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EL SR. PRESIDENT:

Diputats, començarem la sessió d’avui i en primer lloc els

demanaria si es produeixen substitucions.

No hi ha substitucions.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat dels escrits

presentats per la Sindicatura de Comptes, el qual es realitzarà

de forma conjunta. 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; de l’Hble. Sr. Fernando Toll-Messía i Gil, síndic; i de

la IlAlma. Sra. Catalina Rotger i Fullana, secretària general.

I. Debat de l'escrit RGE núm. 2552/15, presentat per la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es

tramet l'informe 100/2015 del Compte general de

l'Ajuntament d'Inca corresponent a l'exercici del 2010.

II. Debat de l'escrit RGE núm. 2870/15, presentat per la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es

tramet l'informe 101/2015 agregat dels comptes generals de

les entitats locals corresponent a l'exercici del 2012.

III. Debat de l'escrit RGE núm. 2871/15, presentat per

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

tramet l'informe 102/2015 sobre la contractació

administrativa de l'Ajuntament d'Alaior.

Passarem a debatre els tres primers punts de l’ordre del dia

conjuntament, i el primer punt és el debat de l’escrit RGE

2552/15, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant

el qual tramet l’informe 100/2015, del compte general de

l’Ajuntament d’Inca corresponent a l’exercici 2010; el segon

punt serà el debat de l’escrit RGE 2870/15, presentat per la

Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l’informe

101/2015, agregat dels comptes generals de les entitats locals

i corresponent a l’exercici 2012; i el tercer punt de l’ordre del

dia consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 2871/15,

presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual

tramet l’informe 102/2015, sobre la contractació administrativa

de l’Ajuntament d’Alaior.

Té la paraula l’Hble. Sr. Joan Rosselló i Villalonga. El

quart punt llavors el debatem posteriorment, segons hem

acordat amb el síndic major.

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, president. Diputats, diputades, amb aquesta

compareixença, igual que vam fer amb la de la setmana

passada, pretenem donar una informació el més detallada

possible, però tenint en compte que ha de ser el més resumida

possible, també, per una qüestió d’espai, sobre els informes que

pretenen posar de relleu la situació econòmica i financera i

analitzar el compliment de realitat dels ens fiscalitzats.

Com també vaig comentar la setmana passada totes les

referències que faré als informes necessàriament han de ser

breus, senzillament per una qüestió de temps, i també perquè

tenen a la seva disposició tots els informes on hi ha el detall de

tot el que vulguin saber. En qualsevol cas, com sempre, si hi ha

algun dubte que no queda reflectit, que no puguin resoldre els

informes o que nosaltres no els puguem respondre avui,

estarem encantats de fer-los arribar les respostes que siguin si

ens els demanen. També hem d’assenyalar que tots els informes

que avui presentarem van ser elaborats per l’anterior equip dels

síndics, tant (...) locals com el responsable de consells insulars,

que de fet es van presentar el mes de maig, o sigui que nosaltres

encara no havíem pres possessió, però no deixa de fer que

coneguem el contingut dels informes, sobretot com s’ha fet la

seva elaboració.

Si em permeten, com havia dit el president, en primer lloc

presentarem els informes 102 del compte general de

l’Ajuntament d’Inca 2010; el 101 de l’agregat de comptes

generals de les entitats locals per a l’exercici 2012; i l’informe

102/2015 sobre la contractació, i només contractació,

administrativa de l’Ajuntament d’Alaior. Respecte d’aquests

tres informes només faré una brevíssima referència, i després,

si em permeten, donaré la paraula al síndic responsable de

l’elaboració i de la presentació dels informes, i tot seguit

passaré a presentar el dels consells insulars, que és el de la

meva àrea de competència.

Respecte de l’informe de l’Ajuntament d’Inca, és un

informe que forma part dels informes que realitzen regularment

el conjunt de municipis amb més de 20.000 habitants;

actualment ja quasi tots estan fets, només queda una

ajuntament, que serà el que analitzarem l’any que ve, que és el

del poble del Sr. Antoni Camps, o sigui que l’any que ve

presentarem..., bé, i el meu també; per tant són informes que

feim regularment per mida de municipi perquè, com poden

comprendre és impossible abordar tots els ajuntaments cada

exercici. Respecte a l’agregat del compte general dels

municipis, aquest no és un informe en el qual s’analitzi al detall

cada un dels municipis, sinó que el que feim és analitzar els

agregats, els comptes agregats, i això permet extreure una sèrie

de conclusions, insistesc, de forma agregada, per tenir una visió

sobre la situació de tots els ajuntaments de Balears, tenint en

compte també que l’Ajuntament de Palma té una fiscalització

independent per la seva mida, i que després hi ha informes

específics, com he dit ara, com el de l’Ajuntament d’Inca, que

ho feim per mida de municipi, però només se’n fan un o dos

cada any com a màxim. 

Després, finalment, l’informe de l’Ajuntament d’Alaior es

tracta d’una fiscalització realitzada a petició d’aquesta cambra;

en aquest sentit el Ple municipal d’Alaior de 12 de setembre de

2012 va trametre una petició a aquest parlament perquè es fes

un informe específic exclusivament sobre contractació, la

cambra va assumir aquesta petició i després ens va traslladar a

la Sindicatura de Comptes la petició per elaborar aquest

informe específic. Per tant no és un informe sobre compte

general, com pugui resultar, per exemple, el d’Inca, que es

presentarà en primer lloc, sinó que es tracta d’una fiscalització

de compliment de legalitat sobre actuació contractual, i només

sobre actuació contractual; tota la resta en termes de balanç de

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201502552
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201502870
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201502871


HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 7 / 20 d'octubre de 2015 91

 

situació, anàlisi pressupostari, etc., etc., no forma part d’aquest

informe.

En qualsevol cas, i per acabar, els voldria demanar la

possibilitat que el síndic responsable de l’elaboració i la

presentació en aquest cas dels informes pugui prendre la

paraula per fer-ne un resum o fer-ne una presentació resumida.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló i Villalonga. Té la paraula, per tant, el

síndic encarregat d’exposar-ho, que seria l’Hble. Sr. Fernando

Toll-Messía i Gil.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES

DE LES ILLES BALEARS (Fernando Toll-Messía i Gil):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en

primer lloc, si me permiten, me expresaré en castellano, porque

como lengua materna me resulta más fácil de abordar las

cuestiones.

Presentamos el informe 100/2015 de la cuenta general del

Ayuntamiento de Inca del año 2012, que se aprueba por

Consejo de Sindicatura de 3 de febrero del 15, siendo el

ponente el Sr. Jaume Ribas, síndico anterior a mí en el área de

auditoría de ayuntamientos locales y de entidades locales. Este

informe se remite al Ayuntamiento de Inca, se remite al

Parlament, y con posterioridad se da al Tribunal de Cuentas.

Como ha explicado el síndico mayor forma parte de informes

de regularidad del conjunto de ayuntamientos de más de 20.000

habitantes -en concreto tenemos 12 en Baleares, incluyendo

Palma, por supuesto- y contiene 44 recomendaciones, de las

cuales 21 son para la administración general, 8 para entidades

dependientes, 8 en materia de subvenciones y 7 en materia de

contratación. Al informe se adjuntarán estados agregados,

consolidados, y anexos, cuadros y fichas individualizadas. 

El ámbito subjetivo de este informe incluye al

Ayuntamiento de Inca y a sus organismos dependientes,

entidades dependientes, que son cuatro organismos autónomos,

dos fundaciones y dos consorcios. Por lo que respecta al

organismo autónomo Museu d’Inca y al autónomo Inca

Radiotelevisión no se han incluido, puesto que recibimos un

certificado del ayuntamiento en el sentido de que en el año

2010 no tenían actividad. Les comentaré las principales

magnitudes económicas que se van reflejando a lo largo del

informe. El balance de situación del ayuntamiento lo tienen

ustedes en la página 23 del primer tomo; a 31 del 12 arroja un

activo de 80,7 millones de euros, la suma de deudores está en

9,7, y la tesorería presenta un saldo de 3,56 millones de euros;

en cuanto al pasivo, acreedores largo plazo ascienden a 15

millones de euros, básicamente son deudas con entidades de

crédito, y luego por otra parte una deuda con Hacienda Pública

por lo que es el avance de recaudación del tributos del año

2008. Los ayuntamientos se financian en su capítulo 4 con unas

entregas a cuenta que hace el Estado sobre un porcentaje del

PIB de estos ayuntamientos, y se (...); la liquidación se produce

dos, tres años después, de tal forma que este decalage suele

suponer que aquellos años en los que ha habido crisis, como las

entregas a cuenta han sido importantes porque se estimaba un

PIB más alto, cuando se regulariza, que es dos o tres años

después, se puede producir el tener que retornar parte del

anticipo, y esta cantidad se suele devolver a lo largo de diez

años, es lo habitual. El ayuntamiento, por otra parte, tiene con

entidades financieras el ejercicio 16 millones de euros, de los

que 1,7 son a corto; el resto son a largo plazo. 

La cuenta de resultado económico patrimonial -la

encontrarán ustedes en la página 40, donde está muy bien

detallada- arroja un resultado positivo de 4,8 millones. El

presupuesto inicial consolidado de gastos es de 34 millones,

32,9 para la administración general, y la diferencia, que son

3,87, para organismos autónomos dependientes del

Ayuntamiento de Inca.  Para su financiación se prevén 30,46

millones de euros de ingresos de capítulos 1 a 5, y el resto son

3,6 millones de endeudamiento a largo. 

El consolidado del presupuesto recoge un resultado de

superávit inicial de 118.000 euros, que de acuerdo con lo que

establece el artículo 193.3 del texto refundido de haciendas

locales se va a destinar a cubrir remanentes negativos de

tesorería básicamente de la residencia Miquel Mir, que en el

año 2008 resultaba negativo. Los créditos iniciales del

presupuesto de la administración general se han incrementado

en 7,35 millones de euros como consecuencia de

modificaciones de crédito, en concreto 19, realizadas a lo largo

del ejercicio. 

La ejecución del presupuesto de ingresos es buena, está en

torno a un 85%, y del total de recursos reconocidos el 54%

procede de ingresos propios, impuestos directos, indirectos,

tasas y contribuciones especiales y otro tipo de tributos; el

25,3% procede de capítulo 4, básicamente son ingresos

procedentes del Estado a cuenta de las transferencias que

hemos comentado, el 12% proceden de la CAIB i del CIM, i 9

millones, perdón, i el 9%, que es el resto, procede de vía

endeudamiento. En cuanto a la ejecución presupuestaria de

gastos es de un 84%, de los cuales, como siempre, la partida

más grande es la de personal y supone un 28% de las

obligaciones reconocidas de gasto. 

De acuerdo con los datos anteriores, es lógico que el

resultado presupuestario del ejercicio sea positivo en 534.000

euros. Y en cuanto a remanente de tesorería, que es un

indicador muy importante sobre el que se debatía en el otro día,

que lo que viene a decir es si ha habido o no ha habido ahorro

presupuestario, en nuestro caso del Ayuntamiento de Inca es de

5,3 millones de euros. Ese remanente viene a ser o significa la

suma de fondos líquidos, más lo que tenemos pendiente de

cobro, menos las obligaciones pendientes de pago, es decir, lo

que tengo, más lo que voy a cobrar, menos lo que voy a pagar,

básicamente. Si además hacemos unos ajustes, en este caso

serán el exceso de financiación afectada a proyectos

básicamente de inversión; por otra parte (...) también el saldo

de relaciones pendientes (...) del presupuesto, que básicamente

son las partidas que se concentran en la 413, en el Estado sería

409, en la comunidad autónoma, en ese caso ya tenemos lo que

es el remanente de tesorería pero gastos generales, también es

positivo en 869.000 euros.

En cuanto al principio de estabilidad presupuestaria, en el

ejercicio 2010 el ayuntamiento, el consolidado de gasto,
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ayuntamiento más organismos públicos dependientes de todas

las categorías, consorcios, fundaciones, entidades públicas

empresariales y mercantiles, arrojan un resultado negativo, es

decir, en 2010 el ayuntamiento no cumple con el principio de

estabilidad presupuestaria; el déficit no financiero es de 2,3

millones de euros. ¿Pero qué ocurre en nuestro caso?

Independientemente de que la suma de capítulos 1 a 7 de

ingresos sea inferior en la cantidad que he dicho a la suma de

capítulos 1 a 7 de gastos, habida cuenta de que hay un acuerdo

de la subcomisión de régimen económico y financiero fiscal en

el ámbito local, se establece que al no superar el 5,53 de los

ingresos no financieros consolidados el Ayuntamiento de Inca

no está obligado a plantear un plan de reequilibrio

presupuestario, porque se queda justo en el 5,04, con lo cual

hay un diferencial de 0,26, por lo que se salva de tener este

plan, de tener que hacer este plan de reequilibrio.

En lo que se refiere a opinión financiera y de legalidad

respecto de la cuenta general, he de comentarles que se ha

fiscalizado la cuenta general; comprende balance, cuenta de

resultados económico-patrimonial, (...) presupuestaria y

memoria cerrada a 31 del 12 del 10. Esta cuenta la conforma la

Intervención general, se traslada a aprobación del pleno, y una

vez aprobada por el pleno se rinde a Sindicatura. De acuerdo

con lo que hemos comentado hasta ahora, excepto por las

limitaciones citadas en los párrafos 1 a 3, que ustedes

encontrarán en la página 15 del primer tomo, y las excepciones

financieras de las páginas 15 i 16, la cuenta general en el resto

representa los aspectos significativos y la imagen fiel del

presupuesto liquidado y cerrado a 31 de diciembre.

En materia de subvenciones, las que se ha trabajado -están

reflejadas en las páginas 106 a 108- arrojan una serie de

comentarios. Creo que entraré en los que son más

significativos. En primer lugar hacen referencia a que la

Sindicatura pone de relieve que no se ha procedido a una

aplicación, a una aprobación, disculpen, del Plan estratégico de

subvenciones. Como ustedes saben es una herramienta, es un

marco, en el cual las entidades locales municipales,

autonómicas o estatales aprueban lo que va ser el futuro plan de

subvenciones que va a otorgar un ente, en este caso un ente

local como es el Ayuntamiento de Inca. Define en su artículo

4, define en su capítulo 7 obligaciones corrientes, obligaciones

de capital, las líneas de subvenciones que van a conceder sobre

unas bases reguladas previamente aprobadas, y de esta forma

da una estabilidad al interventor en el sentido de que saben

cuáles son las obligaciones que se pueden reconocer, y por otra

parte una seguridad jurídica a aquellas personas que pueden ser

sujetos pasivos de subvenciones por cuanto saben cada año qué

va a salir y a qué pueden optar para ser subvencionados. En

este caso no se aprobó. Es importante aprobarlo y la

Sindicatura lo recomienda.

En segundo lugar, por lo que se refiere a subvenciones

directas, como ustedes saben tanto la norma autonómica como

la norma estatal suponen una excepción a los principios básicos

de publicidad y concurrencia. Para eludirlos..., mejor dicho,

para eludir, no, para no someterse a ellos hay que acreditar un

interés social o humanitario, básicamente es lo estipulan las

leyes, y en el caso que nos ocupa, en el caso del Ayuntamiento

de Inca, han supuesto un 77,8% de la actividad

subvencionadora, que es quizás una cifra elevada. Tampoco

consta la aprobación de bases reguladoras mediante ordenanza

general ni mediante ordenanza específica. Otra cuestión

importante es que no consta tampoco que los órganos

concedentes de subvenciones hayan elaborado e implementado

un plan para comprobar la realización de las actividades

subvencionadas; esta cuestión es muy importante, sucede en

todas las administraciones, no solamente es importante el

proceso de adjudicación o de concesión de subvención, es

igualmente importante el proceso de revisión para verificar e

implementar si se han adecuado al fin para el cual fueron

concedidas. Es un trabajo que se tiene que realizar desde

servicios técnicos, de contabilidad, auditoría, etc.

Otra cuestión que tenemos que comentar -esta sí que es

importante también, que a mí me ha llamado la atención en el

ámbito local porque yo procedo del ámbito autonómico,

entonces venía con otra cultura pero la voy entendiendo- es que

ni en las tres líneas de subvenciones analizadas ni en ninguno

de los 12 expedientes anteriores consta la fiscalización previa

del gasto. Yo al principio me preguntaba “bueno, ¿por qué

sucede esto, si en el ámbito autonómico tu no puedes dar un

paso sin tener un informe de fiscalización favorable?”, de

hecho te paralizan el procedimiento. Pero, claro, luego ves la

administración local y lo entiendes, lo entiendes porque te das

cuenta de que los departamentos de intervención no son como

los de la comunidad autónoma, son departamentos pequeños,

que hay poca gente, que hay mucho trabajo, y a menudo

infradotados. Y después, analizando lo que son los grandes

ayuntamientos de Baleares, desde los que tienen 399.000

habitantes como Palma, hasta Alcudia que tiene casi 20.000,

tenemos Calvià e Ibiza con 50.000, Ibiza siempre ronda, sube

y baja, y el resto de 40.000 o 49.000 hasta 23.000 son Eivissa,

Manacor, Santa Eulària des Riu, Marratxí, Llucmajor, Inca,

Ciutadella, Maó, Sant Josep de Sa Talaia, Sant Antoni de

Portmany y Alcúdia. Bien, curiosamente me puse a ver cuáles

de éstos tenían interventores de carrera e interventores

accidentales. Todos tienen interventores accidentales. Esta es

una cuestión importante que la he comentado como

observación personal, no como síndico del área, sino un poco

para (...) quizás la posibilidad de por qué no hay informes de

fiscalización previa de gasto.

Y la última observación que hay que hacer es que ni en las

tres líneas de subvenciones analizadas ni en ninguna tampoco

de las..., no, perdón, ni en siete de las doce subvenciones

directas estudiadas, en ninguna de ellas no consta que el

beneficiario haya aportado los justificantes de pago de aquellas

facturas que integran la cuenta justificativa. La cuenta

justificativa, para aquellos de ustedes que no la hayan visto

nunca, viene a ser una hoja word, un excel apaisado, en la que

se pondrá el objeto de la subvención, importe subvencionado,

importe del proyecto, coste legible, y en lineas horizontales

factura, número de factura, fecha, proveedor, importe, fecha

más..., importe más IVA y fecha de pago. Esta cuenta

justificativa la firma el técnico del ayuntamiento, la firma la

persona subvencionada, la firma el interventor y la firma el

alcalde o quien tenga los poderes para otorgarla, y es la madre

de la justificación de la subvención. Entonces hay que prestarle

mucha atención, y solamente..., y, perdón, también hay que

acompañar un documento fundamental, que es el que comenta

la Sindicatura en su observación, que es, a parte de ese Excel
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y cosidas todas las facturas, también los justificantes de pago

de cada una de ellas. Esto es una cuestión fundamental.

Bien, entonces la conclusión de cumplimiento de legalidad

en materia de subvenciones es que, excepto por lo que he

comentado hasta ahora, de estos 21 expedientes, 9 con

concurrencia y 12 directas, en el resto de aspectos se han

desarrollado de acuerdo con los principios de legalidad en la

materia.

A continuación pasaré a comentarles las conclusiones de la

Sindicatura en materia de legalidad de contratos. En este caso

son menos que en materia de subvenciones. Estos expedientes

los encontrarán ustedes en las páginas 123 a 125 en el primer

tomo, son expedientes estandarizados como muestra la

Sindicatura. 

El primero de ellos es muy importante, hace referencia a

que en tres expedientes de contractación no consta la necesidad

de proceder a la prestación que es objeto del contrato. Desde

mi punto de vista, es una anotación personal, es el documento

fundamental de un expediente, incluso más que la reserva de

crédito, es decir, la primera pregunta que se tiene que hacer la

administración es ¿qué necesidad administrativa hay de

contratar? ¿Qué es lo que necesitamos satisfacer con fondos

públicos? Y tiene que quedar bien reflejado en el informe, un

informe potente que conste en el expediente.

En segundo lugar, comentar lo que hemos comentado antes,

en ninguno de los 17 expedientes fiscalizados consta el informe

previo de fiscalización, de conformidad. 

En tercer lugar, es una pequeña cuestión, hay un

procedimiento de negociado sin publicidad que excede el límite

previsto en la Ley de contractos y que, por tanto, tendría que

haber sido un concurso abierto. Y después, tenemos dos

expedientes en los que no consta acta de acepción u otro

documento que acredite el cumplimiento del objeto de la

prestación que satisfizo el contrato administrativo.

La última observación, suele ser habitual siempre en

cualquier administración, y hace referencia a que la relación de

contratos menores no es exhaustiva. Si cruzamos en los saldos

de balance los proveedores con los pagos veremos que no

cuadran, e incluso que hay proveedores que en la relación

aparecen por un importe inferior al que después audita la

Sindicatura, es un problema de no llevar un buen control de

contratos menores.

La conclusión del cumplimiento de legalidad en materia de

contratación es que la actividad de las entidades mencionadas

en el ámbito subjetivo, de acuerdo con el alcance del trabajo

realizado que afecta a 16 expedientes de contratos mayores y

a 6 contratos menores, excepto por el transferido, cumple

sobradamente los principios de legalidad. 

A continuación haremos referencia a las recomendaciones

de la Sindicatura, es una cuestión importante las

recomendaciones. El pasado 1 de octubre tuve la ocasión de

estar en una reunión de síndicos y consejeros en Madrid, que

nos reunía el Tribunal de Cuentas a los diferentes síndicos de

área local, a los 13 síndicos y consejeros, como se llaman en

otras comunidades autónomas: la consejera hizo mucho

hincapié en la cuestión de que las sindicaturas y órganos

similares del resto del Estado español hagan informes

específicos relativos al seguimiento de las recomendaciones

que han ido realizando en sus informes y de qué forma los

distintos órganos auditados o entes auditados han dado

cumplimiento o no a esas recomendaciones. Es una cuestión

muy importante. 

Ya entrando de pleno en nuestro asunto, comentarles que la

Sindicatura, evidentemente, lo que recomienda es avancen

ustedes siempre la cuenta general, confórmenla en plazo, del 15

de mayo a 1 de junio, apruébenla el 1 de octubre y rindánnosla

antes del día 15, para que desde los órganos de control externo,

los OCEX que se llaman, puedan realizar su labor de

fiscalización y auditoría.

Otra recomendación importante es realizar, confeccionar un

inventario de bienes y derechos, porque es la única forma de

que si los tenemos individualizados podamos saber qué es lo

que tenemos en nuestro activo, si no es muy complicado

conciliar saldos de proveedores con activo.

Por otra parte, analizar, depurar y regularizar deudores

presupuestarios y extrapresupuestarios, como pueda ser

Hacienda Pública por diferentes partidas. 

Por otra parte, dotar la correspondiente previsión por

riesgos e insolvencias y procurar hacer una buena estimación

de las responsabilidades que se puedan derivar, probables o

ciertas, procedentes de litigios. Quizás en una comunidad

autónoma, bueno, tengo aquí dos directores de presupuestos, no

sé, quizás sea más fácil poniéndose en contacto con la

Abogacía y pudiendo hacer un análisis aquellos peritos que hay

y poner otras mejores a cuenta, quizás en los ayuntamientos la

cuestión es más compleja por lo que hemos comentado que el

aparato burocrático es muy pequeño.

Así que las recomendaciones son registrar todas las

operaciones de cesión de derechos de crédito y detallarlas

específicamente junto con los convenios que dan lugar a ellas

en la memoria; contabilizar las operaciones (...) en el ejercicio

presupuestario que vayan a quedar como obligaciones

pendientes de reconocer y procurar que éstas sean por el menor

importe posible.

Por último, la última recomendación que hace la auditoría

en su informe es producir la estructura y la composición del

sector público municipal velando por la adaptación a la

satisfacción de las necesidades públicas bajo los principios de

eficacia, eficiencia y economía.

En materia de subvenciones las recomendaciones pasan por

lo que hemos comentado antes, elaborar y aprobar anualmente

el Plan estratégico de subvenciones; aprobar unas bases

reguladoras por ordenanza específica o general; determinar con

precisión el objeto, la utilidad pública, el interés social y la

finalidad perseguida con las subvenciones que se pretenden

conceder; otorgarlas directas solamente en aquellos casos en

los que no tengamos otra forma de evitar la publicidad y la

concurrencia; dejar siempre constancia en el expediente de la

fiscalización del gasto y efectuar un estricto seguimiento sobre
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los resultados obtenidos, monitorizar aquellas cuantías que

hemos concedido como subvención, ver si con ellas se cumple

el objeto perseguido al concederlas. Y en este aspecto es

importante señalar, porque es muy frecuente ver que el

subvencionado, cuando tiene que presentar la cuenta

justificativa, a veces tiene un concepto equivocado de ella en

el sentido de que suele justificar el importe que se le concede,

quizás en esto la ley no es demasiado expresa, porque no tienes

que justificar el importe que se te concede, tienes que justificar

el importe total del proyecto y en eso surgen a veces

problemas, después no hay justificantes para completarlo y

desgraciadamente se tiene que producir un reintegro por

perfecciones de ingresos indebidos.

En materia de contratación las recomendaciones son muy

breves, y ya acabo: justificar adecuadamente la necesidad

administrativa que se pretende satisfacer con el objeto del

contrato; hacer un buen informe del precio del contrato, al

respecto un comentario también a título personal, yo recuerdo

cuando los contratos menores el importe estaba en 12.000 euros

cuando había que hacer una asistencia o un trabajo técnico

siempre costaban 12.000 euros, cambió la ley y el importe se

puso en 18.000 y pasaron a costar 18.000 euros. Entonces, por

eso es importante, y la Sindicatura incide en esto, aparte de mi

comentario personal como Fernando, no como síndico, que hay

que evaluar muy bien precios unitarios, el precio del contrato,

que esté acreditado suficiente y recursos financieros además

para hacer el pago.

Por último, la última recomendación, es dejar constancia en

la documentación de aquellos medios que acreditan la

solvencia técnica y financiera del contratista. Como ustedes

saben, el artículo 64 de la Ley de contratos del sector público

le deja elegir entre ellos, balances presentados por entidades

financieras, cuentas depositadas en el Registro Mercantil,

volumen de cifras de negocios y otros. Bien, hay que dejar

constancia en el expediente. 

Sr. Presidente, muchas gracias. Con esto he terminado.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Toll-Messía. 

IV. Debat de l’escrit RGE núm. 3908/15, presentat per

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

trameten els informes 104, 105, 106 i 107/2015 del Compte

general dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca,

d’Eivissa i de Formentera, respectivament, corresponents

a l’exercici 2012.

Passam al punt 4 de l’ordre del dia que consisteix en el

debat de l’escrit RGE núm. 3908/15, presentat per la

Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet els informes

104, 105, 106 i 107/2015 del Compte general dels Consells

Insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera

respectivament, corresponents a l’exercici 2012.

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, president. Els informes números 104, 105,

106 i 107 de l’any 2015 sobre els Comptes generals dels

consells insulars de l’exercici 2012 van ser aprovats per la

Sindicatura de Comptes el dia 28 de març de 2015 i es van

trametre tot seguit al Parlament i, evidentment, a cada consell.

S’ha de dir que són quatre informes amb entitat pròpia, són

quatre informes separats que s’han elaborat amb la mateixa

metodologia i amb les tècniques de fiscalització homogènies,

el que passa és que per una qüestió de temps el que faré serà

presentar un agregat i aniré fent... o sigui, una presentació

agregada i aniré fent comentaris particulars sobre cada un dels

consells, així com quan digui dades diré les dades de tots els

consells, però en un mateix moment i no en quatre moments

diferents. 

Tots els informes, com ja he assenyalat vàries vegades,

tenen la mateixa estructura, primer hi ha una anàlisi del balanç,

bé, primer compliment de legalitat en matèria d’equilibri

pressupostari, després hi ha una anàlisi del balanç de situació,

després l’anàlisi pressupostària i com ja saben no hi ha anàlisi

de..., bé, hi ha fiscalització sobre contractes i subvencions

perquè aquests són objecte d’un informe específic per a cada un

dels consells que els fem de forma regular, però no es fan

anualment.

Aleshores, el primer que voldria dir és que, ja entrant en els

informes, l’informe del 2012 recull un apartat destinat a

l’opinió financera i de legalitat sobre el compte de

l’administració general de cada consell on destaquen les

limitacions a l’abast i les excepcions significatives observades

per tal que, de forma resumida i sintètica, sigui possible fer-se

una idea de la situació econòmica financera de cada un dels

consells. En tots els casos s’ha conclòs que, tret de les

limitacions i excepcions detallades, que després comentaré, la

informació s’ha presentat d’acord amb els principis comptables

i amb la normativa legal d’aplicació.

És important entendre que les limitacions de l’abast ens

indiquen quins aspectes importants de la fiscalització no s’han

pogut realitzar bàsicament per manca d’informació i denoten la

manca de colAlaboració dels consells. En canvi, les excepcions

recullen incorreccions materials detectades en aplicació dels

procediments de fiscalització aplicats que poden ser, més o

menys, importants. 

Per anar al detall, limitacions a l’abast, és a dir, tot allò que

no s’ha pogut analitzar senzillament perquè no disposàvem

d’informació, perquè no ens l’han transferida, el Consell de

Mallorca presenta 4 limitacions a l’abast, el de Menorca 1, el

d’Eivissa 6 i el de Formentera 2; mentre, pel que fa a les

excepcions, hi ha, o recollim, 10 excepcions en el cas del

Consell de Mallorca, 6 en el cas de Menorca, 12 en el cas del

Consell d’Eivissa i 10 en el cas del Consell de Formentera.

Per tant, bé, només veient aquests números val a dir que el

nombre de limitacions i el d’excepcions no és petit tampoc,

també és cert que cada una té una importància diferent, que no
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entraré aquí a detallar, però això ja indica certes mancances que

ens trobam a l’hora d’elaborar els informes.

Pel que fa a la rendició de comptes, els consells han de

presentar el compte general de l’exercici 2012 l’havien de

presentar el mes d’octubre del 2013 i s’havien de trametre a la

Sindicatura mitjançant la plataforma de rendició telemàtica. En

aquest sentit, excepte el Consell de Menorca, la resta es van

aprovar i retre el compte general fora de termini. És a dir,

l’únic que ha complert en realitat és el cas del Consell de

Menorca, la resta no vol dir que no els hagin aprovat sinó que

pot ser que els hagin..., els han aprovat de fet, però fora de

termini. 

Quant a les entitats dependents de cada consell la situació

és molt diversa i, per tant, no entraré al detall, tenen el detall als

informes perquè ens trobam que hi ha entitats dependents d’un

consell que ha complert, altres que no han complert i, bé, com

que hi ha moltes el detall és en els informes. 

Com a comentari general destacar que la documentació

integrant dels comptes en general era completa si bé mancaven

o no estaven emplenats correctament determinats estats,

memòries i annexes que s’especifiquen en cada cas i que en

determinats casos són importants. 

Una altra dada rellevant, diria jo, durant els procediments

d’aprovació dels informes el Consell de Menorca i de Mallorca

van formular alAlegacions, és a dir, quan els altres emetem

opinió o establim o recollim incidències o excepcions, etcètera,

els consells insulars tenen la possibilitat d’alAlegar, doncs, en

aquest cas només Mallorca, el Consell de Mallorca i de

Menorca van presentar alAlegacions. Els consells d’Eivissa i de

Formentera no van contestar... bé, van donar per bo el que

nosaltres havíem recollit en els informes, la qual cosa no és

creïble que no hi hagi alAlegacions, però així ho van fer. 

És important destacar que, precisament, aquest és un dels

elements essencials a l’hora d’entendre per què la Sindicatura

du cert retard a l’hora d’elaborar els informes dels consells

insulars, recordin que estam elaborant els del 2012. En relació

amb aquest tema, va sortir ja la setmana passada per part d’un

diputat, la queixa que s’elaboraven els informes molt tard, però

clar, si la rendició de comptes es fa fora de termini i després si

la informació que nosaltres solAlicitam o no ens la donen o ens

la donen fora de termini, idò, això acaba dificultant l’elaboració

dels informes i, evidentment, acaba retardant la seva publicació

i la seva presentació aquí al Parlament.

Acte seguit ja el contingut propi econòmic financer dels

informes. La primera part, em referiré al tema de l’estabilitat

pressupostària, no entraré a tot l’articulat de les lleis que

regulen l’estabilitat pressupostària dels consells insulars i dels

ens locals, però només es quedin amb una dada, que la llei

preveia que el 2012, 31 de desembre de 2012, el tancament

dels comptes s’havia de realitzar en posició d’equilibri, és a dir,

tots els consells insulars havien de tancar amb una situació

equilibrada, balanç zero, ni dèficit ni superàvit, segons la Llei

d’estabilitat pressupostària.

Bé, tots els consells, excepte un, van complir amb aquest

objectiu, tots van complir l’objectiu que se’ls fixava, excepte

un, que era el Consell d’Eivissa, que va tancar amb dèficit. Tot

i això, també s’ha de dir que el tancament de l’objectiu o el

tancament del dèficit amb equilibri, bé, nosaltres el que fem és

reproduir l’opinió, l’opinió o l’informe de l’interventor, però

també cal tenir en compte que per molt que diguin que s’ha

complert l’objectiu de dèficit, el càlcul està realitzat, el càlcul

que fa un interventor d’un consell, no ho fa en termes de SEC,

que és, bé, diguem, el principi comptable de comptabilitat

nacional o la metodologia de comptabilitat nacional que

s’utilitza, sinó que ho fa segons la seva pròpia estimació i

curiosament la Intervenció General de l’Estat, que sí aporta

indicadors, bé, sí aporta dades homogènies sobre equilibri

pressupostari a nivell de comunitat autònoma i a nivell de

l’Estat, a nivell d’ens locals, incloent-hi els consells insulars, no

aporta aquesta informació. Per tant, tenim una dada que ens

diuen que complim, el que passa és que, estic ben segur, que si

aplicàssim els criteris SEC els resultats serien una mica

diferents. Amb això no vull dir que siguin ni més positius ni

més negatius perquè hi ha justament SEC que el que fa és

rebaixar el dèficit, precisament, per una qüestió comptable.

Però bé, sí que segurament canviarien les dades.

Insistesc, el que no és comprensible és que la Intervenció

General de l’Estat no ho pugui fer, nosaltres no ho podem fer

perquè no tenim el PIB local, per exemple, d’acord? Aleshores

en aquest sentit també és curiós que el Consell d’Eivissa, que

incomplia l’objectiu de dèficit, tenia obligació de presentar un

pla econòmic financer el 2012, i tampoc no es va presentar.

Pel que fa al balanç de situació, el balanç de situació o

l’anàlisi del balanç de situació així de forma agregada a vostès

no els aportarà gaire coses, però sí els aportarà l’anàlisi

d’algunes de les partides del balanç de situació. Començaré,

per exemple, amb el tema dels deutors, que són drets pendents

de cobrament, són drets pendents de cobrament de cada consell

a 31 de desembre de 2012. Excepte el Consell de Menorca s’ha

incrementat el volum de recursos que els consells tenen

pendents de cobrament, la qual cosa afecta òbviament la seva

tresoreria. Vull destacar que la posició deutora del Consell de

Mallorca augmenta un 20%, les dades serien, per exemple, que

en el cas del Consell Insular de Mallorca té com a pendents de

cobrament 318 milions d’euros, és a dir, són xifres

elevadíssimes, pensin en quin pressupost el Consell de

Mallorca i vegin el que se’ls deu i, bé, la quantitat no deixa de

ser sorprenent. El cas de Menorca té 38 milions d’euros

pendents de cobrament, el cas d’Eivissa en té 33,6, i el cas de

Formentera en té 19. Pensin una altra vegada la grandària del

pressupost de l’Ajuntament de Formentera i el que se li deu i,

bé, els nombres ja són prou importants per si mateixos. 

També és important fer notar que la CAIB, la comunitat

autònoma, és el principal deutor dels consells insulars i part de

les diferències entre els consells, quan un compara 318 milions

d’euros amb 19, un pot dir, bé, Formentera està molt millor que

Mallorca, bé, no, no, aquesta no pot ser una comparació perquè

ha de ser en termes relatius, i en aquest cas el que succeeix són

dues coses: primera, el que explica les diferencies és la

grandària de cada un dels consells i, per tant, la seva grandària

pressupostària, això afecta sobre aquesta posició deutora, però

després hi ha un altre element que és el tema de les bestretes

del model de finançament que distorsionen moltíssim aquestes

quantitats pendents de cobrament. Només una dada, d’aquests
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318 milions d’euros que se’ls deu o que tenen pendent de

cobrament, no és que se’ls degui, té pendent de cobrament el

Consell Insular de Mallorca, 100 milions d’euros provenen del

model de les bestretes que es varen iniciar l’any 2008, situació

que encara no s’ha resolt i, bé, ja veurem com es resol. Però, en

canvi Menorca per criteri de prudència no va pressupostar

aquestes bestretes i Formentera no entrava dins el sistema

perquè això és per als consells, diguem, que havien de millorar

la seva posició prèvia al model de finançament i Formentera,

com que la negociació amb la CAIB va ser l’any 2008, no

entrava dins d’aquest mecanisme.

El sentit comú, o la lògica, diria que amb l’aprovació de la

nova Llei de finançament dels consells insulars, de 2014, hauria

d’haver aportat resoldre aquesta situació, cosa que no ha

succeït, i és d’esperar que això succeeixi en els pròxims

exercicis. Hi ha una qüestió molt clara a aclarir, no tant com

això s’ha anat portant al pressupost per part de la comunitat

autònoma sinó determinar en algun moment si les bestretes són

retornables o no, perquè és una qüestió que tothom sap, o

tothom entén que una bestreta és retornable però és una cosa

que la Llei de finançament dels consells insulars no estableix i

que això en el moment en què es resolgui tindrà un efecte molt

evident sobre la tresoreria, sobre aquesta posició deutora i

sobre la tresoreria de cada un dels consells insulars.

Pel que fa al balanç de tresoreria, ens donaria idea de la

disponibilitat de recursos en caixa, el que cada consell té en

caixa, al banc o allà on sigui, -bé, hauria de ser al banc, clar- i

que és diferent el concepte de romanent de tresoreria, açò

també que quedi clar, les existències finals del saldo de

tresoreria serien per a Mallorca l’any 2012, 19 milions d’euros;

per a Menorca, 10 milions d’euros; Eivissa, 3 milions d’euros

i Formentera, 1 milió d’euros. Això vol dir que això és el que

cada un dels consells té en caixa, al banc, allà on sigui, per fer

front a pagaments que puguin sorgir del dia a dia.

Aquesta quantitat. dit així a l’engròs, pot semblar molt

grossa o pot semblar molt petita, però una altra vegada s’ha

d’analitzar en termes relatius, dependent de la grandària que

tengui el consell mateix, 19 milions damunt... Una dada que

podem fer servir és agafar el pressupost d’un any, dividir-lo per

12 i per exemple en el cas del Consell de Mallorca, sense

ampliacions, si dividim el pressupost per 12, necessitaries 28

milions d’euros cada mes. En el cas del Consell de Menorca

6,5; Eivissa 6,7 i en el cas del Consell de Formentera 1,8. Clar,

si aquestes dades les compares amb el que hi ha en caixa el que

ens estaria dient és que si els consells veuen retardats els seus

cobraments per part per exemple de la comunitat autònoma, o

per part de les transferències que els pugui fer l’Estat, açò

voldria dir que no aguantarien ni un mes, no resistirien ni un

mes. És a dir que això va a compte de proveïdors, quan

l’administració continua gastant i no pot pagar, al final va a

compte de proveïdors.

Això també vol dir, o posa de manifest la situació de

dependència financera dels consells insulars en relació als ens

que els financen, que en aquest cas bàsicament són

transferències de l’Estat i de la comunitat autònoma, tot i que

n’hi ha d’altres d’ingressos també. Aleshores en aquest sentit

la pitjor posició en termes relatius correspon al Consell

d’Eivissa, si bé és cert que la situació ha empitjorat per a tots

els consells, excepte el de Mallorca.

Un altre punt de la situació a analitzar és el tema de

l’endeutament dels consells. A dia 31 del 12 del 2012 el deute

viu dels consells era en el cas del Consell de Mallorca 226

milions d’euros; el de Menorca 40; el d’Eivissa 26 i el de

Formentera 11 milions d’euros. En relació al 2011, els consells

de Mallorca, Eivissa i Formentera veuen incrementat el seu

endeutament, sobretot aquest darrer, el de Formentera, que el

va més que duplicar, o sigui passa de 4,5 a 11 milions en un

any, del 2011 al 2012. Mentre que la resta augmenten un 5%

Mallorca; un 7% Eivissa i Menorca cau un 5%. Això pot

semblar una dada positiva, però recordin que Menorca està

molt més endeutada que no per exemple el Consell d’Eivissa.

També destacar que el Consell de Mallorca supera el sostre

d’endeutament permès. Per tant, el Consell de Mallorca quan

hagi de fer una operació financera necessita autorització per

part de l’administració central de l’Estat, si no, no es podrà

endeutar perquè ja es troba en el seu sostre de despesa.

Només una nota en el cas del Consell d’Eivissa que té..., no

és un finançament estàndard, però no deixa de ser endeutament,

una cessió de crèdit per valor d’1,5 milions d’euros. Però bé, és

una quantitat relativament petita.

Un altre dels conceptes financers a destacar és el de l’estalvi

net. La importància de conèixer l’estalvi net és que en cas de

tenir signe negatiu, té com a conseqüència la prohibició de

poder concertar noves operacions d’endeutament a llarg

termini, així com la necessitat que el ple del consell aprovi un

pla de sanejament pel qual s’adoptin mesures de gestió

tributàries, financeres i pressupostàries que permetin ajustar a

zero aquesta magnitud. En aquest sentit la variable d’estalvi net

només presenta signe positiu en els casos dels consells de

Mallorca i Formentera i és negativa en els altres dos, si bé és

cert que només Mallorca i Eivissa milloren la seva posició. Per

dir-ho d’una altra manera, l’estalvi net a Mallorca és de 8

milions d’euros l’any 2012, però té una posició de 8 milions

d’euros l’any 2012 davant un estalvi net negatiu de 28 milions

d’euros l’any 2011. Per tant, la millora és molt significativa. En

el cas de Menorca tenia un estalvi net positiu de 347.000 euro

i passa a -419.000. En el cas d’Eivissa tenia una posició el

2011 de -5 milions d’euros d’estalvi net negatiu i passa a una

posició de -522.000, la qual cosa també vol dir que

experimenta una millora.

En el cas també particular del Consell d’Eivissa, pel que fa

al balanç de situació, s’ha de destacar que, tot i que els

informes de la Sindicatura ho han anat recollint de forma

reiterada des de l’any 2008, segueix sense haver completat el

reflex en els comptes de l’immobilitzat no financer dels

consells d’Eivissa i Formentera, de l’efecte derivat de la

creació d’aquest consell, situació que s’arrossega des de gener

del 2008. És a dir, hi ha un seguit de temes pendents des d’un

punt de vista financer que els consells encara no han resolt.

Addicionalment, en els quatre casos el corresponent a

inventari de béns i drets i la seva relació amb la comptabilitat

segueix presentant algunes deficiències i incidències que es

detallen en els respectius informes i els recordo que això és una
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de les anotacions que també ha fet el Síndic Fernando Toll en

relació als ajuntaments que ha esmentat.

Pel que fa al pressupost i de forma breu, el pressupost del

Consell Insular de Mallorca, diré les xifres inicials i després

diré les definitives, per posar de manifest com canvia un

pressupost durant l’exercici, el pressupost del Consell de

Mallorca l’any 2012 era de 345 milions d’euros; el del Consell

de Menorca era de 78 milions d’euros; el del Consell d’Eivissa

80 i el del Consell de Formentera 21, aquest és el pressupost

inicial. Després, durant tot l’exercici es van anar realitzant

modificacions de crèdit que van fer que en el cas del Consell de

Mallorca el pressupost s’incrementés un 64%; en el cas del

Consell de Menorca un 60%; en el cas del Consell d’Eivissa un

32% i en el cas del Consell de Formentera un 28%. 

Això si recorden la setmana passada quan vaig presentar

l’informe sobre la Universitat, ja vaig posar de manifest que el

pressupost inicial, en els casos que he comentat, no correspon

amb el pressupost definitiu, senzillament perquè aquí hi ha un

tema a tenir en compte que són les incorporacions de romanents

en particular de totes les inversions que estaven previstes fer

que no s’han executat, després hi ha una possibilitat

d’incorporar-les a l’any següent. Només una dada perquè vegin

la situació, com és el cas del Consell Insular de Mallorca, tenia

un pressupost l’any 2012 de 96 milions d’euros de capítol 6, va

passar a 229 milions i en van executar 56. Per tant, açò què vol

dir? Que l’any següent arrossegaran les inversions que tenien

un exercici, les que no han executat, és a dir, arrossegaran

inversions d’exercicis anteriors, de l’exercici immediatament

anterior i la inversió que tindran pressupostada per a aquell

exercici. La qual cosa açò és una bola que en qualque moment

els consells han de fer una reflexió i els ens públics en general,

no només els consells, sobre què han de fer amb aquestes

incorporacions, si en algun moment s’ha de decidir deixar-les

de plantejar o dedicar-les a un altre..., o canviar els objectius o

el que sigui. Això és fàcil de fer en el cas que no sigui

finançament afectat.

De la lectura del pressupost voldria fer només un parell

d’anotacions. Els pressuposts definitius, és a dir, una vegada

han tingut en compte les incorporacions, les modificacions

aquestes que he dit abans, van disminuir. És a dir, el pressupost

del 2012 en relació al 2011 és més petit a tots els consells,

excepte un, que és el de Mallorca que augmenta un 1%, això

dóna idea d’una contenció pressupostària, més aviat d’una

rebaixa pressupostària, excepte un dels consells. En el cas del

Consell de Mallorca, el pressupost definitiu del 12 respecte de

l’11 cau un 13%; el d’Eivissa un 12%; el de Formentera un

41% i en canvi el de Mallorca augmenta un 1%. 

Aquest comentari sobre la relació entre pressupost inicial i

pressupost final ja l’he fet, només dir que es mou entre un 28%

i un 64%. Per tant, són modificacions pressupostàries molt

importants. No crec recordar ara, però el cas de la comunitat

autònoma no hi ha aquest volum d’incorporacions. 

I en tercer lloc, clar, aquestes incorporacions suposadament

el que fan és incorporar un romanent d’exercicis anteriors.

Aleshores per això és important com es fa el càlcul de

romanent d’exercicis anteriors, si teòricament tenim una

possibilitat d’incorporar recursos d’un any a un altre, o

pressuposts d’un any a un altre, però aquest romanent està

sobrevalorat, aleshores podríem tenir l’any següent una

possibilitat de generar despesa, sense tenir el suport de

tresoreria. És a dir, tindríem pressupost, però no tindríem com

pagar. Per tant, el càlcul de romanent és essencial i a cada un

dels informes posam de manifest amb quin volum aquest

romanent de tresoreria s’hauria d’ajustar a la baixa, per evitar

posteriors problemes en el futur.

Només esmentar també que en el cas del consell..., tenir en

compte que a part d’altres entitats dependents i vinculades, a

les dades del pressupost inicial i definitiu del Consell de

Mallorca s’hi incorporen els 138 milions d’euros del pressupost

definitiu de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. Aquestes

dades que he dit de 345 milions d’euros de pressupost inicial

per part del Consell de Mallorca, també integren la part de

l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, que és una entitat per si

mateixa prou important perquè representa més del 25% del

pressupost del Consell de Mallorca i el 90% dels seus ingressos

provenen del Consell de Mallorca.

Pel que fa a ingressos, faré dos comentaris. Un, l’evolució

dels ingressos en valors absoluts. I dos, com tenen l’estructura

d’ingressos cada un dels consells i com ha canviat. Açò seran

els dos comentaris que faré. 

Aleshores en el cas dels ingressos, excepte Mallorca, a la

resta de consells el pes de l’endeutament sobre el total ha

augmentat, en detriment de les transferències. Açò succeeix

perquè d’un any a l’altre, del 2012 al 2011, han caigut les

transferències als consells insulars, amb la qual cosa baixen els

ingressos. També han baixat els ingressos propis, és a dir,

derivats dels recursos propis que tenen els consells insulars. I

en canvi, això fa que l’endeutament hagi augmentat de pes.

Perquè augmenti el pes relatiu de l’endeutament, no fa falta que

augmenti l’endeutament, senzillament baixant els ingressos

d’altres partides ja fa que la part d’endeutament tingui un pes

relatiu més important. 

Però bé, jo diria que és significatiu..., això el que indica és

que els consells cada vegada són més dependents de

finançament amb endeutament. No necessàriament en valors

absoluts, però sí en termes relatius. Perquè es facin una idea,

els recursos propis, el que no ve de transferències d’altres ens

públics, d’altres administracions públiques, en el cas del

Consell Insular de Mallorca representa el 9%, en el cas del de

Menorca el 7%, en el cas del d’Eivissa un 14% i en el cas de

Formentera un 29%. Per tant, el Consell de Formentera és més

dependent, perdó, té més recursos propis que no els altres

consells, per un motiu molt senzill, perquè a part de consell és

ajuntament i per tant els ajuntaments tenen més capacitat

tributària pròpia que no els consells insulars.

Si miram els recursos aliens, en el cas del Consell Insular de

Mallorca seria el 77% provenen de transferències; el Consell de

Menorca un 86%; el cas d’Eivissa un 78% i el cas de

Formentera un 43%. Efectivament, aquestes dades coincideixen

amb les de recursos propis.

Per part de l’endeutament, curiosament el consell més

endeutat és el de Formentera. En el Consell de Formentera el
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deute representa un 27%, mentre que a Mallorca és un 14%;

Menorca un 7% i Eivissa un 9% del total d’ingressos.

Pel que fa a pressupost de despeses. S’ha de dir una cosa i

és que els percentatges d’execució són molt baixos, no superen

el 50%, açò té trampa, no té trampa, però això s’ha d’entendre

com que estam mirant el pressupost definitiu, no el pressupost

inicial; el definitiu incorpora, té en compte les incorporacions

de les inversions a realitzar d’anys anteriors, per tant, quan

mires l’execució no és sobre el pressupost inicial, és sobre el

pressupost definitiu, i no superen el 50%. En el cas de Mallorca

és d’un 48,7% dels crèdits; en el cas de Menorca és un 50%; en

el cas d’Eivissa un 55% i en el cas del Consell de Formentera

un 77%, insistesc, perquè és un municipi, no perquè sigui un

consell. Aquesta dualitat provoca aquestes diferències a les

dades.

Quant als expedients de reconeixement extrajudicial, les

dades són les següents. És a dir, açò són expedients que s’han

tramitat sense, per dir-ho de qualque manera, expedients, allò

que primer ho fas i després muntarem l’expedient, no? Com

que, en general, aquí el que succeeix és que s’ha donat una

prestació, o l’administració ha rebut una prestació, després hi

ha un reconeixement per part de l’administració que aquella

actuació s’ha realitzat. Per tant, per no perjudicar aquell que

l’ha realitzada, o aquell que ha donat el servei, se’l reconeix,

però això no deixa de fer que sigui un acte nul de ple dret. Per

tant, aquí vivim en una situació una mica paradoxal: que

reconeixem que s’ha tramitat malament, és un acte nul, però

s’ha de pagar. Aleshores..., bé després es deriven les

responsabilitats que se’n derivin si es dóna el cas.

En aquest cas, en el cas del 2012, Mallorca presentava els

expedients o els reconeixements extrajudicials de despesa,

pugen a 2,5 milions d’euros en el cas de Mallorca; 1,3 milions

d’euros en el cas de Menorca, 1,8 en el cas d’Eivissa i 613.000

euros en el cas de Formentera. En total són uns 6 milions

d’euros d’expedients que s’han tramitat sense seguir el

procediment adequat i que l’administració s’ha vist obligada a

reconèixer-ho. Això, ara ho diré aquí, però de vegades pot ser

que sigui voluntari i de vegades pot ser que sigui involuntari

que hi hagi un expedient d’aquest tipus.

Aleshores clar, són 6 milions d’euros, comparats amb els

pressuposts que manejam són quantitats relativament petites,

però dóna idea de què la gestió per part dels consells insulars,

i això també succeeix a altres administracions, és francament

millorable, almenys pel que respecte a temes de contractació.

Pel que fa al romanent de tresoreria, que és un tema que he

esmentat de forma recurrent, el romanent de tresoreria per a

despeses generals, no per finançament afectat, sinó per a

despeses generals, ens permet conèixer en quina mesura el

resultat d’execució del pressupost d’un exercici, afectarà els

exercicis futurs. I a tancament del 2012 la situació era la

següent: en el cas del Consell de Mallorca, tenia un romanent

de tresoreria positiu en 54 milions d’euros; el cas de Menorca

el tenia negatiu en 2 milions; el d’Eivissa el tenia positiu en 3,5

i el de Formentera el tenia positiu amb 11 milions. Perquè

vegin els salts que donen, el cas de Mallorca hem passat de

43.000 a 54 milions, per tant, el romanent ha donat un salt molt

gran en un sol exercici. El cas de Menorca ha passat de -6

milions d’euros a -2 milions d’euros, per tant, també ha

millorat. En el cas d’Eivissa ha passat de 226.000 euros a 3,5

milions. I en el cas de Formentera d’1,5 milions d’euros a 11

milions d’euros, per tant, la millora encara és més pronunciada.

Això sí, cal fer èmfasi en què gairebé en tots els casos s’han

observat incidències pel que fa al càlcul correcte del romanent

de tresoreria. Això vol dir que de tenir en compte aquestes

incidències, en la majoria de casos els romanents serien més

petits, amb les implicacions potencials que això comporta en

termes d’atencions de caixa, que és el que he comentat abans,

si això està sobrevalorat, s’està donant la possibilitat que a

l’any següent s’incorporin uns recursos pressupostaris, però no

uns recursos de tresoreria.

Pel que fa al sector públic instrumental, i aquesta és la

darrera anotació que faig, no hi ha canvis destacables, d’un

exercici a un altre no ha canviat l’estructura del sector públic

instrumental de cada un dels consells. De fet, l’únic que

succeeix és que n’hi ha algunes que estan en procés d’extinció,

o estan incloses en les fases del projecte de reestructuració del

sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, això s’ha iniciat, però encara els tràmits no han acabat,

per tant, l’estructura del 2012 segueix sent la mateixa que la del

2011. Només anotar que en el cas del sector públic instrumental

dels consells insulars, s’inclou la Radiotelevisió de Mallorca,

que a 31 de desembre estava en procés de liquidació, però

aquest procés encara no ha acabat. I en el cas dels consells

d’Eivissa i Formentera, encara no s’ha produït l’adaptació dels

ens dependents del sector públic que pertanyien als dos

consells, s’han hagut de separar entre un i l’altre i aquest procés

encara tampoc no ha acabat.

I finalment, esmentar que l’informe emès per la intervenció

del Consell de Mallorca, del Consorci de Gestió Sociosanitari

d’Eivissa, sobre la seva activitat durant els anys 2008 a 2012,

detalla limitacions a l’abast i excepcions de caràcter prou

significatives

Vull acabar dient que en total els informes contenen 25

recomanacions en el cas del consell de Mallorca, 16 en el cas

del consell de Menorca, 25 en el cas d’Eivissa i 23 en el cas de

Formentera. Això, aquestes recomanacions deriven d’haver

detectat certes incidències en els consells, les incidències

serien..., s’han detectat o s’han anotat 114 incidències en el cas

de Mallorca, 72 en el cas de Menorca, 111 en el cas d’Eivissa

i 104 en el cas de Formentera. Per tant, quan trobam

incidències o quan es detecten incidències després es fan les

recomanacions que pertoquen.

I amb això donaria per acabada la meva presentació.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló i Villalonga.

Per tal de formular preguntes i observacions tot seguit

procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de major a

menor, tret del grup al qual pertany la presidència del Govern

el qual intervindrà en darrer lloc, segons l’article 80 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears. El síndic major...,
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a petició del síndic major o d’alguns altres síndics que

l’acompanyen o personal de la Sindicatura pot contestar

globalment totes les preguntes o observacions formulades o bé

contestar individualment després de la intervenció de cada

portaveu.

Per això, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula

l’Hble. Sr. Antoni Camps i Casasnovas...

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i

Villalonga):

Una qüestió més per dir, havíem de presentar dos informes

més, jo també m’he confós quan he començat a presentar jo,

perquè hi falta l’informe del Compte general dels municipis i

després el d’Alaior que és el que ens hem botat, jo pensava

que.... m’he confós un moment, però he començat i no he dit

res.

EL SR. PRESIDENT:

Era un debat dels tres punts conjunts, però reprenem la resta

de punts que queden pendents... Idò endavant.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i

Villalonga):

Bé, aleshores deman que li donem la paraula...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, té la paraula el Sr. Fernando Toll-Messía.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES

DE LES ILLES BALEARS (Fernando Toll-Messía i Gil):

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

vamos a presentar el informe 101/2015 agregado de cuenta

general de entidades locales correspondientes al año 2012, se

aprueba en Sindicatura, en consejo, el 27 de febrero del 2015,

el ponente fue el Sr. Jaume Ribas, síndico del área de auditoria

a ayuntamientos y entidades locales.

No es un examen exhaustivo de cada una de las cuentas que

conforman el agregado de Islas Baleares que han rendido las

entidades locales, sino que es una revisión limitada. Como

comentaba antes el síndico mayor, cada una de las cuentas que

integran el agregado será objeto de informes específicos en su

momento.

Aparte de ese análisis formal de datos que se rinde a través

de la plataforma telemática que compartimos con el Tribunal de

Cuentas, hay una tarea importante también por parte de la

Sindicatura que es la tarea de divulgación, de dar publicidad a

la rendición enunciando aquellos municipios que no han

rendido en plazo, hoy por ejemplo salía en prensa la rendición

de cuentas del ejercicio anterior y quiénes habían cumplido y

quiénes no habían cumplido, y además también posibilitamos

que el ciudadano pueda consultar las últimas cuentas rendidas

de su municipio, de su entidad local a través del portal

rendiciondecuentas.es.

El ámbito subjetivo del informe está integrado por los 67

municipios de Baleares, hay 66 ayuntamientos y un consell

insular, el de Formentera, que es ambas figuras, 7

mancomunidades, la entidad menor local de Palmanyola y

después 66 entidades dependientes de los anteriores, 40

autónomas, 23 mercantiles. En total son 141 entidades.

El primer aspecto que aborda el informe es el de la

rendición de cuentas de estas entidades locales. No solamente

es una exigencia legal, sino que además y básicamente es un

medio para la transparencia de la gestión pública. Hay que

comentar que este año, al igual que el otro año anterior, la

rendición de cuentas ha sido absoluta, del cien por cien,

hablamos del ejercicio 12 que es el que estamos comentando.

Hay que decir que la realizó en plazo, esa es otra cuestión,

la realizó en plazo el 73% de los ayuntamientos frente al 52%

del ejercicio anterior, y el resto de cuentas fueron cerradas el

15 de diciembre, que es la fecha en que se cierra, dijéramos, la

plataforma, dejamos de recibir cuentas y se empieza a elaborar

el informe.

Tan sólo ha habido un ente que no ha presentado la cuenta,

que no la ha rendido, que es un ente... prácticamente en

disolución, estamos tratando de aclarar con los diferentes

alcaldes que integraron la Mancomunidad de Tramuntana quien

tiene información sobre esta cuenta para podernosla rendir, a

fecha de hoy sigue sin rendir.

Hay que decir que la mayoría de las corporaciones locales

incumplen los plazos y, como comentábamos en el... hace un

minuto respecto a una nota de prensa que hoy sacábamos sobre

la rendición de cuentas del 2014, el texto refundido de Ley de

haciendas locales, y al mismo tiempo el artículo 11.2 de nuestra

Ley de la Sindicatura, prevé que se deban de realizar una serie

de fases contables, las que hemos comentado antes, conformar

la cuenta, aprobarla y rendirla, hay un incumplimiento

importante de esas fases, en la evolución de esas fases.

También hay que decir que el 83% de las entidades que se

reflejan en los dos tomos del agregado de la cuenta del 2012 no

aprobaron el presupuesto en plazo, entonces, si el 1 de enero no

está aprobado el presupuesto lo que se hace es que

automáticamente se prorroga el del ejercicio anterior.

El otro día se debatía la cuestión, por ustedes, de qué

actuaciones se pueden hacer con la gente, con los

ayuntamientos, con las entidades que no rinden, ¿qué es lo que

podemos hacer? Bueno, en primer lugar es preciso señalar una

cuestión importante, sobre todo cuando hay cambio de

legislatura y cambian los equipos políticos y los equipos a

veces también técnicos, los alcaldes se pueden encontrar con

que tienen una cuenta general que ellos no la han gestionado,

pero que la tienen que aprobar, entonces es importante que

entiendan que el aprobar esa cuenta no implica ningún tipo de

responsabilidad, es una exigencia legal, hay que aprobarla para

que el órgano de control externo la pueda auditar, pero no son

responsables, ni civil ni penalmente, de la aprobación de la

cuenta, eso es una cuestión fundamental.
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Otra cuestión que se puede hacer con aquellas entidades que

no rinden, ya lo hemos explicado, el artículo 36 de la Ley 2/11,

de economía sostenible, prevé que se puedan retener los pagos

a cuenta que se realizan sobre tributos del Estado. Otra

actuación importante frente aquellos que no rinden es la que

estamos haciendo ahora, es dar cuenta al Parlament y como se

nos comunicó el otro día, el 1 de octubre en Madrid por parte

de la consejera del Tribunal de Cuentas de locales aquellas

entidades que no hayan rendido cuentas a partir del ejercicio

que viene podrán ser llamadas, entre paréntesis, a Madrid para

explicar por qué no han rendido, llamadas a capítulo iba a

decir.

Hay también iniciativas importantes para arrogarse

determinadas competencias de policía, entre comillas, como

decía antes en derecho administrativo, como por ejemplo las

que ha hecho Canarias. Canarias ha aprobado, ha modificado

la Ley de la sindicatura de los cabildos, de las cuentas y han

incluido que a los quince días de haberse producido el

incumplimiento de la rendición, después de las sucesivas

reiteraciones por parte de la Sindicatura solicitando que se

haga, se produce automáticamente una retención del 2% de las

partidas que corresponden al Ayuntamiento que estén en manos

del cabildo por el concepto que sea, convenios, transferencias,

órdenes de pago pendientes de aplicar, etc.

Creo que a parte de los que son medidas punitivas, se

deberán realizar otro tipo de actuaciones para no tener que dar

lugar a eso, es importante el poder tener debates con los

alcaldes, poderles explicar lo que les he explicado a ustedes de

que no genera obligación civil y penal, tener una reunión con

la FELIB para darles una charla sobre cuál es el papel de la

Sindicatura, de qué medios dispone, de qué forma puede

colaborar con ellos.

Después, otra cuestión que me parece muy importante que

es el del Servicio de asistencia técnica que tiene el Consell

Insular de Mallorca, creo que aquí sí que se cumple realmente

esa función política de federalismo, la de acercar la

administración al ciudadano como función social y la función

económica de economías de escala. 

Es un órgano técnico que literalmente rinde la cuenta de

siete municipios porque no tienen medios ni conocimientos

técnicos para hacerlo, el que ese órgano, del cual se jubila

ahora una persona muy importante que durante muchos años se

ha encargado de la rendición de cuentas, sería importante poder

darle más fuerza, a ese órgano, darle más potencia para que

pueda seguir cumpliendo esa federación federalista, quizás

incorporando medios, y ahora me meto dónde no me llaman,

pero es una reflexión que les hago porque me parece que es

muy interesante.

En segundo lugar, el informe presenta una visión muy

interesante sobre el estado económico y financiero del sector

público local de las Islas Baleares. Hay que decir que las

primeras cuestiones a tratar, de por qué esos números salen

como pasaré ya a los comentarios procuraré que de forma más

resumida posible, han tenido impacto en medidas legislativas,

entre comillas, porque han adoptado la forma de decretos leyes,

no de decretos legislativos, y que han tenido una contingencia

y una potencia muy importante en las cuentas de resultados. 

En primer lugar, el Real Decreto Ley 20/2011, que aprueba

los incrementos de IBI, lógicamente los ayuntamientos

disponen de más impuestos directos. Por otra parte están dos

mecanismos muy potentes que se han puesto en marcha que

fueron -estamos en el año 2012, ahora hablo en tiempo presente

del 2012- el 4 y el 7 de 2012, fueron los mecanismos de pago

a proveedores que han insuflado una liquidez importantísima en

las arcas de las entidades locales, y luego otros que algunos

hemos padecido como fue el 20/2012, de supresión de paga

extra.

¿Qué han hecho todos estos mecanismos legislativos?

Bueno, pues, lógicamente, han afectado al circulante y han

insuflado 320 millones de euros en las arcas del agregado de

las 141 entidades locales de Islas Baleares. Ha mejorado la

solvencia, a corto plazo ha habido más liquidez, se ha podido

atender a pagos de proveedores. También como en esta vida

nada es gratis, lógicamente se compensa, ¿no?, y ese mayor

circulante después se compensa con un mayor endeudamiento,

solamente que el flujo es mayor en circulante que en

endeudamiento, en endeudamiento estamos hablando de 350,

perdón en circulante, en endeudamiento hablamos de 260

millones de euros. Esto tiene una consecuencia directa sobre el

resultado económico patrimonial y es que ha habido un ahorro

de 59 millones de euros, como consecuencia de todos esos

mecanismos de ingreso y gasto que hemos estado comentando.

La solvencia, por tanto, a corto de los ayuntamientos ha

sido muy potente, el agregado es positivo en 199 millones de

euros y la solvencia a corto es de un 138%, mejora en 42

puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior. La liquidez

de los ayuntamientos es muy potente, tiene un indicador de

liquidez inmediata del 29% y el endeudamiento se incrementa

en términos absolutos respecto al ejercicio anterior como

consecuencia de las medidas explicadas también en un 24%.

Hay equilibrio presupuestario inicial en los ayuntamientos

de Baleares. El texto refundido de la Ley de haciendas locales

establece, de una forma similar a lo que comentaba el síndico

mayor con otras entidades, que los presupuestos iniciales se

tienen que aprobar sin déficit y además los recursos que

procedan de capital no se pueden aplicar a gasto corriente.

En resumen, esos ingresos presupuestarios de capítulo 1 a

capítulo 5 han bastado para cubrir los gastos de capítulo 1 a

capítulo 5 de 138 entidades de las 141, tan solo tres no

presentan equilibrio presupuestario que han sido Ariany,

Estellencs i Fornalutx. El ahorro bruto también ha sido positivo

lógicamente y la estabilidad presupuestaria que -como

comentaba el síndico- parte de cálculos realizados por el

ayuntamiento y algunos ajustes o estudios que se han hecho

desde la Sindicatura, pero que asumimos con cierto riesgo,

arroja que el saldo financiero y no financiero también es

positivo.

La liquidación presupuestaria, de acuerdo con todo lo

explicado anteriormente, reflejo de ingresos y gastos, pues

arroja un resultado positivo también de 283 millones de euros

que después de hacer los ajustes pertinentes se queda en 307,

por los impactos lógicamente de las medidas de los reales

decretos leyes antes comentados.
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En remanente de tesorería con el cual se está incidiendo

mucho hoy, porque es una partida fundamental para aquellos

que hemos estado en Hacienda, es positiva, quedó en 502

millones de euros, se incrementó respectivamente del ejercicio

anterior casi se dobló porque estaba en 235 millones de euros,

en el cuadro 85 del tomo 1, está muy, muy bien explicado.

También el remanente de tesorería para gastos generales

arroja un resultado de 220 millones de euros porque quitamos

saldos de dudoso cobro, quitamos lo que está en la (...)

pendiente de aplicar al presupuesto y quitamos aquellos

excesos de financiación afectada para proyectos básicamente de

capítulos 6 y 7 y arroja esta magnitud.

Tan solo el Ayuntamiento de Llucmajor tenía un remanente

de tesorería negativo y entonces, claro, lógicamente al tener ese

remanente cae de pleno en lo que especifica el artículo 193 del

texto refundido de haciendas locales, es decir, ¿qué tenemos

que hacer si tenemos un remanente negativo en tesorería?

Bueno, esta ley lo que te va dando es ordinalmente

posibilidades, la primera de ellas: reducir gastos, lógicamente;

la segunda: si no puedes hacer la anterior, concierta

operaciones de créditos por el importe del déficit, y en tercer

lugar, pues el ejercicio siguiente presupuesta con superávit, eso

es muy fácil de decir.

¿Qué magnitudes podemos comentar? Por ejemplo,

promedio para cobrar que han tenido proveedores, ha sido de

cien días, ustedes saben que la Ley 3/2004, de morosidad, pues

te está hablando de que las administraciones públicas a partir

del trece ya tienen que pagar en treinta días, bueno, sí, es un

brindis al sol, ese plazo realmente es muy difícil de cumplir,

pero un plazo medio de cien días está bien, por lo que ha

habido esos años de crisis en cuanto a decalaje de pagos a

proveedores soportando o (...) el balance de la forma que

comentaba el síndico.

La presión fiscal ha sido de 938 euros por habitante, es

decir, si cogemos ingresos directos más ingresos indirectos y

una parte, un porcentaje de los ingresos que proceden referidos

del Estado y los dividimos por el número de habitantes que hay

en Baleares, supone que cada uno hemos soportado, de acuerdo

con este agregado, esos 938 euros, claro, es en términos

absolutos, no es así evidentemente.

¿Cuánto se destina de ese dinero a servicios al ciudadano?

785, pero por el contrario le reclaman por vía impositiva 941,

con lo cual hay un decalaje de no retorno a los ciudadanos de

196 euros. La prioridad de los ayuntamientos en Baleares,

lógicamente, en un 45,4% son los servicios públicos básicos, en

la página 62 hay un cuadro muy bueno también; hay 33

ayuntamientos que han tenido reconocimientos extrajudiciales

de crédito, el síndico mayor ha explicado cuál es la figura y tan

solo añadir a su explicación, porque era muy buena, que esto se

hace por la teoría del enriquecimiento injusto, si tu me prestas

un servicio, yo no he hecho el expediente porque lo he hecho

mal, lo que no puedo hacer es enriquecerme a tu costa, es decir

te tengo que pagar aunque sea un acto nulo de pleno derecho,

aunque se puedan derivar responsabilidades de acuerdo con el

régimen jurídico hacia el que por dolo o negligencia la haya

causado, etc.

A nivel agregado, mancomunidades y organismos

autónomos representan respectivamente un 0,9 y un 6,2% de

las obligaciones reconocidas por el ayuntamiento, con lo que se

demuestra que su nivel de actividad es reducidísimo, las

mercantiles un poquito más, es un 23,5%.

El siguiente apartado del informe resume las incidencias en

cuentas anuales que se detectan, la mayoría de ellas

automáticamente, a través de la plataforma de intercambio de

datos; en el tomo II figuran las incidencias, hay una ficha por

cada ayuntamiento explicando en qué no han rendido bien o

qué cuestiones se tendrían que haber subsanado.

Entre las incidencias más importantes, desde mi punto de

vista, hay dos: la primera es decir que no todas las memorias

reúnen toda la información que la instrucción de contabilidad

nacional exige, básicamente presupuesto cerrado, presupuesto

de ejercicios posteriores, estamos hablando básicamente de

gastos plurianuales, gastos con financiación afectada,

remanente de tesorería, endeudamiento, subvenciones

concedidas, cesiones de derecho de crédito junto con sus

convenios, etc.

Y en segundo lugar, hay 54 ayuntamientos, que son casi el

81% del total, que presentan incidencias, puesto que no

adjuntan información referida a la tesorería al cierre del

ejercicio. Es básico que se certifiquen los saldos contables, que

se circularicen y se certifiquen, y que si hay discrepancias entre

saldos contables y saldos circularizados pues, en su caso, se

explican.

El informe también incluye otro apartado importante que es

el referido a actividad contractual, los ayuntamientos y

entidades locales a través de la plataforma nos hacen llegar una

relación anual de los contratos que han realizado, a partir del

2016 se irán incorporando también una especie de extracto de

expediente, todavía no se ha acordado con el Tribunal de

Cuentas cuál será su formato porque ellos proponen uno que

desde... bueno, en opinión de muchos de nosotros es un rosario

de difícil cumplimiento, es básico que se refiera a una serie de

puntos que no les dé demasiado trabajo a los ayuntamientos

pero que, de otra parte, refleje cuál es la vida del contrato y su

ejecución, está pendiente de cerrar, estamos trabajando en su

instrucción todavía.

64 corporaciones locales que representan un 92% del

agregado de las entidades que hemos referido nos han hecho

llegar los contratos, en total son 323 contratos los realizados en

2012 por las entidades locales, por el agregado que

presentamos aquí.

Los más importantes, lógicamente, tratándose de entidades

locales son los contratos de servicios, representan en conjunto

el 44% de los que han hecho los ayuntamientos. Y en cuanto a

volumen de negocio, en cuanto a cifra, lógicamente, los más

importantes son los de obras, tienen un 34% del total de

importes de los contratos formalizados. El procedimiento de

contratación habitual, más habitual, felizmente ha sido el

abierto, y por el número de contratos en primer lugar ha sido el

de criterios múltiples, es decir, no solamente la antigua subasta

o criterio crematístico en dinero, sino otros criterios de

adjudicación con metodología de trabajo, etc., que han
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supuesto un 46% y en segundo lugar los negociados sin

publicidad, con un 40%.

El apartado sexto del informe -ya me queda muy poquito-

hace referencia a las conclusiones que se extraen de esta

revisión limitada, porque como hemos dicho los ayuntamientos

son objeto de un informe específico a lo largo de la vida, de su

existencia y a lo largo de la existencia de la Sindicatura desde

el año 2004. 

Para concluir comentaré las nueve recomendaciones; más

que las nueve les voy a destacar algunas de ellas, para no ser

pesado, las más importantes: cumplir (...) formales, lo que

comentábamos, ¿no?, que la Intervención forme la cuenta entre

el 15 de mayo y el 1 de junio, que la apruebe el pleno antes del

1 de octubre y que se nos rinda a la Sindicatura antes del 15 de

octubre, y que después la pongan en el portal del ciudadano

para que éste pueda consultar cuáles son los datos que quiere

o son los que tienen esta información sobre el dinero que ha

destinado a pagar los tributos que su municipio le gestiona. Es

una recomendación muy importante evitar prórroga

presupuestaria. Esmerar a la hora de hacer una previsión de

ingresos, los ingresos siempre son una previsión contable, de

tal forma que evitemos ese número tan elevado de

modificaciones de crédito que en la práctica las

administraciones públicas solemos hacer. Evitar también la

aprobación excesiva que sea ceder reconocimientos

extrajudiciales de crédito porque la ley prevé que es un

mecanismo extraordinario, no de recurso diario. Estimar muy

cuidadosamente los importes de difícil recaudación, porque

sabemos que disminuyen los remanentes de tesorería, y

simultáneamente dotar la correspondiente (...) por insolvencias.

Y otra cuestión importante, como es evaluar periódicamente la

sostenibilidad económico-financiera del ente, calculando un

resultado estructural que pueda arrojar a 31 de diciembre y

actuar en consecuencia, bien reduciendo los gastos o bien

incrementando los ingresos habituales. La última

recomendación que hace la Sindicatura es analizar la necesidad

de la existencia de aquellos organismos autónomos o

mercantiles inoperantes o con un nivel de actividad muy

reducido.

Finalmente en nombre de la Sindicatura quiero agradecer el

trabajo que se realiza desde las corporaciones locales para

rendir la cuenta, en el 2012 la rindieron al cien por cien, y no

es fácil, los interventores van apurados de trabajo, y quiero

comentarles que próximamente esperamos poder presentar el

informe del consolidado de la cuenta del 2013, que está

avanzadísimo, le falta prácticamente nada, y la rendición de

cuentas generales del 14.

Muchas gracias por su atención.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Toll-Messía. Si vol pot seguir amb el punt

número 3, que era referent a l’ajuntament d’Alaior.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES

DE LES ILLES BALEARS (Fernando Toll-Messía i Gil):

El darrer, sí, aquest serà més ràpid. Bien, este es un

informe de la contratación administrativa del Ayuntamiento de

Alaior. En este caso la iniciativa no partió de la Sindicatura, es

una iniciativa que parte de la Comisión de Hacienda y

Presupuestos a raíz de un escrito presentado por el

Ayuntamiento de Alaior. El acuerdo que adopta esta comisión

de Presupuestos del 11 de junio del 13 es instar a la Sindicatura

de Cuentas de las Illes Balears a revisar contratos

administrativos locales del Ayuntamiento de Alaior. Es por

tanto un informe específico y exclusivamente de legalidad, no

analizamos, no se analiza cuenta general. El objetivo, por tanto,

es fiscalizar si estos contratos, básicamente de obras, se

adecuan a la legislación del sector público, a la contabilidad del

sector público vigente en cada momento. Claro, es que además

aquí nos pilla a caballo de dos leyes. 

El ámbito (...) por tanto, son 17 expediente de contratación,

que se indican textualmente en el acuerdo del Ayuntamiento en

pleno de Alaior, 16 son de obras y 1 de servicios. 15 de esos

contratos fueron licitados entre 2008 i 2010, y corresponden a

reconocimientos extrajudiciales de crédito. 

Los resultados más significativos de estos contratos -no se

los paso a enumerar para no hacerles pesada mi exposición,

están reflejados en el informe, son 17 expedientes que constan

además en la página 17 del informe-, las cuestiones más

importantes que pone de manifiesto la Sindicatura es que en 2

expedientes de ellos, que son el refuerzo del pavimento del

campo de fútbol de Cala en Porter y las pluviales de la carretera

Nova-Bassa Rotja, es que se ha prescindido totalmente y

absolutamente del procedimiento establecido para ello. Son

reconocimientos extrajudiciales de crédito que se realizan en el

14 respecto a expedientes contratados verbalmente de 2005 a

2007. Son dos contrataciones verbales; una, el expediente 15,

un concejal verbalmente contrata pavimentar un campo de

fútbol, y el proveedor presenta una factura de 16.000 euros;

hablamos de reconocimiento extrajudicial, el ayuntamiento de

niega, lógicamente, hay un proceso de dimes y diretes, y acaba

en un recurso de reposición. Al final, con los informes

favorables de la Intervención, se abona, pero de esos 16.000 se

abonan 9.000. El segundo expediente es el 17, otra contratación

verbal, esta de un importe mucho más importante, a la

concesionaria del servicio de agua potable, y se le encarga que

haga unas pluviales. El ayuntamiento lo que hace, perdón, la

concesionaria, que no dispone ni siquiera de la clasificación de

contratista de obras, lógicamente lo que hace es acudir a un

tercero, lo contrata y pasa lo mismo: el ayuntamiento no puede

proceder al pago de esas obras porque es un reconocimiento

(...) extrajudicial, está contratado verbalmente, dimes i diretes,

recurso de reposición, y finalmente se abonan 81.000 de los

91.000, perdón, de los 96.000 euros reclamados por el

adjudicatario del contrato. No volveré a incidir en lo que es un

reconocimiento extrajudicial de crédito porque se ha explicado

en dos ocasiones y no les quiero dar la lata. 

Otra cuestión importante que se pone de relieve en esta

fiscalización -no es tan contingente como la anterior pero

también es importante- es que hay dos expedientes, que son el

5 y el 6, reformas interiores y mejoras estructurales de la sala
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multifuncional del espacio cultural de San Diego, en los que

también hay un claro fraccionamiento del contrato. En este caso

hay un único proyecto técnico para los expedientes, en los que

no se justifica su licitación por separado; de hecho toda la

documentación de ejecución del gasto (...) facturas son únicas,

no distinguen entre los dos expedientes, el acta de recepción es

única, la certificación final de obra es única, y además en la

factura las especificaciones no distinguen qué parte

corresponde a un expediente o a otro. Entonces era un

fraccionamiento.

Hay otros dos expedientes, el de la Escuela de adultos, (...)

Escuela de adultos de Alaior, y una rehabilitación urbana del

camino de Alaior, en el cual el pliego de cláusulas no establece

las fórmulas que permiten cuantificar los criterios de

adjudicación. O sea, en todo pliego hay dos cuestiones, una que

son los criterios de adjudicación, como vamos a adjudicar este

expediente por precio, metodología de trabajo..., los que sean;

y lo otro, que es muy importante, es cómo se evalúa y cómo se

calcula cada uno de esos criterios. Esta es la parte que ha

fallado en este expediente. Otra cuestión es que no se puede

acreditar, porque el perfil del contratante, el Ayuntamiento de

Alaior, en aquel momento no se podía acreditar, en qué

momento se había colgado la información para dar difusión de

ese contrato. En ninguno de los expedientes fiscalizados

tampoco consta el informe de fiscalización previa de

conformidad, ni tampoco el informe jurídico del secretario del

ayuntamiento.

Y por último hay cuatro expedientes, el 7, que es la reforma

interior de la sala multifuncional que hemos comentado, la de

San Diego; el de rehabilitación de la calle Ciutadella de Alaior,

la reurbanización de Porrassar Vell y carrer Ample, y el

embellecimiento de la avenida del Pare Huguet, en los cuales

se modifica el proyecto sin que conste el modificado del

contrato, no está tramitado. 

Bien, el resto de incidencias, que son muchos menos

significativas que las que les hemos comentado de los

expedientes que se han fiscalizado, que constan en el apartado

segundo, lo que arrojan és que la normativa del ayuntamiento

(...) contratación se adecua a la legalidad. En este informe no

se hacen recomendaciones, ya que el objeto del mismo era

únicamente estudiar, fiscalizar, si en su tramitación se habían

adecuado a la ley vigente en cada momento.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Toll-Messía. Passam ara a formular preguntes

o observacions per part dels grups parlamentaris sobre les

consideracions fetes abans. 

Té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Sr.

Antoni Camps i Casasnovas, per un temps de quinze minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Esper no esgotar els quinze

minuts. Volem agrair la presència avui dels síndics, i agrair-los

molt especialment les seves explicacions, que han estat

certament molt didàctiques, que han contribuït a donar llum un

poc també a tots els informes.

I primer de tot m’agradaria destacar l’informe sobre les

entitats locals, els comptes de les entitats locals. Crec que es

demostra que les entitats locals han fet un gran esforç, un grans

esforç, primer, per millorar la seva situació econòmica del

mateix ajuntament i de l’entitat local, i per altra banda també

han fet un esforç per millorar el rendiment de comptes, que

com molt bé ha dit un 73% ho ha fet en termini, cosa que l’any

2008 -també ho posa a l’informe- era només el 5,6%. Per tant

s’ha de destacar aquesta qüestió.

També m’agradaria destacar una altra qüestió a què ha fet

referència el síndic major, que és el tema de les bestretes. Jo

record que era l’any 2007 quan s’havia de reformar la Llei de

finançament dels consells insulars. No es va reformar en

aquells moments, en el 2007, i es va establir un sistema de

bestretes, de bestretes extrapressupostàries. Clar, no estaven

incloses en el que era pròpiament dit el pressupost. I què va

passar?, que com que ja és mal de fer complir amb el

pressupost, amb les partides que surten en el pressupost, ja ens

podem imaginar que les partides que no surten al pressupost,

que són extrapressupostàries, idò són més difícils de complir,

i va passar que aproximadament l’any 2010 es van deixar de

pagar aquestes bestretes. Per tant hi ha una acumulació -2010,

2011, 2012, 2013- fins que es va fer la nova llei de finançament

dels consells insulars. Clar, una qüestió seria -i faig la pregunta

al síndic major- què feim amb aquestes bestretes; es poden

exigir aquestes bestretes?, els consells insulars poden exigir

judicialment, si fos el cas, aquestes bestretes que certament els

deu el Govern?, perquè nosaltres consideram..., bé, i de fet

sempre així ho havíem dit, que s’havien de pagar, era un

reconeixement, i sortia al text articulat dels pressupostos la

darrera legislatura que hi havia aquestes bestretes; per tant

consideram que s’han de pagar. Evidentment, com es paguen,

de quina manera es paguen, quan són partides

extrapressupostàries. Açò és una qüestió.

Quant al tema de contractes crec que el cas d’Alaior és un

cas que jo consideraria molt greu, és a dir, que hi hagi dues

obres contractades de forma verbal, que hi hagi fraccionaments

de contractes, que hi hagi una manca de control per part de

l’ajuntament sobre el compliment dels contractes -i fa

referència sobretot especialment a aquelles obres finançades

amb els fons dels plans E-; o que hi hagi un descontrol i manca

de rigor en la contractació, manca de documentació exigible; o

que hi hagi incidències constants en la redacció dels plecs de

clàusules administratives. És a dir, el Sr. Toll-Messía ho deia

molt bé, a molts de..., de les... -ara no em sortirà la paraula- les

clàusules administratives, els plecs de clàusules administratives,

no surt com es fa o quins són els criteris objectius i subjectius

que s’han de tenir en compte per tal de donar una obra a un o

un altre. Hi ha una sèrie de qüestions que posen en qüestió si

realment aquests contractes estan ben donats o no. Per tant creu

la Sindicatura de Comptes, o què hauríem de fer en aquest cas

claríssim que no s’ha complit la legalitat?, casos claríssims en

què no hi ha el compliment d’aquest principi de legalitat que

demanam a totes les administracions. El cas de l’Ajuntament

d’Alaior és un cas claríssim que no s’han complert totes

aquestes qüestions.
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Distint és, per exemple, el cas de l’Ajuntament d’Inca, que

jo ho he apuntat aquí, i el Sr. Toll-Messía deia que cumple

sobradamente los principios de legalidad. És a dir, quan un

ajuntament... No sé...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Eh? Bueno..., habrá quedado grabado, lo sabremos. En

cualquier caso mi pregunta es, cuando un ayuntamiento no

cumple ya no con las recomendaciones de la Sindicatura de

Cuentas, que esto pues se cumplen muy a la ligera, cuando ya

no cumplen la legalidad, ¿qué tendría que hacer esta comisión

de Hacienda hoy con estas cuestiones?, ¿qué tendría que hacer

el Govern o qué tendría que hacer el propio ayuntamiento en

estas cuestiones? Esto es lo que me gustaría un poco conocer.

I després una altra qüestió que també m’agradaria esmentar

avui aquí és el tema -i ho deia també el Sr. Toll-Messía- de com

feim el seguiment de les recomanacions que fa la Sindicatura

de Comptes, i què feim en aquells ajuntaments que no

compleixen aquestes recomanacions, i ho deia: retenció de

pagaments a compte, tal, que em sembla una bona idea.

Hauríem d’establir aquí, en el Parlament, alguna modificació

normativa que pogués incidir en aquesta qüestió? Tal vegada

entre tots ens podríem plantejar si ens convé fer una

modificació legislativa a fi que poc a poc totes aquestes

entitats, tots els ajuntaments, tots els consells insulars, vagin

poc a poc complint aquestes recomanacions, amb un període de

temps d’adaptació o el que sigui. Tot açò ens ho hauríem de

plantejar seriosament, perquè jo crec que tot el que vagi en

benefici de la transparència, el que vagi en benefici de poc a

poc anar confluint tots els comptes generals, especialment, en

una sèrie de criteris objectius, que lògicament marca la

Sindicatura de Comptes, jo crec que tot açò és positiu.

I açò és tot el que jo volia avui, de moment, comentar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. La Sindicatura de Comptes pot

contestar globalment o bé individualment. Contestaran

globalment? D’acord.

Idò en aquest cas té la paraula, pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, l’Hble. Sra. Laura Camargo i Fernández.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui em toca fer (...) perquè

el meu company ha hagut de partir a una reunió.

Sí, tinc algunes notes que m’ha deixat el diputat Salvador

Aguilera i algunes altres que havia jo pres, també. Bé, a títol de

curiositat, també aquesta mateixa que ha plantejat el Sr. Camps

sobre què es pot fer amb els ajuntaments que no compleixen els

objectius marcats, i pensava en el de la comunitat de Madrid,

amb un deute que quan parlàvem de deute és de 15.000

milions, de 15 milions, recordava els més de 5.000 milions que

té la comunitat de Madrid, i pensava que això són paraules

majors al costat del que tenim aquí. Però, bé, a banda d’aquesta

qüestió de si hi ha recomanacions que es puguin fer en aquesta

línia, també el diputat Aguilera m’ha deixat aquí una

observació sobre la qüestió que l’informe sigui de 2010,

l’informe que s’ha presentat de l’Ajuntament d’Inca, i el

decalatge que hi ha entre els cinc anys que han passat des de

llavors i el que s’ha produït durant aquest temps, i si es podria

agilitar, però ja ens han explicat abans, també, que tot això

depèn d’una qüestió que no està directament lligada a la

Sindicatura de Comptes, que és tenir tots els documents

necessaris per poder fer les auditories.

També aquí, a les notes que el Sr. Aguilera m’ha deixat, ha

apuntat que hi havia tres pàgines de recomanacions a l’informe

de l’Ajuntament d’Inca, i si és normal aquest volum de

recomanacions quan normalment estan presentant unes quantes

línies, si és normal que hi hagi tantes recomanacions en un

informe sobre un ajuntament.

Quant als consells, cridava l’atenció de les quantitats

pendents de cobrament, i també el fet que hi hagi..., es parlava

de més de 300 milions, i també hi havia una qüestió de temes

pendents des de l’any 2008, i si es podia explicar exactament

a què es refereix això de temes pendents de l’any 2008, que és

una qüestió que ha sortit al relat de l’informe que s’ha

presentat. També la qüestió de la dependència de la CAIB, si

amb la Llei de consells es podria reduir aquesta dependència,

si hi hauria alguna manera que la dependència fos menor.

També hi havia una pregunta relativa a com es poden reduir els

expedients extrajudicials tant als consells com als ajuntaments,

si hi ha alguna manera, alguna recomanació per reduir aquests

expedients. I, res, jo també tenia apuntat pel meu compte la

qüestió de les bestretes, que ja s’ha esmentat abans també per

part del Sr. Camps, sobre si són o no retornables, i de què

dependria que ho fossin, de què depèn que aquestes bestretes

siguin o no retornables, i quina és la quantitat de la qual

parlem, si s’hi podria fer-hi front o és una qüestió absolutament

inassolible, que imagín que ho és, que no es pot assolir, que no

s’hi pot fer front en aquests moments. 

D’una altra banda.., perdonau un moment, perquè com que

no pensava que havia d’intervenir..., sí, s’ha reconegut que...

bé, això està lligat al que deia abans, al que demanava al

principi de tot, que no s’ha tramitat..., que hi ha tràmits que no

s’han fet bé, però que s’han de pagar igualment, si això..., bé,

per què si no s’ha tramitat, si s’han tramitat malament, si s’han

fet tràmits que no compleixen no sé si exactament la llei, però

sí el que s’havia establert si s’han de fer els pagaments o no.

I sobre el tema de la reducció del sector instrumental, això

ja es va parlar l’altre dia, només si es pot fer algun petit apunt

respecte de com s’està plantejant aquesta reducció del sector

instrumental, quina és la línia plantejada per la Sindicatura de

Comptes perquè això, des del nostre grup parlamentari, també

és una de les qüestions polítiques dins l’administració pública

més importants per tal també de reduir despeses.

Tenia aquí alguna cosa més apuntada, però com que són...,

sí, tenia un dubte respecte de la qüestió de l’endeutament dels

consells i del fet que Formentera fos la que més recursos pot

recaptar perquè té recursos propis, atès que té el consell i

ajuntament, però és la més endeutada, si es pot donar una breu

explicació del perquè. I res més, per la meva part. Moltes

gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per

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

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, president. Una vegada més, vull donar les

gràcies als síndics per comparèixer aquí a explicar crec que

amb un detall suficient aquests informes que sabem que són

molt extensos, però almanco ens fan..., ens heu fet unes

pinzellades del més important, que és d’agrair.

La veritat és que, havent estat aquests darrers anys dins

l’Administració municipal, en moltes coses he tengut un déjà

vu de situacions viscudes i més que preguntes, sí que voldria fer

algunes valoracions.

Respecte a l’Ajuntament d’Alaior, evidentment es tracta

d’actuacions reprovables, que els puc dir que hem viscut

aquesta darrera legislatura, per exemple, a l’Ajuntament de

Santa Margalida pagant sentències de 240.000 euros i de

80.000 de feines encomanades verbalment. L’administració es

troba que una determinada persona ha encomanat una feina

verbalment, asfaltar un carrer, el que sigui, baldament trobi que

no s’ha de pagar al final això s’ha de pagar, perquè és una feina

que s’ha encomanat. Evidentment, què s’ha de fer? Idò, hi ha

d’haver una valoració per part d’un tècnic que valori que

realment, el que es diu el límit de l’enriquiment injust, que

valori que realment el que es paga és el valor del que s’ha fet.

Però són situacions que crec que al llarg de la història s’han

produït molt i confiï que sigui una pràctica cada vegada en

retrocés a l’administració i que ara a les administracions no es

viuen les situacions que es vivien fa deu anys, que és el que

conec jo, en què es realitzaven les coses prou a la torera, per

dir-ho de qualque manera.

Respecte a les... el Sr. Camps ha dit que troba que allò

d’Inca, les subvencions, no és tan greu. Bé, en temes de

subvencions, qui ara és el president del Consell de Mallorca,

que era batle d’Esporles, el varen fer córrer per unes

subvencions que al final estaven ben donades, i el varen fer

córrer. Vull dir que el tema de les subvencions també... hi va

haver un alAlot que va dormir tota Pasqua a la presó per un tema

de subvencions, que al final no ha estat res, però vull dir que no

és anodí el tema de les subvencions. 

També, des d’un punt de vista d’un ajuntament amb uns

recursos limitats, està clar que s’ha d’avançar cap a un model

d’evitar les subvencions nominatives. Els puc dir que, per

exemple, a l’Ajuntament de Santa Margalida a l’any 2011 es

donaven 125.000 euros de subvencions, el cent per cent

nominatives, i varen passar a un model de donar-les amb

convocatòries i els funcionaris de l’ajuntament em demanaven

per favor que tornàssim a fer-les nominatives perquè era un

volum de feina per donar quatre subvencions a l’Associació de

tercera edat, al club de futbol del municipi..., vull dir que són

qüestions que són... els ajuntaments moltes de vegades no estan

preparats per a la càrrega de feina que suposa tota la tramitació

correctament dels expedients.

Ha sortit diverses vegades el tema dels reconeixements

d’extrajudicials i no s’ha fet referència... de vegades hi ha

qüestions tan simples com..., que suposen que no sigui cap

procediment, simplement que la factura no arribi al moment

que toca. Per exemple, un exemple, la factura de TIRME que

presenta cada mes a l’ajuntament, la factura del mes de

desembre, de 80.000 euros, 80, 90.000 euros es presentava a

mitjans de gener al registre d’entrada, a la Intervenció de

l’ajuntament, doncs aquesta factura és de desembre de l’any

anterior, per tant, no la podem pagar en els pressuposts, per

tant, hem de tramitar un reconeixement extrajudicial. Moltes

vegades hi ha una quantitat important de despeses que van a

requeriment extrajudicial per mor que es facturen a una data...,

dins el gener, vull dir, això és una situació que entenc que hi

pot haver ajuntaments que tenguin interventors més..., en

aquest sentit que vagin més a retxa i que si una cosa es presenta

al gener, (...) ja va així, i d’altres que si es presenta al gener li

posaran un segell que posi 30 de desembre i això són situacions

també que moltes vegades es produeixen o per exemple, el fet

que per petits proveïdors de coses puntuals que puguin

necessitar una brigada d’obres o això, de vegades es vagi a una

comunitat de béns. Les comunitats de béns no poden contractar

amb l’Administració, per tant, hi ha determinats interventors

que quan hi ha una factura de dos euros d’una comunitat de

béns, doncs això ha d’anar a un reconeixement extrajudicial

perquè és una comunitat de béns i no pot contractar amb

l’Administració. Vull dir que de vegades sembla que si hi ha

200.000 euros de reconeixement extrajudicial sembla que s’han

fet 200.000 euros de contractacions irregulars, quan de vegades

no és així.

I una darrera valoració sobre el tema del global dels

ajuntaments, el 2012 va ser un any prou peculiar per totes les

coses que s’han exposat, el tema de la normativa de l’IBI,

home, evidentment hi va haver un augment important de

liquidesa, però a costa també dels ciutadans amb un augment

important de l’IBI que, a més, va rompre una regla de fins ara

que era que l’Estat posava el valor cadastral i l’ajuntament

posava el tipus i es va anar a un sistema en què es va anulAlar la

possibilitat de l’ajuntament d’establir el tipus i obligava a

imposar un tipus augmentat en un 10%, mentre no hi hagués un

increment del valor cadastral. 

També en el mecanisme de pagament a proveïdors es va

obligar a subscriure uns crèdits que varen provocar liquidesa,

però també varen provocar uns deutes que en aquells moments

aquells mecanismes no estaven a un 1% d’interès precisament,

sinó que estaven a un 6 o un 7%.

Res més, això eren les valoracions que volia fer i agrair-los

una vegada més la feina que fan.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus i Darder. Passam a la intervenció 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. Abans de començar la meva

intervenció m’agradaria recordar el que ja vaig recordar
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dimarts passat i és que sempre que hi hagi un indici de delicte

per part de..., que evidentment el detecti la Sindicatura, està

obligat a enviar-lo a Fiscalia. Partint d’aquesta base,

definitivament el Sr. Camps i jo no hem llegit els mateixos

informes, no els hem llegit igual, perquè jo de la lectura del

d’Inca i del d’Alaior arrib a una conclusió que és diametralment

oposada a la que arriba el Sr. Camps. 

A l’Ajuntament d’Alaior és cert que la contractació, després

faré una reflexió de la contractació de l’administració local que

crec que mereix un capítol apart, però és vera que de 16

expedients s’han detectat 9 incidències, algunes més

significatives que altres, és cert, però de l’Ajuntament d’Inca

s’han detectat 10 excepcions de compliment de la legalitat, és

a dir, ilAlegalitats, amb major o menor incidència, però alguna,

Sr. Camps, jo no sé si les ha llegit, a cap dels 16 expedients

fiscalitzats no consta informe de fiscalització, no hi és: un que

havia de ser regularització harmonitzada, per tant publicitat

europea, no li varen treure, manca de publicitat.

“No estableix en claredat el mètode per valorar els criteris

que serviran de base per a l’adjudicació”, són les mateixes que

a Alaior, són les mateixes. Vull dir, no consta la formalització

del contracte, això pot ser que sigui un contracte verbal? Podria

ser. No hi ha l’acta de recepció, ben igual que a Alaior. “La

relació de contractes menors no és exhaustiva”, ben igual. Hi

ha 5 expedients dels 17 -5 expedients- en els quals “es posa de

manifest el fraccionament no admès de l’objecte del contracte”,

igual que a Alaior. Però vostè no ho ha llegit això. I finalment

hi ha 174 operacions de reconeixement d’obligació

contractades amb comunitats de béns que no tenen personalitat

jurídica, per tant, no es poden contractar.

Què vull dir amb això? Jo hi veig una corrupció darrera

aquesta contractació? No, no, però tampoc no la veig perquè no

ho diu darrera Ajuntament d’Alaior. És més, si dimarts passat

vostè lloava l’informe d’auditoria de l’ib-salut dient que havien

aconseguit la fiscalització prèvia per a despeses majors de

500.000 euros, quan ni tan sols la Sindicatura no s’havia atrevit

a emetre l’informe, ni tan sols la Sindicatura no havia dit que

les irregularitats eren tan grans que no podia emetre l’informe,

com és capaç vostè, després que la Sindicatura hagi analitzat,

estudiat tots els documents de l’Ajuntament d’Alaior, i no hagi

detectat aquest indici de delicte, com és capaç vostè, amb la

lectura d’aquest informe, de veure’n? Com és possible? És que

no té cap sentit, és a dir, quin és el problema?...

Perdó...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover, em permet una apreciació...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Seria convenient que es dirigís al síndic major en aquest

primer torn, abans d’entrar a la discussió...,

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Ara faré la reflexió final, faré la reflexió final, però...

EL SR. PRESIDENT:

...amb un altre grup parlamentari.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sí, sí, cap emperò. La reflexió final quina és? És que la

Sindicatura, per primera vegada -per primera vegada- comença

a fiscalitzar la contractació administrativa dels ajuntaments. Els

ajuntaments, com s’ha dit aquí per part dels síndics, tenen els

mitjans que tenen i realment la contractació a qualsevol

ajuntament al qual es vagi i es fiscalitzi, jo estic, perquè ho

conec, estic en disposició d’afirmar que a qualsevol sortirà el

90% de les irregularitats o diguem... incidències administratives

que puguin sortir a qualsevol dels dos informes, les mateixes,

i aquí no són cap excepció, a Alaior i a Inca són les mateixes.

Altra cosa és que també fiscalitza les subvencions a Inca, i

perdoni, que digui que no té importància... 

Jo no li pressupòs una corrupció darrera les subvencions,

no, si no l’ha vista la Sindicatura que té l’obligació d’anar a

Fiscalia, jo no li ho vull pressuposar, només faltaria! Jo, de la

lectura d’aquest informe, vull suposar que evidentment

l’Ajuntament d’Inca no deu tenir els mitjans necessaris

suficients per tenir una gestió acurada ni de les subvencions ni

de la contractació administrativa, evidentment tampoc no li

passa a l’Ajuntament d’Alaior. Simplement, és això, és la

conclusió a la qual arrib.

Per això nosaltres presentarem després una resolució per tal

que la Sindicatura faci l’altra funció, que ja dimarts passat en

feia la reflexió, que per a mi tenia i que era importantíssima, no

només era fiscalitzar, que evidentment també, ara no ho

descobrirem, sinó de colAlaborar amb les administracions per

intentar millorar l’eficàcia i eficiència i també la legalitat en

tots aquells procediments comptables, però també de

contractació i de subvencions, etc., que puguin anar fent les

diferents administracions.

Finalment, un apunt en allò dels consells, a mi també em

preocupa evidentment el tema de les bestretes, però ja no hi ha

insistit i tampoc no hi insistiré massa.

El tema dels reconeixements extrajudicials també m’ho

havia apuntat, també perquè provenc de l’Ajuntament de Palma

i bàsicament és una interpretació que fan els interventors

respecte de l’article 60.2 del Decret 590, que diu que

“correspon al plenari de l’entitat el reconeixement extrajudicial

dels crèdits sempre que no existeixi dotació pressupostària”;

això han interpretat que si totes les despeses dels anys anteriors

com que van a l’any posterior, és a dir, les de desembre, com

ha dit el Sr. Reus, aquesta és típica, si van a l’any posterior,

com que no és un crèdit que hi hagués al pressupost inicial, idò

s’havia d’anar al plenari a fer un reconeixement. Jo crec que

ens passam una mica de frenada, però aquesta ha estat la

interpretació que han fet, sobretot en els darrers anys, els

interventors.
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Bé, també voldria dir, apuntant també en el que deia el Sr.

Reus, és clar, el rendiment de comptes de l’any 2012 té dues

trampetes i la fotografia surt bé bàsicament per dues coses:

primera, per l’increment brutal dels imposts que

obligatòriament el Govern del Sr. Rajoy va imposar als

ajuntaments, bàsicament de l’IBI que és el principal impost

municipal, i l’altra, pels efectes comptables que varen tenir les

operacions d’endeutament del Pla de proveïdors que, sense

tenir-ho en compte, quan ja ho havien tingut en compte per

pagar als proveïdors, ja estava als pressuposts i que es va tornar

reproduir l’endeutament al pressupost per tornar pagar als... i

això va crear una liquiditat i uns superàvits brutals.

Bé, crec que més o manco era tot el que volia dir, si de cas

en el segon torn... i agrair una altra vegada que venguin aquí.

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 intervencions. Bé, nosaltres no

podem participar d’un debat, en tot cas posam damunt la taula

el que hi ha, però tot el que vostès diuen no deixa de ser

interessant per a una persona que fa molts d’anys que em dedic

a veure temes del sector públic i de gestió pública, etc., i

després d’haver-ho viscut igual que els altres síndics.

Només faré dues o tres no aportacions, sinó contestacions

a coses que han dit, més genèriques, i després alguna cosa

puntual, però seré molt breu.

El primer punt, allò de les bestretes que ha sortit, diferents

diputats ho han posat damunt la taula, és molt senzill,  aquí hi

ha dues coses, la primera és si... atès que l’administració de la

CAIB té un reconeixement, té firmats certs reconeixements

d’obligacions de pagament, ni que siguin extrapressupostàries

de cara als consells, la qüestió és... o la llei el que diu és que

poc a poc això s’anirà pagant i s’anirà posant damunt

pressupost i passarà d’extrapressupostari a pressupost, aquest

part és la que diu la llei. La que no diu la llei és que s’hagin de

tornar o no, perquè una bestreta, per definició, és un avanç

d’una quantitat a compte d’alguna cosa i per tant, a un moment

donat hem de liquidar i hem de veure què fem amb allò. Això

és el que no diu la llei en cap cas i aquest, per a mi, és un

problema... més greu aquest que no pressupostàriament com ho

aclareixes, com poses les coses damunt la taula, no?

Apart d’això hi ha hagut..., els consells han actuat de forma

diferent, un consell ha actuat de forma molt.., diguem amb

molta precaució, altres dos ho han fet de forma molt més... bé,

de fet un dels tres ho ha fet de forma molt previnguda i els

altres dos han tirat una mica per endavant i és clar, els seus

comptes al final ho acaben reflectint, i 100 milions d’euros en

el cas del Consell de Mallorca no deixa de ser important. Per

tant, són dues coses que s’hauran d’abordar: una és el calendari

de pressupostació, quan tornam d’extrapressupostari a

pressupostari, i l’altra és decidir què hem de fer amb les

bestretes, si les perdonam o no, perquè si demanen una bestreta

de la seva nòmina veuran com en un temps els l’hauran de

retallar, l’hauran de pagar i en canvi en els consells és un tema

que això ha quedat enlaire. Això per una banda.

Si es poden pagar o no, bé, no ho sé, són cent..., crec

recordar 120 milions d’euros que quedaven pendents, 120

milions d’euros són molts de milions, per fer-ho en un exercici

és impossible, però no deixa de ver que es pugui calendaritzar,

màxim quan tot això té efectes comptables, però en termes de

tresoreria, és clar, si tu pagues 100 milions d’euros al Consell

de Mallorca faran mamballetes em sembla, no?, i els de

Menorca i Eivissa, però si no la situació és la que tenen ara. Per

tant, evidentment, tot el que pugui fer el Govern balear

repercutirà en positiu als consells, però han de ser conscients

que repercutirà en negatiu al Govern balear mateix, per tant,

aquí la llei recollia aquesta possibilitat de si es podia fer o no

es podia fer. Açò per una banda.

Després també s’ha dit..., diferents diputats han dit, o de fet

tots els grups, com ho podem fer per fer complir les

recomanacions. Bé, hi ha les mesures que proposava el síndic,

i després unes mesures que es proposaven a una moció que

havia presentat la Sindicatura l’any 2009, em sembla, que van

més destinades a rendiment d’informació que no a compliment

de recomanacions. Moltes de les coses que surten aquí són

simplement recomanacions, és a dir, hi ha coses, hi ha moltes

incidències que no són molt greus, i ara entraré aquí... Com ho

feim per fer...? Home, la Sindicatura no anirà a un enginyer...,

per exemple, quan hi ha a vegades un reconeixement

extrajudicial és que ha saltat una canonada enmig del carrer i

hem de fer una obra ràpida i criden a qui ho pot fer, i

evidentment després si se n’obliden o no ja és una altra cosa. El

Govern balear també té diferents empreses que, donat que hi ha

una situació, entre cometes, d’urgència o emergència això s’ha

de fer; el que passa és que això no vol dir que al final no s’hagi

de fer un expedient; s’ha de fer, però en els termes que diu la

llei.

Per tant, com ho feim? Idò hi haurà coses que és molt difícil

fer-les complir, però n’hi ha d’altres, com per exemple el que

parlam de subvencions, que el que no té molt de sentit és que

una subvenció la donis i després tot el que es justificació i tot

això ningú no presenti les justificacions i hi hagi un pagament,

o que es doni una bestreta i després no es comprovin les coses.

Vull dir que hi ha coses que és de sentit comú que s’han de fer,

i en aquest sentit els municipis tenen determinats problemes

perquè, clar, la proximitat en aquest cas pot ser més perjudicial

que no beneficiosa, aquí l’afectada és una persona que potser

tens al davant, sigui amb un contracte o sigui amb una

subvenció, però aquesta proximitat no d’impedir que, havent-hi

un procediment per fer tots els tràmits a què la llei ens obliga,

que ens el puguem saltar perquè trobem que no..., que

l’ajuntament diu “bé, d’això no et preocupis que ja ho

acabarem fent”. Vull dir que la llei és per a alguna cosa, la

norma hi és per a alguna cosa, perquè, si no, per què hi ha la

norma, si al final podem tornar sempre a les excepcions? 

I dit això jo entenc perfectament que en el cas de municipis

o fins i tot de consells insulars hi ha determinades coses,
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determinades incidències que nosaltres esmentam que tenen

diferents nivells de gravetat. Vull dir que si una de les

incidències és que una cosa que està al compte 421 hauria

d’estar al compte 460, aparentment això és relativament

irrellevant, és una incidència comptable, que és el que posam

damunt la taula. Ara, tot el que fa referència a determinats

contractes, bé, hauríem de ser capaços, que no ho podem fer, de

diferenciar si hi ha una voluntarietat que es converteixi en un

expedient de reconeixement extrajudicial de despesa, o si és

perquè la circumstància ha obligat que sigui així. Són dues

situacions molt diferents, i el problema, quan nosaltres feim la

fiscalització, és que això és molt difícil de fer. Clar, a vegades

et du a sospita que si per exemple un mateix enginyer, un

mateix ajuntaments, no és un contracte sinó deu contractes que

s’han fet de la mateixa forma, aleshores aquí ja hi ha alguna

cosa que no quadra, ja no és una urgència, ja és una cosa que

no és una excepció sinó que és una norma. Clar, això, quan vas

veient tot allò de contractació, et poden sorgir situacions com

aquestes i s’ha de diferenciar expedient per expedient,

precisament. Clar, aquí no miram expedient per expedient, el

que fa és treure una mostra, en la majoria de casos, i per això

no extrapolam, tampoc, perquè en cap no s’ha dit que el 50%

dels contractes estigui bé o malament, sinó que es diu “de la

mostra que vam agafar n’hi ha tants que estaven bé i tants que

estaven amb certes irregularitats”. Insistesc que hi ha

irregularitats més greus que no unes altres.

I això va lligat a un dels punts que també s’ha comentat, i

és què feim quan observam alguna cosa. Bé, aquesta

informació, que és la que ha demanat el Sr. Camps..., tots

aquests informes, han de saber que tots els informes van al

Tribunal de Cuentas; aleshores el Tribunal de Cuentas els

revisa i de totes aquestes anomalies al final ens acaba demanant

més informació, que la completem, perquè aportem si hi ha

informació addicional o no, i hem de dir que en aquest sentit la

major part de les coses que ha detectat el Tribunal de Cuentas

en temes de contractació al final acaben en res, és a dir, que una

vegada s’ha aportat la informació es veu que no és una qüestió

d’una ilAlegalitat que s’hagi comès per afavorir qualcú o per

pagar alguna cosa que no s’havia de pagar, sinó que són

anomalies de procediment, que darrere no hi ha res, que és el

que deia el Sr. Camps. En aquest sentit, quan un diu que a un

camp de futbol s’ha de fer una cosa o una altra, home, potser

que hi hagi un enriquiment; bé, això no ho decidirem nosaltres,

ho decidirà el Tribunal de Cuentas que és el que té la

competència; és a dir, la competència en responsabilitat

comptable no és de la Sindicatura sinó que és del Tribunal de

Cuentas. En aquest sentit tampoc no he donat aquesta

informació, però hi ha molts de procediments oberts sobre

expedients determinats, dels quals ens demanen més o menys

informació, que no es fan públics per una qüestió també de

prudència, perquè al final en el 99,9% dels casos acaben en res.

Per tant no sembla molt lògic que es presenti determinada

informació quan després determinades coses, o quasi el 99% de

les coses acaben arxivades per part del Tribunal de Cuentas,

que té una fiscalia aposta, etc., etc.

Jo diria que..., bé, també s’ha comentat la situació deutora.

Home, ja he dit que la major part..., el principal creditor dels

consells insular és el Govern balear, u, per les bestretes que

estem dient, i després perquè també hi ha potser..., bé, potser

no, hi ha un munt de contractes, potser d’inversions que

s’havien de fer, que el consell les fa però que després les ha de

certificar; fins que no estan certificades i fins que el Govern té

possibilitats de pagament allò queda pendent, i evidentment hi

ha coses del 2008, però també n’hi ha del 2005 i n’hi ha una

mica anteriors.

No contestaré, perquè ja ho havíem dit la setmana passada,

com hem de reformar el sector públic instrumental perquè no

ens correspon a nosaltres. Tots nosaltres podem tenir moltes

idees de com fer-ho, algunes idees malicioses, perquè el

coneixem, tots aquells que coneixem el sector públic tenim...,

ja sabem el que hem de fer, però, bé, això qui ho ha de decidir

és un govern, vull dir l’administració responsable, i en tot cas

després nosaltres valorarem, quan s’hagi fet, si s’ha fet atenent

a la legalitat o no, i, bé, coses que hem vist que potser no han

sortit com s’esperaven.

Només la darrera matisació de cara al president. L’informe

-el president de la comissió- l’informe de la Sindicatura recull

un informe de l’interventor; és a dir, aquí qui diu si compleix

o no objectius no som nosaltres, que quedi clar, és el mateix

interventor del Consell Insular d’Eivissa. Aleshores l’informe

de l’interventor diu que en termes de liquidació no es compleix,

liquidació consolidada, no es compleix l’objectiu. El president

ara me mostrava un missatge..., no, no, bé, amb una nota del

2013, em sembla que era, on es diu que sí que es compleix i no

sé què. Bé, la primera cosa que he dit, o una de les primeres

coses que he dit, era que el Consell d’Eivissa i de Formentera

eren els únics que no presentaven alAlegacions. Per tant si un

interventor veu un informe, interventor o responsable, és igual,

veu un informe on se li diu que no compleix l’objectiu o que no

s’ha entregat aquesta informació, té un període d’alAlegacions.

Hem de recordar que l’informe es va començar a elaborar el

2014; per tant aquest missatge que m’ha mostrat el president,

que era d’una informació de principi, gener o febrer, de 2013,

van tenir prou temps per contestar i no han contestat. No ho dic

com una crítica, sinó que ho pos com a exemple que a vegades

la Sindicatura presenta informació, presenta..., deixa que es

presentin alAlegacions, però els consells insulars, bé, pel motiu

que sigui al final acaben dient “total sortirà una incidència i no

passa absolutament res”. Només una matisació: potser que

només sigui una incidència, no en termes d’equilibri

pressupostari, però en termes de contractació, en termes de

subvencions, la cosa ja és diferent, no queda en una incidència,

queda en el fet que això s’envia al Tribunal de Cuentas i el

Tribunal de Cuentas obre expedient, i això du els seus tràmits,

i a vegades hi ha algunes sorpreses; només molt poques

vegades.

Això ho dic també -i això és la darrera matisació que faig-

perquè moltes vegades nosaltres treballam amb els sectors

d’intervenció, amb els responsables de gestió de cada un dels

consells, i evidentment entenc que ni un director general, ni una

consellera, ni un conseller, ni un president no acaba tenint

informació al detall d’aquestes coses, però, bé, aquí del que es

tracta és que hi ha un informe i que s’han de posar de manifest

aquestes incidències per millorar, no per anar..., aquí no venim

a assenyalar el personal, sinó que les coses que es fan bé es fan

bé i no cal dir-les, però les que es fan malament són les que

s’han de dir, perquè si no ningú no pot avançar de cara a

millorar el sistema. Vull dir aquesta matisació només per al

Consell d’Eivissa, i amb això acabaria. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Donam per acabada la intervenció de

la Sindicatura de Comptes amb aquest torn de paraula. Per tant

passam als torns de rèplica. Té la paraula, pel Grup

Parlamentari Popular, l’Hble. Antoni Camps i Casasnovas per

un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo em referiré a l’informe de

la Sindicatura respecte de les contractacions d’Alaior, i també

d’Inca. Jo no he vist..., segurament llegim informes diferents,

però jo no he vist en cap cas, en cap contracte de l’Ajuntament

d’Inca, on es digui, com per exemple sí passa en els casos de

l’Ajuntament d’Alaior, que l’acte sigui nul de ple dret. Estam

parlant dels pluvials de la carretera nova a Sa Bassa Rotja i del

reforç del paviment del camp de futbol de Cala en Porter, on es

diu que són contractes nuls de ple dret. Jo no he trobat en cap

cas cap contracte del cas de l’Ajuntament d’Inca que posi

aquesta qüestió. Estic content que aquesta informació que ens

passen aquests informes vagin al Tribunal de Comptes, i per

tant a partir d’allà es poden donar sorpreses; bé, idò que es

donin les sorpreses que s’hagin de donar. 

Però és evident que els ajuntaments, sobretot els més petits,

poden tenir problemes de personal, poden tenir problemes de

falta de formació de les persones que es dediquen al tema

d’intervenció, poden tenir problemes perquè els falta el

necessari assessorament... Perfecte, per tant es poden donar

casos on precisament per aquesta qüestió no facin la

fiscalització prèvia o tenguin altres problemes quant a redacció

de plecs de clàusules, de contractes, etc. Hi pot haver

problemes d’aquest tipus, però que es produeixin casos de

contractacions verbals, actes nuls de ple dret, com posa

l’informe de la Sindicatura, em sembla que és qüestió totalment

diferent.

Per tant jo ho deixaria aquí, destacar aquesta qüestió, i en

qualsevol cas, si d’açò es poden esdevenir altres

responsabilitats ja demanarem les responsabilitats que facin

falta per dirimir les responsabilitats d’aquests casos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo, per un temps de...

cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Seré molt breu. Abans no he donat les gràcies als síndics de

comptes i a la síndica per haver vengut i per la feina que fan,

que crec que és molt necessària i molt ben feta.

Només afegiré, a banda d’aquesta agraïment, que al nostre

grup parlamentari ens interessa molt tenir més coneixement

sobre aquestes idees malicioses respecte de com reduir el sector

instrumental, i per això al Sr. Rosselló li demanarem..., no, al

Sr. Rosselló, al Sr. Toll o a qui ens pugui informar, un poc com

es podria fer aquest estalvi, que jo crec que seria molt necessari

en aquesta situació de deute de 9.000 milions d’euros que tenim

a la nostra comunitat autònoma.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Passam al Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca; té la paraula l’Hble. Diputat Antoni Reus i

Darder, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. No tenc res més a afegir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Té la paraula, pel Grup Parlamentari

Socialista, el Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Jo sí que diré dues cosetes, també

seré molt breu. És que l’informe de la Sindicatura no posa que

siguin nuls, el que posa és que el reconeixement extrajudicial

no pot suposar l’esmena d’un acte que pugui ser nul, és a dir,

si és nul..., és a dir, qualsevol despesa que s’hagi fet sense

pressupost -i això el síndic supòs que ho podrà corroborar- és

nulAla de ple dret, hauria de ser nulAla de ple dret, i el que diu

l’informe és que el reconeixement extrajudicial no pot esmenar

aquesta nulAlitat. Però això, i ens ho acaben de dir, totes les

entitats locals i també els consells insulars fan reconeixements

extrajudicials. De fet el d’Inca, també ens ho posa aquí, per

valor d’1.922.000 euros l’any 2012, que es diuen aviat. Això

vol dir res? No, jo no pressupòs que estigui tot mal fet, no ho

pressupòs, però és que no ho diu aquí. I tampoc no ho diu

d’Alaior, i això és importantíssim, primer perquè no ens

correspon a nosaltres fiscalitzar si darrere aquesta informació

hi ha qualsevol tipus de corrupció o no, que és el que intuïa que

anava per aquí la reflexió, perquè com ha dit el síndic això va

al Tribunal de Comptes, que té la fiscalia, i si escau obriran les

oportunes diligències.

Voldria fer dos comentaris, només. A la segona intervenció

també he cregut entendre el mateix, i ja ho havia entès la

primera, ho havia apuntat però no ho havia dit. He cregut

entendre que les intervencions del Consell Insular de Mallorca

i després el Consell Insular d’Eivissa, que també ha dit que

s’havia..., havien posat limitacions a l’abast i excepcions molt

importants respecte de les seves pròpies liquidacions de

comptes. Clar, això seria més preocupant, perquè en teoria els

mateixos interventors són els que vigilen diàriament, dia a dia,

l’execució del pressupost. És possible que, com en el cas

d’Eivissa, després hi hagi un altre informe de l’interventor que

esmeni la primera, però respecte del de Mallorca no s’ha

comentat i m’agradaria que fes qualque comentari.

Respecte del rendiment de comptes, és cert que els

ajuntaments compleixen pocs, però aquí també hi ha que els

recursos dels ajuntaments són els que són, i també crec recordar

que la responsabilitat del rendiment de comptes està a la
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intervenció, i són els interventors que han de rendir comptes.

Per tant jo supòs que fan el que poden...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

El batle, el batle ha de..., però qui ho fa, qui fa el rendiment

de comptes són els interventors, no són els polítics. Per tant...

Supòs... El batle pot pegar les clatellades que pot pegar, però

al final la feina surt o no surt. Què vull dir amb això? Que els

ajuntaments petits és vera que si..., bé, jo seria una mica..., jo

podria entendre que un ajuntament s’allargàs un parell de

mesos, un termini prudencial, rendir els comptes; no entendria

que s’allargàs un any o que botàs un any, però una mica de

flexibilitat en aquest..., perquè els terminis són bastant feixucs

de complir, sobretot quan sempre hi ha normativa nova que

s’ha s’aplicar i s’ha d’estudiar per part de la intervenció, que al

cap i a la fi és la que fa el rendiment de comptes. En fi, no crec

que sigui tan important el fet que..., perquè també em vull

quedar amb la part positiva, i és que l’any 2012 ja el cent per

cent de les entitats locals complien. Bé, si és un mes abans o un

mes després crec que no és el més important d’això. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Passam a contrarèplica. Per part de la

Sindicatura de Comptes...

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i

Villalonga):

Moltes gràcies. Bé, jo no afegiré res, però demanaria al Sr.

Salvà que faci una matisació sobre el tema de bestretes dels

consells insulars.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES

DE LES ILLES BALEARS (Bernat Salvà i Alloza):

Sí, jo només voldria fer un comentari de les bestretes

perquè afecten la comunitat autònoma, i jo he estat el ponent de

l’informe de la comunitat aquests darrers anys. 

L’origen de les bestretes ve de l’any 2008, és el primer any

que surten les bestretes a la Llei de pressuposts. Aleshores crec

que ja el primer any es preveu que els consells insulars les

puguin pressupostar com a ingrés pressupostari. En canvi la

comunitat autònoma ho fa no com a pressupostari, ho fa com a

extrapressupostari, amb la qual cosa el mirall despesa

comunitat ingrés consell insular no existeix. Això no podia

acabar bé mai, no podia acabar mai bé. 

La situació a final de l’any 2013 és que, a la comunitat

autònoma, diguem, a deutors extrapressupostaris els consells

insulars li deuen 121 milions d’euros, i com a creditors, és a

dir, com a pendents de pagament extrapressupostaris, en té 84,

amb la qual cosa la comunitat encara deu als consells insulars

84 milions d’euros, amb la matisació que la bestreta efectuada

a final de l’any 2012 a compte del 2013 hi ha qualque consell

insular que se l’ha apuntada com a dret liquidat i la comunitat

no ho té. Evidentment la comunitat, en funció de la nova llei de

l’any 2014 que ha sortit, veurem el compte del 2014, que

l’estam analitzant, què ha fet comptablement perquè la llei a

finals de l’any 2014 ja era vigent, em sembla, em sembla que

és a l’any 2014. Jo no li puc dir la comunitat autònoma a finals

del 2014 què ha fet, però el 2013 extrapressupostàriament

121..., és a dir, els consells deuen 121 milions d’euros a la

comunitat i com a creditors encara n’ha de pagar 84. Aquesta

és la situació a finals del 2013.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bernat Salvà. Idò acabat el debat volem agrair

als síndics i a la secretària general la seva presència i

explicacions. 

I anunciam que s’obre un termini, que reglamentàriament

són 60 minuts, però que, tal vegada si en deu minuts ho

poguéssim tenir presentat, durant el qual els grups

parlamentaris podran presentar davant la Mesa de la comissió

propostes de resolució als informes debatuts en la sessió d’avui.

Per tant, se suspèn la sessió per un temps de deu minuts.

EL SR. PRESIDENT:

De moment no s’ha presentat res a aquesta mesa. Passam a

tancar...

(Pausa)

Senyores i senyors diputats, poden asseure al seu escó i

reprenem la sessió.

Hi ha una proposta presentada a aquesta mesa per part del

Grup Parlamentari Socialista. El Sr. Alcover té la paraula per

llegir-la.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Té dos punts. El primer: “El Parlament de les Illes Balears

insta la Sindicatura de Comptes a auditar la contractació

administrativa de les entitats locals que s’auditin, per tal que

aquestes millorin aquest àmbit en el qual totes hi tenen

deficiències, i incrementin l’eficàcia, l’eficiència i la legalitat

en la contractació administrativa.”

Punt segon: “El Parlament de les Illes Balears insta la

Sindicatura de Comptes a auditar la contractació administrativa

de la CAIB i les seves entitats dependents, principalment l’ib-

salut, alhora que la dels quatre consells insulars per tal que es

millori l’eficàcia, l’eficiència i la legalitat en la contractació

administrativa.”

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. La segona proposta de resolució ha

estat presentada pel Grup Parlamentari Popular. Té la paraula

el Sr. Antoni Camps per a la seva lectura.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. La nostra proposta diu el

següent: “El Parlament de les Illes Balears es dóna per

assabentat del contingut dels informes presentats per la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, relatius al Compte

general de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici del 2010, a

l’informe 101/2015 agregat dels comptes generals de les

entitats locals corresponents a l’exercici del 2012; a l’informe

102/2015 sobre contractació administrativa de l’Ajuntament

d’Alaior, i als informes 104, 105, 106 i 107/2015 del compte

general dels Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa

i de Formentera, respectivament, corresponent a l’exercici del

2012, i insta les institucions afectades a complir les

recomanacions que s’hi contenen.”

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Segons converses mantingudes,

aquestes dues propostes seran aprovades per unanimitat.

Hi ha cap intervenció?

Per tant, queden aprovades per unanimitat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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