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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i

en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

I. Debat de l’escrit RGE núm. 4492/15, presentat per la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es

tramet l’informe 108/2015 del Compte general de la CAIB

corresponent a l’exercici 2013.

Bé, passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix

en el debat de l’escrit RGE núm. 4492/15, presentat per la

Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual es tramet l’informe

108/2015 del Compte general de la comunitat autònoma de les

Illes Balears, corresponent a l’exercici 2013.

Assisteix l’Hble. Sr. Joan Rosselló i Villalonga, Síndic

Major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,

acompanyat de l’Hble. Sr. Bernat Salvà i Alloza, Síndic; Hble.

Sr. Fernando Toll-Messía Gil, Síndic i IlAlustríssima Sra.

Catalina Rotger i Fullana, secretària general. A qui agraesc la

seva presència aquí.

Vull dir que després d’aquesta intervenció, passaríem a

exposar el compte general de la Universitat i després, de forma

continuada, la memòria anual i la informació sobre la liquidació

dels pressuposts.

Per tant, començam amb l’informe 108/2015, del compte

general de la comunitat autònoma. Té la paraula l’Hble. Sr.

Joan Rosselló Villalonga per fer l’exposició oral.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i

Villalonga):

...a la Comissió d’Hisenda, diputats i diputades.

Seguidament explicarem els tres informes que hem vingut a

presentar, com a mínim els fets més importants d’aquests tres

informes i em permetran que no entre molt en el detall d’alguna

de les coses que surten en els informes de fiscalització, no

perquè desconeguem el seu contingut, sinó perquè, com vostès

saben, els informes van ser elaborats per l’anterior equip de la

Sindicatura, que només hi ha el Sr. Bernat Salvà que continua,

i a més, perquè tenen a les seves mans els informes amb tot el

detall que puguin trobar, per tant, si tenen cap dubte molt

específic, o bé el podem resoldre després, o bé ens ho poden

demanar i bé, si no pogués respondre jo en aquest moment,

estarem encantats de respondre una mica més endavant, quan

sorgeixin aquests dubtes.

Aleshores el primer que faré és introduir l’informe

108/2015 del Compte general de la comunitat autònoma de les

Illes Balears corresponent a l’exercici 2013. Com ja saben per

totes les presentacions que hi ha hagut en els darrers anys, bé

des que hi ha la Sindicatura, es tracta d’un informe de caràcter

general i anual el qual té per finalitat l’anàlisi conjunta de

l’activitat econòmica i financera de la comunitat autònoma

durant l’exercici 2013, la fiscalització comprendrà tota

l’activitat general de la CAIB i després també el de l’ib-salut i

l’Agència Tributària de les Illes Balears. També és notable, tot

i que la Sindicatura de Comptes fa molts informes cada any, al

voltant de 9-12 informes, com després explicaré a la memòria,

segurament l’informe de la CAIB és el que, també pel seu abast

i pel seu contingut, pel volum de recursos que maneja la CAIB,

etcètera, és el que rep més atenció per part seva i també per

part dels mitjans, d’açò no ens en podem amagar.

Aleshores també cal dir que amb la rendició del Compte

general de la comunitat autònoma, la presentació d’aquest

informe i després les conclusions a què pugui arribar aquesta

comissió, es tanca el cicle pressupostari referit al pressupost de

la comunitat autònoma de les Illes Balears. O sigui, amb

aquesta compareixença i les seves intervencions posteriors

quedarà tancat el cicle pressupostari.

El principal objectiu d’un treball d’aquestes característiques

és oferir una visió global de la situació econòmica i financera

del sector públic autonòmic, delimitar el seu àmbit subjectiu i

donar informació sobre el contingut dels comptes anuals de tots

els ens que l’integren, insistesc, tant de l’administració general,

com de l’ATIB, després també de l’ib-salut i així com de tots

els ens que en són dependents. 

Però després també hi ha una altra finalitat i és la

comprovació de l’adequació de la gestió al principi de legalitat,

en particular a la normativa pressupostària comptable. Aquesta

funció es realitza a partir de l’anàlisi de determinats aspectes de

gestió econòmica, com ara l’execució del pressupost,

l’endeutament, les despeses plurianuals i el balanç de situació,

entre d’altres aspectes que es mira la fiscalització.

En aquest marc també es fan constar totes les incidències

que es detecten i es dóna opinió sobre els comptes anuals de

l’administració general, el Servei de Salut i de l’Agència

Tributària. Record també que l’informe no entra a fiscalitzar

l’activitat de contractació i subvencions de la CAIB,

senzillament perquè això forma part d’un informe específic que

serà presentat, l’hem fet cada any, pròximament també al

Parlament. Per tant, a aquesta activitat subvencionadora i de

contractació no ens hi referim en aquest informe, a part del que

surti per mostreig, sinó que es fa un informe molt més específic

sobre aquest tema.

Quant a l’estructura i format de l’informe, no tindria molt

de sentit anar canviant l’estructura de l’informe any a any, per

tant es manté en la mateixa estructura que hi ha hagut en els

darrers anys. Açò sí que s’ha de dir, es dóna molta més

visibilitat a la part dedicada a estabilitat pressupostària, perquè

en els darrers anys ha adquirit molta més rellevància, i al

pressupost consolidat, i es fa especial èmfasi en les opinions

financeres i de legalitat.

Ara, si el president considera donar-li la paraula, el síndic

responsable de l’àrea d’auditoria de la comunitat autònoma, el

Sr. Salvà, els exposarà de forma resumida els principals punts

de l’informe.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Salvà.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504492
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EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES

DE LES ILLES BALEARS (Bernat Salvà i Alloza):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

L’informe núm. 108 del Compte general de la comunitat

autònoma, corresponent a l’any 2013, es va aprovar de forma

definitiva pel Consell de la Sindicatura el passat dia 8 de juliol

i tot seguit es va remetre al Parlament i al Govern de les Illes

Balears.

Abans d’entrar en el contingut de l’informe, vull incidir en

dos aspectes que consider que són prou significatius. En primer

lloc, cal fer referència a la dificultat per comparar la informació

econòmica i financera de la comunitat entre els exercicis 2012

i 2013. Això és degut a diferents factors, com són: la

implementació en dos anys de diferents mecanismes de

finançament i de liquiditat habilitat per l’administració general

de l’Estat a favor de les comunitats autònomes; la integració de

les fundacions hospitalàries d’Inca, Manacor i Son Llàtzer i de

GESMA dins el Servei de Salut de les Illes Balears; la

modificació de la manera de comptabilitzar el fons de

suficiència i el fons de garantia dels serveis públics

fonamentals, inclosos en el sistema de finançament autonòmic.

I finalment esmentar el canvi de base del Sistema Europeu de

Comptes, SEC, de l’any 1995 a la nova base 2010.

En segon lloc cal incidir en què, tal com ja es va fer l’any

anterior, l’informe incorpora, a més de l’opinió sobre el

Compte de l’administració general de la comunitat, les opinions

sobre els comptes anuals de l’ib-salut i de l’ATIB, atès que a

partir de l’any 2012 la intervenció general deixa d’externalitzar

les auditories d’aquests dos darrers organismes, a causa de les

limitacions pressupostàries, el que fa imprescindible que la

sindicatura abordi la fiscalització d’aquestes entitats amb més

profunditat per poder emetre’n una opinió.

Dit això i entrant ja en el contingut de l’informe, que consta

de set apartats, cal comentar el següent. El primer punt

d’introducció ens delimita, entre altres qüestions, l’àmbit

subjectiu el qual contempla la totalitat d’ens del sector públic

instrumental afectats per la fiscalització, que són 94 l’any 2013,

front els 111 de l’any 2012 o els 189 de l’any 2011. Aquesta

reducció prové bàsicament de què a l’any 2013 s’han continuat

executant les actuacions previstes en el projecte de

reestructuració del sector públic instrumental de la comunitat

i de la modificació l’any 2012 dels criteris de la sindicatura per

a la classificació d’entitats que s’adapten a la Llei 7/2010, de

21 de juliol, pel que fa a les entitats dependents, i als criteris de

la Intervenció General de l’Estat pel que fa a les entitats

vinculades, aquelles en què la comunitat té una participació

entre el 50 i el 20% i altres entitats relacionades, la participació

de la comunitat inferior al 20%. Això suposa que l’informe

abasti, a més de l’ib-salut i l’ATIB, 47 entitats dependents de

l’administració general, a més de 29 entitats vinculades i 18

entitats d’altres entitats relacionades.

Quant a la rendició de comptes, a data de tancament del

treball per a l’elaboració de l’informe, no han estat remesos a

la sindicatura els comptes anuals corresponents a 19 de les 94

entitats que constitueixen l’àmbit subjectiu. D’aquestes 19

entitats que no han retut, només 1 és una entitat dependent i em

referesc al Consorci Formentera Desenvolupament; 10 són

vinculades i 8 són altres entitats relacionades.

En relació al segon punt, i pel que fa al compliment

d’objectiu d’estabilitat pressupostària, fixat en l’1,47% del PIB

regional, en el compte general es posa de manifest que la

comunitat presenta un dèficit l’any 2013 de 324 milions

d’euros, de 475 milions fou l’any 2012, el que suposa un 1,24%

del PIB regional i, per tant, el compliment de l’objectiu de

dèficit fixat. A més, l’any 2013 s’estableix per primera vegada

el compliment de la regla de despesa, d’acord amb la

metodologia utilitzada per la Comissió Europea, la variació

màxima establerta a l’efecte de verificar el seu compliment és

de l’1,7%, mentre que la variació efectiva de la despesa pública

de la comunitat assoleix un 5,2% negatiu respecte de l’any

anterior. En conseqüència la comunitat compleix també aquesta

regla l’exercici 2013.

Finalment i quant al compliment de l’objectiu de deute

públic, indicar que la ràtio establerta per l’administració de

l’Estat, als efectes de verificar el seu compliment, és del 26,4%

del PIB regional, en termes SEC 2010. Segons les dades del

Banc d’Espanya, el deute de la CAIB a 31 de desembre de

2013 és de 6.884 milions d’euros i suposa el 25,8% de

l’esmentat PIB regional. Per tant, la CAIB també compleix

aquest objectiu.

Pel que fa al tercer apartat de l’informe, la sindicatura

elabora una liquidació consolidada de tot el sector públic

dependent i des del punt de vista administratiu, a partir dels

pressuposts inicials aprovats per aquesta cambra. Cal fer

esment de la seva rellevància, atès que només amb una

adequada consolidació es pot apreciar quina és la despesa real

que el sector públic en el seu conjunt projecta a l’economia de

les illes. De la liquidació consolidada es desprèn que la despesa

de les empreses públiques i de les fundacions representa un

12% del total. L’any passat fou del 15%.

Pel que fa al quart apartat de l’informe corresponent a

l’administració general, es reflecteix l’opinió d’auditoria i

aquesta conclou que, tot i haver-hi 7 limitacions a l’abast i 7

excepcions, el Compte de l’administració general de la

comunitat autònoma, a 31 de desembre de 2013 presenta en

general la informació d’acord amb els principis comptables i

amb la normativa legal que li és d’aplicació.

Els pressuposts inicials aprovats per a l’exercici 2013

ascendeixen a 3.574 milions d’euros, amb un decrement

respecte de l’any anterior del 2,74%. Per al seu finançament es

preveuen ingressos per un import de 2.863 milions d’euros i un

endeutament de 712 milions d’euros. Com a conseqüència de

les modificacions de crèdit aprovades durant l’exercici,

s’incrementen els crèdits inicials en 201 milions, situant el

crèdit definitiu en 3.776 milions d’euros. Cal ressaltar que el

volum total de les ampliacions de crèdit ha estat de 64 milions

d’euros, dels quals 2 milions s’han finançat a càrrec al fons de

contingència.

L’execució del pressupost d’ingressos ha estat del 106%,

per un import de 3.987 milions. La liquidació definitiva del

sistema de finançament autonòmic corresponent a l’exercici

2011, que s’aboca dos anys després en el pressupost del 2013,
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ha estat positiva en 527 milions d’euros. Així mateix cal

informar que els drets reconeguts corresponents al capítol 9,

passius financers, han estat de 1.268 milions, front als 1.669

milions d’euros de l’any anterior.

La recaptació líquida ha estat de 3.918 milions d’euros i

suposa el 98% dels drets reconeguts.

En referència a l’estat de les despeses, l’execució

pressupostària ha estat del 94,8%, percentatge semblant al de

l’exercici 2012, amb 3.580 milions d’euros d’obligacions

reconegudes. Destaca com cada any, l’important pes relatiu

sobre el total d’obligacions reconegudes de les funcions de

sanitat, amb el 33,64%, l’any anterior fou del 31,66% i

educació amb el 20,81%, l’any anterior fou del 13,45%. Tot i

que el percentatge és de l’any 2012, es troben desvirtuats a

causa de l’aplicació pressupostària del mecanisme extraordinari

de pagaments a proveïdors. De la comparació de les dades dels

exercicis 2013 i 2012 es desprèn que el pressupost executat

l’any 2013 disminueix en 2.048 milions d’euros, és a dir, un

36,39% menys.

La part més significativa d’aquesta reducció és

conseqüència de la nova forma de recollir comptablement els

ajusts del fons de garantia i fons de suficiència del sistema de

finançament autonòmic, que a partir de l’any 2013 no es

reflecteixen en el pressupost de despeses, sinó que figuren

directament com a devolució d’ingressos. Els pagaments

realitzats han ascendit a 2.744 milions d’euros, que suposen un

76,64% dels crèdits ordenats, percentatge inferior al de

l’exercici 2012, que va ser del 84,07%.

L’administració de la comunitat presenta al tancament de

l’exercici i en termes pressupostaris, un endeutament viu a llarg

termini de 5.346 milions d’euros, amb un increment del 18%

respecte de l’exercici anterior. I un deute per a operacions de

tresoreria a curt termini de 345 milions d’euros. Les despeses

financeres pugen a 226 milions d’euros. L’any anterior foren

198 milions, essent el cost financer mitjà del 4,3%. D’altra

banda, l’import total de compromisos de despesa amb càrrec a

exercicis futurs, experimenta un increment del 56% i es situa en

2.968 milions d’euros.

Quant al balanç de situació, cal ressaltar el fons de

maniobra negatiu, per un import de 1.802 milions d’euros, així

com l’increment dels fons propis negatius, fins arribar als 6.705

milions, l’any anterior foren 5.792 milions d’euros.

Pel que fa al resultat pressupostari, ha estat positiu en 392

milions, front als 19 milions negatius de l’exercici anterior. La

CAIB inclou en el compte general, el càlcul del romanent de

tresoreria ajustat, que és negatiu per un import de 886 milions

d’euros. El 2012 també fou negatiu per valor de 1.274 milions.

Pel que fa les entitats dependents de l’administració general

de la comunitat, indicar que en aquest apartat es presenten els

quadres resum de les opinions i excepcions contingudes en els

respectius informes d’auditoria financera i de compliment de

legalitat, contractades per la Intervenció General i realitzades

als ens que conformen el sector públic instrumental autonòmic.

Atès que aquests informes no han estat objecte de revisió per

part de la Sindicatura, no s’assumeixen com a pròpies les

opinions i excepcions que s’hi posin de manifest. Indicar que

tant les opinions financers, com les de la legalitat són molt

similars a les de l’exercici anterior.

D’altra banda, la comunitat té 500 milions d’euros de deutes

amb les seves entitats, no reconeguts en el passiu del balanç de

situació, xifra sensiblement inferior a la corresponent a l’any

anterior, que fou de 724 milions. Indicar que aquests 500

milions, 491 corresponen a dret de cobrament per subvencions

de caràcter plurianual que la comunitat té formalitzades

mitjançant els corresponents expedients de despesa plurianual.

L’endeutament de les entitats dependents ascendeix a 1.451

milions d’euros i ha disminuït un 9,1% en relació amb

l’exercici anterior.

En relació amb el cinquè apartat de l’informe, referit al

Servei de Salut de les Illes Balears, voldria fer dos comentaris

previs: en primer lloc, reiterar que des de l’1 de gener de 2013

l’ib-salut ha integrat com a centres gestors propis dins la seva

estructura funcional GESMA i les fundacions hospitalàries

abans esmentades; i, en segon lloc, remarcar que des de l’1 de

juliol de 2013 s’ha implantat una fiscalització prèvia limitada

pel que fa als expedients de despesa de quantia superior a

500.000 euros, la qual cosa suposa una millora de control

intern respecte dels anys anteriors, d’igual forma que a l’apartat

d’administració general es reflecteix l’opinió d’auditoria de 31

de desembre de 2013, i aquesta conclou que a causa de l’efecte

molt significatiu de les 9 limitacions a l’abast la Sindicatura no

pot expressar una opinió sobre els comptes anuals del Servei de

Salut de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2013.

Aquesta opinió denegada dels comptes anuals de l’ib-salut és

la mateixa que la mateixa sindicatura va expressar l’any passat,

i també la mateixa que els auditors externs han expressat de

forma reiterada des de l’any 2002, any en què es van rebre les

competències en matèria de sanitat, fins a l’any 2011 en els

informes d’auditoria encomanats per la Intervenció General.

L’informe incorpora, com cada any, les objeccions més

substancials dels informes del control posterior realitzats per la

mateixa intervenció corresponents a l’exercici fiscalitzat. Així

mateix, tal com es va fer l’any 2012, la Sindicatura ha realitzat

una auditoria dels sistemes d’informació sobre les aplicacions

que suporten la nòmina del personal del Servei de Salut.

Aquesta auditoria conclou que no s’han posat de manifest

incidències significatives quant a la integritat de la informació

financera. 

El pressupost inicial de l’ib-salut per a l’any 13 ascendeix

a 1.141 milions d’euros, cosa que suposa un decrement del

3,91% sobre els crèdits inicials de l’any anterior. Aquests

crèdits inicials s’incrementen mitjançant modificacions de

crèdit per un import net de 69 milions, resultant així un crèdit

definitiu de 1.210 milions d’euros. S’ha d’indicar que, entre

altres, s’han realitzat dues generacions de crèdit per un import

conjunt de 56,5 milions per atendre insuficiències dels crèdits

inicials dels capítols 1, 2 i 4. L’execució pressupostària ha estat

del 99,2% pel que fa als ingressos, i del 98,4% pel que fa a les

despeses. S’informa de l’existència de 97 milions d’euros

d’obligacions meritades en l’exercici i no imputades al

pressupost. S’ha de recordar que a l’exercici 2012 aquesta

quantitat ascendia a 18 milions i a 327 milions d’euros l’any

2011. Això és el que s’entén per despesa desplaçada.
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El Servei de Salut presenta al tancament de 2013 un

endeutament viu de 54 milions. D’altra banda, l’import total de

compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs

s’incrementa en un 11,7%, arribant als 2.264 milions, dels

quals 2.029 corresponen a despeses futures inherents als

contractes de concessió d’obra pública i a colAlaboracions

publicoprivades. Quant al balanç de situació s’ha d’indicar que

mostra un patrimoni comptable negatiu de 9,6 milions d’euros

i un dèficit de capital circulant de 270,7 milions, la qual cosa

suposa que l’activitat futura estarà condicionada a l’obtenció

dels recursos financers necessaris. Finalment s’ha d’indicar que

l'ib-salut ha tengut un resultat pressupostari positiu en l’exercici

2013 per valor de 9,4 milions, tot i que el seu romanent de

tresoreria ajustat continua essent negatiu per un import de 92

milions d’euros.

Respecte del sisè apartat, l’Agència Tributària de les Illes

Balears, ATIB, d’igual forma que en el cas de l’Administració

general de l'ib-salut es reflecteix l’opinió d’auditoria, i aquesta

conclou que tot i haver-hi una limitació a l’abast i 7 excepcions

els comptes anuals de l’ATIB a 31 de desembre de 2013

presenten en general la informació d’acord amb els principis

comptables i la normativa legal que li és d’aplicació. El

pressupost inicial per a l’exercici 2013 ascendeix a 8,3 milions

d’euros, el que suposa una reducció del 19,3% respecte de

l’exercici anterior. El pressupost definitiu és de 8,7 milions

com a conseqüència d’haver-se tramitat una única generació de

crèdit. L’execució pressupostària ha estat del 98,8% quant a

ingressos, i del 95,7 pel que fa a les despeses. El resultat

pressupostari ha estat positiu en 266 milions d’euros, i el

romanent de tresoreria també és positiu per valor de 4,2

milions.

En relació amb el setè apartat de l’informe, que correspon

als estats agregats, s’ha d’indicar que presenten un resultat

pressupostari conjunt positiu de 404,6 milions d’euros. L’any

anterior també fou positiu per un valor de 61,2 milions. Aquest

resulta es desglossa de la forma següent: administració general,

406,8 positius; Servei de Salut, 9,5 positius; Agència

Tributària, 0,3 positius; sector públic instrumental dependent,

2,6 milions positius. Això fa un total de 419,2. Si li restam els

drets anulAlats dels pressuposts tancats per un valor de 14,6, ens

dóna el resultat de l’exercici de 404,6 milions. Els vull advertir

que a l’informe en el quadre de la pàgina 194 figura un error,

perquè en lloc de restar aquests 14,6 milions s’han sumat. Per

tant les xifres que jo els don són les correctes.

Finalment, i com a conclusió de la meva intervenció,

m’agradaria centrar la seva atenció en uns aspectes que

consider especialment rellevants, contemplats en aquest

informe i en els informes anteriors. Els quatre primers són

qüestions de caire numèric i, els tres darrers, de caire

conceptual. 

El primer, relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat.

En els darrers sis anys la comunitat autònoma únicament ha

complit l’objectiu de dèficit l’any 2013. Durant aquests sis anys

s’han gastat 4.594 milions d’euros més dels que s’han ingressat.

L’evolució del dèficit ha estat la següent: 2013, 324 milions;

2012, 476 milions; 2011, 1.116 milions; 2010, 955 milions;

2009, 831 milions; 2008, 892 milions.

El segon tema és el tema de l’endeutament. Òbviament

aquest dèficit que els acab de comentar repercuteix en la xifra

d’endeutament; en aquest sentit a 31 de desembre el Banc

d’Espanya el situa en 5.884 milions. Per al càlcul d’aquest

endeutament aquesta institució no té en compte l’import de les

cessions de crèdits, confirmings i operacions d’arrendament

financer, que sumen 411 milions d’euros més. Per tant el volum

total de les obligacions econòmiques davant les entitats

financeres a què ha de fer front la CAIB a 31 de desembre de

2013 ascendeix a 7.295 milions. L’increment del nivell

d’endeutament dels anys 12 i 13 respecte dels exercicis

anteriors s’explica bàsicament per l’efecte provocat pels

mecanismes de finançament i liquiditat instrumentats per l’Estat

en favor de les comunitats autònomes. 

Tercer, respecte del romanent de tresoreria. El romanent de

tresoreria ajustat de l’administració general, tot i que millora

respecte de l’any anterior, continua essent negatiu per un

import de 885 milions. En qualsevol cas la Sindicatura

considera que aquest import s’hauria d’incrementar en 121

milions d’euros addicionals, ateses les bestretes atorgades als

consells insulars en exercicis anteriors a compte del nou

sistema de finançament dels esmentats consells.

Pel que fa als compromisos de despesa a càrrec d’exercicis

pressupostaris futurs, a 31 de desembre de l’any 2013 sumen un

total de 5.232 milions d’euros, entre l’administració de la

comunitat i l’ib-salut.

Totes aquestes circumstàncies que els he comentat posen de

manifest la delicada situació financera de la comunitat

autònoma; denoten una mancança de finançament, tensions de

tresoreria òbvies que redueixen notablement el marge de

maniobra dels executius per utilitzar els pressuposts públics

com a eina per dur a terme polítiques econòmiques

anticícliques sense incórrer en un major dèficit i, a la llarga, en

un major nivell d’endeutament.

Passant als aspectes conceptuals, com cinquè punt s’ha de

destacar que, malgrat els esforços que s’han fet aquests darrers

anys, es posa de manifest la necessitat de millorar determinats

aspectes en els sistemes de gestió i de control intern de l’ib-

salut, amb la finalitat d’obtenir una garantia raonable sobre

l’eficàcia del seu funcionament i sobre la seva contribució a

garantir la fiabilitat de la informació comptable, qüestió que

difícilment es pot aconseguir si no es dota l’ib-salut dels

recursos necessaris per desenvolupar la seva tasca.

Com a sisè punt voldria remarcar la necessitat que com més

aviat millor es trameti a la Sindicatura un sol compte consolidat

per a tot el sector públic autonòmic, tant des de la perspectiva

pressupostària com de la financera i que, a més, incorpori els

comptes anuals de les entitats del sector públic instrumental;

d’aquesta manera la Sindicatura podria expressar una sola

opinió del compte general de la comunitat, i no tres de forma

segmentada: administració general, ib-salut i ATIB, tal com es

fa ara.

I ja per acabar, el setè aspecte en què voldria insistir una

vegada més és en la necessitat d’actualitzar el Pla de

comptabilitat pública de la comunitat autònoma, aprovat l’any
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1999; pensem que el Pla de l’Estat és de l’any 2010 i el de les

corporacions locals, que és el més recent, és de l’any 2013. 

Per finalitzar la meva intervenció vull indicar que, a

l’informe, hi figuren les incidències, que es detallen al final de

cada un dels apartats, així com 59 recomanacions -l’any

anterior foren 57- per a la millora de la gestió econòmica

financera, 3 de caràcter general a l’apartat introductori, 26 per

a l’administració general, 26 per a l’ib-salut i 4 per a l’ATIB.

A més s’adjunta a l’informe un tom d’annexos on figuren els

quadres amb les dades més rellevants i les fitxes individuals de

les entitats del sector públic instrumental que han retut els

comptes a la Sindicatura, així com un tom amb les alAlegacions

formulades per la comunitat respecte del mateix.

Moltes gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Salvà. 

II. Debat de l'escrit RGE núm. 3318/15, presentat per la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es

tramet l'informe 103/2015 del Compte general de la

Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici

2013.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix en

el debat de l’escrit RGE núm. 3318/15, presentat per la

Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l’informe

103/2015, del compte general de la Universitat de les Illes

Balears corresponent a l’exercici 2013. Té la paraula l’Hble.

Sr. Joan Rosselló i Villalonga per fer l’exposició oral.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i

Villalonga):

Moltes gràcies. A continuació, breument, donat que

d’aquest informe l’abast és molt més reduït, faré una brevíssima

introducció de quins són els principals resultats de la

fiscalització.

Aquest informe va ser aprovar pel Consell de la Sindicatura

dia 27 de març, i va ser remès posteriorment al Parlament.

L’informe té un total de 24 recomanacions per a la millora i la

correcció de les 110 incidències que s’han detectat, la majoria

d’elles a l’àmbit de la contractació. És un informe de caràcter

general, la finalitat del qual és analitzar el conjunt de l’activitat

econòmica financera de la Universitat i les seves entitats

dependents durant el període esmentat, el 2013. L’estructura de

l’informe és molt semblant a tots els informes que fa la

Sindicatura; aquí només hi ha dues matisacions: la primera és

que quan es fa la fiscalització de la Universitat sí que hi ha

revisió de contractació, subvencions no perquè no se’n donen,

però sí la part de contractació, cosa que ja veuran que als

consells insulars no apareix i que en el cas de la comunitat

autònoma es fa un informe específic per contractació; en aquest

cas sí apareix un informe, una fiscalització de contractació. I

després l’estructura és diferent en el sentit que quasi tots els

informes primer comencen per la revisió del balanç de situació

i després la part pressupostària, i en aquest cas comença la part

pressupostària i després s’analitza el balanç de situació, però,

bé, el contingut és exactament el mateix.

També hem de destacar que, igual que a l’informe que es va

fer per al 2012, hi ha una part dedicada a expressar opinió

sobre els comptes anuals de la UIB, és a dir, donam opinió

sobre allò que hem fiscalitzat, cosa que els semblarà a vostès

molt òbvia però que no es feia fins fa relativament poc temps

a la Sindicatura. Aleshores donam aquesta opinió en relació

amb si presenten la informació d’acord amb els principis

comptables i amb la normativa aplicable. En aquest sentit cal

remarcar que la fiscalització ha posat de manifest un límit a

l’abast i 9 excepcions, que indiquen que tot i l’opinió en sentit

favorable que manifesta la Sindicatura pel conjunt de les

actuacions hi ha alguns aspectes de gestió de la Universitat que

són millorables, igual que pot succeir a qualsevol altra

administració pública fiscalitzada.

Les principals dades de la fiscalització són: per la part de

pressupost, els crèdits inicials van ser de 85,3 milions d’euros

l’any 2013, mentre que el 2012 van ser de 88,2 milions; això

representa una caiguda de l’activitat econòmica financera del

3,4%. Però això només és la foto inicial; després s’ha de tenir

en compte que es van fer 276 modificacions de crèdit que van

incrementar el pressupost inicial en 35,9 milions d’euros, això

és un 42% respecte de l’inicial, i també cal dir que algunes

d’aquestes modificacions es van fer sense seguir el procediment

habitual, no es van tramitar de forma adequada. Així el

pressupost finalment aprovat o manejat va ser de 121 milions

d’euros, igualment inferior al de l’any 2012, que va ser de

129,2 milions. 

Del pressupost també cal destacar que les modificacions de

crèdit, aquests 35,9 milions d’euros, van ser finançades

principalment, un 77%, amb incorporació de romanents de

tresoreria d’exercicis anteriors. Aquest concepte és un concepte

que va sortint de forma recurrent a tots els informes que

presenta la Sindicatura. A vegades no s’entén gaire bé però, bé,

vindria a dir en quina mesura el resultat dels exercicis anteriors

té efectes sobre els exercicis posteriors. Aleshores és important

que aquest concepte, el de romanent de tresoreria, estigui ben

quantificat, perquè si no l’any següent, en cas de decidir una

incorporació de romanent, si no està ben quantificat es podria

derivar una sèrie de problemes com és iniciar obres sense tenir,

no pressupost, sinó tresoreria. Però, insistesc, no és un

problema només de la Universitat, és un problema de forma

recurrent a la resta d’administracions.

Així i tot..., perdó, els ingressos també mostren un baix

nivell d’execució, de només el 66%. Això voldria dir que de tot

el que es va pressupostar com a ingrés només va arribar un

66% del total, la qual cosa és un percentatge bastant baix.

Pel que fa al balanç de situació, destaca que la partida de

deutors ha minvat considerablement, ha passat de 41,5 milions

d’euros a 30,2 milions gràcies a una millora de la posició

deutora de la CAIB; és a dir, la CAIB mantenia una posició...,

devia o no havia abonat una sèrie de recursos a la Universitat,

en aquest exercici 2013 la CAIB va fer aquest esforç i la

Universitat va millorar la seva posició, gràcies també al

mecanisme aquest de proveïdors que es va fer, és a dir, l’Estat

beneficia la comunitat autònoma, la comunitat autònoma

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201503318
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trasllada aquest benefici en aquest cas a la Universitat. I

bàsicament també perquè s’han regularitzat drets pendents de

cobrament, perquè es va cancelAlant conveni que tenia pendent

la Universitat.

També el que sí cal dir és que, tot i aquesta millora en els

cobraments pendents, no s’ha traduït ni en una millora en la

posició de tresoreria ni en una reducció dels creditors, els

creditors passen de ser de 40,9 milions d’euros a 43,2, entre

d’altres a causa de certificacions d’obra pendents en l’execució

del projecte de l’edifici de postgrau. En aquest sentit també cal

dir que a final de l’exercici van quedar sense aplicar al

pressupost obligacions per import de 2,3 milions d’euros

corresponents a despeses efectivament realitzades aquell mateix

exercici. Aquesta xifra és sensiblement superior als 1,6 milions

d’euros de l’exercici anterior.

Respecte del resultat econòmic patrimonial, aquest va ser

negatiu en 14,7 milions d’euros, que és bastant superior als 8

milions d’euros negatius de l’exercici anterior, mentre que el

2011 el resultat havia estat positiu. L’explicació es troba en la

reducció de les subvencions i en un augment de les despeses de

funcionament que va tenir la UIB.

Pel que fa a l’endeutament, la UIB a 31 de desembre de

2013 tenia una sola operació de crèdit a llarg termini amb un

capital viu d’1,8 milions d’euros a retornar l’any 2020. A més

tenia subscrits dos contractes de cessió de drets de crèdit, que

és un altre tipus d’instrument financer, de 9,3 milions d’euros

que no obstant això, finança la CAIB, ja dic, és una operació

financera, no és molt habitual, i això és una operació que

correspon a l’edifici Jovellanos quan es va fer en el seu

moment. El compromís d’aquesta operació és fins al 2025.

Després, s’han d’afegir quatre bestretes a reintegrar-les

sense interessos, equivalents a 4,5 milions d’euros, en diferents

períodes d’execució. Després faré referència a aquest tipus

d’operacions.

Finalment, durant l’any 2012 es varen comptabilitzar

diferents operacions, una bestreta... perdó, durant l’any 2013,

es varen comptabilitzar les diferents operacions, una bestreta

reintegrable amb interessos del Ministeri de Ciència i

Innovació fins a l’exercici també 2025 de 5,2 milions d’euros

i unes bestretes reemborsables del FEDER per un import d’1,2

milions. En total, els creditors a llarg termini sumen 23 milions

d’euros en concepte de capital i 5,8 milions d’euros en

concepte d’interessos.

Les entitats que es consideren dependents de la UIB i que

es tracten als informes com la Fundació General de la

Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-

Empresa de les Illes Balears que han estat recentment

fusionades. Per tant, serà el darrer any que es faci... bé, i des de

l’any que ve ja no s’hi farà referència.

Pel que fa al tema de contractació administrativa, que ja he

dit que és un dels elements diferencials amb la resta d’informes,

dels 60 contractes subscrits se n’han revisat 12 expedients que

representen el 60% de la quantitat total. També s’ha realitzat

una anàlisi dels contractes menors, 11 sobre 106 contractes

formalitzats. 

Pel que fa als ens dependents s’han analitzat 2 dels 9

contractes formalitzats amb un import que representa el 78%

del total i 2 dels 8 contractes menors realitzats per aquests ens.

El detall el tenen tot a l’informe, però volem assenyalar que, tot

i que hi ha certes excepcions, les incidències més destacables

són que en alguns informes no s’han formalitzat el tipus de

contracte que seria necessari realitzar per la quantitat, és a dir,

en lloc de tramitar un negociat sense publicitat es tramita per un

menor, bé, són... diguem, comentaris d’aquest tipus,

observacions d’aquest tipus.

Una altra incidència és que els contractes no aporten

informe previ de fiscalització, bàsicament perquè la Universitat

no té interventor, cosa a la qual també faré referència. D’aquest

informe, per qui no el vulgui seguir de forma tan extensa, hem

tret, hem assenyalat un parell de conclusions que no són totes

les recomanacions que hi ha, és a dir, que n’hi ha unes quantes

més, però sí que podríem treure tres conclusions principals.

La primera, sorprenen les incorporacions de romanent quan

l’execució pressupostària indica que només s’executa el 72%

del pressupost. Aquesta baixa execució es deu principalment a

la baixa execució d’inversions, només un 41%, per tant, caldria

plantejar, igual que passa en moltes altres administracions, si té

sentit plantejar tants projectes d’inversió si al final són de

difícil execució, sobretot quan aquests projectes al finals van

incorporant any rere any, tal vegada seria convenient fer una

revisió d’aquells que es varen plantejar en el seu moment, però

ja no tendran continuïtat. Aquesta és una constant que veuran

en la major part d’informes de fiscalització que farem i molt en

particular els dels consells insulars, com veurem la setmana que

ve.

En segon lloc, també cal veure que l’endeutament, la

posició deutora de la CAIB no sembla que sigui un problema

perquè només hi ha una operació de crèdit d’1,8 milions

d’euros, com he dit abans, el que passa és que un canvi per part

de l’Estat en la seva operativa en matèria de subvencions a

l’I+D+I, etcètera, i finançament de projectes fa que la

Universitat pateixi les conseqüències. Amb això em referesc

que un 80% dels préstecs o un 80% de les operacions

financeres que té la UIB no són amb entitats financeres sinó

que són amb un ministeri, amb uns ministeris. Per què? Perquè

els ministeris han passat de donar subvencions a donar préstecs,

que en alguns casos són reintegrables, bé, perdó, tots són

reintegrables, que quedi clar, però en alguns casos hi ha

interessos i en altres casos no hi ha interessos. Això vol dir que

tal vegada l’administració et diu jo et financiï un edifici, però

els diners me’ls hauràs de tornar. Clar, això fa que si bé no

mires la posició financera amb relació als bancs no sembla

preocupant, per altra banda, com que tens 21,2 milions, 22,2

milions d’euros d’endeutament amb els ministeris o amb altres

ens, això sí pot resultar un petit problema de cara a la

sostenibilitat de la Universitat. No ho és actualment, però sí que

ho podria ser.

Finalment, que és un tema que des de la sindicatura es

reivindica, una de les recomanacions és que es reformi el règim

interior de la UIB per tal de reformar la funció interventora i

que es depuri la informació relativa a la contractació menor que

es transmet a la Sindicatura. Això vol dir que els contractes

menors quan se’ns tramet la informació es faci d’una forma
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diferent perquè sigui fàcilment tractable per part de la

sindicatura i, sobretot, que hi hagi la dotació d’una plaça

d’interventor, perquè el que no pot ser és que aquell que

executa una despesa sigui qui controla la mateixa despesa. La

comunitat autònoma té un cos  d’interventors igual que tenen

moltes altres administracions. 

Amb això donaria per acabada la presentació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló i Villalonga. 

III. Debat de l’escrit RGE núm. 3183/15, presentat per

la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es

tramet la Memòria anual i informació sobre la Liquidació

del pressupost de la Sindicatura de Comptes de les Illes

Balears corresponent a l’exercici 2014.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en el

debat de l’escrit RGE núm. 3183/15, presentat per la

Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet la memòria

anual i informació sobre la liquidació de pressuposts de la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears corresponents a

l’any 2014.

Té la paraula l’Hble. Sr. Joan Rosselló i Villalonga, per fer

l’exposició oral.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i

Villalonga):

L’article 1.2 de la Llei que regula la Sindicatura de

Comptes estableix que aquesta depèn orgànicament del

Parlament, exerceix les seves funcions amb plena

independència i anualment la Sindicatura ha de trametre al

Parlament la memòria d’activitats i la liquidació del pressupost,

per tal que sigui tractades en aquesta comissió.

Així, la memòria i la liquidació corresponent a l’any 2014

varen ser aprovades pel Consell de la Sindicatura el passat dia

13 de març i trameses tot seguit a aquesta cambra per fer-ne ara

una breu presentació.

El contingut de la memòria es refereix als aspectes més

importants de l’organització, estructura i funcionament de la

institució i es detallen els assumptes tractats durant l’any pel

Consell de la Sindicatura. També s’inclou una descripció dels

mitjans que ha disposat la sindicatura per al compliment de les

seves funcions.

Durant l’exercici objecte de fiscalització la distribució

d’àrees funcionals d’auditoria no ha variat respecte de l’any

anterior mantenint-se la mateixa que es va acordar el mes de

desembre de 2009. Només voldria assenyalar que el dia 12 de

febrer de 2014 va prendre possessió el Sr. Jaume Ribas,

després de ser nomenat síndic pel Ple del Parlament. Des

d’aquest moment el Sr. Ribas va passar a dirigir l’àrea

d’Auditoria d’Ajuntaments i Entitats Locals.

El Consell de la Sindicatura, màxim òrgan colAlegiat de la

institució, ha celebrat tretze reunions en les quals es varen

tractar un total de seixanta-quatre assumptes relatius a

l’aprovació d’informes i altres activitats fiscalitzadores o a

qüestions de caràcter organitzatiu intern.

Pel que fa als mitjans personals dels quals disposa la

sindicatura, a més dels tres síndics i la secretària general, a 31

de desembre disposava d’un total de 40 persones al seu servei,

una més que l’any anterior; dels 40, 25 funcionaris treballen

directament a les àrees d’auditoria i la resta a serveis comuns.

Durant l’exercici es va aprovar una modificació de la relació de

llocs de treball desdotant una plaça d’auditor i una de personal

subaltern.

Vull destacar també que durant l’any 2014, seguint amb les

pautes marcades per l’Administració General de l’Estat, es

varen relaxar algunes de les mesures de contenció de despesa

adreçades a la reducció del dèficit públic i a garantir

l’estabilitat pressupostària, si bé n’hi ha algunes que encara es

mantenen vigents i segurament es relaxaran en els pròxims

exercicis. Tot i això, la institució ha seguit actuant amb la

màxima eficiència, si bé està al límit dels recursos mínims

necessaris per donar compliment a les seves funcions. 

Pel que fa a l’activitat fiscalitzadora, durant l’exercici 2014

es varen aprovar de forma definitiva un total de nou informes

que es troben tots detallats a la memòria. Són els informes que

van des del número 91 al 99, ambdós inclosos, 5 corresponen

a consells insulars, 1 a entitats locals, 1 a la UIB i 1 a la

comunitat autònoma, referint-se als exercicis 2009 a 2012,

segons quin siguin l’informe.

Igualment, l’any 2014 es va aprovar un informe de forma

provisional i es va feina en l’elaboració de la resta d’informes

prevists en el programa d’actuacions de la sindicatura, bé a les

seves fases inicials o bé en fases més avançades. En concret,

estam confeccionant 14 informes més, alguns dels quals a hores

d’ara ja estan tramesos al Parlament de les Illes Balears i es

presenten avui en aquesta comissió. 

No puc deixar d’esmentar que tot i la funció consultiva que

té encomanada la sindicatura no s’ha rebut cap requeriment en

aquest sentit per part del Parlament, fruit de vegades del

desconeixement sobre l’abast de les responsabilitats que la

Sindicatura té encomanades.

Pel que fa a la liquidació del pressupost, la liquidació

comprèn l’estat d’execució i determinada informació de

caràcter financer per tal de mostrar la seva situació econòmica

durant l’exercici. Els crèdits inicials inclosos en el pressupost

general de la comunitat autònoma varen quedar en la quantitat

de 2.793.545 euros, un 3,3 superior a la de l’any anterior. En

canvi, un cop considerades les cinc modificacions de crèdit que

es varen realitzar les obligacions reconegudes varen ascendir a

2.869.987 euros, és a dir, hi va haver un augment en termes de

pressupost, però una rebaixa del 4,1% en termes de despesa

efectiva.

Val a dir, si comparam els pressuposts efectius dels dos

exercicis, que aproximadament el 8% de les obligacions

reconegudes corresponen al capítol de personal, en línia amb la

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201503183
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resta d’òrgans de control extern autonòmic atesa la naturalesa

i característiques del treball que tenen assignat. 

En la documentació que integra la liquidació hi ha diversos

estats i quadres on es detallen aquests aspectes, destacar

únicament que si bé el 2014 va argumentar la dotació

pressupostària respecte del 2013 aquesta encara no ha recuperat

els nivells de 2009, amb una diferència negativa d’un 15%

respecte d’aquell exercici. 

També destacar que els comptes de la sindicatura són

auditats externament en colAlaboració amb la Sindicatura de la

Comunitat Valenciana amb un resultat favorable. Aquesta

informació també està a la seva disposició. 

Pel que fa a la formació, com és conegut l’adequat exercici

de la funció de control extern exigeix una contínua formació i

perfeccionament del personal. En aquest sentit, d’acord amb el

programa aprovat per la Sindicatura per al 2014 i amb la

colAlaboració dels diversos colAlegis professionals i de l’Escola

Balear d’Administració Pública amb els quals la sindicatura té

subscrits convenis de colAlaboració, el personal de la

sindicatura ha participat en un nombre important d’accions

formatives.

També cal esmentar que el personal va participar en el

XXIIè Congrés Nacional d’Auditoria, organitzat per l’Institut

de Censors Jurats de Comptes, que va tenir lloc a Palma de

Mallorca l’octubre de 2014.

Finalment, tot el personal de la sindicatura va participar en

el Congrés Nacional d’Auditoria del Sector Públic, organitzat

per la sindicatura i la Fundació FIASEP el mes de novembre.

Pel que fa a les relacions institucionals, assenyalar que la

Sindicatura ha comparegut durant el 2014 en tres ocasions

davant aquesta cambra per tal de presentar els seus informes i

retre comptes de la seva activitat. El contacte amb el Govern i

d’altres subjectes al sector públic de les Illes Balears que són

objecte de fiscalització, ha estat permanent per tal d’aconseguir

una relació fluïda en l’obtenció de la documentació i la pràctica

de les fiscalitzacions. En aquest sentit, sempre s’ha procurat

oferir i prestar la màxima colAlaboració. 

De la mateixa manera, les relacions amb el Tribunal de

Cuentas estatal i els altres òrgans autonòmics de control extern

han estat fluïdes, essent habituals els contactes i les reunions a

diferents nivells per tractar temes d’interès comú i aprofitar

experiències de fiscalització. En concret, s’han celebrat

diverses reunions en el marc de colAlaboració amb el Tribunal

de Cuentas i nou òrgans de control extern autonòmics, que avui

en dia ja s’han constituït com a associació per reafirmar el seu

compromís en la cooperació, l’entitat s’anomena ASOCEX,

però ja donarem més informació més endavant. A les

comissions sobre coordinació en matèria d’entitats locals,

comissió de comunitats autònomes i la comissió de normes de

fiscalització amb l’assistència dels síndics de cada àrea. 

La Sindicatura també ha colAlaborat en la pràctica d’algunes

fiscalitzacions al Tribunal de Comptes de les Illes Balears. 

D’altra banda, l’anterior síndic major va participar en tres

conferències de presidents d’OCEX que es varen celebrar

durant l’exercici i representants de la sindicatura varen assistir

a activitats organitzades per altres òrgans de control extern o

per l’EURORAI, que és l’organització que agrupa els

organismes similars a nivell europeu, al comitè directiu de la

qual hi participava l’anterior síndic, Antoni Mas.

És important remarcar també de cara a entendre quina és la

tasca que desenvolupa la Sindicatura que la jurisdicció

comptable, és a dir, l’exigència de responsabilitat, aquelles

persones que hagin ocasionat danys i perjudicis en els cabdals

i efectes públics, correspon en exclusiva al Tribunal de

Cuentas, de forma que la sindicatura ha de posar-ho en

coneixement, en cas d’observar-ho, d’aquell tribunal en cas que

consideri que hi ha indicis raonables de responsabilitat

comptable.

En aquest sentit, com a conseqüència dels informes que la

sindicatura tramet al Tribunal, tant els diferents departaments

del Tribunal com la Fiscalia del Tribunal de Cuentas han anat

comunicant la incoació, la tramitació o l’arxiu de diverses

diligències en aquesta matèria durant l’any 2014. La sindicatura

ha anat facilitant la informació de què disposava en cada cas,

estant en tramitació a finals de l’any 2014 cinc procediments en

diferents fases.

Igualment, la institució ha colAlaborat amb els tribunals de

justícia prestant auxili judicial respecte d’informes i

documentació que se ha requerit en dues ocasions durant l’any

2014.

Crec que aquest resum els permetrà fer-se una idea de la

feina que ha duit a terme la sindicatura l’any esmentat, el qual

trobaran més detallat en la documentació tramesa al seu

moment.

Amb això acabaria la meva exposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Rosselló i Villalonga. Ara, per tal

de formular preguntes o observacions, tot seguit procedeix a la

intervenció dels grups parlamentaris de major a menor, tret del

grup a què pertany la presidència del Govern el qual

intervendrà en darrer lloc, segons l’article 80 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears. I voldria fer l’anotació que el

síndic major o a petició del síndic major, alguns dels altres

síndics que l’acompanyen o personal de la Sindicatura, pot

contestar globalment totes les preguntes o observacions

formulades o contestar individualment després de la intervenció

de cada portaveu.

Passam, idò, al torn d’intervencions. Pel Grup Parlamentari

Popular té la paraula l’Hble. Diputat Antoni Camps i

Casasnovas, per un temps de quinze minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Benvinguda la sindicatura,

benvinguts els síndics que acompanyen el síndic major. Abans

de res, sí que m’agradaria fer una constatació o posar en
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qüestió un tema que ha estat notícia aquestes darreres setmanes,

i amb tot l’afecte del món, però sí que per part del Partit

Popular volem fer constar i que consti en acta la nostra sorpresa

per, diríem, l’obstrucció que el Sr. Toll-Messía, síndic, que ja

dic sense cap tipus, com deia Felipe González, sin acritud,

perquè jo, a més a més, el vaig votar, per tant, no hi ha res a

dir, però sí que ens ha sorprès el fet que no hagi volgut donar

la informació que des de la Mesa del Parlament se li requeria

en el seu moment. Per tant, sí que m’agradaria almanco que

quedàs constància avui aquí i, per tant, de totes formes quedam

pendents que es pugui produir o es pugui conèixer l’informe

definitiu dels serveis jurídics d’aquesta cambra i, per tant, a

partir de... en funció d’aquest informe ja faríem altres

qüestions. Però sí que m’agradaria deixar constància d’aquesta

qüestió.

Quant als informes jo vull agrair, sempre ho hem fet, la

tasca de la Sindicatura de Comptes i, en tot cas, agrair als nous

síndics, al Sr. Toll-Messía i al Sr. Joan Rosselló, al Sr. Salvà ja

el tenim molt vist en aquesta comissió i, per tant... però bé

també agrair-los l’esforç que fan, i per tant, agrair la seva feina,

agrair el seu esforç i agrair aquests informes que ens fan, uns

informes que jo crec que són prou valuosos, prou profunds i

que donen una visió general de quina és la situació a cada un...

avui de la UIB o de la mateixa sindicatura o també de la CAIB.

Sí que m’agradaria destacar un parell de qüestions pel que

fa a l’informe de la CAIB, i jo crec que el Sr. Salvà ho ha dit

molt bé, és a dir, tenim per primera vegada un exercici

econòmic on s’acompleix amb l’objectiu de dèficit. Això és

important, és important perquè en els sis anys anterior o des

que hi ha uns objectius de dèficit fixats, mai no s’havia complit.

Per tant, per primera vegada i única s’ha complert amb

l’objectiu de dèficit, i s’ha complert amb l’objectiu de dèficit

independentment que s’hagués ampliat l’objectiu de dèficit,

perquè hem de recordar que el 2013 va partir amb un objectiu

de dèficit d’un 1,3%, el varen ampliar a un 1,47% i l’objectiu

final que vàrem tenir va ser d’un1,24%. Per tant, encara que no

haguessin ampliat aquell objectiu de dèficit l’haguessin

complert també.

També val la pena destacar que la comunitat autònoma

compleix, per tant, l’objectiu d’estabilitat pressupostària,

compleix també amb la regla de despesa i compleix també amb

l’objectiu de deute públic, crec que són qüestions que s’han de

posar de manifest i m’agradaria avui que quedés molt marcat;

és a dir, tenim un exercici, no diré que sigui exemplar, perquè

sempre hi ha coses a revisar, però sí que és un exercici en què

es van acomplir tots els objectius que marquen les lleis i que

són objectius claríssims perquè hi hagi una bona gestió de la

nostra economia. 

Una altra qüestió que també m’agradaria destacar és un punt

que posa l’informe i és, i el llegiré textualment perquè crec que

és important, diu: “les previsions de venciments de

l’endeutament tenen puntes molt importants en els exercicis que

concentren tant les amortitzacions de principal com els

interessos, la qual cosa qüestiona la sostenibilitat econòmica i

pressupostària de la CAIB atès el volum de recursos que s’han

de destinar al servei de deute”. Efectivament, una qüestió... i

això, segurament seré molt pesat en aquesta qüestió, però és a

dir, el tema de l’endeutament és un tema importantíssim que no

podem deixar de banda i aquí hi ha una recomanació o hi ha un

petit toc d’atenció de la sindicatura, que diu que aquest

augment de l’endeutament, aquest... aquestes quotes

d’amortització que tendrem en anys successius que tenen

puntes molt elevades poden posar en qüestió la sostenibilitat

econòmica i pressupostària de la CAIB.

Per tant, parlam que som a l’any 2013, quan l’endeutament

era de 6.884 milions, és que ara ens trobam ja, segons el

Govern, en 9.000 milions, és a dir, de cada vegada

l’endeutament és major i per tant, si ja era una qüestió a tenir

molt en compte a l’any 2013, a l’any 2015 evidentment és una

qüestió crec que molt important.

Una altra qüestió que també posa l’informe és que diu que

existeixen riscs per litigis pendents de sentència ferma en

concepte de responsabilitat patrimonial i d’altres per import de

409 milions d’euros, una altra qüestió que també hem de tenir

en compte. I tal vegada m’agradaria poder conèixer a què es

deuen aquests litigis, a causa de què vénen, de quina legislatura

vénen les decisions del Govern perquè després hi hagués

aquests litigis, açò també ens farà entendre moltes altres

qüestions.

I una altra qüestió que també m’agradaria destacar de

l’informe i és..., jo record a altres informes 2010, 2011 que

sempre s’insistia en la reestructuració del sector públic

instrumental, de reducció de les empreses públiques i aquí ja no

fa aquesta recomanació, sinó que agraeix precisament que

s’hagi reduït aquest sector públic instrumental, és a dir, dins la

legislatura anterior haurem tingut molts d’errors, però un dels

grans encerts va ser reduir el sector públic instrumental, que es

va reduir en quasi més de cent empreses públiques entre

consorcis, empreses, entitats, etc.

Una altra qüestió que també m’agradaria destacar, no sé si

tenc prou temps, però jo vaig dient, una altra qüestió que també

m’agradaria destacar -i ho ha posat de manifest també el Sr.

Salvà- i és que l’ib-salut és una entitat amb molts de problemes,

l’ib-salut té molt difícil control, en el 2013 i ara el 2015 també,

i ja veurem els informes de 2015, de 2016 com... veurem com

l’ib-salut té problemes de control, però sí que m’ha agradat

quan el Sr. Salvà ha fet referència a aquesta fiscalització prèvia

a les despeses de més de 500.000 euros, com a una mesura de

control que a l’anterior legislatura, a l’any 2013 en concret, es

va posar i es va començar a aplicar, mesures de control

precisament a les despeses que es feien des de l’ib-salut. També

és una qüestió que convé posar en valor i que es tengui també

en compte.

En qualsevol cas, podríem parlar d’altres qüestions, però sí

que m’agradaria destacar el que ja he dit i ja dic... i en

referència al Sr. Toll-Messía sense acritud de cap casta, vull

dir, que no tengui, no es pensi que nosaltres tenim res en contra

de vostè, sinó ben al contrari i de fet, ja dic, el vàrem votar en

el seu moment, però sí que ens ha faltat aquest interès per part

seva per tal d’aportar la documentació que se li exigia per part

de la Mesa del Parlament. I també vàrem trobar una mica fora

de lloc qualque carta que va enviar a la Mesa del Parlament,

sobretot quan indicava que la Mesa del Parlament no fes

l’informe jurídic, quan és una qüestió... una decisió que ha de
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prendre la Mesa del Parlament i no que el síndic indiqui el que

ha de fer la Mesa del Parlament. 

Per tant, dit açò i per finalitzar, vull agrair a la sindicatura

aquesta feina, aquests informes i que continuïn endavant amb

la seva labor. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per indicació del Síndic Major, aquest

contestarà globalment totes les preguntes o observacions que es

facin. Per tant, passam al Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, té la paraula el Sr. Salvador Aguilera i Carrillo.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de res, vull agrair la

presència dels síndics de Comptes i la seva feina. I bé, els que

hem arribat nous a la política sincerament de vegades ens costa

familiaritzar-nos amb tot aquest element, però nosaltres tenim

ganes d’intentar entendre com funcionen realment les finances

de la nostra administració. 

Igual que fa unes quantes setmanes ja vaig manifestar que

arribaven tard els informes de l’Agència Tributària, som a

octubre de 2015 i a vostè li ha tocat, i al seu company, venir a

explicar l’informe del 2013, moltes vegades em sembla que

arribem tard i sé que bé, és una documentació que s’havia

demanat i com sempre, parlar d’elements o informes que...

passats pràcticament dos anys d’aquesta documentació, les

possibles mesures, recomanacions, detalls, que vostè ha

manifestat, alguns d’ells, sincerament arribem tard respecte

d’això, m’imagín idò..., demanaríem que per al pròxim any

fossin en temps corresponent perquè sobretot pensem que

aquest instrument ens pot ajudar realment a millorar les coses.

Voldria fer-li un parell de preguntes, el que sí que...,

sobretot..., m’ha cridat molt l’atenció dels comentaris que ha fet

sobre el tema de la Universitat, de la UIB, que ha fet..., llegeixo

textualment, que ha comentat que només el 72% del pressupost

s’ha executat i que de les inversions s’arriba al 41%. És a dir,

sincerament -i vostè també ho ha manifestat- això realment si

es fan uns pressupostos o es decideixen unes inversions que al

final no s’executen, no... la despesa no va destinada on pertoca,

realment què es fa malament, no?, i quines serien en aquest cas

les seves recomanacions, perquè això, sincerament, quan es fan

uns pressuposts s’intenten -com ha posat de manifest vostè amb

algunes dades- que siguin pràcticament al cent per cent i

personalment des del nostre grup ens ha cridat aquestes dades,

no?

Després, també m’agradaria preguntar-li en què es varen

gastar els 2 milions d’euros del Fons de contingència i quina és

la quantia total d’aquest fons, sobretot... parlam d’una quantitat

petita, molt grossa, respecte del total de la CAIB, no?, i

voldríem pensar realment si és de contingència i si en el futur

és necessari, si realment aquesta quantitat és suficient, d’acord?

També voldria preguntar quins són els plans, i ja també el

Sr. Camps justament s’ha avançat, i saben perfectament des del

nostre partit que pensem que el sector instrumental s’ha de

reduir, intentem cercar que l’Administració sigui més eficient,

i també voldríem saber quins són els plans per intentar reduir

aquest sector instrumental, ja he dit que des del nostre partit és

molt important aquest element.

La penúltima pregunta que li voldria formular també és com

s’actualitzaria el Pla de comptabilitat pública de la CAIB, ha

fet referència al fet que està una mica desfasat i voldríem saber

si això és un element a curt termini o si és necessària realment

una inversió o si realment és un simple moviment de canvi de

forma de comptabilitzar.

Per últim, ja de la meva intervenció seria quines

recomanacions o de (...) s’han fet a la UIB per millorar la seva

situació pressupostària. He començat amb la UIB i vostè també

ho ha comentat. Repeteixo, quines recomanacions s’han fet a la

UIB per millorar la seva situació pressupostària perquè

inicialment ha comentat que no té perill, però si continua amb

el que jo havia comentat inicialment podríem trobar-nos en una

situació que no sabríem com acabaria. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Reus i Darder, per un

temps de quinze minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, president. Benvinguts els síndics i

enhorabona per la feina que fan, evidentment els toca avui

presentar uns informes on entenem que és d’una feina que ve

d’enrere, però sí que vull agrair la seva presència, l’explicació

que han donat i animar-los a continuar fiscalitzant com s’ha

anat fent i fent les recomanacions que fan.

El tema més preocupant que hem vist, apart dels temes de

la Universitat que ha comentat que seria convenient aquesta

modificació de l’estructura de la Universitat perquè hi hagués

una fiscalització prèvia i es creàs aquesta figura d’intervenció,

els temes que ens han preocupat més són els temes de l’ib-salut.

En els temes de l’ib-salut veim coses que realment ens semblen

prou preocupants, he vist una sèrie de comentaris sobre les

incidències que s’han trobat respecte de la vulneració dels

principis d’igualtat, mèrit i capacitat a l’hora de la selecció de

treballadors; respecte del no seguiment de les normes de

contractació que assegurin la selecció de l’oferta més

avantatjosa; s’ha comentat el tema de la incorporació de noves

mesures com és el tema de la fiscalització prèvia dels

contractes majors de 500.000 euros, però també es fa referència

a aquest mostreig que s’ha fet en el control financer de l’Àrea

de Salut d’Eivissa i Formentera, precisament, en el

fraccionament de contractes, de poc servirà una fiscalització

prèvia de contractes de 500.000 euros si hi ha problemes que

són precisament el fraccionament de contractes per evitar que

els imports que es licitin siguin objecte d’altres procediments

amb més publicitat dels que s’empren.

Al marge d’això, efectivament -com ha dit el Sr. Camps-

l’any 2013, les dades són les que són, es va arribar a un 1,24%

de dèficit, és l’únic any que s’ha complert, però també sabem...,

vull dir, en aquesta pelAlícula sabem el final ja, perquè

evidentment els comptes es presenten quan es presenten, la
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sindicatura ha de fer la seva feina i entenem que, encara que ho

plantejàs el company de Podem, és molt difícil que reduïm

gaire més els terminis en què els informes poden arribar aquí,

però sí que a dia d’avui ja sabem quin va ser el resultat de

2014, va ser un 1,71%, per tant, el 2013, quasi quasi el podríem

qualificar d’un miratge a aquest objectiu del compliment de

dèficit, perquè no parlam que s’arribàs a l’1,24 i després

s’hagués de reduir fins a l’1 i es reduís l’1,24, però no s’arribàs

a l’1, parlam que es va pujar quasi cinc dècimes fins a l’1,71.

Crec que es posa en evidència, i ho dic una vegada més aquí

perquè..., i ho he dit i ho deim tots crec que al final cinquanta

mil vegades, que posa en evidència un dèficit de finançament

de la comunitat autònoma realment important, i que és una

mostra, tant els comptes de 2012 com els de 2013 com els de

2014, que dins els comptes de Salut, per ventura és on més es

veu, no es pressuposta la realitat, ens trobam amb uns comptes

que després requereixen de multitud d’ampliacions de crèdit

per poder mantenir una sanitat mínimament digna i això

realment és el preocupant.

Al marge d’això, evidentment l’endeutament és important,

ens trobam amb percentatges del 26,4% del PIB, ara devem

estar entorn del 30% en l’actualitat, evidentment és preocupant;

al que fa referència l’informe és a les puntes, hi ha diferents

amortitzacions que són puntes molt concretes que evidentment

poden ser dificultoses, però també s’ha de dir que ja voldrien

moltes administracions que es troben al 90% i al cent per cent

del PIB trobar-se al 30%, fora que evidentment no és una

convidada a fer créixer aquest dèficit, però evidentment a

desdramatitzar quan hi ha administracions, com l’Estat mateix,

que es troben entorn del cent per cent.

Res més, moltes gràcies per la seva feina.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES té la paraula l’Hble Sr. Josep Melià i Ques,

per un temps de quinze minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. També vull donar la

benvinguda als responsables de la Sindicatura de Comptes i

també agrair la tasca que desenvolupen. Per a la gent que som

de lletres tot aquest món de números sempre ens provoca una

certa confusió i tot i el nostre coneixement superficial de la

qüestió, sí que li volíem fer unes qüestions que per ventura són

molt senzilles de respondre, però que ens creen dubtes, tot i

evitar reiteracions, perquè els meus companys, els que m’han

precedit en l’ús de la paraula, ja han fet algunes de les

preguntes que nosaltres ens podríem haver plantejat.

Una primera qüestió és quina capacitat d’actuació té la

Sindicatura de Comptes en relació amb totes aquelles entitats

que no remeten la informació requerida, perquè en l’anàlisi de

l’informe es nota que hi ha tota una sèrie d’entitats que no

remeten la informació i per tant, hi hauria d’haver alguna

capacitat de reacció, no sé si de la Sindicatura de Comptes o

del Govern de les Illes Balears per intentar que, com a mínim,

tenguem la informació, perquè, clar, és molt difícil fer un

informe si no t’envien la informació.

Segona qüestió, veim que s’insisteix sobre la necessitat que

hi hagi uns estats consolidats. La nostra pregunta és: aquests

estats consolidats suposam que mai no s’han fet per part de la

comunitat autònoma, que és una reclamació, però que a cap

exercici pressupostari ni a cap tancament, a cap liquidació no

s’ha fet aquest estat consolidat, però m’agradaria que em

confirmassin si això és, diguem, un continu històric de tots els

anys d’autonomia que no s’ha produït aquesta reclamació que

fa la Sindicatura de Comptes.

Una tercera qüestió és el tema dels litigis pendents, s’hi

referia abans el portaveu del Grup Parlamentari Popular,

aquests 409 milions d’euros; suposam, però ens agradaria que

ho confirmàs, que aquesta és la quantia de la reclamació que es

fa a la comunitat autònoma, no, diguem, evidentment aquestes

quanties són les que posen els actors, els demandants, però

evidentment tots sabem que després això minva, sempre partim

del màxim possible, des del pitjor escenari per a la comunitat

autònoma en aquests litigis.

La quarta qüestió és aquesta constatació que es fa a

l’informe sobre les despeses extraordinàries per import de 426

milions d’euros, no hem acabat d’entendre a què responen

aquestes depeses extraordinàries, quin concepte ha produït

aquestes despeses extraordinàries.

En cinquè lloc, evidentment nosaltres ens sumam a la

preocupació per l’informe en relació amb l’ib-salut. L’ib-salut,

no importa dir-ho, és l’entitat més important del Govern de les

Illes Balears, la que gestiona més recursos i per tant, que hi

hagi aquest descontrol lògicament a tots ens ha de generar

aquesta situació de preocupació.

He entès que abans es feien auditories externes, que ara les

ha assumit la sindicatura i el que m’agradaria saber és si en

aquest procés de canvi d’aquesta situació d’auditoria externa a

auditoria de la sindicatura, i dels pocs exercicis que du la

sindicatura, si aquesta informació i aquest control evoluciona

positivament o si estam estancats i amb l’ib-salut continuam en

una situació de descontrol permanent. He vist que, entre altres

coses també aquí, no es respon als requeriments d’informació

i per tant no es tramet tota la documentació que la sindicatura

reclama per fer els seus informes i fer la tasca així com li

correspon.

I en darrer lloc, també, nosaltres com a grup parlamentari

hem de constatar el que ha dit el Sr. Salvà, ha dit que la

comunitat autònoma té una situació delicada, he entès que

aquesta situació delicada un dels factors que l’expliquen és el

tema  de l  f inançamen t de comunita t  autònom a ,

l’infrafinançament que tenim a la comunitat autònoma i

evidentment això lliga amb una de les nostres reivindicacions

polítiques sobre el concert econòmic, sobre el principi

d’ordinalitat, etc., que deixam apuntat aquí.

Moltíssimes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula la Sra. Patricia Font i Marbán per un

temps de quinze minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Benvinguts a tots els senyors de la

Sindicatura de Comptes, agrair la seva presència, agrair també

la seva tasca fiscalitzadora i d’auditoria. I bé, poca cosa més a

dir, perquè els meus companys ja s’han avançat i ja han tret tot

allò que jo anava pensant.

A mi també em crida moltíssim l’atenció tot allò que han

comentat ells sobre el tema de l’ib-salut, però també l’Agència

Tributària, que tampoc no hagi lliurat tota la informació

demanada, clar, un com a ciutadà també es queda una mica

sorprès a vegades de què l’ATIB no respongui amb la mateixa

exigència que se li demana a un.

Voldria destacar una frase que ningú no ha destacat, cosa

rara, de l’ib-salut, del seu informe que deia: “la falta de

qualsevol control intern i el general incompliment de les

normes de contractació pública suposen limitacions de tal

magnitud que impedeixen emetre opinió sobre si les pràctiques

abans detallades suposen o no un fraccionament de despesa per

eludir aplicació del text refós de la Llei de contractes del sector

públic”. Jo, com a persona nova en aquest ambient, potser és

molt de desconeixement per part meva, però em quedo molt

sorpresa realment amb..., o el que comentava el Sr. Melià sobre

com és possible que encara hi hagi entitats que no lliuren la

documentació. Jo entenc que vostès són un òrgan consultiu, per

cert, em sap greu que no els emprin més per fer consultes com

han comentat en el seu informe, hi deu haver algunes mesures

que es poden prendre per forçar a què es lliuri..., bé a forçar no,

bàsicament que facin el que han de fer.

I jo ja acabo aquí. Gràcies als meus companys, les

preguntes que podia tenir en el meu cap ja s’han fet.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari Mixt té

la paraula l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta per un

temps de quinze minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Membres de la Sindicatura,

benvinguts també. Bé, jo que som realment profà en aquestes

matèries, per ventura més i tot que el Sr. Melià, m’ha sorprès

veure en aquests informes per exemple, aquesta lentitud. És a

dir, que un informe del 2014 inclogui els exercicis 2011, 2012

i fins i tot 2009 de l’ajuntament, una lentitud o una dilació entre

el moment en què se fa realment l’informe i els exercicis

analitzats. 

Jo no sé si això és falta de mitjans, si és falta de compliment

per part de les administracions a l’hora d’entregar també els

materials perquè la Sindicatura pugui fer la seva feina, per

ventura és un poc de casa cosa. Però en tot cas és preocupant

que la detecció d’aquests problemes arribi tan tard, respecte del

moment en què s’han produït en determinats casos. Perquè com

a mínim penses que hauries de poder actuar un poc abans per

intentar posar-hi remei. En tot cas això, en el cas per exemple

d’una empresa privada, no passaria mai, seria una cosa molt

més immediata.

Fora d’aquesta reflexió general, coses que m’han cridat

l’atenció. Per exemple en el cas de la UIB aquesta falta d’un

departament de control intern, que és una de les recomanacions

i que lògicament faria probablement que les coses funcionassin

amb molt més seguretat en els comptes de la nostra Universitat.

Pel que fa a la CAIB, tot el tema de subvencions, aquest

abús de subvencions sense concurrència, aquesta falta de

control estricte sobre la justificació de les subvencions, que és

una cosa que normalment sol passar a moltes administracions

públiques, que realment es justifiquen els doblers d’una manera

irregular respecte de la manera com s’han gastat. 

En síntesi, en el millor dels casos s’ha de pensar en una falta

de professionalitat per part dels membres de l’administració o

els responsables polítics que han de fer o han de supervisar

aquesta feina.

També crida l’atenció aquestes restriccions que han impedit

que la Sindicatura pogués acabar els procediments d’auditoria.

Teòricament entenc que això no hauria de passar i en canvi ha

passat i ha passat, segons indiquen els informes en més d’una

administració.

M’ha paregut molt significativa també aquesta recomanació

de seguir reduint l’estructura del sector públic, que és una idea

general pel que fa en el cas del sector públic autonòmic i també

específic en el cas, si no record malament, de l’àmbit

municipal, com si fossin dues àrees en què realment hi ha una

falta de claredat, sobretot d’eficàcia i d’eficiència en la gestió,

que entenc que obeeix a les duplicitats o a la falta d’eficàcia,

com deia fa un moment, en la gestió.

El tema de l’ib-salut, ho hem dit i repetit, és, no preocupant,

jo crec que és alarmant en aquest cas més que preocupant i, per

tant, són d’aquestes coses allà on s’hauria de posar

probablement remei. Igual que en el cas també de l’Ajuntament

de Palma, on les irregularitats també són notòries, i el mateix

passa a les empreses públiques, com ara Emaya, que hi tenen

una relació directa.

En tot cas, respecte de les subvencions, també m’ha paregut

significatiu aquesta recomanació de dur un registre de

subvencions i aquesta voluntat o aquest consell de limitar l’ús

de les subvencions directes. Són coses que, efectivament, a

través de les quals fàcilment es pot filtrar una irregularitat o

anant més enllà d’una irregularitat, determinades corrupteles.

A mi també m’agradaria saber, ja per acabar, com abans

demanava el Sr. Melià, quins mecanismes té la Sindicatura per

intervenir quan realment troba una falta de resposta en el que

hauria de ser una actitud normal i sobretot lleial de

l’administració, complint allò que són els seus deures. És a dir,
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quina capacitat té la Sindicatura per impedir que tot això que

detecta, després pugui continuar passant o simplement és una

cosa que ja cau en mans del Govern, en aquest cas, o de

l’administració corresponent, que és la que teòricament hauria

d’actuar.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Andreu Alcover i

Ordinas per un temps de quinze minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, primer agrair als síndics que

hagin vengut al Parlament a exposar aquests tres informes. A

mi encara em surten un parell de dubtes, preguntes a la

Sindicatura, però abans m’agradaria fer una reflexió.

El Síndic Major hi ha fet una mica de referència quan

parlava del seu informe i és el paper de la Sindicatura no només

com a fiscalitzadora, sinó també com a colAlaboradora per a la

millora de l’execució dels pressuposts de tots els ens que

fiscalitza. És a dir, no només fiscalitza, sinó que ajuda les

entitats perquè vagin millorant. Si un ha mirat, en una sèrie

històrica, els diferents informes, jo em centr més en el de la

Universitat, es veu com ha millorat moltíssim l’execució dels

pressuposts, tant d’ingressos com de despeses, d’aquestes

administracions. També ho puc dir de l’Ajuntament de Palma

i fins i tot en algun detall de la comunitat. Això crec que també

està bé ressaltar-ho perquè és una feina no menys important. És

ver que la fiscalització és vital, jo entenc fiscalització com a

fiscalització comptable, perquè de vegades un pot interpretar

que aquí es van a cercar certes corrupteles o corrupció

directament, quan també vull recordar que la Llei de la

Sindicatura obliga la Sindicatura, si detecta, vostè ho ha dit,

qualque símptoma de corrupció, directament enviar-ho a

Fiscalia.

Per tant i dit això, a mi em sorgeixen un seguit de dubtes de

la lectura dels informes. La primera és la limitació a l’abast de

la comunitat. M’estranya moltíssim que encara no consolidi la

liquidació del pressupost la comunitat, sobretot tenint en

compte l’administració instrumental que té. Crec que és una

limitació molt important. 

Els meus companys també han fet moltes preguntes que

volia fer, miraré de fer les que no han fet.

Entenc que hi pugui haver una contradicció, ho dic amb la

més absoluta humilitat, per tant, entenguin-ho així, no és una

crítica, simplement és una pregunta, com és possible que a les

excepcions de la CAIB no hi hagi com a excepció el fet que no

estiguin adaptats al nou Pla comptable, en canvi el de

Universitat i des de fa un parell d’anys, si que pareixi que no

està adaptada al Pla general comptable, quan precisament la

Universitat és la que consolida amb la comunitat. Per tant, un

podria interpretar que si la comunitat no hi està, la Universitat

hauria d’anar darrere ella. M’agradaria que em comentassin una

mica això.

Em preocupa també el fet..., Clar, l’any 2013 aquí posa que

la CAIB té concertades operacions a curt termini de 485

milions d’euros, que es diuen aviat. Això vol dir que no hi

havia ni un euro en el compte, això vol dir ..., no, supòs que

caldria veure quants d’aquests 485 estaven disposats, però

supòs que si era per disposar d’1 milió d’euros no en tendrien

485, amb els costos financers que això genera. Per tant, dada

bastant preocupant.

M’agradaria també demanar, dos paràgrafs més avall,

l’import total dels compromisos de despesa plurianuals,

incrementa l’any 2013 un 55,85% i no sé si això és efecte o té

qualque efecte allò que ha dit el Sr. Salvà, dels hospitals que se

varen transferir o no i amb això també varen dur tota la despesa

plurianual que tenien afectada, no sé si hi ha una explicació

lògica, o és que realment es va incrementar tant la despesa

plurianual. En tot cas seria preocupant.

De l’endeutament, en fi, aquí s’han fet dues afirmacions

també que jo crec que no casen massa bé, perquè les dues eren

preocupants, sí que casen, perdó per l’expressió. S’ha dit que

a la comunitat autònoma, que a més s’havia d’afegir el

confirming, leasing i les cessions, arribava -crec recordar- a

6.000 i busques d’euros. Clar estam parlant d’un pressupost

d’uns 4.000 milions d’euros, amb un deute de 7.000 i busques.

Clar, si la Universitat amb un pressupost de 85, 22 milions

d’euros i es diu que la situació de l’endeutament és una mica

preocupant, a la comunitat deu ser terrible, deu ser molt més

terrible del que ens suposam. Jo crec que és bastant terrible el

de la comunitat, perquè a hores d’ara 9.000 milions d’euros, a

pesar que qualque diputat ho defineixi com una marejadilla ,

de marejadilla  no en té res, és una gran tempesta.

En tot cas sí que vull posar èmfasi al deute de la

Universitat, que si són 22 milions d’euros i en el pressupost de

l’any 2015 ja està reflectit tot com endeutament, damunt un

pressupost de 85 sembla que com a mínim és una dada

controlada.

Respecte de l’ib-salut, no incidiré en la preocupació que té

tothom. Jo tampoc no vull fer demagògia de l’ib-salut, jo sé

cert que és complicadíssim gestionar un servei com és l’ib-

salut, evidentment des de l’any 2002 que no s’emeti una opinió,

ni l’auditoria, ni la Sindicatura és gravíssim, però sospit que

l’any 2014 i fins i tot l’any 2015 seguirà sent gravíssim perquè

serà mal de fer emetre una opinió pel volum i allà evidentment

les urgències passen per davant de l’important. És a dir, si hi ha

una despesa que s’hagi de fer perquè els hospitals acaben no sé

què, evidentment va primer i si no hi ha fiscalització, vull

suposar que aquí no es fiscalitza i ja ho farem tot a posteriori.

A mi em preocupa allò que senyala el punt número 9, que

diu i cit textualment, estam parlant de l’ib-salut: “l’activitat

futura està condicionada a l’obtenció de recursos financers

necessaris”. Clar, estam parlant de la sanitat d’aquesta

comunitat, per tant, aquí realment està posant en solfa -diguem-

la viabilitat de l’ib-salut si no hi ha més recursos. Això és

exactament el que diu aquesta frase. Bon brou de cultiu per

posar la carrera professional, sigui dit de passada. És feixuc

perquè la sanitat..., no m’ho invent jo, ho posa... està realment

en perill. Evidentment continua sent preocupant el fet que no hi

hagi una opinió.
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Després, quant a l’ATIB, ... bé, aquí també la despesa

plurianual incrementa un 11,68%, també és un percentatge

bastant elevat i si això hi sumam el 55,85% de la resta de

comunitat, també és bastant feixuc.

Respecte l’ATIB només un comentari. Em preocupa, però

vull suposar que això està controlat, però em preocupa el fet

que hi hagi set comptes corrents que només tenguin una firma,

em preocupa moltíssim, jo em pensava que això a

l’administració no existia, perquè és delicat, és delicat perquè

qui ha de firmar, estic segur que és honrat i no passa res, però

com sigui un fenomen, aquí ballarem, perquè set comptes de

l’ATIB amb una única firma, és delicat. Aquí ho posa i vull

suposar que això sí que se solucionarà.

Respecte de la Universitat jo només faré un comentari,

arran del que deia el company de Podemos. Clar, allò que no

s’ha dit aquí és la incidència que pugui tenir la Universitat dels

fons finalistes i clar, això sí que malbarata l’execució dels

pressuposts. I el fet que tots els projectes nacionals i bona part

de la comunitat, es concedeixin i venguin el mes de novembre,

fa que estiguin en el pressupost, però que no hi hagi temps de

la primera anualitat d’executar absolutament res. Per això

sempre l’execució del pressupost és tan baixa.

Respecte de la intervenció que també s’ha dit un parell de

vegades amb tota raó, els informes de la Sindicatura són una

constant a tots els informes, sí que és ver que les alAlegacions

d’enguany de la Sindicatura, que també consten a l’annex a

l’informe, la Universitat diu que enguany..., això suposam que

era per a l’any 2014 o 15, s’intentaria solucionar. Vull suposar

que trobarem una solució adient.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Per contestar les intervencions que

l’han precedit té la paraula el síndic major.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i

Villalonga):

Moltes gràcies per totes les seves intervencions. Faré un

parell de comentaris generals perquè han sorgit qüestions més

genèriques del paper de la Sindicatura i després faré un parell

de comentaris referits a la UIB i després si em permeten donaré

pas al Sr. Bernat Salvà perquè contesti algunes de les altres

qüestions que es refereixen a la CAIB, que em sembla que són

interessants i tal vegada podrà aportar més informació. I si no

és el cas, ja els ho faríem arribar.

Quant a les qüestions genèriques, també s’ha dit què pot fer

la Sindicatura? Pot fer allò que li deixin fer i, com diríem aquí,

on es fan les lleis és en aquesta casa, nosaltres executam allò

que ens diuen que hem d’executar. Una altra cosa és que

després ho interpretem, etc., però si hi ha un problema a l’hora

de la rendició de comptes o a l’hora d’enviar la informació que

se’ls solAlicita, hi ha altres comunitats autònomes, com per

exemple Galícia, que posen una multa específicament damunt

aquella persona responsable d’enviar la informació. Bé, si

volen anar per aquest camí, ja sabran com ho han de fer. A mi

em sembla una mica exagerat que s’hagi de cercar una persona,

perquè com passa sempre a l’administració, no hi ha ningú que

sigui un responsable, tots ho són. O no n’hi ha cap o ho són

tots.

Per tant, aquestes sancions -entre cometes- s’ha de veure a

qui afecta, si afecta una institució, si afecta persones, però és

cert que en determinats casos, ens trobam que demanam

informació i senzillament no ens l’aporten, supòs perquè a

ningú no agrada tenir qualcú mirant els números a ca seva.

Moltes vegades no és per amagar res, crec jo, crec en la bona

fe, sinó que tenen altres coses més importants per fer.

Açò afecta la segona qüestió que comentaven i és que

rendim els informes molt tard. Evidentment, però e tenir en

compte que un exercici es tanca en el desembre, per exemple

del 2014, el compte general està fet en el juny o juliol de 2015

i per tant, quan la Sindicatura pot començar a treballar, ja han

transcorregut com a mínim set o buit mesos. La feina prèvia

està feta, açò no és un problema, però després hem de

començar, si miram contractes, subvencions, tot el compte

general, du tota una feina que depèn de la informació que ens

subministrin. Açò pel que es refereix a CAIB. Però si miram un

municipi o consells insulars encara el problema és una mica

més greu. Per tant, aquí és una qüestió de dues coses, en primer

lloc de mitjans i clar si tinguéssim 150 persones els informes

ens haurien d’exigir treure-los al dia com aquell que diu, però

no és el cas, açò no vol dir que haguem d’augmentar molt els

mitjans ni que ho estigui demanant, però depèn d’allò que ens

demanin, necessitam més o menys personal. I en segon lloc,

evidentment per la informació que ens puguin donar o no ens

vulguin donar.

La qüestió de les sancions, està a les seves mans, no a les

nostres.

Després també, abans d’entrar en el detall de la Universitat,

crec també que quan feim una presentació, ens demanen

brevetat i el que és breu, sobretot ho dic jo que estic avesat a la

Universitat, quan sintetitzam o quan resumim, a vegades

cometem..., no cometem errades sinó que hi ha informació que

un pot trobar que no és important, però vostès sí que poden

trobar que és important, i a vegades fa difícil interpretar el que

jo he dit, cadascú a més ho interpreta aquí com millor li

sembla, la qual cosa és molt lícita. Dic això perquè he dit un

parell de coses de la Universitat que ara passaré a matisar, no?

Una darrera cosa. Allò de l’ib-salut..., bé, només una

referència. És molt complicat manejar una maquinària que, no

és que hi hagi..., aquí s’ha dit la paraula descontrol; bé, no és

tant descontrol com..., l’ib-salut, per posar un símil, és una

bicicleta que va baixant una costa; si un pretén posar

determinats procediments de control la màquina s’atura, no és

un fre, és un pal a les rodes. Aleshores fa molt difícil una

operativa que ve de l’any 2002, no sé si vostès coneixen com

es va fer el traspàs de Salut, però valdria la pena que ho

coneguessin, perquè no va ser el més transparent del món ni

tens tota la informació, els mitjans que et donen són escassos...

Per tant controlar una maquinària, a més, on qui decideix la

despesa no és un gerent ni un subdirector general ni un director

general, sinó que són els metges..., no els estic acusant de res,
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eh?, estic dient que qui té molta potestat per controlar la

despesa és precisament un metge, i un metge fa la feina que fa

pel que consideri que és oportú en aquells moments, els criteris

economicistes és una altra qüestió.

I finalment, com a comentari genèric, he vist que, bé, no

tots, vostès són economistes, jo ho som i també em costa

moure’m en segons quins conceptes perquè intent..., bé, no ve

d’ara, ve de molta estona, a vegades un concepte que ens pot

semblar..., bé, per exemple el que és un balanç de situació em

sembla que des de la Sindicatura hem de fer una mica més de

pedagogia per intentar explicar el que un balanç de situació

representa i quines conseqüències pot tenir que el resultat sigui

un o un altre, etc., etc., no?, però també hem d’entendre que si

som breus aquesta part a vegades la descuidam, sacrificant

comprensió perquè tenguin vostès moltes més dades. Però (...)

que la Sindicatura sempre està disposada a rebre qualsevol de

vostès que em vulgui fer cap comentari, cap informe, no fa falta

que vinguem aquí, poden venir a veure’ns a la mateixa

Sindicatura, o nosaltres podem venir aquí sense gaires

problemes, i en aquest sentit màxima transparència quan ho

demanin.

Els comentaris molt específics de la Universitat, és cert, i

s’ha de dir, que la Universitat és d’aquells ens que quan se’ls

diu “això ho feis malament” canvien pràcticament

immediatament, per tant..., immediatament, l’exercici següent,

perquè tot té unes inèrcies i quan es detecta una errada no es

pot fer immediatament, sinó que en un exercici o dos tendeixen

a corregir. S’ha dit aquí o s’ha interpretat que he dit que la

situació financera era delicada; no, no ho he dit, això, he dit

que dels 23 milions, aproximadament, només un 20%

correspon a operacions amb entitats financeres, i la resta

correspon a altres tipus d’operacions bé a través d’un ministeri,

bé amb cessions de crèdit, però no vol dir que això sigui una

situació delicada, senzillament és posar de manifest que hi ha

hagut un canvi de patró en el finançament que podia rebre la

Universitat, que abans podien ser projectes o subvencions i ara

es transformen en crèdits. Aquest és el comentari; si és una

situació delicada o no, no hi he entrat.

Pel que es refereix a allò que comentàvem abans de les

incorporacions, bé, és normal, fer una escola està en tres anys;

des del moment que tens els diners fins que fas una escola són

tres anys que poden passar. En el cas de la Universitat és

exactament el mateix, hi ha projectes que, deia el diputat,

arriben el desembre i s’incorporen evidentment el mes de

gener, però després hi ha altres projectes que són una mica més

grans, siguin laboratoris, siguin edificis cientificotècnics..., clar,

des del moment que tu tens partida pressupostària i l’executes

poden passar un parell d’exercicis, però hi ha casos de partides

que senzillament no s’han emprat, vull dir que no s’han fet,

perquè s’ha pensat que potser no s’havien de fer passats uns

anys. No és un problema molt greu per part de la Universitat,

però sí que sorprèn molt que un pressupost amb les

incorporacions puguin augmentar un 40%, i ja veuran els

nombres amb els consells insulars i veuran que encara és

moltíssim més exagerat que en el cas de la Universitat, però no

volia deixar de posar-ho de manifest perquè ho continuaré dient

en els consells insulars.

Bé, no sé si hi havia... Bé, un comentari genèric que havia

oblidat és què pot fer la Universitat per millorar la situació

pressupostària. Bé, és molt fàcil: la Universitat té ingressos

propis de projectes, etc., etc., que, bé, em sembla que és de les

que destaquen arreu d’Espanya quant a ingressos per

investigació, però no ens hem d’enganar, la principal partida o

la principal aportació pressupostària ve per part del Govern;

per tant si el Govern decideix passar de 53, 55 milions d’euros,

a 70 o 80 milions d’euros de pressupost, la Universitat no crec

que hi posi gaires emperons. És mal de fer aconseguir-ho però,

bé, no deixa de fer que ho puguin demanar.

Bé, una altra és que amb l’organització -i amb això acabo-

és que amb l’organització del sector públic què es pot fer. Bé,

del primer que hem de ser conscients aquí és que reordenar el

sector públic implica una cosa que a ningú no agrada, que en

molts de casos s’han d’acomiadar persones, perquè si tu ajuntes

tres empreses i has de mantenir el mateix personal no sé què

acabaràs fent, sobretot quan tens tres departaments de

compatibilitat, tres departaments de màrqueting... Per tant és

una qüestió que no ens toca, a la sindicatura, fer propostes en

aquest sentit, això una altra vegada correspon a un govern,

correspon al legislatiu regular-ho, però des de la Sindicatura

comprendran que no facem cap tipus de recomanacions perquè

són qüestions subjectives i no són qüestions objectives que

nosaltres puguem observar amb els nombres o amb la

fiscalització que nosaltres feim.

I ara, si em permeten, el Sr. Salvà podria contestar la resta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. El Sr. Salvà i Alloza té la paraula.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES

DE LES ILLES BALEARS (Bernat Salvà i Alloza):

(Inici de la intervenció inaudible)

...em permet... El Sr. Camps -intentaré anar per ordre- el Sr.

Camps ha fet un comentari sobre el Sr. Toll, i jo no sé si a

l’àmbit d’aquesta comissió per presentar uns informes

específics era adient fer-ho o no; simplement és un comentari

que jo li volia fer.

En segon lloc, quant a les previsions d’endeutament, que

tenim puntes molt importants de venciments, evidentment això

és un tema que altres persones també han comentat, i veig que

serà necessari fer una renegociació, crec que en aquests

moments he vist pels diaris que s’està intentant fer, i dependrà

de les entitats financeres i dels tipus d’interès que tenguin. És

a dir, les entitats bancàries, quan vols renegociar i posposar

venciments, normalment el tipus d’interès que t’apliquen és

més alt; és a dir, s’ha de veure el tipus d’interès i crec que en

aquests moments es pot començar a iniciar aquest tipus de

mesures.

Quant al tema de l’Advocacia, la Sindicatura ja fa una sèrie

d’anys que està demanant a l’Advocacia de la comunitat el risc

que té pels litigis, i evidentment això són les quantitats que ens

comuniquen de demandes i de plets que tenen; òbviament hi ha

possibilitat d’arribar a acords, o les sentències minoren bastant,
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però no hi ha cap advocat que ens confirmi “això anirà bé,

estigueu tranquils”; no, ens indiquen l’import de la demanda i

nosaltres és el que reflectim.

Quant al compliment de dèficit, pareix que ha estat el 2013.

Ja la comunitat altres anys ha complit el dèficit, el que passa és

que són els anys 2006, 2005, i el tema del dèficit no era un

tema tan mític com ara, però la comunitat anys enrere ha

complit, en certs anys. 

Hi ha un tema redundant en tots que és el tema de l’ib-salut,

i ara ja voldria fer una intervenció global sobre el tema de l’ib-

salut. L’ib-salut és l’àrea de major risc que té la comunitat, i

això no ve d’un any ni de dos, això ve des de l’any 2002, com

ha dit el síndic major. Mai, mai no hi ha hagut una intervenció

prèvia, com es fa a les conselleries, a l’ib-salut. La primera

intervenció prèvia limitada s’efectua a partir de 500.000 euros

el mes de juliol de l’any (...). Si a això afegeixen que l’ib-salut

té una sèrie de fills, és a dir, d’entitats dependents, això és un

efecte que es multiplica, és a dir, ib-salut té una sèrie de centres

gestors com puguin ser l’Hospital de Son Espases, l’Hospital

de Menorca, el de Can Misses d’Eivissa, però després té les

fundacions, amb una normativa i un pla comptable distints, i

això provoca un efecte multiplicador i preocupant. El 2013 tot

això s’ha integrat, ja forma part del mateix ib-salut, s’ha

efectuat una millora perquè l’any passat vàrem fer una anàlisi

d’una sèrie de controls interns en els temes de les guàrdies i va

sortir molt preocupant, però des del moment que hi ha hagut

una integració de totes aquestes fundacions dins el mateix ib-

salut la primera mesura ha estat normalitzar, fer una aplicació

comuna per a totes les nòmines de l’ib-salut, que es diu Hermes

dins el mateix SAP, que surt dins l’informe, i això és el primer

punt de partida per anar millorant el tema de l’ib-salut.

Un altre problema que té l’ib-salut és el tema de la

contractació. A l’ib-salut contracta Serveis Centrals, però

després té una sèrie de contractes que es fan des dels distints

hospitals. Fa falta una formació adient dins l’equip de gestió de

contractacions de com s’ha de fer la contractació pública. Vostè

se’n va a l’Hospital de Can Misses, i la persona que du els

contractes, qualsevol personatge, qualsevol persona d’un equip

de contractació de qualsevol conselleria en sap cinc vegades

més que aquest senyor de Can Misses. Això és la realitat, però

crec que a poc a poc s’estan donant les passes, i jo aspir

qualque any a fer una opinió favorable, encara que sigui amb

excepcions, amb limitacions, però ho crec possible i això és un

tema de voluntat, de destinar recursos humans i recursos

econòmics, perquè jo li dic que si bona part de la gent que està

a les conselleries, al departament de contractació, la passassin

als hospitals això milloraria substancialment. 

Li puc dir una altra cosa: la contractació a la comunitat

autònoma és molt millor que de qualsevol ajuntament, que el de

Palma, que té un bon equip. Vostè veu els informes de la

Sindicatura de municipis amb una certa entitat, de més de

20.000 habitants, i veurà que hi ha bastants més incidències que

les que hi pugui haver a la comunitat. És un tema de voluntat i

de recursos.

I ja tancat el tema de l’ib-salut, que ha estat redundant entre

tots els diputats que han intervengut, intentaria anar per ordre.

El Sr. Aguilera, documentació, amb retards. Evidentment,

el síndic major ja li ho comentat en certa manera. La

documentació de l’any 2013 a nosaltres ens arriba, el compte

generals se’ns ha d’entregar per llei a finals d’agost de l’any 14.

Però com ens ve la documentació?, ens entreguen un caramull

de toms, però nosaltres hem de menester molts d’arxius

informàtics, i els demanam, i feim un memoràndum de tot el

que ens han d’enviar per cada un dels òrgans afectats:

tresoreria, intervenció, majors..., i això ens arriba amb arxius

diferents. A vegades es produeixen retards. 

Una altra qüestió que també ens influeix en tot això és la

mobilitat dels mateixos auditors de la Sindicatura. La mateixa

consellera d’Hisenda prové de la casa. Van, vénen... Això ens

genera un impacte sobre la feina. Tot i així, si vostè agafa les

deu o dotze sindicatures que hi ha disseminades per Espanya,

l’informe de la comunitat estam a mitja taula, és a dir, estàvem

quarts, quints..., ara anam... hem fet un més enrere, però anam

quarts, quints, no anam més enrere. Vostè va a la Generalitat de

Catalunya i duen quasi quasi un any més de retard que

nosaltres.

Fons de contingència. El fons de contingència és una figura

que surt a la Llei d’estabilitat i sostenibilitat pressupostària.

Evidentment és obligatori per a la comunitat, la comunitat hi ha

destinat un 2%, i evidentment això en teoria és per fer front a

les ampliacions. No ha bastat, no ha bastat; és a dir, les

ampliacions han estat 60 milions i busques d’euros, i

evidentment el 2% no ha bastat. I això va lligat amb la següent

qüestió que li ha preocupat, que és el Pla de comptabilitat

pública, i els dos temes van lligats; és a dir, la nova llei de

finances, que està aprovada, preveu que el nou pla de

comptabilitat s’ha de fer en un termini de sis mesos. Veurem,

veurem; és a dir, no és gaire complicat, és bàsicament

complicat de l’Estat, no és molt complicat, però sí, amb els

nous principis comptables, amb les desviacions dels fons

afectats, és a dir, una sèrie de coses que és necessari posar-se

les piles i actuar. Jo crec que no és complicat.

No sé si vostè m’ha parlat de consolidació..., em pareix que

no, ha estat més endavant.

El Sr. Darder..., Reus, Reus, ha tret a colAlació una sèrie

d’objeccions que ha fet la Intervenció general, és a dir, a l’ib-

salut no hi ha hagut fiscalització prèvia mai. Com actua la

Intervenció?, fa controls posteriors. Clar, si l’òrgan de control

intern fa una sèrie de controls nosaltres no feim els mateixos,

perquè intentam optimitzar recursos. Evidentment nosaltres

aquelles objeccions que entenem substancials les ubicam dins

l’informe; si se n’adona, fa esment a aspectes relacionats amb

la contractació, hi ha una sèrie d’aspectes, i evidentment

l’objectiu d’aquest informe és un objectiu de compte general,

no anar a examinar les contractacions. El que passa és que si la

Intervenció ho fa i nosaltres veim que és un tema rellevant

l’ubicam, i això és un dels temes que més problemes genera a

la mateixa comunitat i al mateix ib-salut, perquè la fiscalia del

Tribunal de Comptes els examina i els controla bastant.

També ha parlat del tema de l’endeutament. Ja crec que ho

he contestat. 
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Quant al Sr. Melià, el tema de la informació retuda; de les

entitats dependents de la comunitat, que no ha retut només n’hi

ha una, o sigui, en això hem millorat substancialment d’anys

anteriors. És a dir, a mi no em preocupa tant que no ens reti la

informació una entitat vinculada, però almenys les dependents

han millorat substancialment, i la comunitat cada vegada més,

el tema dels dependents sí que ho du i ho controla prou i ens ho

estan dient.

Quant al tema dels estats consolidats, mai no ens han enviat

uns estats consolidat, és dir, si es fixen -jo ja ho he comentat-,

la normativa vigent no els obliga, però comprendran que si hem

de donar una opinió i no tenim una certa consolidació fa molt

mal donar opinió. 

Litigis pendents, efectivament, crec que ja li ho he

contestat.

Quant a aprovar despeses extraordinàries, no sé si es referia

a les cessions de crèdit, no ho sé...

I després, en el tema de les auditories externes, idò, l’ib-

salut evidentment és així, mai no hem tengut una opinió

favorable. També li diré una cosa, és a dir, vostè treu una

auditoria per auditar l’ib-salut i la paga amb 48.000 euros, poca

feina es pot fer per auditar l’ib-salut amb 48.000 euros o 50.000

euros.

Mancança de finançament, això crec que és una conclusió

òbvia, però crec que els toca a vostès i no a la sindicatura

manifestar-ho. 

Quant a la diputada de MÉS per Menorca, ha parlat de les

objeccions d’una sèrie de contractes i de qüestions que ja li ho

reiter, això prové del control financer de la Intervenció

posteriors que nosaltres els ubicam dins l’informe.

Quant al Sr. Pericay de Ciutadans, em parlava del retard,

bé, el retard en certa manera crec que al Sr. Aguilera ja li ho he

contestat, però és una cosa que es va millorant, però que és

uniforme i homogènia en totes les administracions que han de

retre comptes, tot i que s’ha millorat molt especialment en el

tema de l’administració local. Aquí fa una sèrie d’anys es va

enviar una moció en el sentit que es limitassin les subvencions

a aquelles entitats que no retessin els comptes en termini, que

entenem que qualque efecte ha de tenir i això és una moció que

va enviar la sindicatura a la Cambra i no hem tornat saber res

més, però vull dir la sindicatura va ha donat una passa en

aquest sentit.

Això ho fa el ministeri respecte de les corporacions locals,

és a dir, com no enviï les dades de les liquidacions, les

transferències que han de rebre de l’Administració Central cap

als ajuntaments els posa en fre mentre no els enviïn la

documentació que els demanen. 

Reduir l’estructura, etc., bé, això ha estat una demanda ja

històrica de la sindicatura i això es va fent, és a dir, la

comunitat autònoma poc a poc va reduint almenys el seu sector

instrumental, amb més fortuna o amb menys fortuna; el Síndic

Major li ha comentat, bé, és a dir si estam reduint 24 consorcis

d’aigües, però no tenen personal, no aconseguim res, però

almenys sí que aconseguim un sol compte, almenys sí que

aconseguim aglutinar la informació i almenys aconseguim

agilitar les coses. S’està fent, poc a poc.

Després, crec que ha fet un comentari respecte a l’ib-salut,

però ja ho he comentat.

Per part meva... Ah!, no, em queda el Sr. Alcover.

No consolidació, ja li he contestat, és a dir, la comunitat és

autònoma, la Universitat no, la comunitat és autònoma en certa

manera, que és dependent, però vaja... el que no pot ser és que

la Universitat ens digui qualque any: no, nosaltres ens

acomodam al Pla comptable estatal i després ens digui: no, no,

és que esperam el de la comunitat. Ens ho diuen qualque

vegada això, és a dir, quan els convé és el de la comunitat i

quan no els convé és el de l’Estat, és a dir, canviat.

Amb la consolidació, el Pla comptable, els plurianuals,

efectivament, hi ha un 56% d’increment de plurianual, és a dir,

això és... lo que hay, ho ha de demanar al conseller d’Hisenda

més que a nosaltres.

L’endeutament, és a dir, si vostès analitzen la situació

econòmica de la comunitat envers els consells insulars i

ajuntament, els puc dir que la comunitat està pitjor que

qualsevol d’aquests (...), la situació de la comunitat és més

preocupant que la de l’Ajuntament de Palma, que la dels

consells insulars i no diguem del Consell Insular de Formentera

-no diguem del Consell Insular de Formentera-, però és més

preocupant, eh?

L’ib-salut, crec que ja he contestat anteriorment. La

viabilitat futura de l’ib-salut? Dependrà dels recursos que li

doni la comunitat evidentment, és a dir, si vostès fan números

s’adonaran que a sanitat vostè hi ha destinar més o menys un

6% del PIB, amb menys difícilment en sortirà, però això és una

opinió subjectiva.

ATIB, set firmes, això li ho digui al conseller, jo..., hi ha set

firmes.

I per la meva part, res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Salvà. Passam a torns de rèplica, pel

Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Antoni Camps i

Casasnovas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement vull agrair les

explicacions que han fet els síndics. Crec que ha quedat

demostrada la importància i certament la necessitat que hi hagi

una sindicatura de comptes, encara que sigui per anar

perseguint aquelles entitats perquè presentin els comptes, anar

recomanant determinades qüestions perquè poc a poc totes les

administracions es vagin adaptant a aquesta situació, crec que

ha quedat molt clar que de fa deu anys a ara la situació és molt

diferent i ha millorat moltíssim en tots els àmbits i tots els
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aspectes, per tant, destacar aquesta... o posar en valor la funció

i la tasca que fa la Sindicatura de Comptes.

En qualsevol cas, sí que han posat un poc de llum a la

situació d’ib-salut, crec que... els exemples que han posat d’una

bicicleta que va costa per avall o el fet que sigui una entitat de

difícil control, com molt bé han dit, crec que fa que posem més

èmfasi a intentar posar un poc de limitacions a la gestió

d’aquesta entitat, crec que una mesura que ha estat molt

positiva ha estat precisament aquesta fiscalització prèvia o

aquesta intervenció prèvia de despeses de més de 500.000

euros, que tal vegada es podria anar pensant si aquest límit de

500.000 euros es pot anar reduint a 200.000 o a 300.000 a fi de

poc a poc anar controlant millor l’ib-salut.

Res més, simplement vull agrair als síndics la seva

presència avui, agrair la feina que han fet i que fan i per tant,

animar-los a continuar en aquesta mateixa línia. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr. Aguilera, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies. Només volia fer una reflexió i sobretot ara

parlaria una mica com a ciutadà en el sentit que ara som un

representant polític, però moltes vegades sobretot des de fora

veiem que l’administració..., la pregunta seria: ¿quién controla

al que controla? 

Moltes vegades i a mesura que veiem lustres, anys com

abans, sobretot en aquest cas que estam comentant, la nostra

comunitat va començar un dèficit que cada vegada s’està

intentant reduir per un deute que s’acumula, s’acumula,

s’acumula, al final moltes vegades penso que instruments com

el que avui comentam aquí, per veure com es pot millorar la

gestió o els recursos i veure realment en el cas, no dic

escandalós, però sí que de descontrol, com ja s’ha comentat,

penso que realment fins que el Govern, els diferents governs,

ja sigui des de la comunitat autònoma fins a un ajuntament,

però pens que més a nivell de la comunitat, fins que no fem un

control veritable de tot això, continuarem veien com, per a

desgràcia dels ciutadans i de la resta, el deute públic continuarà

augmentant, augmentant, augmentant.

Per tant, animaria, i bé, aquí hi ha representants de diferents

partits polítics i vostès com a persones que intenten ajudar a

fiscalitzar o intentar donar eines per millorar aquest descontrol,

entre cometes, per intentar reduir l’administració pública,

perquè ara mateix -ja s’ha comentat- no tenim suficients

doblers aquí, a la nostra comunitat, igual que a la resta d’altres

municipis o consells a l’hora de gestionar i de dur a terme unes

polítiques que rescatin persones, que rescatin la ciutadania que

ho està passant malament.

I de veritat, des del punt de vista -i acabo amb aquesta

reflexió- és que realment s’articulin aquelles mesures i sobretot

que aquest element consultiu sigui realment que nosaltres com

a poder legislatiu féssim que aquest feedback d’informació

sigui el més útil possible per intentar que els doblers de tota la

ciutadania siguin invertits de la millor forma possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Reus i Darder, per un

temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltíssimes gràcies, president. Vull agrair una vegada més

la feina als síndics i agrair les explicacions que ens han donat

per intentar entendre un poc millor els informes que ens han

presentat. Crec que ara ells han fet una feina i nosaltres com a

diputats d’aquest parlament en podríem fer una altra, que seria

instar les diferents entitats dependents i vinculades que no reten

els comptes així com toca, idò intentar cercar aquestes mesures

o com a mínim instar-los a colAlaborar al màxim amb la

sindicatura. Crec que és una feina que podríem fer, en tot cas,

ho debatrem després, però sí que volia dir que entenc que la

nostra feina ha de ser colAlaborar amb la sindicatura per a entre

tots intentar que es vagi cap a un funcionament millor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputat.... S’ha absentat.

Per tant, passam al Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

té la paraula l’Hble. Sra. Patricia Font i Marbán, per un temps

de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Només és per agrair la seva presència i les explicacions i

m’afegesc al que ha dit el meu company Antoni Reus, que

nosaltres també hem de prendre l’acció per ajudar-vos, a

vosaltres, i que tot surti millor encara. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, president, seré molt breu. Només volia

aprofitar aquest últim torn d’intervenció per agrair-los les

explicacions donades aquí i sobretot per desitjar-los molta sort

en la feina que tenen per endavant i per dir que per part nostra,

com a mínim, tendran tota la colAlaboració que faci falta.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Andreu Alcover i Ordinas, per un

temps de cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Dos temes molt ràpids, quan parlava

del Pla general de comptabilitat no era perquè criticàs el fet que

aparegués, si és evident, si és de l’any 2010 ja haurien d’estar

adaptats, és pel fet que a un informe surt com una excepció i a

l’altre no surt, i això em sorprenia perquè, evidentment, supòs

que també deu ser una excepció per a la comunitat. Simplement

era un comentari, no perquè no ens haguéssim d’adaptar, si a

l’any 2015 ja es fa amb el nou pla de comptabilitat, no era

aquesta la idea. I si era aquesta, si ho ha interpretat així, li

deman disculpes.

Respecte dels plurianuals, home, el fet que es confirmi que

era un 56% o un 55,85% més és una dada preocupant -

preocupant-, és preocupant, entre d’altres coses, perquè aquesta

política del darrer que tanqui la porta no és convenient, no és

convenient sobretot en la situació que es detecta d’aquí, que

dista molt, com diu el Sr. Camps, de ser immillorable o que

s’hagi millorat molt respecte dels darrers anys. Hem de tenir en

compte que aquí es detecta un romanent de tresoreria negatiu

de 1.000 milions d’euros -1.000 milions d’euros-, això és més

important que el dèficit, és més important que el dèficit el

romanent de tresoreria i és negatiu per 1.000 milions d’euros,

7.000 milions d’euros de deute, és delicat.

I finalment, un comentari respecte a l’ib-salut, crec que és

delicat parlar de 6% de PIB, modestament li ho dic, perquè

aquí també inclou, quan parlam de PIB, els recursos privats

destinats a sanitat, de manera que si jo me’n vaig a Houston a

pagar-me un tractament, també computa al 6%. Aquí parlam de

fer sostenible la sanitat pública, almanco era la pregunta en la

meva intervenció. És cert que si arribam al 6% tal vegada la

tenim, però si ens posen dos hospitals privats computarà al 6%

i tal vegada en tendrem el 7% i continuarem tenint una sanitat

pública que serà finançada insuficientment. Per tant, lligar al

PIB, és possible que s’hagi de fer, no dic que no, però

evidentment s’haurà d’ajustar molt.

El que és cert que tenim, i en això supòs que hi estarem

d’acord, és un ib-salut o una sanitat mal finançada, la

comparem amb altres comunitats, la comparem amb inversió

per càpita en salut, la comparem com la comparem; nosaltres

tenim una sanitat, gràcies a Déu que els professionals són bons

professionals, però mal finançada, i això es tradueix en la salut

de les persones, en la salut de tots nosaltres. Per tant, aquesta

és una de les prioritats que haurà de tenir qualsevol govern,

aquest evidentment i els futurs.

Sense més, agrair-li també la presència i les explicacions

que han donat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Per contrarèplica té la paraula el Sr.

Joan Rosselló i Villalonga.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i

Villalonga):

Vull agrair-los els agraïments que hem rebut i com tot, tot

es pot millorar i així ho continuarem fent, però també és cert

que si es demana més de cara al que hagi de fer la sindicatura,

hem de ser conscients que hem de canviar determinades normes

que són les que han de canviar els diputats d’aquesta casa, no?

Per altra banda també, vull que entengui que de vegades

una fiscalització, com havia dit qualque diputat, nosaltres no

ens dedicam a anar cercar... a veure si hi ha res ilAlegal o no en

un contracte o en el que sigui, en una modificació de crèdit,

senzillament són processos de fiscalització estàndard que van

a expressar..., si s’hi fixen tots els informes parlen sempre de

balanç de situació, de situació pressupostària etc., perquè són

fiscalitzacions, diguem, estàndards tant a l’àmbit públic com a

l’àmbit privat, tenint en compte les especificitats de l’àmbit

públic. Però també és cert -i això supòs que ho saben tots els

diputats- que tots els informes van al Tribunal de Cuentas i

aleshores el Tribunal de Cuentas, amb la informació que

nosaltres els donem, tenen una fiscalia pròpia, i ho he comentat

a la memòria que dintre de..., la mateixa fiscalia de vegades ens

demana informació a nosaltres per complementar o no amb

expedients que no es poden ni imaginar l’específics com són i

els imports que tenen, però la sindicatura en aquest sentit

sempre ha colAlaborat i el Tribunal de Cuentas té a les seves

mans una sèrie d’expedients que estan iniciats, però, l’inici de

la responsabilitat comptable, si nosaltres la detectam

evidentment els ho comunicam, però de vegades d’ofici ho fa

el Tribunal de Cuentas. Això no vol dir que se superposin les

dues institucions, són feines diferents, però que es

complementen.

Només una matisació al que ha dit el diputat Alcover, bé,

les puntes de... perdó, les puntes d’amortitzacions..., els

plurianuals, perdó, que havíem comentat, és senzillament per

a operacions financeres, jo no he entrat en el detall de

l’informe, però un 56% d’increment d’un any a un altre no és

perquè s’incrementi la despesa, és senzillament que, com que

hi ha hagut plans de proveïdors, etc., és clar, si tu en un any o

dos augmentes l’endeutament en 1.200 milions d’euros, la

quantitat que sigui, és clar, açò són plurianuals i evidentment

augmenta la xifra de forma desorbitada, no?

Quant a... i açò és una matisació no ja com a síndic, sinó

com a persona que coneix aquest mundillo, les negociacions de

traspassos, el finançament autonòmic és una mica més

complicat del que sembla. Tots sabem el que ens agradaria,

però és que hi ha 17 comunitats autònomes que també ho saben

i per tant, ells negocien amb un estat i qui té més poder de

negociació, s’acaba duent més recursos. Jo només els diré que

he tingut oportunitat de negociar dos traspassos i la gent no es

podria creure com es fa un traspàs. Ho deix aquí, perquè tu

negocies, per dir-ho d’alguna manera, és David contra Goliat.

Aleshores és molt complicat negociar un traspàs i vull que

entengui que el traspàs de salut ni tan sols es va negociar, es va

fer a través d’una esmena al Senat, a la Llei de finançament de

comunitats autònomes l’any 2001 i allà van dir qui vulgui el

model de finançament és sanitat. I allò que normalment du un
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procés de negociació de més d’un any es va fer amb molt poc

temps. Per tant, l’herència que va arribar, va arribar com va

arribar. I evidentment això és una cosa que va repercutir amb

el temps, va repercutint. Açò va ser el 2001 i encara pagam les

conseqüències d’un traspàs que es va fer malament o que es va

iniciar malament, diguin-ho com vulguin, o que l’Estat

senzillament no va voler negociar. També és una altra

interpretació i no ho dic com a síndic, sinó com a persona que

coneix la matèria.

Moltes gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló i Villalonga. Acabat el debat

volem agrair als síndics i al secretària general la seva presència

i explicacions. I anunciam que s’obre un termini de 60 minuts,

durant el qual els grups parlamentaris podran presentar davant

la Mesa de la comissió, propostes de resolució als informes i

escrits debatuts a la sessió d’avui.

Per tant, se suspèn la sessió per un temps de..., podem

acordar el temps. Volen que interrompre la sessió? Primera

pregunta: volen que interrompem la sessió? No volen

interrompre la sessió? Sr. Camps, no fa falta? Sr. Alcover?

Hi ha propostes per presentar a la Mesa per escrit. S’han

d’imprimir.

Per tant, suspenem la sessió per un temps de quinze minuts?

El temps de presentar les propostes i imprimir-les.

Se suspèn la sessió per quinze minuts, per deu, per deu

minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Reiniciam la sessió? Idò, reiniciam la sessió i passam al

debat de les propostes de resolució presentades a l’informe

108/2015, dels comptes generals de la comunitat autònoma de

les Illes Balears corresponent a l’exercici 2013, escrit RGE

núm. 4492/15. 

Els grups parlamentaris de major a menor, tret del grup al

qual pertany la presidència del Govern el qual intervendrà en

darrer lloc, segons l’article 80 del Reglament del Parlament de

les Illes Balears, podran defensar les propostes admeses per un

temps de deu minuts. Les propostes admeses han estat totes i

han estat presentades per l’ordre següent: Partit Popular, la

segona proposta ha estat presentada pels Grups MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca i Podem, i la tercera ha estat

presentada pel Partit Socialista.

Per tant, correspon donar la paraula al portaveu del Grup

Parlamentari Popular, el Sr. Antoni Camps, per un temps de

deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, la nostra

proposta són quatre punts, tres constatacions.

Una, constatar que la comunitat autònoma de les Illes

Balears l’exercici 2013 va complir amb l’objectiu d’estabilitat

pressupostària; una altra constatació seria que la comunitat

autònoma a l’exercici 2013 va complir també amb la regla de

despesa, i la tercera constatació és que la comunitat autònoma

de les Illes Balears a l’exercici 2013 va complir amb l’objectiu

de deute. Són tres qüestions que surten a l’informe de la

Sindicatura de Comptes i que a nosaltres ens agradaria que ese

constatés i que s’aprovés aquesta constatació.

Per altra banda, el quart punt simplement és remetre a les

entitats o a totes les administracions les recomanacions que es

fan als diferents informes que avui s’han presentat, a totes les

institucions i a totes les entitats afectades que compleixin

precisament les recomanacions que s’hi contenen.

Per altra banda, i des del nostre punt de vista, votaríem a

favor també de les propostes que fan MÉS per Mallorca, MÉS

per Menorca i Podem i també la que fa el Grup Socialista.

Nosaltres consideram i estam a favor que ib-salut tengui els

màxims recursos possibles per poder ser viable en un futur.

Consideram que en aquests moments i atesa, jo crec que la

culpa és o el motiu és un deficient sistema de finançament, que

fa que tenguem una de les despeses per habitant sanitària més

baixa de tot Espanya. Per tant, sí que és veritat que hem

d’intentar aconseguir aquests recursos que facin viable la nostra

sanitat pública.

Per altra banda, també estaríem a favor del punt 1 i 2 de

MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i Podem en el sentit que

el Servei de Salut millori la transparència de la gestió

econòmica, especialment la nova contractació pública i de

control intern i també d’instar les entitats vinculades i

dependents del sector públic perquè enviïn en els terminis

establerts els seus comptes generals a la Sindicatura de

Comptes, una qüestió que ja hem tractat anteriorment. Per tant,

simplement era dir això.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. La següent portaveu a defensar

l’esmena presentada per MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca

i Podem, la Sra. Font, segons ens han fet arribar a aquesta

mesa, en representació dels tres grups polítics. Sra. Font, té la

paraula.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bé, les nostres esmenes són unes

esmenes de colAlaboració amb la Sindicatura de Comptes,

instam perquè aquest organisme tengui o se l’escolti una mica

més quan demana tota aquesta documentació per poder dur a

terme la seva feina, tal com ens han comentat abans quan hi

eren presents els membres de la Sindicatura de Comptes. 

Després, ens hem de posicionar també ara? Sí? Sí, val,

perdó. 

Continuam amb el PP, jo (...), digueu-me innocent i que he

d’aprendre moltíssim encara, nosaltres també instam una
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instància... bé, instar a constatar, no ho sé, jo amb la darrera ja

li dic ara, senyor, que sí, que sí, Sr. Camps, que sí que la votam

perquè a més vull dir bàsicament és la que hem fet nosaltres,

més o menys, vull dir, redundaríem en això. 

Les tres anteriors... no, votarem que no. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. La següent proposta que s’ha fet arribar

ha estat la del Grup Socialista, per tant, té la paraula el Sr.

Alcover, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies. Bé, no tenc còpia de la... no la tenc manuscrita,

però me’n record. No, ah!, perdó, sí, sí que la tenc, sí que la

tenc. No, bàsicament aquí instàvem... per mi, crec que era la

frase més preocupant de cara al futur dels informes que se’ns

han presentat avui, i és que no està garantida la viabilitat del

sistema públic de salut, per tant, hem d’instar el Govern que

reclami el finançament perquè pugui ser viable en el futur, no

deim en aquesta legislatura, dic en el futur el sistema públic de

salut, per tant, instam a això.

Respecte del posicionament de la resta de proposicions, a

les dues de MÉS els donarem suport i a les del Partit Popular,

la quarta, es dóna per assabentat evidentment, podem votar-hi

a favor, no tenim cap problema. De les tres primeres, almanco

perquè quedi constància en acta, l’informe no constata que s’ha

complert absolutament res del que diu aquí. L’informe diu, a la

primera limitació a l’abast comença dient, “la CAIB no

consolida l’estat de liquidació del pressupost”, cosa que ja s’ha

vist que era importantíssim per afirmar les tres primeres

afirmacions que fa l’escrit del Partit Popular. 

Finalment, a l’opinió evidentment diu, “... llevat que hi

hagués ajusts a fer per les limitacions a l’abast -entre elles les

que acab de llegir- compleix fidelment la imatge”, però

evidentment llevat que hi hagués ajusts a fer, la sindicatura no

es banya en aquests tres primers punts. Per tant, no hi podem

donar suport perquè la sindicatura no constata absolutament

res. No vol dir que no s’hagués complert, dic que la sindicatura

no ho constata obertament. Per això no hi podem donar suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Si els pareix passam ara a un altre torn

d’intervenció amb els mateixos portaveus que han intervengut

ara. Els pareix bé que ho facem així? Idò, Sr. Antoni Camps té

la paraula, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, Sr. President. Em sorprèn que digui o tal vegada és

qüestió que no s’ha llegit l’informe. L’informe constata les tres

qüestions que aquí posam de manifest. Una altra cosa és si

consolida les comptabilitats, una qüestió que el Sr. Salvà ha dit

que no era obligatòria, per tant, això no té res a veure, no té res

a veure amb que la comunitat autònoma de les Illes Balears

l’any 2013 va complir amb l’objectiu d’estabilitat

pressupostària, però açò no ho dic jo, això ho diu l’informe.

Seria qüestió de cercar-ho i es trobaria.

També diu l’informe que va complir amb la regla de

despesa, també diu l’informe que va complir amb l’objectiu de

dèficit, és a dir, amb l’objectiu de deute vull dir. És a dir, ho

posa l’informe, no és un invent que ho diguem nosaltres. Per

tant, em sorprèn enormement que avui es digui que no, que

l’informe no diu açò quan realment si algú s’ha llegit l’informe

de forma objectiva ho trobarà i després que ens votin en contra

perquè no volen constatar res. Crec que és important i el

Parlament pot constatar moltes coses, de fet crec que és

important constatar un fet com aquest perquè no és normal, no

és normal que es compleixi amb l’objectiu d’estabilitat

pressupostària, no és normal que es compleixi amb la regla de

despesa, no és normal que es compleixi amb l’objectiu de deute

públic. Aquestes qüestions que no són normals és important

posar-les de manifest i posar-les en valor perquè l’any 2013 sí

que es varen complir aquestes qüestions. 

I no és el mateix heretar 1.600 milions d’euros en factures

pendents de pagament, no és el mateix heretar 6.285 milions

d’euros en deute que heretar el que ara s’ha heretat, uns

comptes sanejats amb un dèficit molt menor, on es paguen els

proveïdors als 45 dies, quan abans es pagaven als 752. Són

qüestions. Una cosa és una tormenta perfecta i una altra cosa

és una marejadilla, com vaig dir l’altre dia i que el Sr. Alcover

ha recordat. És que realment és així.

Per tant, crec que és bo que es constatin determinats fets i

aquests tres fets jo crec que són importantíssims i demostren

que s’ha fet una feina molt important des de l’any 2011 a l’any

2013 per anar consolidant aquesta qüestió.

El Sr. Salvà ha fet un reguitzell de quins eren els dèficits

públics que hi havia, l’any 2008, 892 milions; 2009, 831

milions; 2010, 955 milions; 2011, 1.116 milions; 2012, amb un

esforç enorme, 476 milions; i el 2013, 324 milions. Aquesta és

la sèrie històrica dels dèficits.

Per tant, que un any es tengui només 324 milions de dèficit

crec que és un fet constatable i crec que hauríem de tenir la

decència en aquest parlament de poder constatar i de no fer

política amb aquestes qüestions. Són coses que són a l’informe,

que a l’informe surten, que açò és constatable, no és una

invenció, no és una opinió, és una realitat. Per tant, em sorprèn

que no s’aprovin avui els tres primers punts. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la Sra. Font, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sr. Camps, jo el que no puc entendre, i torn a dir, des de la

meva inexperiència total, és que si l’informe ja constata, segons

vostè diu, quina és la necessitat de continuar constatant

contínuament?, si la feina estava ben feta, estava ben feta, no?

No entenc... no, no, sincerament, és que no... però ho dic des de

la innocència, vull dir, sense cap tipus de... ho dic de ver

perquè no ho entenc. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el Sr. Alcover, per un

temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Camps, vostè ha llegit a

l’informe les limitacions a l’abast? Sap què és una limitació a

l’abast? Diuen que ells emeten un informe, però tenen una sèrie

de limitacions per les quals no es pronuncien, per què? No,

això vol dir una limitació a l’abast, limitación al alcance en

castellà, per si no ho havia entès en català.

(Algunes rialles)

Miri, “la CAIB no consolida l’estat de liquidació del

pressupost”. Té un sector públic així mateix feixuc, ho ha dit el

Sr. Salvà aquí. Una cosa és que no sigui legalment obligatori i

l’altra que no sigui absolutament convenient per constatar si es

compleix o no, molt diferent, eh?, parlam de dues coses

diferents. 

Miri, una altra limitació a l’abast, “a data de tancament dels

treballs per a l’elaboració de l’informe no han estat tramesos a

la Sindicatura de Comptes els comptes anuals corresponents a

19 de les 94 entitats que constitueixen l’àmbit subjectiu”.

L’àmbit subjectiu, com ha explicat... les empreses... no té res a

veure? No tenien una limitació?, no tenien informació d’això?.

“No s’ha obtingut resposta de les entitats financeres per

confirmar el deute pendent de nou préstecs -nou préstecs-,

l’actiu ha d’estar comptabilitzat pel subjecte que disposi del seu

control -diu- en aquest sentit la CAIB controla els actius

derivats dels contractes de les concessions d’explotació de les

obres del desdoblament de la carretera d’Eivissa a Sant Antoni

i del nou accés a l’aeroport d’Eivissa. El seu finançament

hauria de figurar al passiu”. Sap què vol dir això? Deute,

limitació a l’abast perquè com que hi ha una limitació perquè

no saben i no emeten l’opinió.

Finalment, “per al càlcul del resultat pressupostari -dèficit

o superàvit- l’Administració de la CAIB no realitza cap tipus

d’ajust pel que fa a despesa finançades amb romanent de

tresoreria”. Aquestes són les limitacions, li he llegit les

limitacions que la sindicatura posa damunt, no vol dir que no

compleixin, jo no estic pressupostant que no es compleixi, no

he dit això, ni en el dèficit ni en el deute, jo no dic això, el que

sí constat és el que diu l’informe de la Sindicatura.

Finalment, opinió, resum, opinió, “... tret pel que fa als

efectes dels ajusts que podrien haver-se considerat necessaris

si s’haguessin pogut completar els procediments descrits en els

paràgrafs 2 a 8 anteriors”, és a dir, les limitacions a l’abast i les

excepcions, és una imatge fidel, però si s’haguessin pogut fer

els ajusts de les limitacions, com que no s’han pogut fer ell no

constata res. Diu, de la informació que tenim es compleix, però

hi ha informació que no tenim”, limitació a l’abast. 

Per això, no podem votar a favor d’això perquè realment no

constata, qui constatarà serà finalment el ministeri, no la

Sindicatura, la Sindicatura emet una opinió, per això aquí diu

opinió, ho veu?, opinió, és una opinió. Qui constata si es fa o

no és el ministeri i el Banc d’Espanya segurament pel que fa al

deute, però la Sindicatura no ha de constatar que es compleix

res, simplement emet una opinió i com a opinió, evidentment,

és molt respectable, només faltaria, jo no pressupost que no es

complís, el vot en contra no és per pressupostar que no es

complís, però el debat, la discussió no és aquesta, és si aquí

constata o no i aquí, Sr. Camps, no ho constata.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Passam a votació les propostes. Les

propostes de resolució seran votades per ordre de presentació

tret d’aquelles que signifiquin un rebuig global al contingut de

l’informe, que es votaran en primer lloc. Vull demanar-li al Sr.

Camps si vol fer una votació per separat de cada un dels punts.

Per tant, passaríem a votar la proposta...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Perdó, Sr. President. Nosaltres...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alcover? Té la paraula. 

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Voldríem votar a favor del punt quart, sí que demanaríem...

almanco els tres primers i el quart...

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Idò passam a votació separada de les propostes del

Grup Popular, passam a votació primer dels punts 1, 2 i 3 del

Grup Parlamentari Popular. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

Queda rebutjada...

LA SRA. SECRETARIA:

Queden rebutjades de la 1 a la 3, per 3 vots favor i 5 en

contra, 6 en contra, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò passam a votar la resta de propostes, és a dir,

la proposta número 4 del Grup Parlamentari Popular, la

proposta presentada per MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca

i Podem i la proposta del PSOE les quals queden aprovades per

unanimitat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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