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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria

si es produeixen substitucions.

No hi ha substitucions? 

IV. Compareixença RGE núm. 7126/16, del director

general de Pressuposts i Finançament, solAlicitada pel Grup

Parlamentari Popular i aprovada per la Comissió

d’Hisenda i Pressuposts de dia 24 de maig del 2016, per tal

d’informar sobre la viabilitat pressupostària de la

implantació de la Facultat de Medicina.

Abans de passar a l’ordre del dia d’avui, atès l’escrit RGE

núm. 10290/16, presentat per la Conselleria de Presidència,

mitjançant el qual solAlicita l’ajornament de la compareixença

RGE núm. 7126/16, atesa la impossibilitat d’assistència a

aquesta sessió del director general de Pressuposts i

Finançament, per motiu de la seva assistència a una reunió de

treball amb l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

a Madrid, aquesta presidència solAlicita als senyors diputats i

diputades la modificació de l’ordre del dia, en el sentit

d’eliminar el punt quart previst per avui.

Si cap grup no s’hi oposa, es pot aprovar per assentiment?

S’aprova per assentiment.

I. Debat de l’escrit RGE núm. 458/16, presentat per la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es

tramet l’informe 109/2015, del Compte General de

l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu corresponent a

l’exercici 2010.

III. Debat de l’escrit RGE núm. 6573/16, presentat pel

Sr. Joan Rosselló i Villalonga, Síndic Major de la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es

tramet l’informe 113/2016 consolidat dels comptes generals

de les entitats locals corresponents a l’exercici 2013.

II. Debat de l’escrit RGE núm. 5268/16, presentat pel

Sr. Joan Rosselló i Villalonga, Síndic Major de la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, pel qual es

tramet la memòria anual i la informació sobre la liquidació

del pressupost de la Sindicatura corresponent a l’exercici

del 2015.

Després de parlar amb els síndics i amb la Mesa, hem

acordat que el debat es produeixi dels tres punts conjuntament

amb aquest ordre: el primer punt serà el RGE núm. 458/16,

referent al compte general de l’Ajuntament de Santa Eulària; el

segon punt serà el 6573/16, respecte de l’informe consolidat

dels comptes generals de les entitats locals; i per acabar el

tercer punt serà el 5268/16, de la memòria de la Sindicatura.

Per tant estan tots d’acord amb aquest ordre? Bé, idò

passam a debatre aquest únic punt, a la vista que s’ha agrupat,

que consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 458/16,

presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,

mitjançant el qual tramet l’informe 109/2015, del compte

general de l’Ajuntament de Santa Eulària del Riu corresponent

a l’exercici 2010.

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.

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):

President, membres de la Comissió d’Hisenda, diputades i

diputats, en primer lloc procedirem a presentar l’informe

109/2015, del compte general de l’Ajuntament de Santa Eulària

del Riu. Es tracta d’una fiscalització de caràcter general, no

necessàriament anual, i s’emmarca dintre de l’àmbit de

fiscalització de municipis amb més de 20.000 habitants.

En segon lloc procedirem a presentar l’informe 113/2016,

de l’agregat dels comptes generals de les entitats locals de

l’exercici 2013. Aquest informe en particular no és un informe

en el qual s’analitza l’activitat de cadascun dels ajuntaments de

forma exhaustiva, sinó que es realitza una revisió limitada dels

comptes presentats per cada ajuntaments. Això sí, les dades

obtingudes serveixen per elaborar un seguit de conclusions per

al conjunt de tots els municipis.

Ambdós informes han estat elaborats per l’àrea d’auditoria

de les entitats locals, i és per això que deman que donin la

paraula al síndic Fernando Toll-Messía, síndic responsable

d’aquesta àrea.

Gràcies.

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.

Presentamos el informe 109/2015 de cuenta general de Santa

Eulalia del Río correspondiente al ejercicio 2010. Este informe

fue aprobado por la Sindicatura el 30 de noviembre del 15 y se

remitió a las entidades del ámbito subjetivo, es decir, al

ayuntamiento, por otra parte al Parlament, y en breve se

remitirá al Tribunal de Cuentas. Forma parte de los informes de

regularidad, auditorías que realizamos a ayuntamientos de más

de 20.000 habitantes, los 12 que hay en Baleares, incluyendo

el de Santa Eulalia. 

Los objetivos de la fiscalización son básicamente verificar

si las cuentas muestran adecuadamente la situación económico-

financiera y presupuestaria de la entidad, determinar el grado

de cumplimiento en la gestión de fondos públicos y las

disposiciones legales y reglamentarias de aplicación, verificar

si la cuenta está integrada por los documentos y la normativa

establecida por la ICAL, y analizar los procedimientos de

gestión y si son adecuados y se utilizan de forma racional los

recursos. Simultáneamente también hay una revisión de la

actividad subvencionadora y contractual del ayuntamiento en

el año 2010. Este es su ámbito temporal, el 2010, y el subjetivo

lo comprenden el ayuntamiento, la mercantil Santa Eulària del

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607126
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2016010290
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=2016010290
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=20160458
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606573
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201605268
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Riu 21, S.A., y el consorcio Pla Mirall, que fue disuelto en el

año 2012.

Las principales magnitudes del informe consolidadas de

estos tres entes alojan un balance activo de 99 millones de

euros, una tesorería a 31 del 12 de 11,4 millones de euros y un

endeudamiento de 32 millones. En cuanto a la cuenta de

resultado económico patrimonial, ingresos consolidados de

34,4, en gastos de 26,2, por lo que se produce un ahorro

económicio de 8,2 millones de euros. Los derechos que se

reconocen a lo largo del ejercicio una vez liquidado el

presupuesto son de 41 millones, 36 millones en obligaciones,

con lo cual el ejercicio presupuestario es positivo en 4,8

millones de euros.

El presupuesto general consolidado del 2000, del

ayuntamiento con las entidades dependientes que hemos

comentado, presenta unos créditos iniciales de 28 millones de

euros y unos definitivos de 49. Las modificaciones de crédito

son la diferencia que hay entre el crédito inicial de 28 millones

y el definitivo de 49; se trata de incorporaciones de remanente

por una parte y, de otra, por una operación de endeudamiento

de 6 millones para financiar proyectos de mejoras de

infraestructuras turísticas. Durante el ejercicio se reconocen

derechos por importe de 39 millones y obligaciones por 34. El

remanente del ayuntamiento es positivo en 21 millones de

euros. Y por lo que respecta a la mercantil, constituida el 30 de

marzo de 2006, cuyo objeto es la promoción y explotación de

infraestructuras así como la conservación y el mantenimiento

de instalaciones municipales, hablamos de un activo de 14

millones de euros como principales magnitudes, un

endeudamiento de 13, y de los ingresos que tiene a lo largo del

ejercicio, que son 1,5 millones de euros, 700.000 proceden de

una transferencia del ayuntamiento. Por lo que respecta al

consorcio Mirall Santa Eulalia del Riu, durante 2010 amortiza

íntegramente el endeudamiento y a cierre del ejercicio activo y

pasivo suman 0, y como se compromete el alcalde, perdón, el

presidente del consorcio en la junta rectora, se acuerda su

disolución y liquidación, que se hace efectiva en el año 2012.

Por lo que se refiere a la (...) financiera y de legalidad de la

cuenta general, hay que hablar de una serie de limitaciones

alcance; unas tienen más contenido que otras, como después

comentaremos. El primer de ellos: el ayuntamiento no posee un

inventario valorado de bienes y derechos que detalle de forma

individualizada los diferentes elementos que tiene

contabilizados en su inmovilizado; no contabiliza ningún

importe en concepto de amortizaciones del inmovilizado. Y

ahora vamos a las limitaciones que sí que tienen un contenido

importante, que después comentaremos, cuya causa después

comentaremos. En primer lugar, no ha sido posible verificar las

cuentas de tesorería 570 y 571, ni las contrapartidas de estas

cuentas, que son acreedores y deudores, porque se produce una

incorrecta utilización; es una debilidad muy significativa de

control interno. 

Tampoco se ha podido verificar la razonabilidad de saldo

inicial y de saldo final de la cuenta 554, que son cobros

pendientes de aplicar el presupuesto. Los movimientos que

pasan por balance a lo largo de esta cuenta ascienden hasta 115

millones de euros, lo cual es desproporcionado, muy

desproporcionado, toda vez que la cuenta de resultados tiene

ingresos y gastos por importe de 34 y 24 millones de gasto

simultáneamente. No se trata exclusivamente de que el

programa informático genere asientos paralelos, ilógicos y

además indescifrables, sino que la cuenta se utiliza mal, se

utiliza como una cuenta de tesorería. Muchos movimientos de

tesorería pasan por esta cuenta 554, correspondientes de

aplicación. No hay una sistemática en la contabilización de

movimientos; hemos hecho una serie (...) de auditoria que no...

que han resultado negativas. De hecho incluso hay

movimientos entre la propia cuenta por importe de 10 millones

de euros. Como he dicho no se entiende que pasen cantidades

tan importantes, como 115 millones de euros, por estas cuentas,

cuando lo normal sería un máximo de 30, 30 y pico millones de

euros, y eso es una grave limitación, básicamente porque no

permite saber cómo se han utilizado a lo largo del ejercicio las

cuentas de tesorería.

Otras limitaciones al alcance, éstas de un contenido más

habitual en las auditorías de otros ayuntamientos, es que no se

ha podido obtener toda la información relativa a litigios y

reclamaciones que pueda tener el ayuntamiento durante el

2010, no se ha contabilizado ninguna provisión para riesgos y

gastos por este concepto, ni el informe jurídico del

ayuntamiento permite determinar una potencial sentencia de

adverso contra el ayuntamiento por estas partidas. 

Debido al efecto muy significativo de las limitaciones que

hemos comentado, básicamente, de la cuenta 554, no se ha

podido obtener una evidencia de auditoria que proporcione una

base suficiente y adecuada como para poder emitir una opinión,

motivo por el cual se deniega la opinión. 

Además, el informe contiene una serie de salvedades

financieras y de cumplimento de legalidad de cuentas anuales,

no las comentaré todas porque tienen ustedes el resumen del

informe, pero quizás las más importantes son, por una parte, el

ayuntamiento tiene derechos pendientes de cobro por importe

de 2,7 millones de euros, sin que las entidades deudoras a su

vez tengan reconocida esa deuda pendiente de pago. 

De otra parte, la previsión por insolvencia está infradotada

en 700.000 euros, discúlpeme, está contabilizada por 700.000

euros, pero infradotada en 2,7 millones de euros, eso implica,

consecuentemente, una sobrevaloración del activo.

Ya en materia de legalidad, las conclusiones de

cumplimiento de legalidad a que se llegan a lo largo del

informe son las siguientes: se analizan 22 expedientes que es

una muestra que presenta el 63% del importe total de las

subvenciones concedidas a lo largo del 2010. 

Como conclusiones, en primer lugar, no se ha aprobado un

plan estratégico de subvenciones ni consta que se haya

suministrado a la base nacional de subvenciones la información

necesaria. En materia de subvenciones directas, éstas

representan un 78,3% del total de las concedidas, como ustedes

saben son una excepción por cuanto no se garantiza el

cumplimiento general de los principios de publicidad y

concurrencia. 

De otra parte, las bases de ejecución del presupuesto que

regulan la concesión de subvenciones no contiene los requisitos
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mínimos que establece el artículo 17 de la Ley de subvenciones

ni tampoco se han aprobado unas bases reguladoras ni mediante

una ordenanza general ni mediante una ordenanza específica

para cada una de las diferentes modalidades de subvenciones.

En ninguna de las líneas de subvenciones estudiadas, auditadas,

consta el informe de fiscalización previa del gasto.

En lo que se refiere a materia de contractación las

excepciones más significativas de una parte, bueno, pues, al

igual que sucede en subvenciones en 17 expedientes tampoco

consta el informe de fiscalización previa; hay dos expedientes

en los cuales el criterio previsto para evaluar las plicas penaliza

aquellas propuestas que presentan un precio por debajo del

promedio de las ofertas, con lo cual no se otorga la mejor

puntuación a la oferta más económica y, por otra parte, hay

cuatro expedientes en los cuales no consta documentada la

actuación que se articula en la negociación del procedimiento

de los aspectos económicos y técnicos que luego dan lugar

posteriormente a la adjudicación. En cuanto a la generación de

datos menores no es exhaustiva después del cruce que hemos

hecho con acreedores y proveedores.

Las recomendaciones más destacadas del informe, no se las

leeré todas sino aquellas que considero que tienen más sentido,

son las siguientes: de una parte, la Sindicatura recomienda

registrar los movimientos de tesorería de acuerdo con la

normativa de la ICAL; confeccionar un inventario de bienes y

derechos de conformidad con la legislación patrimonial que

detalle de forma individualizada cada uno de los elementos que

componen el inmovilizado; calcular y contabilizar la

amortización de los bienes del inmovilizado material e

inmaterial y contabilizar a cierre el ejercicio aquellas

obligaciones pendientes de aplicar el presupuesto, se

contabilizan en la cuenta 413, de tal forma que su importe sea

lo menos significativo posible. 

En materia de subvenciones, elaborar y aprobar anualmente

un plan estratégico de subvenciones, aprobar unas bases

reguladoras en el marco de las bases de ejecución

presupuestaria mediante ordenanza general o específica para

cada línea de subvenciones y cuando se conceda subvenciones

directas justificar la razón y motivar los objetivos mediante los

cuales se excluyen los principios de concurrencia dejándolo

acreditado en el expediente. O sea, que recomienda efectuar un

estricto seguimiento de los resultados obtenidos en la

justificación de los ajustes, justificar la subvención por el

importe del total de la cuenta justificativa y no exclusivamente,

discúlpenme, por el total del proyecto, y no exclusivamente por

el total de la subvención concedida y, en su caso, si procede,

solicitar el correspondiente procedimiento de reintegro.

En materia de contractación, las recomendaciones hechas

por la Sindicatura en el informe las más relevantes son:

justificar adecuadamente la necesidad que se pretende

satisfacer en el expediente administrativo; justificar aquellos

criterios que se tendrán en cuenta posteriormente para adjudicar

el contracto y su puntuación, y dejar constancia en el análisis

que se ha realizado en la documentación, cuando lo que se está

juzgando es la capacidad y la solvencia económica y financiera

del contratista, definiendo los límites y como mínimo

corresponde cumplir en aquellos casos en los que se exija

dentro de los escogidos en el artículo 64 del texto refundido de

la Ley de sector público.

Muchas gracias.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i

Villalonga):

Finalment, procediré a la presentació de la memòria de la

Sindicatura de Comptes de les Illes Balears corresponent a

l’any 2015.

L’article 1.2 de la llei que regula la Sindicatura de Comptes

estableix que aquest depèn orgànicament del Parlament,

exerceix les seves funcions amb plena independència i està

sotmesa únicament a l’ordenament jurídic. Aquesta norma

estableix que anualment la Sindicatura ha de transmetre al

Parlament la memòria d’activitats i la liquidació del pressupost

per tal que siguin tractades en aquesta comissió. Així, la

memòria i la liquidació corresponents a l’any 2015 varen ser

aprovades pel Consell de la Sindicatura els passats 22 i 11 de

març, respectivament, i transmeses tot seguit a aquesta cambra

per fer-ne ara una breu presentació.

El contingut de la memòria es refereix als aspectes més

importants de l’organització, estructura i funcionament de la

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

Consell de la Sindicatura i s’hi inclou una descripció dels

mitjans del que ha disposat per al compliment de les seves

funcions. 

Durant l’exercici objecte de fiscalització, durant el qual es

va procedir a l’elecció dels nous síndics, la distribució d’àrees

funcionals d’auditoria no ha variat respecte de l’any anterior,

mantenint-se aleshores la mateixa que es va acordar el

desembre de 2009.

El Consell de la Sindicatura, que és el màxim òrgan

colAlegiat de la institució va celebrar el 2015 vint-i-quatre

reunions, gairebé el doble de les que es varen celebrar l’any

2014, a les quals es varen tractar un total de 78 assumptes

relatius a l’aprovació d’informes i altra activitat fiscalitzadora

o a qüestions de caràcter organitzatiu intern. 

Pel que fa als mitjans personals que disposa la Sindicatura,

a més dels tres síndics i la Secretaria General, a 31 de desembre

passat disposava d’un total de 39 persones, 2 menys que l’any

anterior. Durant l’exercici es va aprovar una modificació de la

relació de llocs de treball dotant una plaça addicional d’auditor.

Cal assenyalar que en any electoral acostuma a haver-hi molta

mobilitat entre el personal auditor de la Sindicatura i això

provoca certs ajusts en les assignacions de les tasques a

desenvolupar i una correcta temporalització dels informes. 

Vull destacar també que durant l’any 2015, seguint amb les

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

varen relaxar algunes de les mesures de contenció de despesa

adreçades a la reducció del dèficit públic i a garantir

l’estabilitat pressupostaria. Si bé que n’hi ha algunes que encara

continuen vigents a l’any 2015. Així, la institució ha seguit

actuant amb la màxima eficiència atès que amb menys recursos
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en comparació amb el 2009 ha estat possible donar compliment

a les seves funcions.

Pel que fa a l’activitat fiscalitzadora realitzada durant

l’exercici 2014, perdó, durant el 2015, es varen aprovar de

forma definitiva un total d’11 informes que es troben detallats

a la memòria, són els informes que van des del número 100 al

110, ambdós inclosos, 4 corresponen a consells insulars, 5 a

entitats locals, 1 a la Universitat de les Illes Balears i 1 a la

comunitat autònoma que abraça els exercicis 2010-2014.

Igualment, l’any 2015 es varen aprovar 3 informes de forma

provisional i es va treballar en l’elaboració de la resta

d’informes prevists en el programa d’actuacions de la

Sindicatura, bé en les seves fases inicials o bé en fases més

avançades, en concret es confeccionaven 13 informes més,

alguns dels quals a hores d’ara ja estan transmesos al Parlament

de les Illes Balears i es presenten avui en aquesta comissió. Hi

ha altres que es varen presentar en l’anterior comissió.

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

té encomanada la Sindicatura no s’ha rebut cap nou, el 2015 i

el 2016, bé, no entra ara, no s’ha rebut cap nou requeriment en

aquest sentit.

Pel que fa a la liquidació del pressupost de la Sindicatura,

aquest comprèn l’estat d’execució i determinada informació de

caràcter financer per tal de mostrar la seva situació econòmica

durant l’exercici esmentat. Els crèdits inicials, inclosos en el

pressupost general de la comunitat autònoma, varen quedar en

la quantitat de 2.995.000 euros, un 7 superior a l’any anterior.

Un cop considerada una modificació de crèdit que es va

realitzar, les obligacions reconegudes varen ascendir finalment

a 3.019.000 euros, és a dir que en termes efectius la despesa va

ser un 5% superior a la de l’any anterior, que feren possible

atendre els compromisos de despesa de l’exercici.

Val a dir, i això és important destacar-ho, que

aproximadament el 88% de les obligacions reconegudes

corresponen al capítol de personal, en línia amb la resta

d’òrgans de control extern autonòmics atesa la naturalesa i

característiques del treball que tenen assignat.

És previsible l’augment d’aquesta partida a causa que l’any

que ve hi ha previst l’aprovació de carrera professional, igual

que ha fet el Parlament i la comunitat autònoma, però que no

s’ha pogut aplicar a la Sindicatura ni aquest any ni evidentment

l’anterior per manca de recursos.

En la documentació que integra la liquidació hi ha diversos

estats i quadres on es detallen aquests aspectes, s’ha de destacar

únicament que sí bé al 2015 va augmentar la dotació

pressupostària respecte al 2014, aquesta encara no ha recuperat

el límits de 2009 amb una diferència negativa aproximada d’un

10%... d’un 9, 9% respecte a aquell exercici 2009.

L’increment pressupostari es deu bàsicament a l’abonament

del 50% de la paga extra suspesa el 2012 i per l’actualització

de la partida de Seguretat Social no recollides totalment al

pressupost inicial.

Pel que fa a un dels altres aspectes que recull la memòria

que es refereix a la formació, tots sabem que el personal de la

Sindicatura requereix d’una formació contínua en el temps,

d’acord amb el programa aprovat per la Sindicatura per al 2015

i amb la colAlaboració de diversos colAlegis professionals i de

l’Escola Balear d’Administració Pública amb els quals la

Sindicatura té subscrits convenis de colAlaboració el personal de

la Sindicatura ha participat en un nombre important d’accions

formatives.

Finalment pel que fa a les relacions institucionals cal

assenyalar que la Sindicatura ha comparegut davant aquesta

comissió en dues ocasions durant l’any 2015 per tal de

presentar els seus informes i donar compte de la seva activitat.

Val a dir que a tots els síndics ens agradaria poder comparèixer

en més ocasions per tal de poder donar una exposició més

detallada dels resultats de la fiscalització de l’informe.

El contacte amb el Govern balear i altres subjectes del

sector públic de les Illes Balears ha estat permanent per tal

d’aconseguir una relació fluïda en l’obtenció de la

documentació i la pràctica de les fiscalitzacions. En aquest

sentit s’ha procurat aconseguir sempre la màxima colAlaboració

i la Sindicatura l’ha prestada també quan ha estat necessari. 

Vull destacar la signatura amb els Consells de Mallorca,

Menorca i Formentera de convenis de colAlaboració que

permetrà a la Sindicatura accedir a determinada informació de

forma molt més àgil i prescindir d’informació en paper. De la

mateixa manera, les relacions amb el Tribunal de Comptes

estatal i els altres òrgans autonòmics de control extern han estat

fluïdes havent-se produït contactes i reunions a diferents nivell

per tractar temes d’interès comú i aprofitar experiències de

fiscalització.

Així mateix, cal esmentar la colAlaboració amb la

Sindicatura de Comptes de València per tal de fiscalitzar els

comptes de la Sindicatura de les Illes Balears i amb la Cámara

de Cuentas de Andalucía per tal de nosaltres fer la fiscalització

dels seus comptes. En concret, s’han celebrat diverses reunions

en el marc de la colAlaboració amb el Tribunal de Cuentas i nou

òrgans de control extern autonòmics en les comissions sobre

coordinació en matèria d’entitats locals de les comunitats

autònomes i la de normes de fiscalització amb l’assistència dels

síndics de cara àrea. La Sindicatura també ha colAlaborat amb

la pràctica d’algunes fiscalitzacions del Tribunal de Cuentas a

les Illes Balears.

D’altra banda, els síndics majors, el meu antecessor i jo

mateix, vam participar en tres conferències de presidents

d’OCEX i vam ostentar la presidència de l’ASOCEX que es

van celebrar durant l’exercici. Així mateix, representants de la

Sindicatura van assistir a activitats organitzades per altres

òrgans de control extern o per EURORAI que és l’organització

que agrupa els organismes similars a nivell europeu.

A més, com a conseqüència dels informes que un cop

aprovats la Sindicatura tramet al tribunal tant els diferents

departaments del tribunal com la fiscalia del Tribunal de

Cuentas, que tenen l’exclusivitat en matèria d’enjudiciament

comptable han anat comunicant l’incoació, tramitació o arxiu

de diverses diligències en aquesta matèria durant l’any 2015.



682 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 27 / 14 de juny de 2016 

 

La Sindicatura ha anat facilitant la informació de què

disposava en cada cas i es troben en tramitació a finals d’any

16 procediments en diferents fases. Igualment, la institució ha

colAlaborat amb els tribunals de justícia i ha prestat auxili

judicial respecte d’informes i documentació que s’han requerit

en dues ocasions en aquest any.

Crec que aquest resum ens pot permetre fer-nos una idea de

la feina duta a terme per la Sindicatura l’any esmentat, l’any

d’anàlisi, la qual cosa trobaran més detallat en la documentació

tramesa al seu moment.

Només volia comentar per acabar, com a darrer punt que el

Consell de la Sindicatura ha elaborat un pla estratègic per

planificar la tasca de la Sindicatura durant el període 2016-

2020 i que a la propera compareixença, al setembre, ens

agradaria presentar aquest full de ruta a la Comissió d’Hisenda,

no forma part de la memòria, però sí és un punt addicional que

volia demanar que es tingués en consideració de cara a una

pròxima presentació que poguéssim fer o una pròxima

compareixença que poguéssim fer a la comissió per presentar

els informes de CAIB, etc., i els que aniran rebent en aquestes

setmanes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Havíem anunciat el punt que acaba

d’exposar com a darrer punt i el que farem ara és... idò passar

a l’exposició de...

(Remor de veus)

...ha fet els dos junts? Perfecte, idò així ja està, d’acord...,

és a dir, queda un punt idò..., això deia jo.

Passam a debatre, en tercer lloc, el punt que havia d’anar

com a segon, que és exactament l’exposició de l’escrit RGE

núm. 6573/16, presentat pel Sr. Joan Rosselló i Villalonga,

Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,

mitjançant el qual tramet l’informe 113/2016, consolidat dels

comptes generals de les entitats locals corresponents a

l’exercici 2013.

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

l’exposició oral.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i

Villalonga):

Disculpin la confusió, com diu el Sr. Antoni Camps, he

passat l’arada davant el bou, estava previst com havien dit

abans que presentaria els dos informes seguits el Sr. Fernando

Toll i jo m’he... he fet una intervenció. Per tant, deman una

altra vegada que donin la paraula al Sr. Toll per fer la

presentació de l’informe. 

Gràcies.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyores diputats, a

continuación el informe 113/2016, consolidado de cuentas

generales de las entidades locales del ejercicio 2013, se aprobó

el 11 de marzo del 2016 por el Consejo de la Sindicatura y se

remitió a todas las entidades del ámbito subjetivo, a las 136

entidades, al Parlamento y próximamente se remitirá al

Tribunal de Cuentas.

El artículo 18 del Reglamento de régimen interior de la

Sindicatura establece que el programa anual de actuaciones

debe incluir obligatoriamente un informe sobre la rendición de

cuentas de las entidades locales y los otros organismos,

empresas y entidades que integran el sector público y en

cumplimiento de este mandato se emete este informe.

Este es el primer ejercicio en el que el informe es

consolidado, se consolida por parte de la Sindicatura de

Cuentas, se consolidan todos los entes del ámbito subjetivo.

Hasta la fecha había sido un informe agregado, los

ayuntamientos presentan las cuentas anuales a través de la

plataforma de rendición que compartimos con el Tribunal de

Cuentas y también lo presentan sus entes dependientes, en este

caso mercantiles dependientes al cien por cien, empresas

públicas, organismos autónomos y a partir del ejercicio de 2015

también deberán hacerlo los consorcios administrativos,

consorcios dependientes de las administraciones locales... de la

que sea.

Hacerles una puntualización porque la semana pasada

presentamos el informe de rendición de cuentas del 2014, ahora

verán ustedes que ese informe es de rendición de cuentas del

2013 y consolidado del 2013. A partir de este año, como ya

sucedió con el 2014, sucederá en años sucesivos, rendición y

cuenta general serán objeto de dos informes separados.

Los objetivos fundamentales, generales de este informe, al

igual que hemos comentado antes con el de Santa Eulalia, son

verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de

formación, aprobación y rendición de cuentas, determinar la

integridad de las mismas, si se ajustan a los modelos

establecidos por el texto refundido de haciendas locales por la

ICAL, si presentan toda la documentación exigida, se hace un

análisis de las principales magnitudes presupuestarias,

económicas y financieras consolidadas del sector público local

y, simultáneamente se verifica el cumplimiento de la obligación

de los ayuntamientos de remitir la relación de contratos a la

Sindicatura de Cuentas. 

Por tanto, no es un informe exhaustivo de cada una de las

cuentas anuales de cada uno de los entes locales, es una

revisión limitada.

El ámbito subjetivo está formado por 67 municipios de

Baleares, 7 mancomunidades, 1 entidad local menor y las 59

entidades dependientes activas vinculadas a los entes antes

comentados, en total 134 entes.

Se han incluido en el informe las cuentas generales del

ejercicio 2013, recibidas hasta el 30 de noviembre de 2014.
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Independientemente del (...) la rendición de cuentas era el 15

de octubre, se amplió un mes más con el objetivo de poder

consolidar las cuentas de todos los entes dependientes. Fueron

todos los entes del ámbito subjetivo. Al mismo tiempo también

se recogen las relaciones de contrato recibidas hasta el 31 de

agosto del 2015.

Las conclusiones principales en materia de rendición y

aprobación son las siguientes. El 98% de las entidades locales

han rendido cuentas, ya es el quinto año en el que la rendición

está por encima del 90% y Baleares es líder, como OCEX,

como órgano externo y vinculado al Tribunal de Cuentas, es

líder en rendición de cuentas por quinto año consecutivo. La

única corporación local que a 30 del 11 del 2014 no presentó

la cuenta correspondiente al 13 fue la Mancomunidad de

Tramuntana, que, como les comenté el otro día, está en fase de

disolución y estamos pendientes de que rinda una serie de

cuentas que tiene pendientes con la Sindicatura.

Por otra parte, quiero decir que de las que hemos

comentado, la rendición en plazo ha sido del 66,2%. Otra

conclusión que se extrae de la revisión de esta documentación,

es que la mayoría de corporaciones locales incumplen los tres

plazos que estipula en el texto refundido  la Ley de haciendas

locales. De una parte, tienen que tener antes del 15 de junio la

cuenta formada, la realiza el interventor, antes del 1 de octubre,

aprobada por el pleno, y antes del 15 de octubre, rendida a la

Sindicatura. Solamente cinco ayuntamientos cumplen las tres

fases que son: Bunyola, Campos, Montuïri, Muro y Santanyí.

Comentábamos el otro día que el 76% de las corporaciones

locales aprobaba el presupuesto. En el ejercicio 2013 el índice

fue un poco más bajo, fue el 74%.

En cuanto a principales magnitudes que podemos comentar

de los estados contables consolidados, el balance arroja un

activo de la totalidad del sector público local balear de 4.260

millones de euros. Una cuenta de resultado del económico

patrimonial en créditos iniciales de 1.470 millones y de gasto

consolidado de 1.256. La previsión es hacer un ahorro

consolidado de 214 millones. Una vez liquidado el

presupuesto, que es el que a mi personalmente me gusta ver, el

presupuesto liquidado, no los créditos iniciales que no siempre

reflejan lo que después puede suceder, vemos que existen unos

derechos reconocidos de 1.528 millones, obligaciones

reconocidas de 1.397 y un resultado presupuestario de

superávit de 131 millones, cuando la previsión inicial era de 16,

o sea, ha sido un muy buen resultado presupuestario. El

endeudamiento es de 941 millones y el remanente de tesorería

de 582, siendo el de gastos generales de 316 millones.

Las principales conclusiones que extraemos sobre esta

situación económico patrimonial de las entidades locales, son

que son básicamente solventes a corto plazo. El fondo de

maniobra es positivo es 304 millones de euros. El peso de

endeudamiento sobre ingresos corrientes asciende a un 65% y

la disponibilidad de tesorería es muy alta, tiene un índice de

liquidez inmediata para hacer frente a obligaciones a corto de

un 42%. La reducción de pasivos a corto ha sido importante y

ha sido básicamente permitida por las operaciones de

mecanismo de pago a proveedores que se establecieron en los

reales decretos 4 y 8/2013. Y un aspecto que es muy

interesante, especialmente si se compara con otras

administraciones, es que la amortización de deuda supera en 70

millones al concierto de nueva deuda. Eso es un dato muy

importante que refleja, como se sabe, en el resto de

administraciones locales de otras comunidades autónomas, que

en España el problema no son los ayuntamientos.

Las principales conclusiones sobre la liquidación del

presupuesto es, como hemos dicho, se liquida con un superávit

de 131 millones, un remanente de tesorería de 316 millones.

Extraemos otra conclusión y es que las corporaciones locales

no son íntegramente autónomas financieramente porque un

12% de sus recursos proceden de transferencias, de

subvenciones, o de endeudamiento. Y que el gasto medio por

habitante en Baleares es de 1.266 euros. Los ayuntamientos

destinan 972 euros por habitante en servicios directos al

ciudadano y le reclaman por vía impositiva 991 euros, con lo

cual hay un diferencial negativo a favor del ciudadano de 18,5

euros. 

Otros aspectos significativos que se extraen de la

conclusión de analizar el consolidado de este informe, es que

la presión fiscal, es decir, si cogemos los ingresos fiscales

directos, indirectos y tasas, le sumamos esa participación que

tienen los ayuntamientos en ingresos del Estado y lo dividimos

por el número de habitantes, esa presión fiscal acoge un

resultado de 991 euros por habitante. Como hemos dicho en

anterioridad, el 64% de los ingresos municipales son de

carácter fiscal, capítulos 1, 3, aunque hay que decir, eso es

cierto, que esta presión fiscal se ve en cierto modo desvirtuada

porque ahí también estamos incluyendo tributos directos e

indirectos, IBI, impuestos de tracción mecánica, que pagan los

no residentes. Ciertamente no todos están censados, por lo que

la presión fiscal no es un cálculo matemático exacto. Puede

distorsionarse por este concepto y especialmente en aquellos

municipios más costeros, donde generalmente los residentes

extranjeros son más importantes.

De otra parte, este informe también recoge una cuestión

nueva que hemos querido trabajar y que yo creo que es muy

interesante, que es la creación de un indicador sintético. Este

indicador se compone de una parte de 12 indicadores básicos

que pesan un 75% del total y de 6 complementarios que dan

lugar a un 25. Eso hace un cuadro de mandos muy interesante

para poder analizar la situación económico financiera y

patrimonial de los diferentes ayuntamientos de Baleares. Estos

indicadores se calculan sobre la base de la información y de las

cuentas rendidas por los ayuntamientos, a través de la

plataforma telemática, y posteriormente se realiza un proceso

de consolidación por parte de los auditores de la Sindicatura.

Este indicador sintético permite conformar una relación, creo

que está en la página 68 del informe, en la que los

ayuntamientos pueden posicionarse y compararse con otros

para ver qué puntos débiles o qué fortalezas o debilidades

tienen en unos u otros indicadores. Esos indicadores resumen

la situación económica financiera presupuestaria y pueden

servir para los ayuntamientos, esa es la finalidad, para que

puedan corregir aquellos aspectos en los cuales vean que

muestran ciertas debilidades.

En materia de rendición de contratos, las entidades que han

rendido contratos representan el 80% de las entidades que han

rendido contratos representan el 80% de las entidades del
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ámbito subjetivo que antes hemos comentado. Hay una relación

de las que no han remitido la relación certificada. Y del análisis

de esos contratos se deriva que los más tramitados por los

ayuntamientos son los de servicios con un 45,6% del total de

contratos formalizados en Baleares en 2013. Que el

procedimiento más utilizado es el abierto en un 56,4%. Y que

lo que prevé el 112 del texto refundido (...) del sector público,

es decir, la tramitación urgente, se utiliza muy poco en un 6,7%

de los expedientes formalizados en Baleares en 2013.

En materia de recomendaciones, la Sindicatura considera

que es conveniente formar la cuenta inmediatamente después

de liquidar el presupuesto, aprobarla en el primer semestre del

ejercicio, rendirla en plazo legal y colgarla en la web como

medida de transparencia. De otra parte, recomendamos elaborar

unas cuentas anuales consolidadas de la corporación local, más

todas aquellas entidades que hemos comentado antes que son

dependientes de ella, en aras de la transparencia de la gestión

de fondos públicos. Consideramos que se debe analizar la

necesidad de la existencia de la única entidad local menor de

Palmanyola que existe en Baleares, así como de aquellos

organismos autónomos y mercantiles que son inoperantes o

tienen un volumen de actividad muy reducido. Recomendamos

evitar la prórroga del presupuesto y aplicar la elevada tesorería

que se presenta al cierre del ejercicio, a medidas como

reducción del plazo de pago a proveedores, reducir

endeudamiento para disminuir costes financieros y eso es

especialmente significativo en los casos de Escorca, Ariany,

Lloret de Vista Alegre, Maria y Alcúdia. 

La Sindicatura también recomienda mejorar la eficiencia de

la estructura administrativa, en aquellos ayuntamientos en los

cuales el índice de retorno al ciudadano es menor que en otros.

Así como contabilizar en el momento de cerrar el presupuesto,

todas las obligaciones procurando que el importe de la cuenta

413 sea lo menos significativo posible. Esto es especialmente

recomendable a Petra, Estellencs, Montuïri, Binissalem y

Banyalbufar. Se recomienda evitar la aprobación recurrente y

continua de expedientes de recogimiento extrajudicial en los

casos de Bunyola, Marratxí, Sóller, o Alcúdia, así como

mejorar la gestión de recursos humanos, reduciendo el coste

medio por empleado público, que es alto en el caso de Palma,

o con la disminución del peso del personal sobre el resto de

gastos recurrentes de capítulos 1 a 4 de las entidades locales,

como en el caso de Palma, Estellencs, Calvià y Llubí.

De otra parte... se recomienda analizar, vistos los resultados

que se obtienen en el cuadro de mandos de los indicadores

sintético, porque arrojan datos como una baja autonomía

financiera o un alto índice de gastos de personal, analizar la

posibilidad de la prestación coordinada de servicios, así como

la racionalidad organizativa i la fusión de municipios

limítrofes; esto afecta especialmente a Sant Joan, Montuïri,

Estellencs, Banyalbufar, Vilafranca, Búger y Escorca.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit

procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de major a

menor, tret del grup a què pertany la Presidència del Govern,

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears.

El síndic major, o a petició del síndic major, o 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.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Acordam, idò, una intervenció després de totes les

intervencions dels portaveus. 

Per tant passam a la intervenció dels portaveus. Pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni

Camps per un temps de quinze minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies al síndic

major, als síndics, a la secretària general, per la seva presència

avui aquí i per explicar-nos de forma tan clara i tan nítida

aquestes informes i la memòria de la Sindicatura de l’any 2015,

i jo no puc fer més que començar la meva intervenció agraint

sincerament la feina que fa la Sindicatura, una feina, com molt

bé deia el síndic major, que s’ha fet -l’any 2015- s’ha fet amb

menys recursos i s’ha fet complint els objectius que s’havien

fixat; amb menys recursos s’ha fet la feina que tocava, i per tant

açò, aquesta qüestió, és d’agrair. I a més hi ha una qüestió que

m’agradaria també deixar palesa, és a dir, que sàpiga la

Sindicatura de Comptes que el Parlament està al seu costat, és

a dir, si necessita qualsevol tipus de... o més recursos, el que

sigui, nosaltres cada any aprovam els pressupostos, amb la qual

cosa en un moment donat sempre podem millorar aquests

recursos i millorar per tant les funcions que pugui exercir la

Sindicatura. En aquest sentit record l’anterior legislatura, quan

evidentment hi havia gravíssims problemes econòmics,

problemes de liquiditat del mateix govern; sempre vam dir que

Sindicatura de Comptes s’havia de mantenir per damunt de tot.

Per tant en uns moments com ara, que tenim prou doblers, jo

crec que evidentment no tan sols s’ha de mantenir sinó que fins

i tot s’ha de consolidar i s’han de donar aquests recursos, que

siguin suficients.

I quant als informes que s’han explicat, em sorprenen

diverses coses. Primera qüestió: l’informe del compte general

de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu em sorprèn que sigui

de l’any 2010, i ho dic perquè, clar, som al 2016, i aquest

informe, que efectivament diu el que diu, però, clar, que ens

arribi l’any 2016... poca cosa podem fer o poca cosa es pot

resoldre després de sis anys. En qualsevol cas sí que, pel que

sembla, l’Ajuntament de Santa Eulàlia és un ajuntament

solvent, un ajuntament que presenta un estalvi de 8 milions, un

resultat positiu de 4,7, el deute dels 5,5 milions és un deute

relativament petit per a un ajuntament de l’envergadura de

Santa Eulària, i per tant en principi la solvència d’aquest

ajuntament queda palesa amb aquest informe.

Sí que em preocupen algunes qüestions de mala praxi

comptable que s’han dit, i per tant crec que des de la

Sindicatura, segurament, o mitjançant, o a través, o en
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colAlaboració amb l’interventor de l’Ajuntament de Santa

Eulària, s’haurien d’intentar resoldre aquestes qüestions

comptables, i intentar que en els anys successius determinades

qüestions no es repeteixin, o determinats errors no es

repeteixin.

Quant a les entitats... a l’informe de les entitats locals de

l’any 2013, bé, jo crec que és satisfactori que el 98,7% de les

entitats locals hagin presentat els comptes, que el 66,2 ho hagin

fet en termini; hem de recordar, i ho posa l’informe, que

respecte de l’any 2008 s’ha avançat deu mesos la presentació

legal de la rendició de comptes, amb la qual cosa si l’any 2008

-també ho posa l’informe- rendien en temps i forma un 5,6% i

ara ho fan un 66,2% jo crec que l’avanç és claríssim, i per tant

d’açò ens n’hem de sentir satisfets tots. I també el que podem

extreure de l’informe aquest és que es tracta d’unes entitats

locals plenament solvents, solvents perquè tenen un increment

d’un 19,5 punts de l’índex de solvència, l’endeutament es

redueix un 6,9%, tenen una liquiditat altíssima d’un 42,6%,

tanquen amb un superàvit en conjunt d’uns 131,1 milions...

Certament el problema, com deia el síndic, no són els

ajuntaments, sinó que realment el problema el tenim en el

Govern. El que sí sorprèn, i açò també ho comentava el síndic,

és que essent tan solvents paguin a 98,8 dies, amb la qual cosa

això no sé quina explicació pot tenir i si també poden fer algun

comentari al respecte perquè, clar, si tenen una liquiditat molt

alta, si tanquem amb superàvit i paguen a 98 dies... en fi, és una

cosa que desdiu amb l’altra.

I aquestes serien les qüestions a grosso modo que jo faria

dels informes. En qualsevol cas vull repetir a la Sindicatura, als

síndics, que aquí som al seu costat, que agraïm moltíssim la

seva feina i que els animam a continuar endavant. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera per

un temps de quinze minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, com la

setmana passada, al síndic major, als dos síndics i a la

secretària general per la seva presència per donar-nos rendició

de comptes d’aquests informes, i per la seva feina.

Jo avui seré realment breu i voldria començar pel primer

informe, i mai no oblidarem que a la seva primera

compareixença aquí, i sobretot perquè nosaltres fa poc més

d’un any aterràvem aquí, que en el seu moment varen fer, igual

que el Sr. Camps ha posat de manifest, va donar explicació dels

comptes de l’Ajuntament d’Inca que feien referència a l’any

2010. Tornar..., igual que ha fet les reflexions, avui faig la

mateixa reflexió: realment això quina utilitat té, després de sis

anys, al respecte?, i sobretot -i el Sr. Camps ho ha passat per

alt- un dels elements que el síndic ha comentat, molt important:

l’ús del compte 554, que realment com utilitzar o una mala

praxi de..., i no ha donat més informació, i m’agradaria que si

en poguessin donar al respecte per justificar, perquè no entenc

exactament si al final aquest compte s’utilitza com un pont per

intentar desviar... o anar d’una banda a una altra, fer moviments

de tresoreria per intentar justificar, no? A vegades sabem

perfectament, aquells que hem dedicat part de la nostra vida a

dur comptabilitat, que hi ha alguns comptes com aquest que

poden ser un calaix de sastre en determinats moments, o que

ajuden a justificar coses que a vegades no podrien ser

justificables, i m’agradaria, si és possible, que el síndic pogués

donar-nos una mica més d’informació al respecte. I també he de

comentar que, bé, ja ha fet referència també a la falta de

l’elaboració del Pla estratègic de subvencions.

Sobre el segon informe, ha estat molt resumit per rendir

comptes sobre la liquidació de la Sindicatura; al respecte no he

de comentar res. I sobre el tercer i últim informe que avui estan

comentant i donant-nos informació, voldria comentar dues, tres

qüestions, que sobretot pens que són interessants

recomanacions que des de l’administració pública, encara que

s’ha fet referència, o es recull a l’informe alguns ajuntaments,

penso que això podria ser pràcticament traslladable a la resta

d’entitats locals.

Una i penso que moltes vegades ho hem comentat, en

aquest cas fa referència a la millora de la gestió dels recursos

humans. Sobretot per a nosaltres des de Podem reivindicam que

dins les administracions es faci una millor, o tinguem una

millor eficiència tant dels recursos humans com econòmics, que

estan a disposició de la ciutadania, que fan feina per a la

ciutadania, i aquí pensem que al final tenir una administració

molt gran o que no és productiva, eficient i veure, com posen

de manifest, que la despesa en aquest punt concret sobre el

tema de recursos humans, és molt alta, seria un element

suficient perquè aquestes entitats locals revisessin realment

aquesta despesa i veure realment què es pot millorar al

respecte, perquè al final parlam moltes vegades no només dins

de la pròpia administració, educació, sanitat, etc., cercar que

realment recursos es destinen de la millor forma possible. I jo

penso que aquí és un element molt interessant i que des del

Síndic de Comptes el Govern hauria d’intentar, sempre cercant

la colAlaboració d’aquestes entitats, veure com millorar.

Una altra qüestió també i en aquest sentit és un aspecte

positiu, però a la vegada també és una llosa i això, encara que

siguin comptes del 2013, s’ha fet referència també al romanent

de tresoreria que molts d’ajuntaments tenen en la nostra

comunitat, al igual que moltíssims d’altres de tot l’Estat i com

ha comentat molt bé també el Síndic, les entitats locals són les

que presenten uns millors comptes, amb l’excepció sempre

d’alguns ajuntaments, però sí que realment fan els seus deures,

podríem dir. I clar, aquesta qüestió és... i ho faig, ho trasllado

a l’any 2015 i 2016, encara que, ho torn repetir, aquests són el

2013, moltes vegades i així ho han denunciat ajuntaments,

concretament, tenir una disponibilitat econòmica, en aquest cas

de tresoreria i es veuen amb la impossibilitat de poder

contractar més serveis i especialment més recursos, una policia

local per exemple, recordo perfectament fa uns quants mesos

vaig anar al ple del meu Ajuntament de Sant Antoni de

Portmany i com des d’allà manifestàvem que el nostre

ajuntament, com d’altres, és solvent, però la Llei Montoro, la

famosa Llei Montoro impedeix a tants i tants de municipis i a

nivell d’administració general, la impossibilitat de poder

contractar. 
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En aquest sentit la meva pregunta, després d’aquesta

exposició llarga, què podrien fer a part de fer la recomanació

d’intentar pagar deute que tenen contret, quina sortida podrien

donar a aquest romanent que moltes vegades poden ser molts

de milions i que estan allà esperant una destinació i que a la fi

ho tenen..., i això és una qüestió que denuncien, pràcticament

tots els ajuntaments, tenen paralitzades moltes actuacions i no

poden fer res perquè l’administració no els deixa.

I per últim, també un comentari molt interessant, sobretot en

el cas... jo entenc que Mallorca sigui una illa molt gran, però

m’ha cridat l’atenció que faci referència a mancomunar serveis.

Des d’Eivissa els diferents ajuntaments, m’imagín que també

es podria extrapolar en el cas de Menorca i aquí a part de

Mallorca per a determinats municipis perquè estan molt a prop,

seria una eina molt interessant mancomunar serveis en aquest

nivell. I m’agradaria saber en aquest sentit si saben vostès a

l’hora d’aquest anàlisi, o sobretot si coneixen quins municipis

han pogut mancomunar aquests tipus de serveis.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

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

temps de quinze minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Bé, gràcies als síndics una vegada més

per ser aquí a presentar els informes que elaboren. En el cas del

primer informe referit a Santa Eulària, coincidesc amb el Sr.

Camps, que el 2010 és lluny. 

De totes maneres les deficiències que s’hi esmenten,

superen el que ha anomenat com a mala praxis comptable, és a

dir, en temes de subvencions. I cal dir també que el tema de les

subvencions dins els ajuntaments sempre és un tema complicat

perquè és difícil, la Llei de subvencions té molts de requisits i

és necessari tenir molt de personal per dur-los a terme

correctament. Però en temes de contractació, es parla de

fraccionament de contractes, de fórmules de valoració que no

tenen en compte el preu més baix. Jo crec que ens trobam

davant temes delicats en temes de contractació. Manca

d’informes per justificar els criteris que es posen. No ho sé,

aquí no es detalla o jo no he vist detallat l’import d’aquestes

operacions, o quin tipus de valor d’aquests contractes, però sí

que crec que s’esmenten alguns temes preocupants.

En el tema evidentment que fa referència als comptes de la

Sindicatura no tenim res a dir.

En el tema del consolidat dels ajuntaments i agafant un poc

allò que deia el Sr. Aguilera, aquests anys i estam analitzant

l’any 2013. L’any 2013 és el primer any d’ençà que es varen

aplicar totes les mesures de la Llei d’estabilitat, que va entrar

en vigor l’any 2012, les mesures que evitaven l’ús del superàvit

i dels romanents de tresoreria, les mesures que dugueren a un

augment en molts casos de l’IBI, imposat directament per

l’Estat, que s’havia de mantenir, va entrar en vigor crec que

l’any 2012 que els ajuntaments estaven obligats a mantenir els

tipus vigents l’any 2011 i no els podien rebaixar i fins i tot,

havien d’apujar en alguns casos fins un 10% aquests tipus de

l’IBI. Això va du a una situació la de l’any 2013, és un any allà

on molts d’ajuntaments tenien més ingressos no esperats per

l’IBI, però no podien augmentar la seva despesa per mor de la

regla de despesa. I el romanent que tenien de l’any 2012

tampoc no el podien emprar més que per llevar deute. 

Aquesta era la situació l’any 2013. Per tant, parlar del

retorn cap el ciutadà, vull dir hi havia una impossibilitat

material que els doblers que es recaptaven tenguessin aquest

retorn cap al ciutadà. Però no només amb mesures impositives,

amb mesures com concessions de platges per exemple, que

tenguessin un major increment d’ingressos, mesures de major

inspecció de padrons, de fems, d’IBI mateix. Tots aquests

ingressos addicionals que es podien obtenir per via de la

inspecció i d’una major eficiència, tampoc no es podien

incorporar en el pressupost com a major ingrés per dedicar-los

a despesa. Tot això fins l’any 2014 que s’introdueix la

possibilitat de les inversions financerament sostenibles, però

també amb uns límits determinats un pic s’ha fet front a la 413

i també només de la quantitat inferior diguem, entre el resultat

pressupostari ajustat i el romanent. Cosa que també veuríem

amb unes limitacions determinades.

Per tant, a què ens du això, quin objectiu té tot això des del

meu punt de vista? Evidentment, quan l’Estat i el conjunt de les

administracions, l’Estat, Seguretat Social, comunitats

autònomes, idò sumen, posem, ara no record la xifra, però si

sumen un 5% de dèficit, així aconseguim que els ajuntaments

matisin aquesta xifra i aquesta xifra tengui un 0,6% o un 0,7 o

un 0,5% de superàvit i el resultat global queda matisat i és un

4,5, un 4,4 i això ha estat, estic convençut, l’objectiu de totes

aquestes mesures que han duit que els ajuntaments no puguin

destinar els doblers a inversions que són molt necessàries. 

Per tant, sí que volia fer esment, i perdonau que m’hagi

enrotllat amb aquest tema, però sí al tema d’algunes

recomanacions que fan referència al retorn cap al ciutadà, en

concret que és la 8, tenint en compte que molts de... o no sé si

fa referència que en molts casos és impossible, ha estat

impossible aquest retorn cap al ciutadà. Vull dir, que els

ajuntaments han ingressat més, però no han tengut la

possibilitat de gastar més, fins i tot no han tengut la possibilitat

de baixar els imposts perquè baixar els imposts també

significava baixar la regla de despesa. Vull dir, si un

ajuntament tenia més ingressos i podia baixar els imposts, no

podia gastar el mateix havia de gastar manco, si s’adoptaven

decisions normatives sobre els imposts que baixassin els

imposts, encara que per altres vies s’obtinguessin més

ingressos, no es podia, s’havia de disminuir la despesa.

D’altra banda, m’ha sorprès i preocupat un poc la

recomanació, el suggeriment diguem de la fusió de municipis.

Crec que nosaltres no estam per la fusió de municipis, crec que

és un tema delicat, crec que amb els serveis mancomunats es

poden aconseguir els objectius que es pretenen sense plantejar,

diguem, la fusió de municipis. Res més.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

per un temps de quinze minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí. Moltes gràcies, Sr. President. Donar la benvinguda als

responsables de la Sindicatura. Molt breument per evitar

reiteracions ja que s’han dit moltes coses sobre aquests

informes, simplement reconèixer la feina que du a terme la

Sindicatura ja que presenten el seu informe. Comentar dues

curiositats, la primera, en relació amb la recomanació de

l’elevada tresoreria dels ajuntaments, es recomana, en

definitiva, reduir endeutament i la curiositat és es recomana

reduir endeutament perquè realment no hi ha una altra

possibilitat legal, no perquè l’endeutament d’aquest ajuntament

sigui molt elevat, ho vull dir d’aquesta manera, és a dir, no es

diu, senyors d’Alcúdia han de reduir l’endeutament perquè

vostès estan molt endeutats, no es diu, senyors d’Alcúdia com

que vostès tenen molt de romanent, bé, redueixin l’endeutament

per fer alguna cosa legal dins el por marge que hi ha a aquests

efectes.

La segona curiositat, també en relació amb la recomanació

11 que diu que hi ha un cost mitjà per empleat públic elevat a

determinats municipis. Supòs que aquest càlcul o aquesta

consideració que és un cost elevat es fa en funció de la mitjana

del cost de tots els ajuntaments, però m’agradaria que s’aclarís

aquest terme o com s’arriba a la conclusió que hi ha

determinats ajuntaments que tenen un cost mitjà massa elevat,

supòs que per comparació, però m’agradaria que se m’aclarís

aquest concepte.

Finalment, dir que nosaltres tampoc no estam a favor ni

estam en la línia d’aquesta fusió de municipis limítrofs.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font, per

un temps de quinze minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Molt breument. Només agrair la presència i la feina feta pel

síndic i no tenc res a dir. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay, per un temps de quinze

minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Síndics, benvinguts una

vegada més i enhorabona també per la feina feta. Ens hem de

felicitar pel que diu l’informe mateix de la Sindicatura i ens

hem de felicitar també per aquest resum d’aquest informe

consolidat de les entitats locals perquè, efectivament, com han

dit ja les persones que m’han precedit en l’ús de la paraula,

representa una millora i realment vol dir que les coses van bé.

De totes maneres, jo volia fer un parell de preguntes, tres en

concret, respecte de les recomanacions d’aquest mateix informe

sobre les entitats locals. La primera, analitzar la necessitat de

l’existència d’una entitat local menor de Palmanyola,

m’agradaria saber per què?, si és pel fet que representa una

excepció, com es desprèn un poc del context de la frase, el fet

que és l’única que hi ha a les Illes Balears, o si hi ha altres

motius que ho justifiquin. Evidentment, també podria ser que

és efectivament inoperant com altres organismes autònoms i

societats mercantils a les quals s’alAludeix. 

Una altra cosa que m’ha cridat l’atenció, i a la qual ja s’ha

referit algú, però a mi m’agradaria insistir-hi, quan en el punt

8, la recomanació número 8, es parla de millorar l’eficiència de

l’estructura administrativa, que representa un cost elevat, no sé

si parlam d’una manera estrictament individual de cada un

d’aquests municipis per se, és a dir, agafant-los un per un, o si

ens estam referint al mateix que apareix en el punt 13 on ja

s’insinua la conveniència de compactar determinats serveis, de

fer una coordinació, una prestació coordinada de serveis, que

és el terme que s’utilitza, cosa que no significa, evidentment,

fusionar municipis sinó que significa que simplement és, en tot

cas, fusionar serveis dels municipis, que són coses molt

distintes. M’agradaria saber si el punt 8 i el punt 13 són distints

o si en el punt 8 també es podria aplicar aquesta idea d’una

prestació coordinada de serveis.

Finalment, ho acaba de dir el diputat Melià, però vaja, jo

insistiré també, en el punt 11 aquesta millora dels serveis... de

la gestió dels recursos humans que dóna a entendre que,

efectivament, aquí hi ha un excés de personal, seria una altra

manera de parlar, i que es concreta, pel que veig pels exemples,

no de manera sistemàtica, però sí d’una manera significativa en

grans ajuntaments. És a dir, l’Ajuntament de Palma, d’Eivissa,

Calvià, Llucmajor, no sé si té res a veure amb la grandària,

també n’hi ha de més petits. Per tant, és possible que no sigui

aquest el cas, però fins a quin punt hi ha, efectivament, una

inflació de personal respecte del rendiment que aquest personal

finalment pot arribar a donar als municipis indicats aquí. 

Res més, només agrair-los les gràcies per la feina feta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Andreu Alcover, per un temps de

quinze minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, reiterar la benvinguda als

síndics. Bé, respecte en el primer de Santa Eulària del Riu, la

veritat és que he de dir que no sabia qui governava en aquest

ajuntament fins que ha parlat el Sr. Camps, després se m’han

dissipat tots els dubtes...

(Algunes rialles)
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... perquè una cosa és el que diu l’informe i una altra cosa és la

interpretació que algú fa d’aquest informe. La veritat és que

aquest informe és una mica feixuc, una mica feixuc. 

A mi em sorprenen un parell de coses, d’entrada em sorprèn

el punt quart de limitacions a l’abast, del compte 554. Clar, a

mi se’m planteja el dubte, l’interventor, què feia? Perquè és

massa evident que hi ha un error amb aquesta magnitud

d’imports. Per tant, clar, això, sincerament, crec que ultrapassa

fins i tot el polític de torn, crec, eh?, evidentment de la lectura

d’això no puc arribar a deduir res més.

A les excepcions financeres m’agradaria destacar el dret

pendent de cobrament dels 2 milions, 2,7 milions d’euros, bé,

evidentment és la manera de fer un forat un ajuntament i una

administració, aquesta n’és una, per tant és delicat, i el fet que

el resultat pressupostari estigui incrementat en 1,5 milions, és

el que vàrem veure l’altre dia, en fi, jo tampoc no hi insistiré

molt. El que sí m’agradaria demanar és quantes vegades un

informe d’auditoria no vol expressar l’opinió, sé que va passar

amb l’informe de contractació de l’ib-salut de l’any 2012,

aquest és el segon pic que ho veig, no sé si ha passat altres

vegades, i li deman a veure si havia passat altres vegades.

Això de les subvencions, és vera el que deia el Sr. Reus,

que amb la nova llei es va complicar moltíssim la gestió de les

subvencions, la contractació... jo, és clar, de la lectura de

l’informe, tot i que veig que és delicat perquè és clar que la

sindicatura no emeti opinió ja és feixuc per si, però és clar, jo

no detect si són errors administratius, si va una mica més enllà

o..., en fi, què és l’opinió que tal vegada ens podria donar

l’auditor que va anar in situ a l’ajuntament i va veure

exactament el que hi havia. És clar que fins i tot crec que no

han estat ni els mateixos síndics, és clar, deu haver estat el

personal auditor de la Sindicatura... 

Per tant, és clar, em costa... manifestar una opinió perquè

veig que és feixuga, però és clar... aquí hi ha... se’n deriva

alguna conseqüència a alguna...? No ho sé, és en el que no arrib

més enllà, és clar, demanar a l’opinió tampoc no m’atrevesc,

perquè si l’haguessin volguda donar ja l’haguessin donada i

segurament no estan per això, simplement per plasmar damunt

un paper el que han vist. Seria ben interessant tenir una xerrada

amb aquest auditor que ha fet l’auditoria perquè... que hagi

arribat a aquesta conclusió segurament és perquè hi havia

alguna cosa delicada.

De totes maneres, també m’agradaria saber si després de

l’any 2010, que també compartesc que a l’any 2010, som a

l’any 2016, han passat sis exercicis, en fi, a veure si tenim

coneixement que alguna d’aquestes recomanacions almanco

s’ha traduït en alguna mesura concreta, ja sigui pressupostària,

financera, de contractació, de subvencions, si hem fet cap tipus

de seguiment del resultat de l’informe li ho agrairia.

Respecte de les entitats locals, coincidesc en el que han dit

els meus companys i al final no em reiteraré molt, és vera això

de la liquiditat, tal vegada..., és vera que quan el Govern ha de

transferir als ajuntaments, ho parlàvem l’altre dia amb els

consells insulars, és que la resta està bé i qui aboca recursos a

les altres administracions és qui ho passa malament, però les

altres administracions reclamen insistentment al Govern que

aboqui, que aboqui, que aboqui quan realment la situació no és

tan desesperada com la que..., és clar, tot això és un efecte

dominó, sinó que qui ho acaba pagant és el Govern,

evidentment també del Govern de l’Estat que tira de deute, tira

de deute fins que... evidentment el dèficit dels ajuntaments no

és tan preocupant, perquè en teoria és zero, com el de les

comunitats autònomes i el de l’Estat, però qui té el problema no

només són les comunitats, en aquest cas la comunitat

d’aquestes... de les Illes Balears, sinó també l’Estat que es

reserva una gran part del paquet de dèficit, però evidentment el

supera amb escreix també, bé, el supera amb escreix?, sobretot

de la Seguretat Social.

De la resta, res més. Nosaltres tampoc no estam molt

d’acord amb aquesta recomanació dels ajuntaments, de la fusió

dels ajuntaments limítrofs, creiem que aquí no només és un

tema comptable o administratiu, aquí hi juguen altres variables

que en un informe són males de plasmar, de totes maneres sí

que m’agradaria saber Vilafranca de Bonany amb qui s’hauria

de fusionar, perquè... per a mi... és veïnat de Montuïri i tal

vegada amb Montuïri... això és... els municipis que són aquí

són la proposta de fusió que fa la Sindicatura?, no, no?...

(Se sent una veu de fons inintelAligible de fons)

...no, no, és que posa “i la fusió amb municipis limítrofs

especialment pel que fa als ajuntaments de Sant Joan, Montuïri,

Estellencs, Banyalbufar...”, és clar, això... no, ja supòs que no

és una proposta que es fusionin perquè..., però sí que una

explicació d’això també la hi demanaria. 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):

Sí m’ho permeten abans... demanaré la paraula per al Sr.

Fernando Toll que contestarà algunes de les qüestions i després

jo faré una intervenció. Gràcies.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES

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

Moltes gràcies. Respecto a los comentarios que han hecho

ustedes, algunos se repiten por parte de los diferentes grupos

parlamentarios, ¿por qué la cuenta general de Santa Eulalia es

del 2010 y la presentamos en el 2016? Miren, cuando yo

empecé en la Sindicatura, que fue el 18 de julio del 2015,

todavía estaban presentando documentación y todavía

estábamos solicitando documentación, porque les resultaba

muy difícil, argumentaban en base a los escasos recursos

materiales y personales que tenían, y porque tuvieron que

contactar con el informático que ha desarrollado este programa

que es un programa que también utiliza otro ayuntamiento cuyo

informe creo que presentaremos a partir del mes de septiembre,

y se produce el mismo problema. Se contactó con el

informático, se intentó dar una explicación, pero ni él la pudo

dar porque creo que es un problema de (...) básicamente.
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Este informe hacía referencia al plan de actuaciones del año

2013 y el objetivo es que en el mes de septiembre los informes

que tengan fecha anterior a 2014 se presentarán ante esa

comisión, en concreto quedan dos y uno de Palma 2010-2011

que fue reclamado por ustedes en el año 2014, a partir de

septiembre de 2014 los informes que se presentarán ante esta

comisión serán todos relativos al ejercicio 2014, cuyas cuentas

se rinden en octubre del 2015 y de esta forma con el trabajo

realizado que he heredado, que se ha hecho muchísimo trabajo,

la Sindicatura empezará a presentar informes con un decalage

natural, que es de dieciocho meses más seis, como mucho

veinticuatro meses, será lo normal. 

De hecho, ya hemos empezado a trabajar en la cuenta

general del 2014 con dos informes de auditoria aprobados en

plan de actuaciones de este año y concretamente ya estamos

auditando a Palma y a Ciutadella, en 2014.

Decían ustedes que ¿por qué están pagando a 98 días?

Bueno, cuando empezó la ley de morosidad empezó con unos

plazos de 60 días, que después se fue reduciendo y que

actualmente creo que están en 30 días, bien, tenían una gestión

de tesorería, una liquidez de 11 millones, pero también tenían

un endeudamiento de 32, la foto no es una foto fija, es una foto

fija a 31 de diciembre, no es una foto durante la ejecución

material de presupuesto a lo largo de doce meses. Ciertamente

superaban el plazo legal de pago en 38 días, es verdad, no

puedo decirles por qué.

Creo que he contestado también a otros grupos

parlamentarios el porqué se presenta una auditoria de un

ejercicio tan antiguo en esas fechas.

Han incidido ustedes también mucho en la cuestión de la

cuenta corriente 554, de los cobros pendientes de aplicación a

presupuesto, la explicación de por qué triplica prácticamente el

movimiento de resultado económico financiero presupuestario

del ejercicio, es porque genera asientos automáticos: tu

contradices un movimiento, por ejemplo un debe 554 contra

una cuenta de un proveedor que no tienes localizado, eso es una

cuenta extraña, el movimiento natural sería banco o caja,

normalmente banco contra esa cuenta pendiente de aplicación,

pero sin embargo el programa genera esos asientos que son

indescifrables, como les he comentado incluso genera asientos

entre la propia cuenta. Hablando con el responsable del

ayuntamiento, él tampoco entendía por qué esto funcionaba así,

se habló con el informático y tampoco pudo dar una

explicación satisfactoria. Creo que es muy difícil dar una

explicación.

En cualquier caso, pues, se les ha explicado que no se

debería continuar trabajando con un software como éste porque

produce los resultados que comentamos en la auditoria.

El Sr. Melià me ha preguntado por el reglamento de

tesorería y que por qué se dedica a endeudamiento, así lo

establece el artículo 32 del Real Decreto 2/2012, como usted ha

dicho es una obligación legal, debería dedicarse a reducir

endeudamiento.

Otra de las cuestiones de las que ustedes me han comentado

es el análisis de (...) de municipios. Se hace exclusivamente

desde la óptica de la información que los ayuntamientos rinden

a través de la plataforma, que es una información

exclusivamente económica, balances cuentas anuales.

Entendemos que hay ayuntamientos muy pequeños, con muy

baja autonomía financiera, cuyo índice de gasto de personal,

teniendo en cuenta el número de trabajadores y el coste final de

la cuenta de resultados de esa cuenta, es elevado, tienen muy

poca o nula, prácticamente, capacidad de resolver su

endeudamiento. Entonces sugeríamos, analizando estos

resultados, la posibilidad de que hiciesen una prestación

coordinada de servicios, de que pudiesen mancomunar alguno

de ellos, como sucede con otras mancomunidades que operan

en Baleares.

El Sr. Pericay ha solicitado por qué recomendamos la

cuestión de Palmañola. Yo creo que básicamente es una

cuestión económica, y por las mismas razones que hemos

comentado la posibilidad de trabajar en mancomunidad de

servicios en municipios limítrofes nos limitamos a hacer una

auditoría económica, no entramos en otros detalles

estrictamente presupuestarios o financieros. 

También recomendamos la cuestión de un organismo

autónomo porque en este caso tiene un trabajador, esta

mercantil de Santa Eulalia. Entendemos que esa función

perfectamente la podría realizar la corporación local sin

necesidad de intermediar a través de una mercantil, porque

además, a lo largo... Bueno, esta es otra cuestión, esto no lo

comentaré.

Rendimiento de personal. Analizamos la cuenta de

resultados del ayuntamiento; el número que arroja a 31 del

12..., solicitamos información al ayuntamiento de las diferentes

categorías y trabajadores que prestan servicio en el

ayuntamiento, y hay casos en los cuales las cifras salen mucho

más elevadas que en otros ayuntamientos. De ahí que

recomendemos analizar esos ratios y mejorar la eficiencia de

ellos.

El Sr. Alcover comentaba que en cuántas ocasiones se ha

denegado opinión, local, en este caso, y en otra que

presentaremos en septiembre, por el mismo problema de

programa informático. En materia de comunidad autónoma les

remitiría al Sr. Salvà, en su momento, o al síndico mayor si

(...).

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES

DE LES ILLES BALEARS (Bernat Salvà i Alloza):

Bé, pel que fa a la no-manifestació d’opinió a la comunitat

autònoma, efectivament hi ha l’Ib-salut. L’Ib-salut, des que les

competències foren transferides l’any 2002 fins a l’any 2010,

qui va auditar l’Ib-salut va ser un auditor extern a través d’un

concurs patrocinat per la Intervenció de la comunitat, i l’auditor

extern mai no ha donat una opinió sobre els comptes de l’Ib-

salut, i la Sindicatura tampoc no ho ha fet i nosaltres ho feim

des de l’any 2011, bàsicament per les limitacions que ens

surten i especialment, i també, pels controls (...) posteriors que

rebis a la Intervenció General, i el tema de l’Ib-salut és un tema

bàsicament d’implementar una fiscalització prèvia, que s’està

fent en aquests moments per expedient de despesa per un valor

superior a 500.000 euros, però el fet de no haver-hi hagut mai
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una intervenció prèvia dins l’Ib-salut ha provocat uns vicis des

de l’any 2002 recurrents, i en mans del Govern està poder

solucionar una mica aquesta situació.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES

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

En cuanto a lo que usted comenta, Sr. Alcover, tener una

entrevista con el funcionario que ha analizado estas cuentas,

también la he tenido porque también me ha llamado mucho la

atención, y cuando las analizas, cuando las ves, ves el detalle

de las partidas, al que usted puede tener acceso cuando quiera,

te das cuenta de que es imposible, que es una cuestión

básicamente informática; es que es imposible que, por ejemplo,

haya ingresos procedentes de caja de 56 millones de euros, que

no tiene ni pies ni cabeza. Es una cuestión básicamente de

software.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i

Villalonga):

Bé, jo només..., si em permet jo només volia fer una

brevíssima intervenció. També el Sr. Alcover demanava què hi

pot haver darrere aquesta no-manifestació d’opinió o opinió

desfavorable. Bé, en aquest cas, igual que pot succeir en el cas

de l’Ib-salut, la Sindicatura no diu que hi hagi cap indici de res,

senzillament és que, com que la informació que hi ha no està

disponible o no té prou credibilitat, aleshores abans de donar

l’opinió sobre una cosa que és impossible que tu controlis o

pugui traçar, per exemple en el cas de la tresoreria és que no

pots traçar quins són els pagaments i els cobraments; açò no vol

dir que implícitament diguem que allà hi hagi alguna

irregularitat, sinó que com que no ho podem saber ens abstenim

de donar opinió.

Però aquí l’important no és l’opinió al final o no,

l’important és que el que és evident és que tant -com comentava

el Sr. Salvà- a l’Ib-salut com en el cas aquest de tresoreria el

problema que hi pot haver és que, com que no ho pots traçar,

qualque cosa pot passar; aquest és el problema, que allà hi ha

un elevat risc que hi pugui succeir qualque cosa i que no la

puguis controlar, sense voler dir que estigui succeint ara

mateix, però sí que hi ha un risc molt potencial que pugui

donar-se.

Després, quan feim..., bé, a les nostres intervencions sempre

sorgeixen dubtes i ens demanen a vegades opinió del que

podrien fer, com podrien gestionar millor la tresoreria o... Bé,

les opinions o les recomanacions que feim a vegades, o bé,

quasi sempre, estan basades en allò que nosaltres puguem

veure, el que nosaltres hem fiscalitzat. En el cas, per exemple,

de la tresoreria, home, tens molt poques opcions. El que passa

és que també, com diu el Sr. Camps, sorprèn una mica que

tenguin una tresoreria molt elevada i en canvi que tenguis uns

pagaments a proveïdors que..., bé, és a 90 dies, com deia la

dada. Clar, açò és el que és ilAlògic. Donar una altra passa i dir

“bé, si açò, ja que tens tresoreria, t’ho has de gastar o no” és

una qüestió que evidentment no és competència dels síndics

sinó competència de cada un dels plens, però no deixa d’haver-

hi un dubte que es pot fer, però en aquest cas no ho podem

contestar nosaltres. Igual que també s’ha de matisar que la

recomanació de mancomunar serveis no és una recomanació

que sigui desbaratada perquè ja s’ha donat en molts de casos i

a més té sentit econòmic. 

Altra cosa és la fusió de municipis; evidentment el llistat de

municipis que surten a l’informe no es pot veure com una

proposta que Estellencs s’ajunti amb Sant Joan, perquè

evidentment no en té cap, no? El que passa és que quan un

analitza amb aquestes dades el personal dels ajuntaments o com

està estructurat el personal dels ajuntaments, el que sí un pot

observar és que en molts casos hi ha molt de personal dedicat

a tasques administratives -d’aquí ve allò d’estructura

administrativa- i no a proveir o a produir serveis que van

directes als ciutadans. D’aquí ve la recomanació de fusionar o

de compartir determinats serveis, perquè els municipis dediquin

el que ha de dedicar a tasques administratives i, la resta, a

proveir serveis directament als ciutadans, que és amb el que es

beneficien. 

Per tant aquestes recomanacions s’han de posar entre

cometes d’on vénen, no són opinions subjectives sinó que

provenen d’una anàlisi, i després la solució serà una o una altra

però no l’hem de proposar nosaltres sinó que l’ha de proposar

el mateix municipi o el ple.

Ja per acabar volia agrair al Sr. Camps que ens ofereixi més

recursos per dur la nostra tasca...

(Algunes rialles)

De totes maneres venim d’on venim i s’ha de dir que el que

ens agradaria, en tot cas, és poder presentar aquest pla

estratègic per poder justificar en tot cas, en cas que hi hagi un

increment de recursos o un potencial increment de recursos, on

es destinaran. No he estat mai jo partidari de demanar per

demanar ni de gastar per gastar, però si tenim l’oportunitat de

presentar aquestes..., perquè més recursos vol dir segurament

més responsabilitats, més tasques, assumpció de més

responsabilitats, però, bé, abans de donar-nos els recursos hem

de conèixer quines haurien de ser aquestes tasques, i en tot cas

ens agradaria poder parlar d’açò abans d’octubre d’aquest

mateix any per en tot cas, si ho consideren oportú i el Govern

ho considera oportú, després posar el seu reflex en noves

partides pressupostàries, però primer hem de conèixer què

volem fer i en tot cas després ja vindran els recursos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Entram al torn de rèplica. Té la paraula, pel Grup

Parlamentari Popular, el Sr. Camps, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President seré... El Sr. Alcover, el gozo

en un pozo, es pensava que havia descobert aquí alguna qüestió

a l’Ajuntament de Santa Eulàlia des Riu i al final són

problemes de software, en fi.
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En qualsevol cas, jo sí crec que, ja que només agafa segons

quines qüestions, per exemple a mi m’agradaria que es

destaqués la conclusió del compliment de la legalitat en matèria

de subvencions que diu que s’han desenvolupat en els aspectes

significatius de conformitat amb el principi de legalitat. I també

passa en la qüestió en matèria de contractació, que també s’ha

desenvolupat de conformitat amb el principi de legalitat. Per

tant, el problema de software, més que la legalitat en qüestions

de subvencions i contractacions s’ha mantingut i tenim un

ajuntament bàsicament solvent, jo crec que ho tenim prou

resolt.

I en qualsevol cas dels altres informes, un poc el que es

comentava anteriorment. És a dir, sorprèn que en termes de

liquiditat aquests ajuntaments tenguin molta liquiditat i no

paguin els proveïdors en temps i forma. Jo crec que la

recomanació que fa la Sindicatura té tot el sentit i té tota la

lògica. És a dir, si tens molta liquiditat i tens molts de doblers

en caixa, redueix l’endeutament, deixa de pagar interessos i

paga els proveïdors en el temps que marca la Llei de morositat.

Per tant, són recomanacions plenament vigent si que nosaltres

certament hi donam suport.

I després la qüestió de fusionar serveis, de reduir despeses

diríem que tenen cada un dels ajuntaments i els puguis

reconduir amb un consorci, o el que sigui, que puguis aglutinar

serveis de distints ajuntaments jo crec que també té tota la

lògica i tot el sentit comú aquesta recomanació.

Quant al que deien de Palmanyola, a mi m’agradaria

recordar que hi va haver una esmena als pressuposts feta pel

Partit Popular, d’eliminar aquest consorci, o aquesta entitat

menor de Palmanyola i fusionar-la amb una altra entitat. I bé,

no vam tenir èxit en aquesta qüestió. I m’alegra que avui la

Sindicatura de Comptes recomani una qüestió que nosaltres ja

dic, vam presentar com a esmena en els anteriors pressuposts.

I poca cosa més, jo certament finalment agrair a la

Sindicatura de Comptes, estudiarem aquest Pla estratègic que

volen presentar i ja dic, si tenen l’opció... i tenen l’oportunitat

de poder presentar una proposta i valorar aquesta proposta i

hem de donar suport des del Partit Popular l’increment de

pressupost a la Sindicatura de Comptes, no passi pena que

tendrà el nostre suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera, per

un temps de cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. No faré ús del meu torn.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Antoni Reus, per un

temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, president. Jo ara he quedat sorprès que el

Partit Popular va presentar una esmena per eliminar l’entitat

local menor de Bunyola? Sí? Bé, és bo saber-ho, que el Partit

Popular proposa eliminar l’entitat local menor de Bunyola i que

això es fa amb esmenes als pressuposts...

(Remor de veus)

Crec que ha mesclat coses, hem mesclat coses.

Només un comentari respecte de les recomanacions. Quan

es parlen de temes de personal, de despesa de personal de les

administracions, no sé si es té en compte el tema que la situació

dels serveis interns estiguin internalitzats o externalitzats pot

variar molt; vull dir no té res a veure ajuntaments que poden

tenir una empresa pública que gestioni serveis de recollida de

fems, serveis de neteja, amb ajuntaments que tenguin aquest

servei amb una concessió a l’hora de fer ràtios, del número de

treballadors per habitant. Tot això pot variar substancialment,

perquè si no es té en compte això es poden treure conclusions

equivocades. 

També a altres serveis ajuntaments petits, també tenen

tendència pel fet que un ajuntament petit no pot tenir una plaça

d’arquitecte, per exemple, el que no fan normalment els

contractes de serveis, tenen una persona que hi va un dia per

setmana. Aquestes coses quan compares, si compares RLT,

aquestes coses ja... Sé que no és del tot correcte, vull dir

assimilar un contracte de serveis que s’assimilen a contractes

laborals i no és del tot correcte. Però si hem de treure

conclusions a partir d’únicament xifres sense tenir en compte

aquests aspectes, poden ser... s’ha de tenir en compte això.

Res més. Moltes gràcies per totes les explicacions.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Al Sr. Camps li agrada quedar

bé amb tothom. Però li vull recordar que el seu partit és l’autor

d’una reforma local que veu d’una manera regressiva i

restrictiva la mancomunitat i els consorcis entre ajuntaments.

Això és una realitat que es veu que vostè ha oblidat, però que

ha restringit molt aquesta capacitat de compartir serveis.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Melià ha acabat la intervenció? Gràcies.

(Remor de veus)
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Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font ,per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Crec que està tot dit. Tampoc no en faré més ús.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Andreu Alcover, per un temps de

cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Jo diré qualque cosa Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Ja m’ho imaginava.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies. Bé, maldament només sigui per deixar constància,

jo curiosament el que he dit és que de la lectura dels informes,

no només d’aquest de Santa Eulàlia des Riu, sinó de qualsevol

informe, també el de l’ib-salut, jo em veig incapaç de detectar

qualque cosa més i no sé si són errades administratives o si hi

ha qualque cosa més. Això és el que he dit, no he dit que hi

hagués més a Santa Eulària des Riu, ni que hi hagués indicis de

corrupció. En absolut, en absolut! És més, al compte 554 he dit

que semblava, perquè aquí no posa res del software, semblava

que era més responsabilitat de l’interventor que no dels polítics

de torn. Ho he dit això, Sr. Camps, per tant, no digui mi gozo

en un pozo...

(Algunes rialles i remor de veus)

Jo seguesc dient...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover, jo sé que la inèrcia és de parlar amb el Sr.

Camps, però li record que la compareixença és dels síndics.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Té raó, té raó. De totes maneres jo deia el que pensava i em

consta, i n’he llegit molts d’informes de la Sindicatura, no

perquè siguin de la Sindicatura, segurament tots els OCEX

deuen fer el mateix, deuen expressar damunt paper el que

veuen, i el que sí estaria bé, insistesc, és tal vegada amb

l’auditor, dir, a veure, què has vist allà? Clar, i això seria el

més... crec que seria interessant també, a pesar que evidentment

els informes són prou interessants.

A mi també m’agradaria recordar una cosa i és que el Partit

Popular fa no res, recomanava suprimir l’OCEX. De fet,

Castella-La Manxa el va suprimir. Ara resulta que li

incrementaran el pressupost. Sr. Síndic Major, vostè mateix,

vostè mateix. Però de moment li anaven a afaitar el cap. Ara

veure si amb esmenes seves, quan són a l’oposició és molt bo

de fer, se’ls incrementa o no.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Passam al torn de contrarèplica. Té la

paraula el Síndic Major.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i

Villalonga):

Trob que ja està tot dit i no hi afegiré res més. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Bé, per tal de formular preguntes o observacions

tot seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de

major... no, disculpin, disculpin.

Acabat el debat, volem agrair als síndics i al secretari

general, la seva presència i explicacions.

I anunciam que s’obre un termini de 60 minuts, durant el

qual els grups parlamentaris podran presentar davant la Mesa

de la comissió propostes de resolució als informes i escrits

debatuts en sessió d’avui.

Per tant, se suspèn la sessió per un temps d’un minut, per

acomiadar-nos dels síndics i reprenem.

EL SR.  PRESIDENT:

Es reprèn la sessió. Veiem que no hi ha propostes...

(Remor de veus)

Recomençam la sessió, senyors diputats... Veiem que no hi

ha propostes de resolució. Per tant no hi ha més assumptes a

tractar. S’aixeca la sessió.

(Més remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Si volen quedar, prenguin el seu lloc dins aquesta sala

perquè el PSOE està presentant propostes de resolució.
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EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat de les propostes de resolució. Tenim la

proposta de resolució presentada pels grups parlamentaris...

tots menys el Partit Popular i Ciutadans. 

Per tant correspon ara un torn d’intervenció. Volen

intervenir? Volen torn d’intervencions? 

Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Perquè quedi constància, el

Partit Popular votarà en contra de la proposta que ens fa la resta

de partits que donen suport al Govern, i hi votarem en contra

bàsicament perquè entenem que aquesta proposta és una

proposta oportunista, on han quedat claríssim amb les

explicacions del síndic que és un problema de software, és un

problema informàtic, que les dades que genera aquest programa

informàtic no són suficientment creïbles, i per tant ens sembla

que no té sentit avui, i només en aquest cas de l’Ajuntament de

Santa Eulàlia, que es presenti aquest tipus de propostes.

I jo li puc assegurar, Sr. Alcover, autor intelAlectual

d’aquesta proposta, que si fos...

(Algunes rialles)

...si fos un ajuntament governat pel Partit Socialista jo li puc

assegurar que avui i aquí vostè no presentaria aquesta proposta

i, per tant, si vostè no presentaria aquesta proposta quan és un

ajuntament del seu partit, evidentment nosaltres no podem

donar suport a una proposta totalment oportunista, que no

resoldrà res, que ja la Sindicatura de Comptes ha donat totes les

explicacions possibles, que ja hi ha un informe presentat i

aprovat, i per tant no té cap tipus de sentit seguir amb aquesta

història, que l’únic que vol fer és treure un rèdit electoral o un

rèdit partidista.

Per tant nosaltres no volem entrar en aquest joc i votarem

en contra de la proposta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Bé, pel que es veu corresponia defensar

la proposta a un dels que la firmen, efectivament. Per tant hem

donat la volta. Donaré la paraula a qui vostès demanin perquè

defensi la proposta. Sr. Alcover, té la paraula.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, bàsicament el que diu la

proposició en abstracte es podria aprovar a qualsevol PNL; el

que es diu és que la Sindicatura faci un seguiment de les

recomanacions, això en abstracte es pot fer, i sempre que trobi

una irregularitat que ultrapassi l’àmbit comptable i

administratiu es denunciï. Punt. Sigui Santa Eulària des Riu o

sigui qui sigui; és a dir, no es tracta que sigui Santa Eulària des

Riu, es tracta que sigui on vulgui: de l’Ib-salut, de l’any 2012,

segurament de l’any 2016 tornarà a dir el mateix de l’Ib-salut,

vull dir que podem fer una..., del mateix que varen fer vostès,

etc. Sempre que trobin qualque cosa, que es denunciï. Jo crec

que en això hi haurien d’estar d’acord però, bé, si no hi està

d’acord...

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Don la paraula al Grup Podem, no vol

intervenir. MÉS per Mallorca... no hi ha intervenció. Sr. Xavier

Pericay... no hi ha intervencions.

Per tant passam a votació de les propostes. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor, 3 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queda aprovada la proposta de resolució.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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