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EL SR.  PRESIDENT:

Benvinguts a tots i a totes. Començam la sessió d’avui i en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions, que crec
que sí.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

José María Camps substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Més substitucions? Sí que hi ha més substitucions;
Sr. Jerez...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President. Miquel Jerez substitueix Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

I ara ja no. Per tant passam al primer punt de l’ordre del dia,
que consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 7759/13, i
arribats aquí -perdonin, que començ amb això- els he de dir que
crec que hem quedat que, dels quatre punts que hi ha, els
podrem fer com un únic punt i que hi estam tots d’acord, i
llavors ja ho resoldrem també amb una intervenció per grup,
crec.

Idò jo diria que, com que són els quatre junts, feim l’escrit
RGE núm. 7759/13, l’escrit 7760/13, el 8871/13, i finalment
tenim... No tenim cap altre escrit, són aquests. No? Me n’he
passat un. Sí, quatre: el 8871/13. 

Per tant, arribats a aquí, he de dir que assisteix a la sessió
l’Hble. Sr. Pere Antoni Mas i Cladera, síndic major de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, acompanyat de
l’Hble. Sr. Maties Tugores Ferrer, síndic; de l’Hble. Sr. Bernat
Salvà Alloza, síndic; i de la IlAlustríssima Sra. Catalina Rotger
Fullana, secretària general.

Per tant té la paraula l’Hble. Sr. Pere Antoni Mas Ferrer per
l’exposició oral, i li he de dir que no té límit de temps. Té la
paraula.

I. Debat de l'escrit RGE núm. 7759/13, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet l'informe 86/13, del compte general de l'Ajuntament
de Llucmajor.

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

Moltes gràcies, Sr. President.

Començarem amb la presentació de l’informe núm. 86 de
l’any 2011, del compte general de l’Ajuntament de Llucmajor
de l’exercici 2009, que va ser aprovat pel Consell de la
Sindicatura de Comptes del dia 4 de juliol passat i va ser tramès
tot seguit al Parlament i a l’ajuntament respectiu.

Aquest informe respon a la iniciativa d’anar examinant la
gestió econòmica financera dels municipis amb població
superior als 20.000 habitants, de manera que el compte general
d’aquests ajuntaments sigui analitzat de forma regular per anar
complementant la informació que ofereixen els informes
agregats que es van fent anualment sobre tots els ajuntaments de
les Illes Balears.

La població dels dotze municipis que integren aquesta
categoria representa un poc més del 70% dels habitants de tota
la comunitat autònoma, mentre que la suma dels seus
pressuposts definitius ve a ser aproximadament el 67% del total
-aquestes són unes xifres que es mantenen bastant estables
anualment. D’aquí la importància de concentrar la fiscalització
en aquests ajuntaments, que són els següents 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 Llucmajor i a l’exercici 2009, com ja he dit,
havent-se realitzat el treball de camp a partir de l’any 2011, un
cop rebut el compte per la corporació. L’informe, a part de la
introducció, conté un apartat destinat a expressar l’opinió
financera i de legalitat sobre el compte general i les conclusions
en matèria de subvencions i de contractació. Es divideix en
quatre apartats dedicats a l’anàlisi de l’administració general, és
a dir, l’ajuntament pròpiament dit; les entitats dependents, les
subvencions i la contractació. A més inclou uns estats agregats
i consolidats, així com els quadres i les fitxes necessaris per a la
seva comprensió.

L’àmbit subjectiu abasta l’Ajuntament de Llucmajor, i a més
els organismes autònoms Patronat Molí d’en Gaspar, Patronat
Residència Persones Majors i Patronat Municipal de Turisme;
la societat mercantil Llucmajor Empresa Municipal de Serveis,
LLEMSA; una fundació, la Fundació per a la restauració de
l’antic convent dels franciscans; i dos consorcis, el Consorci
Pla-D Llucmajor i el Consorci d’Aigües de Llucmajor. És a dir,
en total, 8 persones jurídiques. A més es fa constar que la
corporació manté relació de vinculació amb altres quatre
entitats, les quals no s’analitzen a l’informe.

Finalment els he de dir que l’informe conté 43
recomanacions i s’hi adjunten 25 quadres i 6 fitxes
individualitzades. 

Per tal de detallar els principals aspectes de l’informe, si el
Sr. President ara ho autoritza, intervindrà el síndic Maties
Tugores, que ha dirigit aquesta fiscalització.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò el Sr. Tugores té la paraula.
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EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES
DE LES ILLES BALEARS (Maties Tugores i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
presentam, com ja ha dit el síndic Mas, l’informe 86/2013, del
compte general de l’Ajuntament de Llucmajor corresponent a
l’exercici 2009, que va ser aprovat pel Consell de la Sindicatura
el 4 de juliol de 2013 i tramès a l’Ajuntament de Llucmajor i al
Parlament. Pròximament es trametrà al Tribunal de Comptes. 

Com ha dit el síndic Mas aquest informe forma part dels
corresponents al conjunt d’ajuntaments de més de 20.000
habitants, dels quals ja han passat per aquesta comissió els
informes de Calvià i Manacor, i actualment estam auditant Inca
i Santa Eulària del Riu. La novetat és que per primera vegada
hem aplicat les normes tècniques d’auditoria del sector públic
referents a donar opinió al compte general i del compliment de
legalitat, i en conseqüència es destaquen els aspectes més
importants i significatius, que en aquest informe figuren a
l’apartat 2, “Opinió i conclusions”. En aquest apartat consta en
primer lloc el paràgraf de l’abast de la fiscalització i les
limitacions a l’abast importants que afecten l’opinió.
Seguidament es detallen les excepcions financeres i de
compliment de la legalitat significatives sobre el compte general
i l’opinió financera i de compliment de la legalitat d’aquest
compte general. En els paràgrafs següents es detallen les
excepcions i les conclusions del compliment de la legalitat en
matèria de subvencions, i exactament el mateix en matèria de
contractació. 

Per realitzar aquest treball d’auditoria i fiscalització
completa s’han analitzat de forma intensiva 122 expedients.
L’informe conté, com ja ha dit el síndic Mas, 43 recomanacions
per a la millora de la gestió econòmica financera, dels quals 23
a administració general, 7 a les entitats dependents, 7 en matèria
de subvencions i 8 en matèria de contractació. 

A l’informe s’adjunten quatre estats agregats i tres
consolidats, així com els annexos que contenen 25 quadres i 6
fitxes individualitzades per a cada de les entitats analitzades
amb les seves dades més rellevants. A més s’hi han adjuntat les
alAlegacions formulades per l’Ajuntament de Llucmajor.

L’àmbit subjectiu que abasta l’informe inclou l’Ajuntament
de Llucmajor i les seves entitats dependents i vinculades, que ja
ha detallat el síndic Mas i per abreujar no les tornaré a repetir;
tan sols he d’afegir que el Patronat Municipal de Turisme no ha
estat inclòs a l’àmbit subjectiu de l’informe atès que, segons el
que ha certificat l’ajuntament, l’exercici fiscalitzat no havia
iniciat la seva activitat.

Les principals dades econòmiques dels comptes retuts per
l’ajuntament són les següents: el balanç de situació de
l’ajuntament a 31 de desembre de 2009 presenta un total d’actiu
de 67,2 milions d’euros, 59,5 milions d’euros l’any 2008, és a
dir, un increment del 13%. La suma total del deutors és de 27,6
milions d’euros, 26 milions d’euros l’any 2008. La tresoreria
presenta un saldo de 3,2 milions d’euros, 0,9 milions menys que
al tancament de l’exercici anterior. Els creditors a llarg termini,
29,8 milions d’euros; 21,1 milions el 2008; són fonamentalment
deutes amb entitats de crèdit. El deute viu de l’ajuntament al
tancament de l’exercici és de 30,1 milions d’euros, 21,4 milions
d’euros el 2008, dels quals 0,3 milions han estat classificats a

curt termini; a més s’ha d’afegir un saldo de 8,7 milions d’euros
de comptes de crèdit per a operacions de tresoreria, 7,6 milions
d’euros el 2008. El compte de resultat econòmic patrimonial
mostra un estalvi de 2,6 milions d’euros, i l’exercici anterior hi
havia un estalvi de 2 milions. 

Pel que fa a l’activitat econòmica financera, el pressupost
inicial consolidat és de 38 milions d’euros, inclosos als
pressuposts inicials de l’ajuntament, dels organismes autònoms,
l’estat de previsió de la societat mercantil i també de la
fundació, cosa que suposa una disminució del 0,9% sobre
l’inicial de l’exercici 2008. 

El pressupost inicial de l’ajuntament es presenta amb un
superàvit de 5,9 milions d’euros en compliment de l’article
193.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
atès que es va liquidar el pressupost de l’exercici 2008 amb un
romanent de tresoreria negatiu per import de 10,7 milions
d’euros.

Els crèdits inicials del pressupost de l’administració general
s’incrementen en 23,8 milions d’euros, un 63,4%, mitjançant 23
expedients de modificació de crèdit, resultant uns crèdits
definitius de 61,5 milions d’euros. 

L’execució del pressupost d’ingressos és del 67,6%,
percentatge inferior al de l’any 2008, 73,1%. Del total de drets
reconeguts, el 50,7% procedeix dels recursos propis, el 25,3%
de l’Estat, el 4,3% de la CAIB i el CIMA, i el 19,7% de
l’endeutament. Pel que fa a les despeses, l’execució
pressupostària és del 67,6%, percentatge similar al de l’any
2008, 67,4%; les despeses de personal representen el 34,2 del
total d’obligacions reconegudes.

Quant al resultat pressupostari de l’exercici, és positiu per
un import de 4 milions d’euros i, del resultat pressupostari
ajustat, també positiu per un import de 3,1 milions d’euros. El
romanent de tresoreria per a despeses generals és negatiu per un
import de -8,1 milions d’euros, si bé aquest s’hauria d’ajustar
negativament com a mínim en 12,6 milions d’euros per saldos
de dubtós cobrament.

Pel que fa a l’estabilitat pressupostària, la liquidació del
pressupost de 2009 de l’Ajuntament de Llucmajor presenta un
desequilibri pressupostari de 5,4 milions d’euros, ja que els
ingressos dels capítols 1 a 7 són inferiors a les despeses dels
capítols 1 a 7. Si es practiques els ajusts segons els criteris del
SEC-95 -del Sistema Europeu de Comptes- la necessitat de
finançament de l’Ajuntament de Llucmajor és de 4 milions
d’euros, 10,9% dels ingressos no financers consolidats, i per
tant no es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
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El balanç de situació consolidat de l’ajuntament i les entitats
que en depenen, al tancament de l’exercici presenta un actiu
total de 77,2 milions d’euros amb un fons de maniobra positiu
de 2 milions. El compte de resultat econòmic patrimonial
consolidat de l’exercici 2009 mostra un estalvi de 2,8 milions
d’euros, i el resultat pressupostari consolidat és també positiu
per import de 4 milions.

Passam a l’apartat 9, “Opinió financera i de legalitat
respecte del compte general”, i el primer apartat fa referència al
paràgraf de l’abast de la fiscalització, i es diu: La Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears ha fiscalitzat el compte general de
l’Ajuntament de Llucmajor, que comprèn el balanç, el compte
de resultat econòmic patrimonial, l’estat de liquidació del
pressupost i la memòria corresponents a l’exercici anual acabat
el 31 de desembre de 2009. El compte general format per la
intervenció de l’ajuntament, d’acord amb el marc normatiu
d’informació financera que li és d’aplicació, s’ha retut a la
Sindicatura de Comptes una vegada aprovat pel Ple de la
corporació. Excepte per les limitacions esmentades en els
paràgrafs 1 a 6 següents, el treball de fiscalització s’ha realitzat
d’acord amb els principis i les normes d’auditoria del sector
públic, i s’han realitzat totes aquelles proves selectives o
procediments tècnics considerats necessaris d’acord amb els
objectius i l’abast del treball indicat a l’apartat 1.3.b), “Abast
del treball i limitacions”. 

L’altre apartat és “Limitacions a l’abast que afecten
l’opinió”, que diu: Les limitacions a l’abast que s’han produït en
la realització de la fiscalització que condicionen l’opinió
financera d’aquest informe són les següents: 1, no s’ha aportat
un detall de la composició i de l’antiguitat de determinats saldos
del balanç de l’ajuntament que corresponen als epígrafs
següents: infraestructures i béns destinats a l’ús general, i una
part de les partides que integren l’immobilitzat immaterial i
material que representen el 14,6% del total de l’actiu; una part
de les partides que integren els creditors no pressupostaris i
altres creditors de 571 milers d’euros. 2, no s’ha aportat
documentació suport relativa al patrimoni rebut en cessió de
12.757 milers d’euros, ni el detall dels elements que formen part
del saldo del patrimoni lliurat en cessió de 238 milers. Número
3, no s’han rebut les respostes a la circularització respecte dels
saldos dels comptes i les operacions vigents de sis entitats
financeres amb les quals opera l’ajuntament i d’una entitat
financera amb la qual opera un organisme autònom de
l’ajuntament. 4, no s’ha aportat una relació certificada de les
operacions vigents amb entitats financeres, especialment pel que
fa a les cessions de crèdit realitzades per l’ajuntament. 5,
l’informe dels serveis jurídics sobre la situació dels plets, litigis,
demandes i reclamacions contra l’Ajuntament de Llucmajor no
conté la valoració de la possibilitat de sentències desfavorables
amb estimació de la pèrdua potencial en termes econòmics. I 6,
l’ajuntament no aporta una comptabilització i un seguiment dels
ingressos pluriennals, ni consta que es comptabilitzin de forma
adequada i independent els compromisos de despesa a càrrec
d’exercicis posteriors.

Seguidament, les excepcions financeres. Les excepcions
financeres significatives sobre el compte general de
l’Ajuntament de Llucmajor corresponent a l’exercici 2009 són
les següents: 7, no s’ha dotat la provisió per a l’import del sòl
(...) cobrament, que a 31 de desembre de 2009 ascendia com a
mínim a 15.626 milers d’euros, fet que suposa una

sobrevaloració de l’actiu del resultat econòmic patrimonial i del
romanent de tresoreria per aquest import. 8, el saldo deutor
reconegut per l’ajuntament és superior al saldo creditor
reconegut per la CAIB i pel CIMA, 1.041 milers d’euros i 1.608
milers, respectivament, fet que suposa una sobrevaloració de
l’actiu del resultat econòmic patrimonial de l’exercici i
d’exercicis anteriors, i del romanent de tresoreria per aquest
import. 9, el compte general de l’exercici 2009 no inclou
informació sobre les operacions de cessions de crèdit realitzades
per l’ajuntament i sobre el passiu contingent per la part pendent
d’amortitzar dels contractes esmentats, 1.814 milers d’euros, i
pels interessos meritats i no vençuts. 10, l’ajuntament ha
reconegut l’exercici 2009 drets per ingressos per subvencions de
capital 2.739 milers d’euros, corresponents al finançament de
les obres del colAlegi públic Puig d’en Ros; d’acord amb el
conveni signat amb la CAIB l’ajuntament hauria de reconèixer
únicament l’import de l’obra executada, 309 milers d’euros, i
per tant hi ha una sobrevaloració de l’actiu i del resultat
econòmic patrimonial en 2.430 milers d’euros. 11, varen quedar
pendents d’aplicar al pressupost de l’exercici 2009 obligacions
per import de 5.958 milers d’euros, fet que suposa una
sobrevaloració del resultat pressupostari i del romanent de
tresoreria per aquest import. 12, la memòria dels comptes anuals
no conté tota la informació exigida a l’ICAL, la instrucció de
model normal de comptabilitat local, i presenta errors i
incoherències amb altres estats.

A l’apartat següent, excepcions de compliment de la
legalitat, deim el següent: Les excepcions de compliment de
legalitat significatives sobre el compte general de l’Ajuntament
de Llucmajor corresponent a l’exercici 2009 són les següents:
13, la liquidació del pressupost de l’exercici 2009 de
l’ajuntament incompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària
i aquest desequilibri és superior el permès per l’acord de la
subcomissió de 7 d’abril de 2009, i no consta que s’hagi aprovat
un nou pla econòmic financer de reequilibri d’acord amb
l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 2/2007. 14, el compte
general de l’Ajuntament de Llucmajor corresponent a l’exercici
2009 es va aprovar definitivament i es va retre a la Sindicatura
de Comptes, en els dos casos, fora del termini legalment
establert. 15, la liquidació del pressupost, així com els informes
de la intervenció sobre el pressupost inicial i la seva liquidació,
posen en evidència que les previsions d’ingressos en concepte
d’ICIO, impost sobre construccions, instalAlacions i obres, de
parcs fotovoltaics o per aprofitament urbanístic per l’ampliació
del polígon industrial, 1.800 milers d’euros i 2.964 milers
respectivament, eren no realitzables o de dubtosa realització,
d’acord amb la normativa urbanística, la qual cosa suposa un
incompliment dels articles 162 i següents del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals. 16, l’aplicació del
producte de l’endeutament a finalitats diferents de les previstes
en el pressupost suposa un incompliment de l’article 49 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; el cas més
significatiu és el del préstec del FOMIT, que és el Fons financer
de l’Estat per a la modernització d’infraestructures turístiques,
de l’exercici 2006 que, juntament amb altres inversions
finançades amb endeutament, presenten unes desviacions
positives, acumulades a 31 de desembre del 2009, de 8.714
milers d’euros; i 17 els venciments de les operacions de
tresoreria són atesos amb disposicions de les noves operacions,
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això suposa un endeutament permanent i desvirtua l’ús d’aquest
instrument financer, la funció del qual és cobrir desfasaments
temporals de tresoreria, segons els articles 51 i 199 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

A continuació donam opinió financera i de compliment de
la legalitat.

El compte general de l’Ajuntament de Llucmajor,
corresponent a l’exercici 2009, excepte pels efectes d’aquests
ajuts, que es podrien haver considerat necessaris si no
s’haguessin tengut en compte les limitacions a l’abast del treball
indicades en els paràgrafs 1 a 6 anteriors, i excepte per l’efecte
de les excepcions indicades en el paràgraf 7 a 17 anteriors,
expressa en tots els aspectes significatius la imatge fidel de la
liquidació del pressupost del patrimoni i de la situació financera
el 31 de desembre del 2009, així com dels resultats de les seves
operacions corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta
data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació
financera que li és d’aplicació i, en particular, amb els principis
i criteris comptables contigus a aquest.

Amb independència del que s’indica en els paràgrafs
anteriors, cal ressaltar les altres incidències detallades en els
apartats 1, 3 i 4 d’aquest informe, que, sense afectar de forma
significativa, la imatge fidel del compte general de l’ajuntament
corresponent a l’exercici del 2009, han de ser tingudes en
compte i, si escau, corregides pels òrgans responsables.

Respecte de les conclusions del compliment de la legalitat,
començam per la conclusió del compliment de la legalitat en
matèria de subvencions. I les excepcions de compliment de la
legalitat en aquest sentit, es diu: com a resultat de la
fiscalització efectuada, amb l’abast indicat a l’apartat 1.3.b),
abast del treball i limitacions, les excepcions significatives al
principi de legalitat en matèria de subvencions detectades en la
realització de la fiscalització, el detall de les quals s’inclou a
l’apartat 6, subvencions, d’aquest informe, són les següents: 1.
L’ajuntament no ha aprovat el Pla estratègic de subvencions,
article 8 de la Llei general de subvencions. Tots aquests articles
fan referència a la mateixa llei i, si els sembla bé, no ho tornaré
repetir, només repetiré l’article, el número i res més.

2. L’objecte de les dues línies de subvenció fiscalitzada
resulta excessivament genèric i ambigu i hi ha una manca de
claredat per definir l’objectiu que persegueix l’ajuntament en les
ajudes que atorga mitjançant aquesta línia de subvenció, article
17.3.a).

3. Les bases reguladores de les dues línies de subvenció
fiscalitzades no fixen amb suficient claredat els criteris objectius
que han de servir de base per a la concessió de les subvencions
i la seva ponderació, article 17.3.e).

4. A cap dels nous expedients de subvencions de concessió
directa fiscalitzats no consten les raons d’exclusió del principi
de concurrència ni tampoc a la memòria subscrita pel president,
explicativa del contingut del pressupost, article 22.2 i article
18.1.a) del Reial Decret 500/1990.

5. Als nous expedients de subvencions de concessió directa
fiscalitzats, els convenis signats amb els beneficiaris presenten

mancances respecte del contingut mínim, article 65 del
Reglament general de subvencions.

6. El sistema de justificació de les subvencions previst a les
bases reguladores de les dues línies fiscalitzades no s’ajusta al
previst a l’article 75.

7. A cap dels 17 expedients de subvencions fiscalitzats no
consta la fiscalització prèvia de la despesa, article 9.4.d).

8. A 14 dels expedients fiscalitzats no consta cap actuació de
l’ajuntament per tal de verificar el compliment de la finalitat
que va determinar la seva concessió, article 32.

9. Mitjançant el Decret d’Alcaldia, de data 7 de juliol del
2010, es procedeix a validar la justificació d’ajudes i
subvencions corresponents als exercicis 2008 i 2009, malgrat
presenten deficiències no esmenades quant a la manca de
factures o d’altres documents de valor probatori equivalent, la
manca de justificació de la totalitat del pressupost i/o la
presentació de justificants no inclosos a l’objecte de la
subvenció o conveni, siguin o no relacionats amb l’activitat, en
contra del que disposa l’article 30.

10. Hi ha 6 expedients de subvencions on, a la memòria
justificativa, no consta el compliment de les condicions
imposades a la concessió i a cap dels expedients fiscalitzats
tampoc no consta acreditat el pagament de les despeses
subvencionades, article 30.

11. Hi ha 8 expedients de subvencions fiscalitzats en què
s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació abans que els
beneficiaris hagin justificat les subvencions, article 59 del Reial
Decret 500/1990.

Conclusió: de les activitats d’àmbit subjectiu, d’acord amb
l’abast del treball abans esmentat, referit únicament als 17
expedients de subvencions fiscalitzats, que és el 46,7% de
l’import total, i excepte pel que s’ha indicat en els paràgrafs 1
a 11 anteriors, s’ha desenvolupat en els aspectes significatius de
conformitat amb el principi de legalitat.

Amb independència del que s’indica en el paràgraf anterior,
cal ressaltar els diversos incompliments de la normativa
detallats a l’apartat 6, subvencions d’aquest informe, que, sense
afectar de forma significativa el compliment de la legalitat del
procediment de concessió de subvencions, han de ser tinguts en
compte i, si escau, corregits pels òrgans responsables.

Conclusió del compliment de la legalitat en matèria de
contractes. Excepcions sobre aquest tema. Com a resultat de la
fiscalització efectuada, amb l’abast indicat a l’apartat 1.3.b), les
excepcions significatives del principi de legalitat en matèria de
contractació detectades en la realització de la fiscalització, el
detall de les quals s’inclou a l’apartat 7, contractació, d’aquest
informe, són les següents:
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1. Hi ha 4 expedients de contractació fiscalitzats on no
consta justificada la necessitat que es pretén satisfer, la idoneïtat
de l’objecte i la justificació dels criteris per a l’adjudicació,
articles 22 i 93 de la Llei de contractes del sector públic. Aquí
totes, més o manco, tendran aquesta mateixa llei, que no tornaré
repetir.

2. En els 5 procediments negociats fiscalitzats, no consten
els aspectes econòmics i tècnics que seran objecte de
negociació, article 160.

3. Hi ha 7 expedients de contractació on els plecs inclouen
criteris d’adjudicació d’escrits de forma genèrica i sense
precisar els mètodes que permetran la seva valoració, cosa que
afecta els principis de publicitat i concurrència, article 134.

A cap dels expedients de contractes d’obres fiscalitzats no
consta que s’hagi realitzat l’exposició pública del projecte
tècnic, article 149.1 de la Llei 20/2006.

5. A tots els expedients fiscalitzats es va incomplir el termini
previst per realitzar l’abonament del preu al contractista, article
99 del text refós de la Llei de contractes i article 200 de la Llei
de contractes.

La conclusió del compliment de la legalitat en matèria de
contractació és la següent: l’activitat de les entitats de l’àmbit
subjectiu, d’acord amb l’abast dels treballs abans assenyalats,
referint únicament els 20 expedients dels contractes fiscalitzats,
que suposen el 52,1% de l’import total, i excepte pel que s’ha
indicat en els paràgrafs 1 a 5 anteriors, s’ha desenvolupat en els
aspectes significatius de conformitat amb el principi de legalitat.

Amb independència del que s’indica en el paràgraf anterior,
cal ressaltar els diversos incompliments de la normativa,
detallats a l’apartat 7, contractació, d’aquest informe, que, sense
afectar de forma significativa el compliment de la legalitat del
procediment de contractació del sector públic, han de ser tinguts
en compte i, si escau, corregits pels òrgans responsables.

Seguidament, és l’apartat de recomanacions, que les hem
reduïdes més o manco a la meitat, i seguidament vos expòs:
Adoptar les mesures oportunes per tal d’acomplir amb la
normativa d’estabilitat pressupostària i, si escau, aprovar un nou
pla econòmic i financer a mitjà termini per corregir la situació
de desequilibri.

Aprovar i retre el compte general dins els terminis legalment
establerts.

Confeccionar un inventari de béns i drets que, de
conformitat amb la legislació patrimonial, detalli de forma
individualitzada els diversos elements a l’immobilitzat i
conciliar-lo amb els actius comptabilitzats, realitzar els
ajustaments necessaris i, si n’és el cas, practicar les correccions
valoratives que calguin, amb la finalitat de conèixer en tot
moment el valor net comptable individualitzat dels béns que
integrem l’immobilitzat de la corporació.

Incloure totes les operacions de cessions i inscripcions
rebudes o lliurades d’elements de l’immobilitzat, a l’efecte
d’expressar la realitat patrimonial de l’entitat.

Reconèixer el dret de cobrament per transferències i
subvencions en el moment que segons el cas es produeixi
l’increment de l’actiu i el reconeixement de l’obligació per part
de l’entitat que la concedeix.

Dotar la corresponent provisió per a riscs i despeses per
l’import estimat, per tal de fer front a les responsabilitats,
probables o certes, procedents de litigis en curs,
indemnitzacions o altres obligacions pendents de quantia
indeterminada.

Registrar la situació corresponent a les cessions de crèdit i
descriure a la memòria l’existència dels compromisos derivats
d’aquestes.

Ajustar les actuacions als procediments establerts per tal
d’evitar haver de recórrer amb habitualitat a la situació
excepcional de reconeixements extrajudicials de crèdits i
imputar a l’exercici que correspongui la totalitat de l’execució
pressupostària.

Completar la memòria amb la informació referent als
aspectes en els quals s’han exposat mancances.

I la darrera, en aquest sentit, realitzar les anotacions
comptables pertinents per tal de corregir les incidències
exposades i procurar la seva detecció i esmena en exercicis
posteriors.

Les recomanacions en matèria de subvencions són les
següents:

Elaborar i aprovar anualment el Pla estratègic de
subvencions i un sistema de control i avaluació dels resultats de
la seva aplicació.

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 la situació del principi de concurrència i deixar-ho
acreditat a l’expedient.

Deixar constància, si escau, de la realització de la
fiscalització prèvia de la despesa, així com del certificat
d’existència de crèdit.
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Detallar en els convenis relatius a subvencions totes les
dades i els requisits establerts per la normativa aplicable.

I la darrera de subvencions, efectuar un estricte seguiment
dels resultats obtinguts i de la justificació dels ajuts atorgats, cal
requerir la justificació de l’import total de l’activitat o objecte
de subvenció, i no tan sols la justificació de la quantia
subvencionada, així com el suport del pagament. I si escau,
incoar el corresponent procediment de reintegrament.

Les recomanacions en matèria de contractació són: Justificar
adequadament la necessitat que es pretén satisfer amb la
prestació objecte del contracte, així com el procediment i la
forma d’adjudicació elegits.

Fixar en els procediments negociats els aspectes que resulten
objecte de negociació, amb la finalitat d’acomplir amb
l’element diferenciador d’aquest tipus de procediment.

Establir en els plecs uns criteris d’adjudicació que siguin
mesurables de forma objectiva, de manera que permetin fer una
valoració motivada i justificada de les puntuacions que
s’atorguen als licitadors.

Acomplir els requisits i terminis del procediment de
publicitat, comunicacions i notificacions.

Desenvolupar, aprovar i, si escau, normalitzar els
procediments interns en matèria de contractació, amb la finalitat
d’assegurar el respecte als principis rectors de la contractació
pública.

Preveure i normalitzar el funcionament de l’òrgan colAlegiat
d’assistència a l’òrgan de contractació, amb la finalitat
d’objectivar l’adjudicació dins de les instruccions internes de
contractació.

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 de
Llucmajor. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, supòs que segueix el síndic major, té la
paraula idò.

II. Debat de l'escrit RGE núm. 7760/13, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet l'informe 87/13, del compte general de l'Ajuntament
de Marratxí.

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

Gràcies, Sr. President. Presentam ara l’informe número 87
de l’any 2013, sobre el compte general de l’Ajuntament de
Marratxí de l’exercici 2009, que va ser aprovat pel Consell de
la Sindicatura el dia 4 de juliol del 2013 i tramès, 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 i financera dels
ajuntaments de major població i la seva elaboració i estructura
són idèntics als ja exposats. En aquest cas, l’àmbit subjectiu ve
constituït per l’ajuntament, un organisme autònom, en concret
l’Institut Municipal de Comunicació de Marratxí, la societat
Marratxí Segle XXI, Societat Anònima, i els consorcis Pla D
Marratxí i Per al Foment de l’Esport a Marratxí, cinc entitats,
doncs, en total.

Les entitats vinculades, en aquest cas, són dues. Aquest
treball es va realitzar al mateix temps que l’informe
corresponent a l’Ajuntament de Llucmajor que s’acaba de
presentar i conté en total 41 recomanacions i s’hi adjunten 25
quadres i 5 fitxes individualitzades.

Ara, si el Sr. President ho autoritza, el síndic, Sr. Tugores,
els detallarà de forma més resumida el contingut de l’informe.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Sr. Tugores, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Presentam, com ja ha dit el síndic Mas, l’informe 87/2013, del
compte general de l’Ajuntament de Marratxí corresponent a
l’exercici 2009, que va ser aprovat pel Consell de la Sindicatura
l’11, perdó, el 4 de juliol del 2013, i tramès a l’Ajuntament de
Marratxí i al Parlament. Pròximament es trametrà al Tribunal de
Comptes.

Ja he esmentat a la presentació de l’informe de Llucmajor
tot el referent a l’apartat 2, opinió i conclusions, per la qual
cosa, per abreujar, no ho tornaré repetir.

Per realitzar aquest treball d’auditoria completa s’han
analitzat de forma intensiva 136 expedients. L’informe conté un
total de 41 recomanacions per a la millora de la gestió
econòmica i financera; 19 a l’administració general; 6 a les
entitats dependents; 8 en matèria de subvencions i 8 en matèria
de contractació. Les recomanacions més importants de
l’informe es reprodueixen al final d’aquest resum.

A l’informe s’adjunten 4 estats agregats i 3 consolidats, així
com els annexos que contenen 25 quadres i 5 fitxes
individualitzades per a cada una de les entitats analitzades, amb
les seves dades més rellevants. A més, s’hi han adjuntat les
alAlegacions formulades per l’Ajuntament de Marratxí.
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L’àmbit subjectiu ja l’ha detallat el síndic Mas i, en
conseqüència, per abreujar, no el tornaré repetir. Les principals
dades econòmiques dels comptes retuts per l’ajuntament són les
següents: Quant al balanç de situació de l’ajuntament, a 31 de
desembre del 2009, presenta un total d’actiu de 64,7 milions
d’euros, 58,2 de l’any 2008, és a dir, un increment de l’11,2%.
La suma total dels deutors és de 10,5 milions d’euros, 8,7
milions l’any 2008. La tresoreria presenta un saldo d’1,5
milions d’euros, 1,7 milions menys que al tancament de
l’exercici anterior. Els creditors a llarg termini, 6,7 milions
d’euros, 6,8 eren el 2008. Són deutes amb entitats de crèdit.

L’endeutament viu de l’ajuntament al tancament de
l’exercici és de 8,1 milions d’euros, també 8,1 milions el 2008,
dels quals 1,4 milions d’euros estan classificats a curt termini.
A més s’hi ha d’afegir un saldo de 3 milions d’euros de comptes
de crèdit per a operacions de tresoreria, 2,4 milions d’euros el
2008.

El compte del resultat econòmic patrimonial mostra un
estalvi de 2.5 milions d’euros i l’exercici anterior va ser un
desestalvi de 2 milions.

Pel que fa a l’activitat econòmica i financera el pressupost
inicial consolidat és de 35 milions, inclosos els pressuposts
inicials de l’ajuntament, de l’organisme autònom i també l’estat
de previsió de la societat mercantil, cosa que suposa una
disminució del 15,1% sobre l’inicial de l’exercici 2008.

Els crèdits inicials del pressupost de l’administració general
s’incrementen en 9,1 milions, un 26,1%, mitjançant 44
expedients de modificacions de crèdit, resultant uns crèdits
definitius de 44,1 milions d’euros. L’execució del pressupost
d’ingressos és del 72,8%, percentatge lleugerament superior al
de l’any 2008, que era d’un 71,5%. Del total de drets
reconeguts, el 59,8% procedeix dels recursos propis, el 29,6%
de l’Estat, el 6,4% de la CAIB, el CIMA i d’altres i el 4,2% de
l’endeutament. 

Pel que fa a despeses, l’execució pressupostària és del
80,6%, percentatge superior al de l’any 2008, que va ser del
72,3%. Les despeses de personal representen el 30,9% del total
d’obligacions reconegudes. Quant al resultat pressupostari de
l’exercici, és negatiu per un import de 3,5 milions d’euros, i el
resultat pressupostari ajustat també negatiu per un import de 2
milions. El romanent de tresoreria per a despeses generals, és
negatiu per un import de -6,7 milions d’euros, si bé aquest
s’hauria d’ajustar negativament com a mínim en 3,4 milions per
saldos de dubtós cobrament.

Pel que fa a l’estabilitat pressupostària, la liquidació del
pressupost de l’ajuntament presenta un desequilibri
pressupostari de 3,5 milions d’euros, ja que els ingressos dels
capítols 1 a 7 són inferiors a les despeses dels capítols 1 a 7. Si
es practiquen els ajuts, segons els criteris SEC 95, la necessitat
de finançament de l’ajuntament, l’organisme autònom i la
societat mercantil és de 2,3 milions d’euros, 7,4% dels ingressos
no financers consolidats i, per tant, no es compleix l’objectiu
d’estabilitat pressupostària.

El balanç consolidat de situació consolidat de l’ajuntament
i entitats que en depenen, al tancament de l’exercici presenta un
actiu total de 65,7 milions d’euros, amb un fons de maniobra

negatiu de 2,6 milions; situació que posa de manifest una
situació de desequilibri financer a curt termini.

El compte de resultat econòmic patrimonial consolidat de
l’exercici 2009 mostra un estalvi de 2,7 milions d’euros, i el
resultat pressupostari consolidat és negatiu per import de 3,4
milions.

Seguidament pas a l’opinió financera i de legalitat respecte
del compte general. I el primer és un paràgraf de l’abast de la
fiscalització, on deim que la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears ha fiscalitzat el compte general de l’Ajuntament de
Marratxí, que comprèn el balanç, el compte del resultat
econòmicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la
memòria, corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de
desembre del 2009. El compte general format per la Intervenció
de l’ajuntament, d’acord amb el marc normatiu d’informació
financera que li és d’aplicació, s’ha retut a la Sindicatura una
vegada aprovat pel ple de la corporació.

Excepte per les limitacions esmentades en els paràgrafs 1 a
4 següents, el treball de fiscalització s’ha realitzat d’acord amb
els principis i les normes d’auditoria del sector públic i s’han
realitzat totes aquelles proves selectives o procediments tècnics
considerats necessaris, d’acord amb els objectius i l’abast del
treball indicat a l’apartat 1.3b) abast del treball i limitacions.

Les limitacions que afecten l’opinió, deim, les limitacions a
l’abast que s’han produït en la realització de la fiscalització que
condicionen l’opinió financera d’aquest informe són les
següents:

1. L’Ajuntament de Marratxí no disposa d’un inventari
valorat de béns i drets, tal com estableix la regla 16 de l’ICAL,
la instrucció del model normal de comptabilitat local, que
d’acord amb la legislació patrimonial detalli de forma
individualitzada els diversos elements que té comptabilitzats en
el seu immobilitzat. 

2. No s’han pogut realitzar, per tant, les oportunes
comprovacions sobre la composició i quantificació de
l’immobilitzat no financer que representa el 81,2% del total de
l’actiu del balanç, així com de l’efecte de les operacions amb
l’immobilitzat i les amortitzacions sobre el compte del resultat
econòmicopatrimonial. 

3. No s’han retut les respostes a la circulació bancària,
respecte dels saldos dels comptes i operacions vigents de 6
entitats financeres, amb les quals opera l’ajuntament. No s’ha
aportat una relació certificada de les operacions vigents amb les
entitats financeres, especialment pel que fa a les cessions de
crèdit i les operacions de leasing i renting realitzades per
l’ajuntament.

4. L’informe dels serveis jurídics sobre la situació dels plecs,
litigis, demandes i reclamacions contra l’ajuntament, no conté
la valoració de la possibilitat de sentències desfavorables, amb
estimació de la pèrdua de potencials en termes econòmics. Les
excepcions financeres significatives sobre el compte general de
l’ajuntament corresponent a l’exercici 2009 són les següents: 
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5. La provisió per l’import de saldos de dubtós cobrament a
31 de desembre de 2009, està infradotada com a mínim en
3.438.000 euros, fet que suposa una sobrevaloració de l’actiu
del resultat econòmic patrimonial i el romanent de tresoreria per
aquest import.

6. Varen quedar pendents d’aplicar en el pressupost de
l’exercici 2009, obligacions per import de 5.828.000 euros, fet
que suposa una sobrevaloració del resultat pressupostari i del
romanent de tresoreria per aquest import. A més, l’ajuntament
només té reconeguts 1.232.000 euros per aquest concepte en el
passiu i en conseqüència, l’epígraf de creditors no
pressupostaris del balanç està infravalorat en 4.596.000 euros i
el resultat econòmicopatrimonial sobrevalorat en el mateix
import.

7. El compte general de l’exercici no inclou informació
sobre les operacions de cessions de crèdit realitzades per
l’ajuntament i sobre el passiu contingent per la part pendent
d’amortitzar dels contractes esmentats, 1.430.000 euros i pels
interessos meritats i no vençuts.

8. La memòria dels comptes anuals no conté tota la
informació exigida a l’ICAL i presenta errors i incoherències
amb altres estats que es detallen a l’apartat 3.4e) contingut de la
memòria.

9. Marratxí 21, SA comptabilitza un contracte de renting
com arrendament operatiu, si bé l’acord amb els principis i les
normes comptables que resulten d’aplicació, aquesta operació
s’ha de comptabilitzar com un arrendament financer. En
conseqüència, els epígrafs d’immobilitzat material de deutes a
curt i llarg termini de la societat estan infravalorats en 640.000,
66.000 i 583.000 euros respectivament.

Excepcions de compliment de legalitat significatives sobre
el compte general de l’ajuntament, corresponent a l’exercici són
les següents:

10. La liquidació del pressupost de l’exercici de
l’Ajuntament de Marratxí incompleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i aquest desequilibri és superior al permès per
l’acord de la subcomissió, de 7 d’abril de 2010 i no consta que
s’hagi aprovat un pla econòmic financer de reequilibri, d’acord
amb l’article 22 del Reial Decret legislatiu 2/2007.

11. El compte general de l’Ajuntament de Marratxí,
corresponent a l’exercici 2009, es va aprovar definitivament i es
va retre a la Sindicatura de Comptes en els dos casos fora del
termini legalment establert.

12. L’ajuntament presenta estalvi en negatiu en els exercicis
2008 i 2009, per import de -2.757.000 euros i de -1.498.000
euros respectivament. No consta que el ple de la corporació hagi
aprovat un pla de sanejament financer, a realitzar en un termini
no superior a tres anys, article 53 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

I a continuació donam opinió financera i de compliment de
la legalitat, manifestant que el compte general de l’ajuntament
corresponent a l’exercici, excepte pels efectes d’aquells ajuts
que es podrien haver considerat necessaris si no s’haguessin
tengut les limitacions a l’abast del treball indicades en els

paràgrafs 1 a 4 anteriors i excepte per l’efecte de les excepcions
indicades en els paràgrafs 5 a 12 anteriors, expressa en tots els
aspectes significatius la imatge fidel de la liquidació del
pressupost del patrimoni i de la situació financera a 31 de
desembre de 2009, així com dels resultats de les seves
operacions corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta
data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació
financera que li és d’aplicació i en particular, amb els principis
i criteris comptables continguts en aquest.

Amb independència del que s’indica en els paràgrafs
anteriors, cal ressaltar les altres incidències detallades en els
apartats 1, 3 i 4 d’ aquest informe que, sense afectar de forma
significativa la imatge fidel del compte general de l’ajuntament
corresponent a l’exercici 2009, han de ser tingudes en compte
i si escau, corregides pels òrgans responsables.

Conclusions del compliment de la legalitat en matèria de
subvencions. Com a resultat de la fiscalització efectuada amb
l’abast indicat a l’apartat 1.3b) abast del treball i limitacions, les
excepcions significatives al principi de legalitat en matèria de
subvencions, detectades en la realització de la fiscalització, el
detall de les quals s’inclou a l’apartat 6, subvencions, d’aquest
informe són les següents:

1. L’ajuntament no ha aprovat el Pla estratègic de
subvencions, article 8 de la Llei general de subvencions.

2. La regulació de l’ajuntament sobre les subvencions
s’articula mitjançant la BEP, les Bases d’Execució del
Pressupost 15, l’ordenança municipal de subvencions i un
document anomenat bases i convocatòria per a cada línia, de
forma tal que les bases reguladores no queden prou definides en
la forma prevista en l’article 17.2 i 3 d’aquesta llei.

3. L’objecte de les línies de subvenció resulta excessivament
genèric i ambigu i hi ha una manca de claredat per definir
l’objectiu que persegueix l’ajuntament amb les ajudes que
atorga mitjançant aquesta línia de subvenció, article 17.3.a).

4. Vuit dels 13 expedients de subvencions de concessió
directa, no corresponen a subvencions perquè hi ha una
contraprestació directa per part de les empreses
subministradores a l’ajuntament, article 2.

5. A cap dels 13 expedients de subvencions de concessió
directa no consta la justificació de l’exclusió del principi de
concurrència, article 22.2.c).

6. A cap dels 25 expedients de subvencions fiscalitzats no
consta la fiscalització prèvia de la despesa, article 9.4.d).

7. A cap dels expedients fiscalitzats no consta cap actuació
de l’ajuntament, per tal de verificar el compliment de la finalitat
que va determinar la seva concessió, article 32.
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Com a conclusió d’aquest compliment de legalitat en
matèria de subvencions deim: que l’activitat de l’àmbit
subjectiu, d’acord amb l’abast del treball abans assenyalat,
referit únicament els vint-i-cinc expedients de subvencions
fiscalitzats, que és el 66,9% de l’import total i excepte pel que
s’ha indicat en els paràgrafs 1 a 7 anteriors, s’ha desenvolupat
en els aspectes significatius de conformitat amb el principi de
legalitat. 

Amb independència del que s’indica en el paràgraf anterior,
cal ressaltar els diversos incompliments de la normativa,
detallats a l’apartat 6 d’aquest informe, que sense afectar de
forma significativa el compliment de la legalitat del
procediment de concessió de subvencions, han de ser tinguts en
compte i, si s’escau, corregits pels òrgans responsables.

B. Conclusió del compliment de la legalitat en matèria de
contractes, les excepcions són les següents.

Com a resultat de la fiscalització efectuada en l’abast indicat
a l’apartat b), abast del treball i limitacions, les excepcions
significatives al principi de legalitat en matèria de contractació,
detectades en la realització de la fiscalització, el detall de les
quals s’inclou a l’apartat 7, contractació d’aquest informe, són
les següents:

1. A 20 dels expedients de contractació fiscalitzats no consta
justificada la necessitat que es pretén satisfer, la idoneïtat de
l’objecte i la justificació dels criteris per a l’adjudicació. A més,
hi ha 10 expedients on no consta un document on es justifiqui
el valor estimat del contracte, articles 75 i 76 de la Llei de
contractes del sector públic.

2. Hi ha 11 expedients dels procediments negociats on no
consten els aspectes econòmics i tècnics que seran objecte de
negociació, article 160.

3. Hi ha 4 expedients de contractació on es limita la
publicitat i la concurrència, ja que 2 d’aquests no s’han tramitat
com a contractes subjectes a regulació harmonitzada, article 16,
i altres 2 als quals manca la determinació del preu, qüestió que
afecta els principis esmentats.

4. Hi ha 3 expedients de contractació allà on els plecs
inclouen criteris d’adjudicació d’escrits de forma genèrica i
sense precisar els mètodes que permetran la seva valoració,
qüestió que afecta els principis de publicitat, no-discriminació
i igualtat de tracte, per a un d’ells l’article 134. 

5. Hi ha 3 expedients on durant l’execució es pacten
modificacions en els preus, els terminis i els objectes dels
contractes que desvirtuen les condicions inicials de les
licitacions i que haurien requerit la convocatòria d’un nou
procediment de contractació, per tal de garantir els principis de
publicitat i concurrència.

Conclusió del compliment de la legalitat en matèria de
contractació. L’activitat de les entitats de l’àmbit subjectiu,
d’acord amb l’abast del treball abans assenyalat, referit
únicament als 22 expedients dels contractes fiscalitzats, que és
el 44,6% de l’import total i excepte pel que s’ha indicat en els
paràgrafs 1 a 5 anteriors, s’ha desenvolupat en els aspectes
significatius de conformitat amb el principi de legalitat. 

Amb independència del que s’indica en el paràgraf anterior,
cal ressaltar els diversos incompliments de la normativa,
detallats en l’apartat 7 d’aquest informe, que sense afectar de
forma significativa el compliment de la legalitat del
procediment de contractació del sector públic, han de ser tinguts
en compte i, si escau, corregits pels òrgans responsables.

Seguidament arribam a les recomanacions, que són les
següents. Adoptar les mesures oportunes, per tal de complir amb
la normativa d’estabilitat pressupostària i si escau, aprovar un
pla econòmic-financer a mitjà termini per corregir la situació de
desequilibri. Aprovar i retre el compte general dins els terminis
legalment establerts. Confeccionar un inventari de béns i drets
que, de conformitat amb la legislació patrimonial, detalli de
forma individualitzada els diversos elements de l’immobilitzat
i conciliar-lo amb els actius comptabilitzats, realitzar els
ajustaments necessaris i si és el cas, practicar les correccions
valoradores que calguin, amb la finalitat de conèixer en tot
moment el valor net comptable individualitzat dels béns que
integren l’immobilitzat de la corporació. Dotar la corresponent
provisió per a risc i despeses per a l’import estimat, per tal de
fer front a les responsabilitats provables o certes, procedents de
litigis en curs, indemnitzacions o altres obligacions pendents de
quantia indeterminada. Analitzar, depurar i regularitzar els
epígrafs corresponents als deutors, pressupostaris i
extrapressupostaris, reconèixer l’efecte d’aquest procediment,
tant en l’aspecte patrimonial com pressupostari i per últim,
ajustar el saldo relatiu a la provisió per insolvències. Registrar
la situació corresponent a les cessions de crèdit i descriure’n la
memòria a l’existència dels compromisos derivats d’aquestes.
Ajustar les actuacions als procediments establerts, per tal
d’evitar haver de recórrer habitualment a la situació excepcional
de reconeixement extrajudicial de crèdits i imputar a l’exercici
que correspongui la totalitat de l’execució pressupostària.
Completar la memòria amb la informació referent als aspectes
als quals s’han exposat mancances. I la darrera d’aquest apartat,
realitzar les anotacions comptables pertinents, per tal de corregir
les incidències exposades i procurar la seva detecció i esmena
en exercicis posteriors.

Les recomanacions en matèria de subvencions són: Elaborar
i aprovar anualment el pla estratègic de subvencions i un
sistema de control i avaluació dels resultats de la seva aplicació.
Ajustar la normativa de subvencions a les previsions establertes
a la Llei general de subvencions en matèria de bases
reguladores. 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. Justificar adequadament en els casos
d’atorgament de subvencions directes, les raons d’exclusió dels
principis de concurrència, deixar-ho acreditat a l’expedient.
Deixar constància, si escau, de la realització de la fiscalització
prèvia de la despesa així com del certificat d’existència de crèdit
i ajustar el procediment de registre d’acord amb la cronologia de
les actuacions, efectuar un estricte seguiment dels resultats
obtinguts i de la justificació dels ajuts atorgats, cal requerir la
justificació de l’import total de l’activitat objecte de subvenció
i no tan sols la justificació de la quantia subvencionada, així
com el suport del pagament i, si escau, incoar el corresponent
procediment de reintegrament. Aplicar les normes previstes en
matèria de contractació quan el lliurement del fons es realitzi en
contraprestació per part del beneficiari en lloc de tramitar els
expedients com a subvencions directes.
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Les recomanacions en matèria de contractació diuen:
Justificar adequadament la necessitat que es pretén satisfer amb
la prestació objecte del contracte, així com el procediment i la
forma d’adjudicació elegits. Fixar en els procediments negociats
els aspectes que resulten objecte de negociació amb la finalitat
de complir amb l’element diferenciador d’aquest tipus de
procediment. Definir els llindars que com a mínim correspongui
complir en els casos en què exigeixi per acreditar la solvència
econòmica, financera i tècnica, el conjunt de mitjans genèrics
regulats als articles 64 i següents de la Llei de contractes del
sector públic i, a més, també en relació amb aquesta qüestió,
s’ha d’exigir la classificació del contractista únicament en els
casos en què sigui exigible. Complir els requisits i terminis dels
procediments de publicitat, comunicació i notificacions. Definir
la durada dels contractes segons la naturalesa de les prestacions,
les característiques del seu finançament i la necessitat de
sotmetre periòdicament a concurrència la realització d’aquestes
prestacions. Desenvolupar, aprovar i, si escau, normalitzar els
procediments interns en matèria de contractació amb la finalitat
d’assegurar el respecte als principis rectors de la contractació
pública.

L’informe acaba amb els estats agregats i el resultat
pressupostari conjunt als annexos dels quadres i fixes
individualitzades i les alAlegacions presentades per l’ajuntament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tugores. Sr. Mas, supòs que vol
continuar vostè, té la paraula.

III. Debat de l'escrit RGE núm. 8566/13, presentat per
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet l'informe 88/13, específic dels contractes dels
Consells Insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera corresponent a l'exercici del 2010.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Presentarem l’informe 88 de
l’any 2013, específic dels contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera de l’exercici 2010.

Aquest informe va ser aprovat per la Sindicatura dia 18 de
juliol passat i tramès tot seguit al Parlament i a cadascun dels
consells. Entre les funcions que la normativa de la Sindicatura
de Comptes li atribueix, hi trobam la de fiscalitzar els contractes
que formalitzin els subjectes del sector públic de les Illes
Balears, atès que la contractació, igual que l’activitat
subvencionadora, constitueix una part important de la despesa
pública.

Per això tradicionalment, tant la legislació de contractes com
la del mateix Tribunal de Comptes, han prestat especial atenció
a aquesta matèria, igualment a la Sindicatura s’ha tengut present
des del principi que s’hi havien de dedicar importants esforços,
per la qual cosa als informes anuals sobre comptes generals s’hi
han inclòs apartats destinats a tractar l’activitat contractual i
subvencionadora.

Quan es va fer la presentació dels informes sobre el compte
general dels consells insulars de l’exercici 2010, que va ser dia
28 del passat mes de maig, ja vàrem dir que habitualment
aquests informes dedicaven la seva darrera part a l’examen de
les subvencions i els contractes, però que ara, fruit de l’anàlisi
de l’estructura del treball de la Sindicatura i de la decisió sobre
la forma de mostrar els resultats d’aquests treballs, aquells
informes es limitarien a la fiscalització de l’activitat econòmica
financera reflectida en el compte general i les seves entitats
dependents, sense incloure l’examen esmentat que es veuria
traslladat a altres informes.

Així, el treball que presentam avui respon a aquesta idea, és
a dir, redactar informes específics sobre subvencions i
contractes dels quatre consells d’una manera conjunta per tal de
mostrar millor la situació de forma transversal i poder examinar
més a fons cadascuna d’aquestes matèries.

Aquest informe és el que inaugura aquesta nova sistemàtica
que aplicarem també respecte d’altres administracions.

L’àmbit subjectiu de l’Informe núm. 88/13 està format pels
consells insulars i les respectives entitats dependents que són les
que figuraven als informes núm. 81 a 84 ja presentats.

Quant a la informació que ha servit de base per a la
fiscalització s’ha de destacar que aquesta no és homogènia i que
presenta mancances de diferent abast, per la qual cosa a
l’informe es detallen determinades limitacions que impedeixen
afirmar que aquella, és a dir, la informació i la documentació,
sigui completa i comprensiva de la totalitat de l’activitat
contractual dels consells durant l’exercici.

Així, fet aquest aclariment, segons la informació tramesa,
l’any 2010 els consells varen formalitzar un total de 331
contractes amb un import de 108 milions d’euros amb la
següent distribució: el Consell de Mallorca va formalitzar 166
contractes per un import total de 55 milions; el de Menorca, 50
contractes amb un import de 26 milions; el d’Eivissa, 41
contractes amb un import de 18 milions; i el de Formentera, 71
contractes amb un import de 9 milions.
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A més, els consells varen informar de l’existència de 1.251
contractes menors de quantia superior a 3.000 euros que
sumaven conjuntament 12,4 milions d’euros. És en aquest
apartat, el dels contractes menors, on la informació rebuda és
més heterogènia entre els distints consells i mostra un abast
bastant poc comparable.

Per tant, el total de contractes, és a dir, contractes i
contractes menors, va ser de 1.582 amb un import conjunt de
120 milions d’euros aproximadament. 

Atenent el seu import, la major quantitat es va dedicar a
contractes d’obres, 71 milions d’euros, mentre que per nombre
de contractes la majoria corresponia als contractes de serveis
que representaven el 39% d’aquest nombre que he dit abans. 

L’estructura de l’informe mostra una sèrie de dades de
caràcter general relatives als quatre consells conjuntament, la
qual cosa permet fer-se una idea global del tema, és a dir, de
com s’ha contractat, de quines quantitats s’han dedicat a
contractar a cadascun dels quatre consells. Després, es presenten
els resultats de la fiscalització per a cada entitats insular on es
destaquen les incidències més significatives a cada cas i
s’exposen els expedients analitzats un a un i es descriuen totes
les incidències. També hi ha un apartat dedicat als contractes
menors de cada consell. 

Durant el procediment d’aprovació dels informes, únicament
el Consell de Formentera no va formular alAlegacions en els
termini establert per la llei i el reglament de la Sindicatura.

Tot seguit tractaré de resumir de manera esquemàtica les
principals dades recollides en els apartats dedicats a cadascun
dels consells, de manera que se’n pugui extreure una idea
general.

En primer lloc, quant al Consell Insular de Mallorca, en
aquest cas, la fiscalització s’ha dividit en tres àrees, atès el pes
econòmic que representaven, per una banda, el consell, és a dir
Administració General, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials,
l’IMAS, i altres entitats dependents.

Quant a l’Administració General s’han revisat un total de 26
expedients, dels quals 13 són contractes d’obra, 8 de serveis, 3
de subministres, 1 contracte mixt i 1 contracte privat.

Les incidències més significatives són les set següents: a un
expedient en tramitació d’emergència, malgrat l’existència d’un
informe justificatiu no s’acrediten els requisits necessaris
d’esdeveniments catastròfics, situacions que suposin un greu
perill o necessitats que afectin la defensa nacional. 

Hi ha aa expedients als quals l’informe justificatiu de
l’elecció del procediment i dels criteris que es tindran en
consideració per adjudicar el contracte només es detallen sense
justificar-los. Hi ha 4 dels 6 expedients de contractes de serveis
tramitats per procediments negociats sense publicitat als quals
no es justifica el càlcul del pressupost base i no consta que
s’hagi realitzat cap negociació. A 5 expedients no consta la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’anunci
d’exposició pública dels plecs de clàusula administratives
particulars. Hi ha 6 expedients als quals, a la valoració dels
criteris que depenen d’un judici de valor, no s’exposen ni es

justifica adequadament l’assignació dels punts. A un expedient
a més de la modificació que constitueix l’expedient núm. 7 es
va tramitar una segona modificació que no es a aprovar per
manca de circumstàncies imprevistes. Tot i així, amb
posterioritat, s’ha abonat una factura addicional basada en les
mateixes motivacions mitjançant un reconeixement extrajudicial
de crèdit de l’any 2011.  Finalment, a 23 expedients, tots
excepte tres, no s’ha abonat el preu dins els terminis establerts
per la normativa vigent. Tampoc no consta l’abonament dels
interessos de demora i si escau de la indemnització pel cost de
cobrament corresponents.

A més de l’Administració General del Consell Insular de
Mallorca s’han analitzat 18 contractes menors. 

De l’Institut Mallorquí d’Afers Socials s’han revisat 11
expedients, considerant-se com a més significatives les quatre
següents incidències: hi ha un expedient tramitat pel
procediment negociat sense publicitat perquè no hi ha un altre
entitat que pugui donar el servei, la qual cosa no queda
adequadament justificada a l’expedient; hi ha dos expedients
negociats sense publicitat on no consta que s’hagi realitzat cap
negociació; també hi ha quatre expedients on el pagament
d’algunes factures no s’ha realitzat dins els terminis establerts
per la normativa i tampoc no consta l’abonament dels interessos
de demora i, si escau, de la indemnització pel cost de cobrament
corresponents.

A més, s’han revisat 11 contractes menors de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials.

A l’apartat d’entitats dependents, on hi ha les principals
limitacions per manca d’informació en alguns casos, s’ha revisat
un expedient de contracte d’obra adjudicat per l’Agència de
Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca
amb una única incidència significativa que consisteix que
l’expedient revisat malgrat que s’ha tramitat com un negociat
sense publicitat no consta que s’hagi realitzat cap negociació.

També, d’aquestes entitats dependents del Consell de
Mallorca, es varen revisar sis contractes menors.

Passant als contractes del Consell Insular de Menorca, en
aquest cas s’han revisat 13 expedients dels quals 6 són
contractes d’obra, 4 de serveis, 2 de subministrament i 1
contracte privat, i les incidències més significatives són les
quatre següents: a cap dels expedients per procediment negociat
sense publicitat no consta que s’hagi realitzat cap negociació; a
l’expedient corresponent a un modificat, una de les actuacions
no respon a necessitats imprevistes a l’expedient inicial per la
qual cosa l’informe jurídic de l’expedient és desfavorable, a 7
dels expedients s’excedeix el termini d’execució i no consta que
s’hagin imposat penalitzacions per demora en l’execució; a8
expedients no s’ha abonat el preu dins els terminis establerts per
la normativa i tampoc no consta l’abonament dels interessos i,
si escau, de la indemnització pels costs de cobrament
corresponents.
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A més, en el cas del consell de Mallorca es..., de Menorca
perdó, es varen revisar un total de 27 contractes menors.

Quan al Consell Insular d’Eivissa, s’han examinat 8
expedients dels quals 2 són contractes d’obra, 3 de serveis i 3 de
subministrament, i les incidències més significatives són les
següents: a 2 dels expedients no consta cap estudi, càlcul o
detall justificatiu del pressupost de licitació; a un dels
expedients es fa una primera modificació del 25% del projecte
inicial a la qual figuren causes imprevistes majors, restes
arqueològiques, i així mateix també s’inclouen altres aspectes,
dels ajuts (...), deteriorament del (...), revisió de reposició dels
serveis afectats i major aprofitament dels materials existents que
es podrien haver previst en el moment de la redacció del
projecte; a 2 dels expedients es tramita una modificació del
contracte inicial mentre que la seva naturalesa és la de pròrroga,
si l’expedient hagués previst la pròrroga l’import estimat del
contracte hauria fet exigible la tramitació com a contracte
subjecte a regulació harmonitzada; a 4 dels expedients no consta
el justificant de pagament de totes les factures i per tant, no es
pot comprovar el compliment del termini legal de pagament. 

En aquest cas al Consell d’Eivissa s’han revisat 6 contractes
menors.

Finalment, quant al Consell Insular de Formentera, s’han
revisat 16 expedients dels quals 5 són contracte d’obra, 1 de
serveis, 1 de subministrament, 1 contracte privat i 8 de gestió de
serveis públics, i les incidències més significatives són les vuit
següents: a un expedient manca la definició de l’objecte, la seva
durada i la documentació de l’adjudicatari; a un expedient la
manca d’informació als plecs de prescripcions tècniques
provoca una imprecisió de l’objecte del contracte; a 7 dels
expedients es preveu una durada superior a l’any per a
l’explotació dels serveis al litoral la qual cosa és improcedent
atès que es requereix l’autorització de Demarcació de Costes,
que no constava a l’expedient; hi ha un expedient que s’adjudica
de manera directa sense seguir cap dels procediments legalment
exigits i en aquest expedient no figura cap dels documents
bàsics exigits per la legislació de la contractació; hi ha 3
expedients d’obra als quals durant l’execució es realitzen
modificacions sense que consti als documents bàsics que han
d’integrar el corresponent expedient ni es justifiqui que són a
causa de causes imprevistes; a un expedient l’adjudicatari es
compromet a la realització de millores per valor de 93
milions..., milers d’euros i no consten les certificacions de la
realització de cap millora, sense aquesta puntuació obtinguda
per les millors ofertes l’adjudicatari hagués estat un altre; a 4
dels expedients s’excedeix el termini d’execució i no consta que
s’hagin imposat penalitzacions per demora en l’execució. En
darrer lloc, a 5 dels expedients no s’ha abonat el preu dins els
terminis establerts i tampoc no consta l’abonament dels
interessos de demora i, si escau, de la indemnització pel cost del
cobrament corresponents.

En el cas de Formentera, s’han revisat 26 contractes menors.

Per acabar, vull ressenyar que cadascun dels apartats
contenen les corresponents recomanacions fins a un total de 47,
incloent els quatre consells insulars com és lògic.

Els he de dir, com és lògic, que, a l’informe, a més
d’aquestes incidències considerades més significatives, s’hi
detallen contracte a contracte totes les incidències que s’han
anat trobant de l’anàlisi de cadascun d’ells tant dels contractes
diguem majors, com dels contractes menors.

Moltes gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Crec que només els queda un punt,
el dels ajuntaments de més de 20.000 habitants. Per tant, torna
tenir la paraula per tractar-lo, Sr. Tugores.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats..., què passa?

(Se sent una veu de fons que diu “no, donava..., no”)

Ah!, perdó, perdona.

EL SR. PRESIDENT:

He vist que començava el Sr. Tugores, però els han (...)

Sr. Mas, té la paraula idò.

IV. Debat de l'escrit RGE núm. 8871/13, presentat per
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es
tramet l'informe 89/13, dels comptes generals corresponents
a l'exercici 2010 dels dotze ajuntaments amb una població
superior als 20.000 habitants.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Hi ha hagut un lapsus. Faré la
mínima introducció. Presentam ara l’informe núm. 89/13.
Aquest informe es refereix als comptes generals corresponents
a l’exercici 2010 dels 12 ajuntaments amb població superior a
20.000 habitants i va ser aprovat de manera definitiva pel
Consell de la Sindicatura el passat 29 de juliol i tramès tot
seguit al Parlament i a aquestes entitats locals.

Ja he comentat amb anterioritat, en ocasió de presentar
l’informe sobre els comptes de l’Ajuntament de Llucmajor
quins són els 12 municipis als quals es refereix la present
fiscalització i quines són les raons que aconsellen prestar-los
una especial atenció, per això no ho repetiré ara. 
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En la mateixa línia, el treball que es presenta ve a
complementar les dades contingudes a l’informe núm. 77/12
agregat dels comptes generals de les entitats locals de l’exercici
2010 que va ser presentat en aquesta comissió a la sessió de dia
5 de març passat, de manera que s’aprofundeix en l’anàlisi dels
comptes consolidats de les corporacions esmentades, les quals
per volum de població i econòmic representen una part
important del total de les Illes.

Fins a l’any 2009 s’incloïa a l’informe agregat un apartat
dedicat a aquesta qüestió i ara a partir dels comptes de l’exercici
2010 la idea és ampliar el camp d’anàlisi i fer-ne un informe
específic com el que ara presentam.

Per a la redacció de l’informe s’ha partit de la informació
obtinguda mitjançant la Plataforma de rendició telemàtica
comuna que ja coneixen i s’han elaborat uns estats comptables
consolidats, incloent-hi a més dels 12 ajuntaments, 30
organismes autònoms, 18 societats mercantils i 1 entitat pública
empresarial, tots dependents dels anteriors, de manera que el
perímetre de consolidació ha quedat constituït per 61 entitats en
total.

A l’informe es detallen el procés de consolidació i els
criteris seguits, així com les principals limitacions a l’hora de
fer el treball de camp, com ara que no s’inclouen les entitats que
no reten els comptes per conducte de la Plataforma de rendició
telemàtica, que determinats estats s’han presentat incomplets,
que existeixen algunes incoherències dels imports entre la
informació facilitada per l’ajuntament i la informació tramesa
per l’entitat dependent o que en el procés de consolidació no
s’han efectuat comprovacions sobre actuacions anteriors o
posteriors alienes a l’exercici 2010.

En una segona fase i sobre la consolidació realitzada, s’han
analitzat els estats comptables i se n’ha abstret una sèrie
d’indicadors que han donat lloc a les corresponents conclusions
i recomanacions.

L’informe s’estructura en cinc apartats que són els següents:
introducció, rendició de comptes on es mostren les dades dels
ajuntaments de l’àmbit subjectiu d’una forma conjunta i
després, un altre apartat es dedica a cadascun dels municipis
d’una manera individualitzada, tot seguit, s’exposen les
conclusions i al final, les deu recomanacions.

En el tom dos hi ha els annexos i quadres corresponents, així
com les alAlegacions formulades en el seu moment per
l’Ajuntament de Palma de Mallorca que va ser l’únic que en va
formular en termini legal.

Ara sí, per traslladar-los els principals aspectes d’aquest
informe, si el Sr. President ho autoritza. intervendrà el síndic Sr.
Tugores que ha estat el que ha dirigit l’àrea que ha tengut al seu
càrrec aquesta fiscalització.

EL SR. PRESIDENT:

Per suposat que sí, Sr. Mas. El Sr. Tugores té la paraula ara.

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

Molt bé, moltes gràcies. Primer vos he de demanar disculpes
per la quantitat de temes significatius que figuren als dos
informes esmentats i que en la meva opinió us havia de trametre
maldament sigui un poquet llarg, aquest serà un poquet més
curt.

Presentam com ja ha dit el síndic Mas l’informe 89/13, dels
comptes generals corresponents a l’exercici 2010 dels dotze
ajuntaments amb una població superior a 20.000 habitants, que
va ser aprovat pel Consell de la Sindicatura el 29 de juliol de
2013 i tramès a les entitats fiscalitzades i al Parlament.
Pròximament es trametrà al Tribunal de Comptes.

Aquest informe consisteix en una revisió limitada en la qual
es comprova si les dades presentades en els estats comptables
que formen els comptes són coherents entre si i té com a
objectiu presentar una informació comptable referida al conjunt
d’entitats públiques format per cada un dels ajuntaments amb
les seves entitats dependents sobre la qual es calcularan els
indicadors que han de permetre l’anàlisi de la seva situació
econòmica, financera i pressupostària. S’ha de fer palès que no
es tracta, en cap cas, d’un informe de fiscalització dels comptes
generals de les entitats locals considerats individualment.

L’àmbit subjectiu, ja l’ha detallat el síndic Mas, i per
abreujar no el tornaré a repetir. La població dels ajuntaments
inclosos a l’àmbit subjectiu d’aquesta fiscalització representa un
70,7% de la població total de les Illes Balears a 31 de desembre
de 2010.

En termes econòmics, el pressupost inicial de l’exercici
2010 d’aquests ajuntaments, sense incloure les entitats
dependents, suposa més de dos terços del total del pressupost
dels ajuntaments de les Illes Balears. 

L’àmbit subjectiu inclou aquests ajuntaments i les entitats
que s’integren dins del seu àmbit de control i que s’ha
considerat que formen part del perímetre de consolidació de
cadascun d’aquests ajuntaments, sempre que hagin retut
comptes a través de la plataforma de la (...) telemàtica.

Per tenir una visió completa de la situació real d’un
ajuntament és necessari disposar d’informació comptable
referida al grup d’entitats públiques que el formen, aquest com
entitat matriu, i totes aquelles altres entitats que s’integren dins
del seu àmbit de control.

Les conclusions d’aquest informe s’han elaborat sobre
l’anàlisi de les dades consolidades de les entitats d’àmbit
subjectiu de l’informe. Les referides a la rendició de comptes
són les següents: cap dels ajuntaments de l’àmbit subjectiu de
l’informe no han retut uns estats comptables consolidats amb les
seves entitats dependents, malgrat la possibilitat prevista a
l’article 209.4 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals encara que tots ells tenen entitats dependents,
excepte l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
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2. Únicament cinc de les corporacions locals de l’àmbit
subjectiu de l’informe, que és un 41,7%, han retut a la
Sindicatura en termini el compte general de 2010, que són
Ciutadella de Menorca, Maó, Sant Antoni de Portmany, Sant
Josep de Sa Talaia i Santa Eulària del Riu. El retard mitjà dels
set ajuntaments que han retut fora de termini és de més de
quatre mesos per sobre del termini legal, Calvià, Eivissa, Inca,
Llucmajor, Manacor, Marratxí i Palma.

3. La majoria de corporacions locals de l’àmbit subjectiu
incompleixen els terminis que fixen el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i la Llei de la Sindicatura per
a les diferents fases del cicle pressupostari i de la rendició dels
comptes generals de l’exercici 2010, excepte els ajuntaments de
Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de Sa Talaia i Santa
Eulària del Riu que compleixen pràcticament amb tots els
terminis.

La situació econòmica patrimonial és la següent: 1. La
mitjana de l’indicador de solvència a curt termini dels
ajuntaments de l’àmbit subjectiu és del 128,9%, n’hi ha set
d’aquests ajuntaments que presenten indicadors de solvència a
curt termini per sobre del llindar del 120%, entre els quals
destaca el de Santa Eulària del Riu, amb un indicador del
521,8% que, a més, millora en 90.1 punts percentuals respecte
de l’exercici anterior. L’Ajuntament de Marratxí mostra el
resulta més baix per aquest indicador i no té prou actiu circulant
per fer front a les seves obligacions a curt termini, que és un
79%. L’Ajuntament d’Eivissa presenta un indicador de
solvència a curt termini de 130,3% si bé s’empitjora en 52.5
punts percentuals respecte de l’any anterior.

La mitjana de la liquiditat immediata dels ajuntaments de
l’àmbit subjectiu és del 20,5%, destaca l’Ajuntament de
Llucmajor que només disposa de tresoreria per fer front al 5,7%
de les seves obligacions a curt termini, i cap altre ajuntament
presenta un indicador de liquiditat immediata per sota del 10%,
i d’entre ells destaca el de Santa Eulària del Riu amb un 204%.
Aquest ajuntament, també, és el que més incrementa aquest
indicador respecte de l’exercici anterior en 84,9 punts
percentuals, al contrari de Ciutadella de Menorca i d’Eivissa
que el redueixen en 50 punts percentuals.

3. Hi ha quatre ajuntaments de l’àmbit subjectiu que no
comptabilitzen l’amortització comptable corresponent als béns
de l’immobilitzat, aquests ajuntaments són, Calvià, Eivissa,
Manacor i Santa Eulària del Riu. 5c ajuntaments de l’àmbit
subjectiu no presenten saldo en el compte 413, creditors per a
operacions pendents d’aplicar pressupost, aquests són, Calvià,
Ciutadella, Eivissa, Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulària del
Riu. Els altres 7 ajuntaments de l’àmbit subjectiu presenten
saldos en aquest compte, quatre dels quals són d’imports
significatius, Llucmajor, Maó, Marratxí i Palma, i per a cap
d’aquests el romanent de tresoreria per a despeses generals és
suficient per finançar les despeses que tenen pendent d’aplicar
al pressupost al tancament de l’exercici 2010.

5. Alguns comptes anuals d’ajuntaments presenten
incoherències amb els comptes anuals de les seves entitats
dependents referides a saldos de deutors i creditors i també en
les operacions realitzades durant l’exercici 2010 entre aquestes
entitats. Els ajuntaments que presenten més incoherències
d’aquest tipus són, Calvià, Eivissa, Llucmajor i Palma.

Quant al resultat econòmic patrimonial l’apartat 1 ens diu
que tots els ajuntaments, excepte l’Ajuntament de Palma,
presenten un resultat econòmic patrimonial positiu i destaca el
cas de Sant Josep de Sa Talaia que representa un 28,9% dels
seus ingressos totals. Respecte de l’exercici anterior són sis els
ajuntaments que empitjoren el seu resultat, entre els quals
destaca Palma amb una reducció de 17,5 punts percentuals
sobre els seus ingressos totals. Calvià, per la seva part,
l’incrementa en 17,8 punts percentuals.

El marge estructural indicador de la sostenibilitat econòmica
financera dels ajuntaments de Ciutadella, Llucmajor, Manacor,
Marratxí i Palma és negatiu, tots ells empitjoren el seu marge
respecte de l’exercici anterior, excepte Ciutadella i Llucmajor.
Palma és l’únic que també presenta un resultat conjuntural
negatiu. Calvià i Maó presenten marges estructurals superiors
al 20% i tot dos milloren aquest indicador en més de 18 punts
percentuals, encara que per motius diferents el primer
incrementa els seus ingressos recurrents en un 33,8% i el segon
redueix les despeses estructurals en 8,7%.

La mitjana de la despesa de personal dels ajuntaments de
l’àmbit subjectiu suposa el 38,1% dels seus ingressos totals. Els
ajuntaments de Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de Sa
Talaia i Santa Eulària del Riu no superen el 25%, encara que el
primer ha incrementat aquesta despesa en un 8,2% respecte de
l’exercici anterior. Palma és l’únic ajuntament que supera el
40% dels ingressos totals i, a més, incrementa un 2,2% el pes
d’aquesta despesa respecte de l’exercici anterior. Quatre
ajuntaments redueixen aquest indicador, entre els quals destaca
Maó amb una reducció del 5,5%.

Pel que fa a la liquidació pressupostària i el romanent de
tresoreria les incidències més importants són: un, la mitjana de
l’índex de sostenibilitat pressupostària dels ajuntaments de
l’àmbit subjectiu és de 6,8%. Els ajuntaments de Ciutadella i
Palma són els únics que presenten un resultat negatiu d’aquest
indicador com a conseqüència del dèficit general durant
l’exercici 2010.

2. La mitjana de l’estalvi net dels ajuntaments de l’àmbit
subjectiu és del 6,2%. L’Ajuntament de Palma és l’únic que no
presenta estalvi net positiu i demostra la incapacitat de l’entitat
per fer front a les obligacions financeres amb els ingressos
corrents. Això suposa l’incompliment d’un dels requisits que
estableix l’article 53 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals per incrementar l’endeutament a més de la
necessitat d’aprovar un pla de sanejament.

Els ajuntaments de Ciutadella de Menorca, Llucmajor i Sant
Josep de Sa Talaia incompleixen l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, si bé només els dos primers estarien obligats a
aprovar un pla econòmicofinancer de reequilibri ja que
presenten un dèficit en el saldo no financer superior al límit del
5,5% fixat per a l’exercici 2010.
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Cap de les societats mercantils i l’EPE, l’Entitat Pública
Empresarial dels ajuntaments de l’àmbit subjectiu no inclouen
a la memòria dels comptes anuals de l’exercici 2010 una
liquidació dels estats de previsió de despeses i d’ingressos que
es varen integrar en el pressupost general aprovat de
l’ajuntament corresponent. 

Els ajuntaments de l’àmbit subjectiu de l’informe presenten
resultat pressupostari consolidat de l’exercici positiu, excepte
els ajuntaments de Ciutadella, Llucmajor i Manacor.

6. La mitjana de l’excedent pressupostari acumulat dels
ajuntaments de l’àmbit subjectiu és molt baixa, de l’1,2%. Cinc
ajuntaments el presenten negatiu, entre els quals destaquen entre
aquests Llucmajor i Marratxí. I els que presenten millors
resultats d’aquest indicador són Sant Antoni de Portmany i
Santa Eulària del Riu. 

Quant a l’endeutament sobre els ingressos corrents dels
ajuntaments de l’àmbit subjectiu representa el 72,3%, i aquesta
mitjana es troba 52,7 punts percentuals per sota del límit fixat
a l’article 53 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

2. L’Ajuntament de Llucmajor presenta l’indicador
d’endeutament sobre els ingressos corrents més alt, 116,7%,
encara que el redueix un 17.3 punts percentuals respecte de
l’exercici anterior. Calvià també redueix el seu endeutament un
34,2 punts percentuals respecte dels seus ingressos totals. Santa
Eulària del Riu incrementa aquest indicador en 19,7 punts
percentuals i provoca que l’import del seu deute superi els seus
ingressos corrents a l’exercici.

3. El cost financer mitjà de l’Ajuntament de Manacor amb
un 6,3% és l’únic que supera el 5%. Els d’Inca i el de Santa
Eulària del Riu no arriben al 2%. 

4. D’acord amb la capacitat d’estalvi que mostra la
liquidació del pressupost de l’exercici 2010 el termini mínim
que necessitaria l’Ajuntament de Palma per amortitzar el seu
deute és de 43 anys. Cap altre ajuntament de l’àmbit subjectiu
no supera els 10 anys, excepte Llucmajor que necessitaria 23,4
anys. Els ajuntaments de Calvià i Marratxí, segons aquest
indicador, tendrien capacitat per amortitzar el seu deute financer
en menys de 2 anys. 

Quant a les recomanacions en tenc deu d’anotades, però si
vostès se les miren no importarà que jo les detalli perquè jo crec
que ja fan cara de cansats. Però sí que volia dir, abans d’acabar,
els voldria informar que a data d’avui ja només resten pendents
de retre 5 comptes generals des de l’exercici 2003 al 2011, n’hi
havia més de cent pendents a principi de 2010, 3 corresponen a
l’Ajuntament de Formentera, 2003, 2004 i 2006, i 2 a
l’Ajuntament de Sencelles, el 2003 i el 2004. Aquestes darreres
estan a punt de solucionar. 

També crec necessari deixar constància de l’esforç realitzat
pels ens locals aquests darrers anys per aconseguir la millora
obtinguda en la data de rendició ja que aquesta sindicatura, i
tenc molt de goig a dir-ho, ha estat l’única de l’Estat espanyol
a la qual han retut el cent per cent de les entitats locals en els
darrers exercicis 2010 i 2011, la qual cosa ens ha situat en el
primer lloc del rànquing de totes les sindicatures de l’Estat

espanyol, i si ho volen veure ho poden mirar a la pàgina web del
Tribunal de Cuentas, el portal del ciudadano, on hi figuram de
forma destacada. 

Tan sols ens queda proposar a les entitats locals acomplir
amb la seva rendició en termini, i us dic, de les darreres dades
en el dia d’avui ja han retut l’exercici 2012 trenta-quatre
entitats, el que suposa un 45,3%, i encara falten fins devers una
setmana, fins dia 15 d’octubre, que vostès saben que es va
ajornar, millor dit, es va anticipar -com diu en Bernat, jo ja estic
un poc fora de control-, la qual cosa es posa els serveis de la
Sindicatura a disposició dels ens que els necessitin.

També m’agradaria donar una ditada de mel i donar
l’enhorabona especialment als ajuntaments que han complit més
vegades en la rendició en termini, des de l’any 2003 al 2011, i
seré molt ràpid, els que han complit millor són Campos i Lloret
de Vistalegre en 7 exercicis; Alcúdia, Ferreries, Maó i la
Mancomunitat Migjorn de Mallorca en 6 exercicis; i en 5
exercicis Artà, Es Mercadal, Sant Josep de Sa Talaia, Sant Josep
des Cardassar i Santa Eulària del Riu. 

I, en darrer lloc, informar-vos que dia 26 de setembre passat
es va aprovar un informe definitiu agregat dels comptes generals
de les entitats locals corresponent a l’exercici 2011 i el que
m’agradaria, si són tan amables, és que us els presentés el meu
substitut o substituta si sou tan amables de nomenar-lo ja.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tugores. Fer-li saber que li agraïm
l’esforç que ha fet per llegir-nos tot això, perquè ja és un mèrit.
Bé, arribats a aquest punt, per tal de formular preguntes o
observacions tenen la paraula els grups parlamentaris i, en
primer lloc, la té el Grup Socialista. Intervé el Sr. Boned, per un
temps de quinze minuts, que supòs que no els complirà.

EL SR. BONED I ROIG:

Efectivament. Gràcies, Sr. President. Esper no necessitar
aquests quinze minuts, més que res perquè tradicionalment i en
aquest parlament hem tengut el detall de diferenciar el debat o
el tipus de debat que hem de tenir en aquesta cambra quan
parlam dels comptes generals de la comunitat autònoma i, per
tant, de responsabilitat directa, podríem dir, d’aquest parlament,
i quan parlam de comptes d’altres administracions, en aquests
cas locals, tants d’ajuntaments com de consells, on sempre està
bé que puguem donar-li aquesta...fer aquesta valoració, donar-li
aquesta mirada. 

Volem agrair, en primer lloc i abans de tot, la feina feta per
la Sindicatura, la informació exposada avui, però jo sí vull
deixar constància d’un fet. Jo record que sistemàticament venim
reclamant a totes les administracions, bàsicament aquestes
locals, que es transmeti la informació que correspon dins els
terminis fixats. És molt complicat. Ens han dit ara que
pràcticament la totalitat de les administracions, en un moment
o en altre, acaben trametent aquesta informació. Seria desitjable
que tots com més aviat millor ho féssim dins els terminis legals
establerts a aquest efecte. 
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Però a més, també detectam algunes qüestions, com que
moltes vegades quan parlam d’incidències, d’incompliments i
de recomanacions s’es reiteratiu en moltes, moltes d’aquestes
coses. No sé si hauria de ser pot ser des de la mateixa
sindicatura o des d’una altra instància hauríem de mirar de
valorar, a veure, també aquestes administracions a les quals més
vegades s’han de reiterar aquestes incidències, aquests
incompliments, fer les mateixes recomanacions perquè, com a
mínim, nosaltres sí pensam que seria desitjable que una vegada
que està feta aquesta feina coneguda per cada una de les
administracions s’aplicassin amb la major mesura possible
aquestes recomanacions que es fan, es tengués en compte la
presentació de les incidències d’aquelles qüestions que són
discutibles i que es miràs de corregir tot això. A vegades tenim
la sensació que no sempre es presta el mateix grau d’atenció, o
el que entenem que hauria de ser el grau d’atenció necessari, a
aquestes incidències i recomanacions. Per això, creim que seria
bo poder-ho fer. 

Per la resta, com he dit abans, tant aquests incompliments
com el fet que es tengui ara la possibilitat d’estudiar informes
específics en qüestions també específiques quan parlam de
subvencions i parlam de contractacions, aquí tenim avui
exemples, això és tot un volum d’informació suplementària que
abans no es tenia i que crec que les administracions haurien de
poder, haurien de saber aprofitar simplement per aconseguir
gestionar els comptes públics de la millor manera possible i amb
la major efectivitat possible. 

Jo crec que si som capaços d’arribar a aquest moment i
salvam les excepcions de reiteracions i de recomanacions que
algunes administracions sembla no volen tenir en compte, que
entre tots som capaços, hauríem de ser capaços, d’arribar a un
bon punt d’enteniment entre la recepció de la informació que
arriba de la Sindicatura i l’aplicació d’aquestes recomanacions
en la gestió del dia a dia dels comptes públics de cada una de les
administracions.

Moltes gràcies novament per la informació i supòs que
esperem, efectivament, sigui de profit com més aviat millor.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, Sr. Abril, també té la paraula per un temps de quinze
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bones tardes, president. Diputades, diputats. Síndics,
secretària. Vull agrair, en primer lloc, tota la informació
aportada avui horabaixa, ha estat un poc densa, tot s’ha de dir.
Vull reconèixer també el mèrit i el lideratge, no sempre
reconegut i menys en aquestes coses, de ser líders a nivell
d’Estat amb aquesta fiscalització de comptes a les entitats
locals, amb la qual cosa supòs que, a més, el síndic que està més
especialitzat en aquesta qüestió, que és el Sr. Maties Tugores,
a qui aprofit també per fer el reconeixement, ara que es retira,
per aquesta feina i a tot l’equip, evidentment. Està bé ser líders
en alguna cosa positiva com aquesta i que d’alguna manera
afecta també la credibilitat de les institucions en el seu conjunt.

M’agradaria fer una intervenció que no fos una cosa formal,
els vull advertir que si se senten interpelAlats per qüestions que
s’estimen més no contestar, no es preocupin, però com que avui
feim aquest mix de no fer una sessió política, també intentaré no
entrar massa en polèmica, ni fer-los sentir incòmodes. Però sí
m’agradaria compartir tant amb els síndics, la secretària general
com amb el conjunt de diputats tot un seguit de reflexions, des
d’un esperit francament constructiu.

En primer lloc, com assenyalava el company del Grup
Socialista, tots aquests problemes i incidències que veim que
són reiteratius, avui la cosa anava més d’entitats locals,
d’ajuntaments, dels contractes dels consells. Però també es van
repetir, és la meva segona sessió amb vostès, no som un expert
en la matèria, però quan vàrem veure el compte general de la
CAIB i dels diferents consells en el seu moment, incidències o
problemes que tenen veure sobretot en temes de procediment i
en temes de finançament, per dir-ho així, de liquidació. Jo pens
que no s’excedirien en les seves funcions si entre les seves
recomanacions, que tant de bo totes elles es duguessin endavant
exercici rere exercici, segurament cada any en desapareixeria
alguna i crec que no és la tònica cada vegada que es fan
recomanacions, crec que no s’excedirien en les seves funcions,
si a part d’assenyalar aquestes incidències i de fer
recomanacions a les institucions afectades per l’exercici de
fiscalització en qüestió, ens plantegessin al legislatiu la
possibilitat o la necessitat de modificar determinades lleis, Llei
de subvencions, Llei de finances de la CAIB, ... temes que
d’alguna manera estan clarament implicats en les
problemàtiques i en les incidències que s’assenyalen en els
diferents informes. No importa que apuntin en quin sentit ha
d’anar aquesta modificació, però crec que no seria un excés en
les seves funcions.

La segona qüestió, la vaig comentar d’alguna manera en la
seva compareixença anterior, abans de l’estiu, és sobre la
credibilitat de les institucions i en particular de la fiscalització
dels comptes públics, que ha estat darrerament un tema de debat
social també. No som només les institucions públiques en
general les que estam qüestionades, de fet segons el darrer
informe de transparència internacional pràcticament el
legislatiu, el Parlament de les Illes Balears i la Sindicatura,
estam pràcticament equiparats en índex de confiança ciutadana
i no arribam a l’aprovat, ni uns ni els altres, per tant, qualque
hem de fer per millorar la qualitat democràtica en aquest sentit.
I hi ha diferents opcions, una s’ha posat damunt la taula aquest
estiu, que seria la de suprimir, per allò de racionalitzar
mecanismes de fiscalització de les entitats públiques, fins i tot
s’han insinuat les sindicatures de les comunitats autònomes,
cosa que evidentment nosaltres no compartim i ens consta que
des del Govern de les Illes Balears també s’ha dit que no és el
camí, bé està; i l’altra evidentment és millorar i canviar, en la
mesura del que sigui possible i en funció dels recursos
disponibles que sabem i a posta reiter l’agraïment, perquè sé que
arribam a aquest nivell de fiscalització que ens situa al
capdavant dels municipis complidors pel que fa a la fiscalització
de l’Estat, segurament amb menys mitjans que fa uns anys,
esforç que s’ha d’agrair i reconèixer, però no és només una
qüestió de recursos. 
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Aquí planteig i ho faig fer a la darrera compareixença, dues
qüestions que pens que són necessàries. Una és l’accessibilitat
de les dades, ja ho he dit al principi, a mi m’ha resultat densa
l’exposició, els informes també ho són, és el que diu la
normativa, però són poc accessibles per a la ciutadania en
general. Necessitaríem un traductor..., bé, quan la premsa se fa
ressò de tal informe o que la Sindicatura ha presentat un
informe, els intenta traduir al llenguatge ciutadà. Però
l’accessibilitat és una condició indispensable perquè realment
hi hagi control, no només de la Sindicatura, sinó dels ciutadans
respecte de la feina que fan la Sindicatura, que la feina que fa la
Sindicatura tengui una funció social i major reconeixement,
coneixement i reconeixement perquè ens entenguem, jo pens
que s’ha d’avançar, sempre ho dic, no només pel que fa a
vostès, també li he dit al conseller d’Hisenda quan ha
comparegut en aquesta comissió en el seu moment.

I l’altra que també ens plantejam, almanco des del nostre
grup parlamentari, per al conjunt de les institucions,
evidentment per allò que és el legislatiu, per això estam avui
aquí. Però pens que també a l’auditoria dels comptes públics
s’hauria d’avançar, experimentar si m’apuren, en tot allò que
serien mecanismes de participació ciutadana. Pens que també és
una condició..., no sé si tenen algun model pensat. Ja fa uns
anys que la Sindicatura roda i és el moment de plantejar-nos,
per mor de la millora de la credibilitat de la feina que feim, totes
les institucions públiques introduir mecanismes de participació
ciutadana. Sense llevar evidentment rigor a la feina que es fa,
que ja ens sembla prou rigorosa.

També volia..., i això va més per als diputats del Grup
Popular, perquè no deixa de tenir la seva gràcia, no tant per als
síndics, perdonin-me la precisió, no deixa de tenir la seva gràcia
que justament dos dels informes que avui es tracten aquí, els
dels ajuntaments de Llucmajor i el de Marratxí, que tenen
incidències similars, lliurament tardà dels comptes,
especialment el de Marratxí, un alt nivell d’endeutament, més
de la meitat dels expedients fiscalitzats de subvencions en el cas
de l’Ajuntament de Marratxí, que no són pròpiament
subvencions, ... Bé així podríem seguir amb un llarg etcètera. I
no són dos ajuntaments qualsevol, l’Ajuntament de Llucmajor,
l’any de fiscalització en concret, qui és avui en dia consellera
d’Hisenda del Consell de Mallorca era la responsable d’hisenda
d’aquest ajuntament. I el de Marratxí que el seu batle era ni més
ni manco que el president de la comunitat autònoma. 

Ho dic perquè de vegades venim aquí, polititzam -entre
cometes- determinades qüestions pel que fa a la gestió dels
comptes públics, que podríem canviar indistintament els colors
polítics -i retorn al primer punt de les incidències- i utilitzam de
manera incorrecta. Ho dic perquè aquí, en aquesta comissió en
particular sentim parlar molt d’herències, de compliment o
incompliment dels objectius de dèficit, dels plans d’ajustament.
I veim que qui justament hauria de donar exemple en això,
també té molta cosa a revisar. A posta, bé està que es fiscalitzin
els comptes i ens puguin treure els colors a uns i als altres.

I finalment, compartir amb vostès una preocupació que
tampoc no crec que escapi a les seves atribucions i és reiterativa
en les meves intervencions i els meus companys diputats ho
saben i té a veure amb l’endeutament del qual les
administracions locals que són objecte 3 dels 4 informes que
s’han presentat avui, consells també evidentment, però
l’informe era sobre els contractes; un endeutament que és
important, que a més va associat a un increment de la despesa
financera. Ho vàrem poder veure en el seu moment al darrer
informe dels comptes generals de la CAIB, sobretot del pas del
2010 al 2011, de com se va incrementant aquest endeutament,
sobretot a partir de la reforma constitucional de 2010. Crec que
els informes que han presentat avui encara no reflecteixen
aquest augment de l’endeutament i no tant del dèficit, perquè
justament els ajuntaments són les institucions més fiscalitzades,
o amb menys fiscalitat de poder accedir a finançament i a
dèficit, però sí que m’agradaria saber quina és la seva percepció
respecte al que serà la fiscalització de futurs exercicis, que
patiran aquest problema, com pensen que pot afectar la
fiscalització dels comptes de les entitats locals, dels
ajuntaments, a les noves exigències derivades dels compliments
dels plans d’ajustament i de les exigències que d’alguna manera
des de l’Estat es posen cada vegada més a les entitats locals. Jo
estic segur que d’alguna manera afectaran.

I acabar senzillament agraint novament a tot l’equip de la
Sindicatura la feina feta i que a pesar de la densitat
d’informació, que no vull que es prenguin com un retret, agrair
en nom del nostre grup que siguin avui aquí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Camps també per un temps de quinze
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot agrair, una
vegada més, a la Sindicatura de Comptes, als síndics la tasca
realitzada, jo crec que avui amb la presentació d’aquests 4
informes demostren la capacitat de feina i que estan intentant
posar damunt la taula moltes qüestions, molts d’estudis i moltes
d’anàlisis dels comptes públics de la nostra comunitat i de les
nostres entitats locals.
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M’agradaria també reconèixer al Sr. Tugores, ja que
pràcticament podria ser el darrer dia que el vegem aquí entre
nosaltres. Per tant, li voldria agrair i reconèixer els anys de
dedicació a la Sindicatura de Comptes. I sobretot que açò ve
culminat amb allò que ell comentava, vull dir que en aquests
moments la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears és la
primera del rànquing de totes les sindicatures d’Espanya, on
totes les entitats locals han presentat els comptes el 2010 i el
2011. Jo crec que açò és un orgull per a tots. Per tant, ser els
primers en alguna cosa positiva jo crec que ja va bé.

I també una altra qüestió que també m’agradaria comentar
és que em sembla una gran idea açò de fer informes específics,
en aquest cas dels contractes, contractes dels consells. És a dir,
específicament de contractes, és un gran encert perquè permet
estudiar de forma més rigorosa i més profunda una qüestió que
abans quedava difuminada dins els informes perquè hi havia
altres qüestions i que, per tant, ara de forma específica podem
seguir i estudiar.

Deien també i és cert, que de forma reiterada les
recomanacions pràcticament són les mateixes sempre i és cert.
Clar, jo no sé si hauríem de mirar i aquí en el Parlament som els
que ho podríem fer, fórmules..., jo no diria de sancionar, però sí
obligar d’alguna manera aquelles entitats, aquelles
administracions que de forma reiterada i de forma constant se’ls
van recomanant determinades coses i no ho fan, d’alguna
manera s’hauria de mirar què podem fer perquè aquestes entitats
puguin reconduir la seva situació o puguin intentar variar la
seva línia d’actuació. El que no pot ser és que aquestes
recomanacions quedin dins un calaix. Aquestes recomanacions
que avui hem pogut sentir finalment quedin com un llibre, fins
un calaix i que ningú no els faci més cas i que l’any que ve
tornem sentir el mateix. No pot ser. 

Per exemple, contractes amb tramitació d’urgència sense
justificació, expedients de contractes negociats sense publicitat,
sense justificar que hi ha negociació. És a dir, hi ha moltes
qüestions que de forma reiterada..., les subvencions a dit una i
una altra vegada, sense control i justificació posterior que la
subvenció s’hagi gastat amb la finalitat que s’havia previst. Són
coses de forma reiterada. Per tant, s’hauria de veure de quina
manera entre tots, mirar d’obligar aquelles entitats que de forma
reiterada incompleixen aquestes recomanacions, que
recondueixin la seva situació.

I per finalitzar, no voldria deixar la qüestió de Marratxí, de
Llucmajor. És a dir, quan el Sr. Abril ens ralla de Marratxí de
l’informe de 2009, però no diu res de l’informe de 2010. Escolti
Marratxí, segons l’informe de 2010, en 2 anys podria amortitzar
tot el seu deute. Cosa que Palma, governada pel PSOE, n’estaria
43. Marratxí en el 2010 compleix amb l’objectiu d’equilibri
pressupostari, segons l’informe de 2010. Clar, ens podríem fixar
amb l’informe de contractes del Consell Insulars de Mallorca,
de Menorca, d’Eivissa i de Formentera i tal vegada sí que hi
hauria qualcú que es posaria vermell, veient els desastres que
han fet. Jo crec que no hauríem d’entrar en aquesta qüestió
perquè som la comunitat autònoma, hem de debatre sobre la
comunitat autònoma i aquestes qüestions que són d’altres
entitats, jo crec que són les altres entitats les que ho hauran de
debatre en el seu moment i en els seus plens les seves qüestions.
En cas contrari, jo crec que entram en un debat totalment estèril.

En qualsevol cas, i ja per finalitzar, repetir que agraïm a la
Sindicatura els seus esforços, que intentem entre tots fer
comprendre que les entitats, sobretot les entitats més petites, que
són les que tenen més dificultats, puguin presentar els comptes
en temps i forma. I jo crec que s’està fent una feina enorme en
aquest sentit i no debades en aquests moments som els primers
de tot Espanya en aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. I si vol contestar Sr. Síndic
Major té la paraula. Sr. Mas.

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

Molt breument, només quatre reflexions molt generals sobre
els comentaris que han fet vostès.

Sobre el tema de la reiteració de les incidències i les
recomanacions, diria jo que per desgràcia ho repetim i ho veim
sovint. Quina és la solució? S’ha d’estudiar, jo crec que s’han
d’estudiar solucions, es poden estudiar solucions. No és fàcil
perquè si miram allò que hi ha arreu d’Espanya i a la resta del
món, etcètera, és complicat. És dir, no és fàcil aconseguir que
les recomanacions es compleixin. Jo crec que és una qüestió de
voluntat i que els objectes als quals s’adrecen els informes, és
a dir, un ajuntament, un consell, un govern, etcètera,
efectivament, s’ho llegeixin amb interès i apliqui allò que pugui
aplicar en allò que consideri que pot arribar. Hi ha coses que si
un compara informes d’ara amb els informes dels primers anys,
2003, 2004, veus que hi ha una evolució, és a dir, es repeteixen
coses, però moltes d’elles no s’han repetit i s’han millorat.
Tampoc no vull ser massa optimista, però tampoc massa
pessimista en el sentit de dir sempre exactament igual. Hi ha
matisos. 

Però tal vegada aquesta seria una qüestió que s’hauria
d’estudiar a nivell parlamentari, probablement per veure de
quina manera s’incorpora qualque text legal, bé siguin mesures
de forma (...), mesures de forma sancionadores. No és fàcil, a
altres llocs s’han posat en marxa, però no crec que sigui tan
fàcil, sinó bàsicament és una qüestió de voluntat perquè tothom
sigui conscient que si es diuen les coses és per alguna raó i si
estan prou justificades, allò que ha de fer l’ajuntament o l’entitat
corresponent és intentar posar remei a allò que pugui. De
vegades és fàcil i de vegades no és tan fàcil. Però és una qüestió
de voluntat..., no sé si de voluntat política o de simplement
voluntat. Ho deixaria amb la voluntat de cadascú.
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Segona qüestió també molt ràpidament sobre allò que han
fet referència. Sobre els informes específics o sobre els tipus de
fer informes. La nostra intenció, per a més poder apropar més
en el temps, és fer informes de caràcter específic, fins i tot
aquest que hem presentat avui, informes de contractació dels
consells insulars, fins i tot és massa gruixut, voldríem aprimar-
los encara. És a dir, que puguin ser més ràpids i més propers i
també connecta amb una altra qüestió, que siguin entenedors. És
difícil de vegades fer entenedor segons quines coses, si has de
demostrar per exemple, com en el cas dels informes de
Llucmajor, de Marratxí o de qualsevol ajuntament que s’han
presentat, si has de reflectir tota la informació econòmica
financera d’una institució i les seves entitats dependents durant
un any, plasmar-la damunt un document que pugui ser prou
explicatiu d’aquella situació, clar això dificilíssim fer-ho en
dues retxes perquè perds molts de matisos i s’ha de contenir en
un informe que deu tenir unes 180 pàgines, prop de 200. És
difícil traduir aquestes coses en un llenguatge més planer i més
entenedor. Es fan els esforços possibles, però després no podem
perdre la precisió tècnica, perquè quan se diu “obligació
reconeguda” és “obligació reconeguda”, no es diu “despesa
d’allò que sigui”. El que volem dir és només això i no una altra
cosa i això de vegades és difícil. Intentam donar un bot, però no
és fàcil aconseguir que sigui entenedor. 

I per acabar, dues paraules sobre el fet del debat sobre la
Sindicatura, l’informe que han posat damunt la taula sobre
l’existència o no de les sindicatures o la necessitat de millorar
el control extern, etc. Dir-los que això efectivament, és un debat
que està damunt la taula, l’hem pogut seguir tant des d’un punt
de vista oficial, com en els mitjans de comunicació.
Evidentment, la Sindicatura considera que la feina que fa té més
valor i se li pot donar més valor com més a prop estigui. El
Tribunal de Comptes, per molt que vulguin, mai no ha pogut
donar una solució als temes de control i evidentment és
contradictori amb un sistema que ha de tenir més control per
aconseguir que l’equilibri pressupostari no s’ultrapassi, que hi
hagi sostenibilitat financera. En definitiva, que els recursos
públics es gastin el més raonadament i el millor possible, si
allunyam el control i per tant, l’atribuïm només al Tribunal de
Comptes, això serà més difícil. En tota la història el Tribunal de
Comptes, per exemple, dada que es pot dir perquè és pública i
és oficial, en tota la història el Tribunal de Comptes només ha
fet un informe d’un ajuntament de Balears, Sant Antoni de
Portmany, any 1995, aquest. Per tant, no pot arribar perquè hi
ha 8.000 i busques d’ajuntaments a Espanya i en part és lògic
això. De consells insulars no havia fet mai cap informe el
Tribunal de Comptes ni n’ha fet cap mai.

Llavors, és clar, l’únic informe que feia el Tribunal de
Comptes, quin era?, sobre el compte general de la comunitat
autònoma i molt més formal i amb menys contingut del que
podem fer nosaltres, i quan dic nosaltres, passa igual a qualsevol
altra comunitat autònoma on existeix un òrgan de control extern
autonòmic.

Llavors, aquí el que posaria damunt la taula i d’alguna
manera voldria que quedàs un poc com a la nostra expressió,
que s’agrairia evidentment molt, el suport que pogués donar el
Parlament en el sentit que hi hagués iniciatives per part del
Govern de l’Estat o de qualsevol altre estil en el sentit de dir
“articulem el nostre sistema”, pot ser que s’articuli un altre
sistema, però sempre ha de tenir una proximitat i és clar, si

resulta que el que hem de fer és canviar-nos el cartell de la porta
i en lloc de Sindicatura de Comptes posar Tribunal de Comptes,
la despesa serà la mateixa, eh?, o més per ventura, depèn,
perquè al final resulta que cobren més els funcionaris del
Tribunal de Comptes, a nosaltres ja ens aniria bé que ens
transferissin al Tribunal de Comptes, com a síndics i com a
personal, ens augmentarien... un sou beníssim. És a dir que
clar..., això sea dicho en términos de broma, diguem.

Per tant, apart d’això, sí que volia acabar dient un poc aquest
debat que a vegades ens preocupa que vaja, que s’agrairan totes
les mans que ens donin quant a obtenir que la Sindicatura
continuï treballant i que millori evidentment..., una altra cosa és
que haguem de fer nosaltres un examen de consciencia per
millorar la feina i fer-la més propera, que procuram fer-la-hi
cada dia possiblement.

Entre les coses per exemple que destaquen és aquesta que
posava de relleu Maties Tugores sobre el fet que s’ha aconseguit
que la rendició de comptes sigui pràcticament puntera o
capdavantera a l’àmbit nacional, això és important, és clar,
tenim només 67 municipis, no és com a Castella i Lleó que en
tenen devers 2.000 i busques, nosaltres sí que ho podem fer
funcionar això aquí i de fet ho feim funcionar gràcies en molta
part als esforços, als esforços de l’àrea que dirigeix ell. 

Per tant, res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. No sé si hi ha algun membre que
vulgui tornar intervenir.

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

Perdó, m’agradaria afegir dues cosetes.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tugores, sí.

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

A les auditories recurrents sí que és possible parlar de
recomanacions que no s’han duit a terme, però recurrents a la
nostra àrea no n’hi ha. En canvi, en els consells insulars es fa i
quan hi ha una incidència normalment s’encapçala dient “com
ja vàrem dir a l’exercici anterior o als exercicis anteriors s’ha
tornar produir aquesta incidència”, no és així, Toni?, és a dir
que es fa sempre que es pot.
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Després, una altra cosa que també m’agradaria comentar és
aquesta accessibilitat de la ciutadania als nostres informes. Per
desgràcia les normes tècniques d’auditoria són d’obligat
compliment i la terminologia que he utilitzat avui és obligatòria,
jo, la veritat és que no sabria traduir a un mallorquí..., no sé,
quin adjectiu li he de posar perquè... que fos entenedor per a
tothom, però alguna cosa ens haurem de plantejar perquè és
molt cert el que diuen el Sr. Abril i la Sra. Costa, vull dir que
alguna cosa hauríem de fer, però la Sindicatura enguany que ha
complíem el desè aniversari ens havíem proposat fer uns cursets
als periodistes perquè poguessin accedir un poc a aquesta
terminologia, encara hi som a temps, però crec que ho teníem
que ho havíem de fer el mes d’abril o maig i ja ens ha passat,
però per ventura ens hauríem de tornar plantejar una situació
semblant a aquesta.

El darrer que volia comentar és que a la Sindicatura no hi ha
cap dubte que ens agrada molt la immediatesa dels informes
respecte de l’exercici que auditam, precisament avui parlava de
Llucmajor i Marratxí 2009 i aquests informes no són... per tenir
la virtut de la immediatesa, que no la tenen, l’important que
tenen aquests informes és que ens serveixin de model per als
òrgans de control intern que cada dia es troben els ajuntaments
amb tots aquests problemes.

La Sindicatura el que pretén amb aquests nou informes que
farem, o deu, perquè n’hi ha dos que ja s’havien..., ja dues
ciutats o dos pobles de més de 20.000 habitants ja s’havia fet, en
aquest cas ja només seran vuit o nou, i ja estam com dèiem fent
ara Inca i Santa Eulària del Riu i s’ha oblidat dir-vos que també
fèiem Palma 2009, que sortirà aquest mes o el mes que ve. Vull
dir que s’aprovarà i... és el 2009 d’aquests.

Immediatesa, sí, però no amb aquests tipus d’informes que
tenen els altres objectius clarament identificats i es varen fer per
aquests motius, que es va aprovar això l’any 2010.

El darrer, volia agrair l’amabilitat i la comprensió al Sr.
Camps per la seva amable opinió respecte de la meva renúncia.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tugores. Crec que tampoc no hi ha
propostes de resolució, per tant, arribats a aquest punt agrairíem
als síndics i a la secretària general les seves explicacions, la
seva presència i al Sr. Tugores desitjar-li molt sort en un futur
i bona feina o no feina, però...

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

Esperem que sigui així, que vostès posin fil a l’agulla i
nomenin el meu substitut, que jo ja el vaig demanar dia 15 de
juliol, ja han passat un parell de mesos i encara estam igual.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

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

Moltes gràcies de totes maneres.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, a veure si ho feim. Idò, moltes gràcies.

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