Quant als contractes de ressonància magnètica dels hospitals
universitaris de Son Dureta i de l’àrea de salut d’Eivissa i
Formentera la despesa reconeguda durant l’exercici 2010 supera
l’import màxim autoritzat pels respectius contractes. 

Quant al control de la facturació la Sindicatura recomana
concretar per a cada tipus de servei la documentació a aportar
juntament amb les factures amb totes les seves característiques
i estandarditzar per a tots els procediments un procés de
comprovació de la prestació efectiva del servei amb la
documentació suport adient a incloure en la factura. Moltes
gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Salvà. 

IV. Debat de l'escrit RGE núm. 1585/12, presentat per
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet l'informe 69/2012 del Compte general de la
Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici del
2010.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de l’Escrit RGE núm.1585/12, presentat per la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual transmès
l’Informe 69/2012, del compte general de la Universitat de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2010. Té la paraula el Sr.
Pere Antoni Mas per fer l’exposició oral.
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EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i
Cladera):

Moltes gràcies. Finalment, toca ara presentar l’informe
número 69 de l’any 2012. Aquest informe es refereix als
comptes generals de la Universitat de les Illes Balears
corresponent a l’exercici 2010 i es va aprovar pel Consell de la
Sindicatura el passat dia 27 de febrer de 2012, conté un total de
23 recomanacions que realitza la Sindicatura per a la millora de
l’organització i la gestió, 20 en matèria econòmica financera i
3 en matèria de contractació. Inclou informació complementària
en els annexos, 14 quadres i 5 fitxes individualitzades per a cada
una de les entitats de l’àmbit subjectiu, és a dir, la mateixa
Universitat, tres fundacions i un consorci.

És un informe de caràcter general, la finalitat del qual és
analitzar el conjunt de l’activitat econòmica financera de la
Universitat i les seves entitats dependents vinculades al període
esmentat, és a dir l’any 2010.

L’estructura, el format i la presentació d’aquest informe és
el mateix que segueixen tots els informes sobre el compte
general, tant relatius a la comunitat autònoma com als consells
insulars, amb les necessàries adaptacions a les peculiaritats del
subjecte sotmès a fiscalització. Així en el cas present el treball
se subdivideix en els següents apartats, a més de la part
introductòria: en primer lloc, Universitat; després, entitats
dependents i vinculades; estats consolidats, i contractació. A
més dels corresponents annexos als quals ja hem alAludit. 

Tot seguit pas a resumir-los els principals aspectes de
l’informe. 

Pel que fa a l’activitat econòmica financera els crèdits
inicials de la Universitat varen ser de 95,3 milions d’euros i
varen ser incrementats en un 38% mitjançant 370 expedients de
modificació de crèdit per un import net de 35 milions d’euros
amb un resultat d’uns crèdits definitius, per tant, de 132 milions.
Pràcticament coincidents amb els de l’exercici 2009 que varen
ser de 133 milions.

L’execució pressupostària ha estat del 73% a ingressos i
despeses, aproximadament. El capítol quantitativament més
significatius d’ingressos el representa les transferències corrents
i de capital, que suposen un 84% dels drets reconeguts. El 58%
de les obligacions reconegudes correspon a despeses de
personal. Aquestes xifres s’han mantingut estables els darrers
anys amb moltes lleus oscilAlacions. No es varen aplicar als
pressuposts obligacions per import de 2,5 milions d’euros
corresponents a despeses efectivament realitzades en l’exercici
mentre que l’any 2009 aquesta xifra havia estat un poc inferior,
1,9 milions d’euros. 

L’informe recull, com a anys anteriors, la incidència relativa
a la comptabilització incorrecta dels contractes d’arrendament
amb opció de compra i dels contractes de cessió de drets de
crèdit respecte de la comunitat autònoma. També s’ha
incorporat una incidència sobre la inadequada comptabilització
d’una bestreta atorgada pel Ministeri de Ciències i Innovació,
cofinançada pel FEDER, per a projectes d’infraestructures
científiques, per un import d’1,4 milions d’euros.

La principal recomanació, des d’un punt de vista conceptual,
es refereix que la Universitat ha de constituir una unitat de
control intern que exerceixi les seves funcions amb
independència i autonomia respecte dels òrgans de gestió i, si
escau, modificar en tal sentit els estatuts de la Universitat. 

El resultat pressupostari presentat per la Universitat va ser
negatiu en 1,4 milions d’euros mentre que el de l’exercici
anterior havia estat positiu en 5,9 milions. El resultat
pressupostari consolidat dels comptes anuals presentats per
l’entitat de l’àmbit subjectiu, és a dir, la Universitat i les seves
entitats dependents, va ser negatiu en 20.000 euros. Respecte
del resultat econòmic patrimonial va ser de menys 525.000
euros mentre que l’any anterior havia estat positiu en 5 milions
d’euros. 

Pel que fa al balanç de situació el tancament de l’exercici
2010 mostrava un actiu i un passiu per un import de 149 milions
d’euros. La UIB a 31 de desembre de 2010 tenia una operació
de crèdit a llarg termini amb un capital pendent de venciment de
2,6 milions d’euros i una durada fins l’any 2020. A més, té
subscrits tres contractes de cessió de drets de crèdit, per un
import d’11,3 milions d’euros i dues bestretes reintegrables
sense interessos per 2,9 milions d’euros, els compromisos dels
quals s’estenen fins l’any 2025.

Les entitats que es consideren dependents de la UIB i que
s’analitzen a l’informe són les fundacions generals de la
Universitat de les Illes Balears, Universitat Empresa de les Illes
Balears, Càtedra Iberoamericana a la UIB i també el Consorci
per al Foment d’Infraestructures Universitàries. Cal destacar
que aquest consorci, finançat majoritàriament o pràcticament
d’una forma exclusiva per la CAIB, tenia a 30 de desembre de
l’any 2010 un capital viu d’endeutament de 9,2 milions d’euros.
A més, la UIB manté vinculació, també, amb altres quatre
entitats públiques, les quals no són dependents totalment. 

Quant a la contractació administrativa realitzada per la
Universitat a l’exercici 2010 s’han revisat 14 expedients per un
import de 5,2 milions d’euros i, en aquest cas, la Sindicatura
recomana que el procediment obert sigui el normalment
aplicable, també que es reformi el règim intern de la UIB per tal
de reforçar la funció interventora en matèria de contractació i,
finalment, que s’implementin unes instruccions respecte dels
contractes menors per determinar de quina manera s’han de dur
a terme aquests tipus de contractes. 

Res més i moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tal de formular preguntes o observacions
tot seguit es procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris.
Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair, en primer lloc, la
presència del síndic major, dels síndics que l’acompanyen, de
la secretaria general de la Sindicatura de Comptes. Moltes
gràcies per les seves explicacions i per la tasca desenvolupada
per la Sindicatura que ens serveix a tots i més concretament a
les institucions per millorar en la gestió de recursos públics sota
els paràmetres de rigor, legalitat i transparència.

Els felicitam pel rigor, la claredat i la seriositat dels
informes elaborats i ens donam per assabentats del seu
contingut, però consideram que amb relació als informes que
fan referència als consells insulars, a les entitats locals i a la
UIB -la Universitat de les Illes Balears- i en atenció al principi
constitucional d’autonomia de què gaudeixen aquestes
institucions, el debat sobre aquests informes s’ha de dur a terme
en el si d’aquestes institucions.

Quant a la despesa d’assistència sanitària amb mitjans aliens
del Servei de Salut de les Illes Balears prenem bona nota del
contingut de l’informe, que agraïm també, i de les
recomanacions que es contenen, en aquest cas val a dir que
estam d’acord amb les conclusions finals, les conclusions que
s’han exposat. Certament s’han de millorar els processos de
documentació i d’administració, s’han de millorar i corregir les
mancances en la tramitació administrativa i complir millor els
principis de publicitat i concurrència que informen la
contractació administrativa, també en els serveis de salut, atès
que certament a vegades la urgència del resultat fa que es deixi
de banda allò que és important. Hem de tenir present que en
matèria de salut a vegades s’han de donar respostes immediates
que no sempre permeten dur a terme els procediments amb la
calma requerida per la tramitació administrativa, però tot i així
és evident que s’han d’atendre les recomanacions de la
Sindicatura. I en aquest sentit ens dol que havent finalitzat el
contracte marc vigent durant el període 1990-2006 aquest no es
renovàs fins gener de 2011, pareix ser que per discrepàncies
entre la intervenció i els serveis jurídics de l’ib-salut.
Afortunadament aquest tema s’ha resolt i és d’esperar que es
faci evident en els propers informes de despesa que es puguin
dur a terme per part de la Sindicatura.

En definitiva, volem agrair la tasca feta i les explicacions
donades, tot considerant que és gràcies a la feina de la
Sindicatura en el control extern de la gestió pressupostària que
es du a terme que cada vegada més les institucions públiques
gestionen amb més rigor i amb més transparència els recursos
públics de les nostres illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies. Vull agrair també, en primer lloc, la
presència del síndic major i dels síndics que l’acompanyen. És
evident que la seva tasca contribueix a la millora de la gestió, no
només tècnica de cada una de les institucions sinó també
política perquè es pot adaptar a aquestes millores
administratives que ens han proposat. Jo crec que els hem de
donar l’enhorabona per aquest acostament, cada vegada més, de
l’informe de l’any que analitzen, arriben al 2009, només hi ha
una diferència de dos anys en retre comptes dels ajuntaments,
els ajuntaments ara acaben les liquidacions dels comptes
generals del 2011 i ja ens han presentat el 2009. Record que fa
un parell d’anys aquesta diferència era més gran, el de la
Universitat és del 2010. Per tant, el fet d’analitzar cada vegada
més a prop, fa més fàcil que puguin aplicar-se les seves
recomanacions en aquells temes que trobin importants. És cert
que tant els consells insulars, com els ajuntaments i Universitat
tenen autonomia i és en els seus àmbits on han de discutir les
millores, però a nivell polític la Sindicatura també està bé que
els parlamentaris n’estiguem assabentats. 

En el tema del servei de salut, crec que s’han de prendre
notes d’aquelles millores de tot allò que és possible millorar tant
tècnicament com políticament, però també se cerquen temes
específicament de salut, que afecta qüestions de vegades de vida
o mort de persones, no sempre és fàcil seguir un procediment
administratiu i sobretot a l’hora d’hospitalitzar, però sí és veritat
que en aquells processos que es fan amb temps i suficiència, ens
hem d’adequar cada vegada més a la normativa.

Per tant, moltes gràcies per la seva feina i prendrem nota de
totes aquestes coses. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair, com també ja han
dit els altres grups, la presència del Síndic Major i del seu equip
i felicitar-los per la tasca realitzada. Jo crec que els informes no
haurien de quedar dins un calaix, moltes vegades es fan
informes i queden allà, però ara estan penjats a la web, per tant,
la gent pot acudir allà. Jo crec que han de ser útils sobretot per
les informacions que contenen i per les recomanacions que
contenen. Jo crec que poc a poc s’està fent una feina de
conscienciació a totes les administracions, veim que encara
costa entregar la documentació en temps i forma, a poc a poc,
s’hi van afegint més entitats, algunes sembla que encara no amb
prou rapidesa, però crec que s’està fent una feina
importantíssima de cara a la conscienciació de totes les
administracions perquè duguin uns comptes el més transparent
possible i amb sintonia amb les normatives comptables, etc.
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Per tant, volem agrair la feina feta per la Sindicatura. Jo crec
que els informes són..., anava a dir petites joies, i sí són petites
joies que no han de quedar dins un joier, sinó que han de ser
útils perquè a poc a poc es compleixin totes les recomanacions
que allà es proposen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Per contestar té la paraula el
Síndic 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, Sr. President, senyors diputats. Bé, com han
tengut ocasió de veure, avui hem fet una mostra que per
casualitat hem tocat quatre informes molt dispersos, molt
distints, els informes es van trametent a mesura que es van
aprovant per la Sindicatura al Parlament i també a les entitats
fiscalitzades. Avui eren quatre informes molt diversos i jo crec
que ha servit també per adonar-se de la varietat de temes que es
poden tocar. No només parlam d’informes de comptes generals,
en breu esperam estar en condicions per dur ja l’informe sobre
el compte general de la comunitat autònoma de 2010, que és el
següent que tenim previst aprovar i presentar al Parlament,
l’informe més gran i més important..., més gran de volum; però
també la idea és tocar moltes altres coses, com per exemple
aquests informes a què jo he fet referència al principi, evolutius,
en vàrem fer un de la comunitat autònoma en el seu moment,
ara s’ha fet aquest dels consells, n’hi ha previst un altre sobre
l’evolució de la gestió de la Universitat durant sis anys, em
sembla que és, sis o set anys. Per tant, jo crec que aquests que
són panoràmics també serveixen sobretot per donar una visió
que no només és de si un acte s’ha fet bé o malament, sinó que
és una visió un poc de més enfora, amb un poc més de distància.

Crec, com també s’ha dit aquí i els ho vull agrair, que són
informes que poden ser de molta utilitat a l’hora que el
legislatiu planifiqui i prengui decisions. No només hem de veure
coses molt concretes, és cada dia, la gestió diària a nosaltres ens
impedeix allunyar-nos una mica, sinó que intenten contribuir a
què la tasca del control extern sigui això, extern i una mica
allunyat del dia a dia i de l’actuació particular. Això pels
informes que són de tipus general.

Els altres informes, com poden ser els concerts sanitaris, que
és un informe molt concret sobre una matèria viva i que cada
moment veim que hi ha possibles problemes, discrepàncies, és
un cost, sobretot ara que s’està discutint tant costs i s’està
intentant afinar tant l’eficàcia en la gestió pública, crec que se’n
pot treure profit també. Són informes de molt de temps, perquè
aquest tocava dades des de l’any 2005 a l’any 2010 i partia
d’informes de contractes marc que eren molt anteriors en el
temps, eren del 96 fins i tot, era un període molt dilatat de
temps. Però serveix per veure pautes que a l’hora de la gestió
crec que són molt útils o com a mínim poden ser molt
aprofitables per als gestors públics a l’hora de prendre de
decisions. Aquesta jo crec que és la principal justificació de la
institució, la utilitat per als gestors públics per una banda i la

utilitat per als legisladors a l’hora de poder saber com han de
dissenyar o com han de planificar qualsevol qüestió. 

Per descomptat que tots aquests informes, tant el de la
Universitat, el dels consells i el dels ajuntaments es presenten i
es trameten als ajuntaments, consells i Universitat, i a nosaltres
ens agradaria que també fossin objecte d’atenció en aquell àmbit
i que es vessin. No que arribin i simplement es guardin dins un
calaix. Com que no està establert tampoc per cap norma, en
canvi aquí sí que s’han de tractar els informes, però no hi ha cap
norma que digui que en els altres àmbits s’han de tractar, el més
convenient seria que en els ajuntaments hi hagués alguna tipus
de norma que digués que s’ha de posar en coneixement del ple
l’informe de la Sindicatura; en el cas dels consells exactament
igual. En algunes ocasions es du i en altres no. Tal vegada és el
que crida més atenció, però jo crec que no només el més
important ha de ser allò mediàtic, per desgràcia moltes vegades
és allò que ens omple tot d’una, sinó una qüestió més de fons
per treure-li la utilitat.

No m’he referit quasi a l’informe agregat que, com han dit,
fa molt poc temps que vàrem presentar l’anterior. I la intenció,
com ha dit el Síndic Tugores, és dur el pròxim molt aviat perquè
realment estam en aquesta línia d’avançar moltíssimes les dates
de rendició, però aquest també és un informe que té una gran
quantitat d’informació i de dades d’explotació estadística,
macroeconòmica i després també per a cada ajuntament. És un
informe que cada vegada incorpora més valor afegit. I ara em
diran, bé vostè ha de vendre el seu producte, sí, he de vendre el
producte, però quan és bo, és bo de vendre. 

Els vull animar, com sempre hem fet aquí, i encoratjar-los
a utilitzar-los i a treure’n el profit suficient i analitzar-los aquí
tant ara com en altres ocasions. Jo per la meva part, res més i
agrair-los la rebuda.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs moltes gràcies. En torn de rèplica? No en volen fer?

Idò acabat el debat, agraïm als síndics i a la secretària
general les seves explicacions i la seva presència. I anunciam
que s’obre un termini per presentar davant la Mesa propostes de
resolució als informes. No sé si en presentaran, molt bé.

Doncs esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes per tractar, s’aixeca la sessió.
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