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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Sí, Marta Maicas substitueix Salvador Aguilera. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en
el debat de l’escrit RGE núm. 10509/16, presentat pel Sr. Joan
Rosselló i Villalonga, síndic major de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet
l’informe 118/2016, del compte general de la Universitat de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2014. 

Abans, però, de seguir, no sé si podríem debatre tots els
punts conjuntament i llavors fer una sola intervenció per a tots.
Els sembla bé fer una primera intervenció dels quatre punts que
avui... idò, que estan aquí avui els síndics i llavors ja fem una
segona intervenció? D’acord.

Els punts que debatrem són aquest que he comentat; el
segon punt que es debatrà serà l’escrit RGE núm. 10567/16,
presentat pel Sr. Joan Rosselló i Villalonga, síndic major de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual
tramet l’informe 119/2016, de fiscalització sobre la utilització
dels encàrrecs de gestió en el sector públic autonòmic durant
l’exercici 2013.

El tercer punt que es debatrà correspondrà al tercer punt de
l’ordre del dia, serà la solució de continuïtat, que consisteix en
el debat de l’escrit RGE núm. 13615/16, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet
l’informe 120/2016, del compte general de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2014.

I el quart punt i darrer de l’ordre del dia consisteix en el
debat de l’escrit RGE núm. 13668/16, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet
l’informe 121/2016, consolidat dels comptes generals de les
entitats locals corresponent a l’exercici de 2014.

Per tant, passam al primer punt de l’ordre del dia. 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, 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):

Moltes gràcies, president. President i membres de la
Comissió d’Hisenda. Diputats i diputades. En aquesta
compareixença presentarem el contingut dels informes

esmentats que pretenen posar de relleu la situació
economicofinancera i analitzar el compliment de legalitat dels
ens fiscalitzats.

Abans de continuar, volia demanar al president si fos
possible un canvi d’ordre en les presentacions, passant a
presentar l’informe 121 abans del 120 a fi d’alternar el... -no
em sentiu?-, sí, a fi que el síndic Bernat Salvà i jo ens alternem
i no els haguem de fer tot dos continuats.

EL SR. PRESIDENT:

Si els portaveus no tenen inconvenient? Idò, passam...
canviarem... l’ordre serà 118, 119, 121 i 120?

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i
Villalonga):

Exacte.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

I. Escrit RGE núm. 10509/16, presentat pel Sr. Joan
Rosselló i Villalonga, síndic major de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet
l’informe 118/2016, del Compte General de la Universitat
de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2014.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i
Villalonga):

I també volia disculpar, abans de començar, l’absència del
síndic Fernando Toll-Messía perquè és fora de les Illes, un
viatge que tenia programat abans de rebre la convocatòria
d’aquesta compareixença.

En primer lloc, procedirem a presentar l’informe 118/2016,
del compte general de la Universitat de les Illes Balears per a
l’exercici 114. 

L’informe del compte general de la Universitat va ser
aprovat pel Consell de la Sindicatura el dia 12 de maig i va ser
posterior i immediatament tramès al Parlament. Aquest és un
informe, com ve sent habitual, de caràcter general la finalitat
del qual és analitzar el conjunt de l’activitat
economicofinancera de la Universitat i les seves entitats
dependents durant el període esmentat. 

Com a novetat, s’ha introduït l’anàlisi de l’activitat
relacionada amb els convenis signats per la UIB amb altres
entitats així com els convenis i els contractes derivats del
contingut de l’article 83 de la Llei Orgànica d’Universitats. A
part de verificar el compliment de legalitat aplicable i de la
normativa interna de la UIB s’han avaluat els controls
establerts per garantir la gestió correcta dels recursos destinats
a les activitats i als projectes desenvolupats. Vull dir, aquesta
és la novetat d’aquest informe de la UIB.
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L’informe conté un total de 25 recomanacions per a la
millora i correcció de les 182 incidències que s’han detectat; la
majoria d’elles, 127, en els contractes i convenis signats que,
ja dic, han estat objecte d’anàlisi. Vull remarcar que igual es va
fer en un informe anterior hi ha una part dedicada a expressar
opinions sobre els comptes anuals de la UIB amb relació a si
presenten la informació d’acord amb els principis comptables
i amb la normativa aplicable. En aquest sentit, cal remarcar que
la fiscalització ha posat de manifest un límit a l’abast i set
excepcions que indiquen que tot i l’opinió en sentit favorable
que manifesta la Sindicatura pel conjunt de les actuacions hi ha
alguns aspectes de la gestió de la UIB que són millorables. 

Per resumir les principals dades de l’informe primer passaré
a la part pressupostària, després al balanç de situació i després
a la part de contractació. 

Pel que fa al pressupost, els crèdits inicials de la Universitat
l’any 2014 varen ser de 86 milions d’euros, la qual cosa
representa un 0,85% addicional als de l’any 2013, tot i açò que
els crèdits inicials van ser incrementats en 27 milions d’euros
pràcticament, un 31,3% més a través de 268 multiplicacions de
crèdit, algunes de les quals no van seguir el procediment que
s’havia de seguir.

O sigui, que el finançament del pressupost, el definitiu, va
ser de 113 milions d’euros, que va ser una mica inferior al que
es va executar l’any 2013 que va ser de 121 milions, és a dir,
un 6,7. És a dir, hi va haver un increment per part de pressupost
inicial, però un decrement per part de pressupost definitiu.

Del pressupost s’ha de destacar que les modificacions de
crèdit van ser finançades principalment amb un 72, 73, 72,7%
amb incorporacions, és a dir, amb recursos que provenien del
passat.

Des d’un punt de vista pressupostari, la principal incidència
que hem detectat és que la UIB genera despeses en base a
potencials ingressos que per rebre’ls han de complir uns
determinats objectius, la UIB deixa iniciar aquesta despesa via
bestretes sense que tengui cap tipus de garantia que aquests
s’assoliran, sense establir cap responsabilitat sobre aquells que
utilitzin els recursos i havent de respondre la UIB davant els
incompliments. Cada persona quan signa un projecte o signa un
conveni es fa responsable d’executar-lo, però per la part... què
passa amb la bestreta amb posterioritat, si no s’arribessin a
complir els objectius, aquí la Universitat no diu res, i açò
trobam que és una mancança. 

Pel que fa al balanç de situació és destacable que la partida
de deutors, és a dir, drets pendents de cobrament que té la UIB,
ha minvat considerablement, ha passat de 30 milions a 25
milions, gràcies bàsicament a una millora dels pagaments o a
un increment dels pagaments que realitza la CAIB envers la
Universitat. De fet, un 64% de total de 26 milions d’euros
corresponent al saldo deutor corresponen a la UIB, perdó, a la
CAIB. 

Val a dir que aquesta millora en els cobraments pendents,
tot i que no s’ha traduït en una millora de la posició de
tresoreria, sí que s’ha traduït en una disminució dels creditors;
és a dir, la UIB passa de deure 33,7 milions d’euros el 2013 a

proveïdors a deure’n 32. És a dir, que la millora en recursos no
s’ha traduït en recursos en caixa sinó... via cobrament no s’ha
traduït en recursos en caixa sinó en una disminució dels
pagaments pendents a proveïdors. 

En aquest sentit, a final de l’exercici van quedar sense
aplicar al pressupost obligacions per import d’1,5 milions
d’euros corresponents a despeses efectivament realitzades el
2014. Aquesta xifra pot semblar elevada, però és sensiblement
inferior als 2,3 milions d’euros de l’any 2013.

Pel que fa a l’endeutament, el 2014 no hi va haver cap
operació addicional d’endeutament, el que sí observam, i ja ho
vam dir a l’informe anterior, és que l’endeutament de la UIB
pràcticament no té a veure amb endeutament amb entitats
financeres sinó que és endeutament concertat amb
administracions públiques. Aquí s’observa un canvi de model
de finançament, allò que abans eren transferències o eren
subvencions a la UIB ara (...) com els fons europeus es donen
o es concedeixen en forma préstecs, alguns dels quals amb
interessos i alguns altres sense interessos, el detall és a
l’informe. Tot i açò, els creditors a llarg termini sumen 21,5
milions d’euros en concepte de capital i 4,3 milions d’euros
com a interessos. 

Pel que fa a les entitats dependents que es tracten a
l’informe, són la Fundació General de la Universitat de les Illes
Balears i la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears.
Consti que després, amb posterioritat, hi ha hagut un canvi que
es reflectirà, però, a l’informe del 2015 que és la fusió, si no
m’equivoc, és la fusió de les dues entitats.

Per part de la contractació administrativa, això no és el que
té a veure amb l’article 83 o el que es deriva de l’article 83,
sinó contractació normal i corrent, o habitual de la Universitat,
dels 51 contractes que es van signar, se n’han revisat 11 que
representen aproximadament el 82% del total contractat.
També s’ha realitzat una anàlisi d’11 contractes menors sobre
69 que són els que es van concertar, que representen el 22,5%
de l’import total.

Pel que fa als ens dependents, se n’ha analitzat 1 dels 2
contractes formalitzats, amb un import que representava el 15%
del total, i 4 dels 6 contractes menors realitzats, que representen
el 56,7% de l’import total. El detall de cada un d’aquests
contractes figura a l’informe i a l’opinió. I tot i que hi ha certes
excepcions, és a dir, certes incidències a cada un dels
contractes, o a quasi tots els contractes que s’han analitzat,
l’opinió que manifesta la Sindicatura és favorable.

Les incidències més destacables tenen a veure en què la
UIB no disposa d’un servei de fiscalització prèvia, el que porta
que alguns contractes no s’han formalitzat segons el tipus de
contractes que serien necessaris, o s’haurien d’utilitzar, tant per
la quantia, com per l’objecte. Val a dir que aquesta incidència
l’hem destacada any rera any i la UIB no ens fa molt de cas; és
a dir, al final aquí qui fiscalitza és el mateix que aprova el
contracte, i la recomanació des de fa molts d’anys de la
Sindicatura és que hi hagi una entitat de fiscalització, igual que
pugui tenir l’administració de la comunitat autònoma, o
qualsevol ens local.
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Pel que fa als convenis de la UIB i contractes firmats o
signats a l’empara de l’article 83 de la LOU, aquest article és
el que regula tota l’activitat econòmica del personal docent
investigador, més enllà de la docència i la pròpia activitat de
recerca, com si fossin ingressos, o són convenis a partir dels
quals la Universitat té o disposa d’ingressos, i ve perfectament
regulat.

Pel que fa els convenis, d’un total de 62 convenis, n’hem
revisat 11 que representen el 54,4% de l’import total.

Pel que fa als contractes i convenis de l’article 83 de la
LOU, els d’abans eren convenis firmats per la UIB, ja està, es
van signar 73 convenis i contractes i se n’han revisat 6, el que
representa el 66% de l’import.

I finalment s’han revisat 4 dels 45 projectes signats per la
Fundació Universitat de les Illes Balears, arrel de l’article 83,
que representen un 35% de l’exercici.

Quant a les conclusions, intentaré ser breu, quant a les
conclusions, bé la Sindicatura a l’hora de fiscalitzar s’ha trobat
que molts dels convenis que firma la UIB, sigui amb la CAIB,
o sigui amb altres entitats públiques, o fins i tot privades, en
realitat no haurien de ser convenis, sinó que haurien de ser
contractes, en el sentit que són prestacions de serveis a una
administració, o ja he dit que a un ens privat. Aquesta
incidència no és atribuïble a la UIB, sinó que és atribuïble a
l’ens que inicia la contractació, inicia el conveni, que
normalment és una administració pública; és a dir, de vegades
administracions públiques es dirigeixen a la UIB firmant un
conveni, per realitzar una prestació i això hauria de ser objecte
d’un contracte i no d’un conveni, la qual cosa ja dic que no és
atribuïble a la UIB, almenys totalment, sinó a l’ens que inicia
la contractació.

Després hem observat que no hi ha cap criteri a l’hora de
firmar un conveni o un contracte, o no hi ha cap norma escrita
a l’hora que el contracte el signi bé la fundació, bé la UIB, els
contractes se signen indistintament i no hi ha cap norma interna
que indiqui quan ha de signar la fundació o quan ha de signar
la UIB. 

Els recursos i les despeses que es generen, una altra
incidència, fins i tot sense obligacions reconegudes, és a dir, de
vegades només el fet que a un se li concedeixi un projecte o
que se sàpiga que se signarà un conveni i el conveni s’estigui
tramitant, la Universitat ja permet que el projecte s’iniciï o que
les feines es comencin a fer, sense que hi hagi una obligació
reconeguda de pagament per part l’administració o de l’ens que
ho hagi de fer. Aleshores, això vol dir que la Universitat té un
procediment de bestretes perquè els investigadors comencin la
seva feina, sense garanties, en cas de retorn, d’incompliment
del contracte conveni. Hi ha un compromís de l’investigador o
del personal docent per realitzar aquella tasca, però més enllà
del compromís de realització, no hi ha res més, ni està previst
què succeeix si hi ha un incompliment i la Universitat hagués
avançat diners. Això no vol dir que no faci res, l’únic que vol
dir és que no està escrit això.

Per altra banda, tant la Universitat com la Fundació, no
tenen regulada la destinació dels fons disponibles de projectes,

el que dóna peu a problemes amb les justificacions i la
necessitat d’actes de convalidació de despeses no
subvencionables, sense tenir en compte els casos en què la UIB
ha hagut de respondre davant l’ens finançador. En aquest cas és
una cosa tan senzilla com el fet que no hi hagi una normativa
sobre què es pot pagar amb els recursos d’un projecte, per dir
alguna cosa, fins fa uns anys tant era que compressin una tele
de plasma, com que compressin una càmera de fotos, no estava
escrit, o no està escrit a què es podia dedicar; em consta que la
Universitat treballa en aquesta normativa interna per evitar
interna per evitar tots aquests problemes i per a també evitar
així el cas que un ens finançador acabi reclamant que es tornin
diners que no s’han justificat correctament. 

Finalment, la UIB, en relació a aquest tema, no té cap
mecanisme de control sobre el personal docent investigador
que es dedica a activitats recollides a l’article 83, o a activitats
privades en matèria de dedicació i retribucions. Per tant, no es
pot garantir la integritat dels ingressos.

Quant a les conclusions, per acabar, sorprèn que hi hagi un
volum tan elevat d’incorporacions. Recordam que el pressupost
inicial s’incrementa en un 30% i busques, gràcies a les
incorporacions, això vol dir que hi ha un romanent de recursos
bàsicament lligats a inversions que no s’han executat, que es
van arrossegant amb el temps, ja ho vam comentar en la darrera
compareixença, i això és un problema que no només afecta la
UIB, sinó que afecta molts altres ens per, diguem, una baixa
capacitat d’execució de les inversions.

En segon lloc, val a dir que la situació financera de la UIB
no és dolenta i que ha millorat sensiblement segurament des del
2011-2012, quan es van iniciar els pagaments, o es van
regularitzar una mica els pagaments per part de la comunitat
autònoma, i això fa que..., no és que tengui una situació
financera molt folgada, però bé, prou millor que la que tenia en
el passat.

I finalment i per acabar, des de la Sindicatura es recomana
que es reformi el règim interior de la UIB, per tal de modificar
la funció interventora, bé de crear la funció interventora, i
millorar així la gestió dels contractes, i que s’estableixin
mecanismes de control adients, per tal de fer complir la
normativa en matèria de dedicacions i retribucions del personal
docent i investigador.

I amb això acabaria. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló.

II. Escrit RGE núm. 10567/16, presentat pel Sr. Joan
Rosselló i Villalonga, síndic major de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet
l’informe 119/2016, de fiscalització sobre la utilització dels
encàrrecs de gestió en el sector públic autonòmic durant
l’exercici del 2013.

Passam a l’exposició de l’informe 119/2016, de
fiscalització sobre la utilització dels encàrrecs de gestió en el
sector públic autonòmic durant l’exercici del 2013.
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Té la paraula l’Hble. Sr. Joan Rosselló i Villalonga per fer
l’exposició oral.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i
Villalonga):

Moltes gràcies. A la reunió de la comissió de coordinació
de comunitats autònomes del Tribunal de Comptes i els ICEX
de febrer de 2014, es va acordar dur a terme durant el 2015 una
fiscalització coordinada sobre els encàrrecs de gestió entre els
diferents òrgans de control de cadascuna de les comunitats
autònomes i ciutats autònomes. Aquesta fiscalització
coordinada s’havia de reflectir a un informe individual per a
cada OCEX i cada sindicatura de cada comunitat autònoma i a
un de conjunt elaborat pel Tribunal de Comptes. L’informe ha
estat elaborat per l’àrea d’auditoria de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, i és per això que demanaria al President
que donés la paraula al síndic Bernat Salvà, síndic responsable
d’aquesta àrea a la Sindicatura.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Té la paraula l’Hble. Sr. Bernat Salvà
i Alloza.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L’informe número 119 sobre la utilització dels encàrrecs de
gestió en el sector públic autonòmic, es va aprovar de forma
definitiva pel Consell de la Sindicatura el passat dia 22 de juny
i tot seguit es va trametre al Parlament i al Govern de les Illes
Balears. 

Abans d’entrar en el seu contingut, vull incidir prèviament
en dos aspectes: en primer lloc, indicar-los que la Sindicatura
ha elaborat fins ara, periòdicament, un informe relatiu a les
subvencions i als contractes de la comunitat autònoma, que
inclou, a més de l’anàlisi de l’activitat subvencionadora i la
contractació, la dels encàrrecs de gestió. 

En segon lloc, indicar-los, com ja ha fet el Síndic Major,
que aquest informe és el resultat d’una fiscalització en paralAlel,
impulsada i coordinada entre el Tribunal de Comptes i els
òrgans de control extern de les comunitats autònomes, i que
s’ha reflectit en l’informe individual de la CAIB que avui els
presentam i que s’inclourà en un informe global que en aquests
moments està elaborant el Tribunal de Comptes a partir dels
resultats obtinguts pels diferents intervinents.

Dit això, i entrant ja al contingut de l’informe, que consta
de quatre apartats, cal comentar el següent: en el primer punt
d’introducció es delimita, entre altres qüestions, l’àmbit
subjectiu de l’informe, que s’estén als encàrrecs de gestió
formalitzat durant l’exercici 2013 per a les seccions
pressupostàries de l’administració general, els seus organismes
autònoms, l’ib-salut i l’ATIB.

Pel que fa a l’àmbit objectiu de la fiscalització, el
constitueixen els encàrrecs de gestió que l’administració de la

CAIB ha comunicat a la Sindicatura incloses les pròrrogues i
les seves modificacions formalitzats durant l’exercici 2013. A
més, cal esmentar que s’analitzen únicament els encàrrecs de
gestió, la realització dels quals està inclosa als supòsits
continguts als articles 4.1.n) i 24.6 del text refós de la Llei de
contractes de sector públic; és a dir, aquells encàrrecs entre la
comunitat i el consell insular, que se’n fan molts, que són
encomanes de gestió, no s’han analitzat a l’informe.

Quant als objectius generals de l’informe, han estat els
següents: verificar el compliment de les normes i els
procediments aplicables en relació amb la formalització, la
tramitació, l’execució de la despesa dels encàrrecs examinats,
comprovar que el règim econòmic de l’encàrrec s’ajusta a la
legalitat vigent; analitzar els sistemes prevists per a controlar
l’execució, la implementació i el desenvolupament de
l’encàrrec; verificar la justificació adequada de l’execució i la
recepció i liquidació de l’objecte de l’encàrrec, i finalment,
constatar que l’encàrrec no inclou irregularment la realització
de funcions públiques.

Entrant ja en el segon punt d’anàlisi específic dels
encàrrecs, cal dir que l’import global dels encàrrecs de gestió
formalitzat l’any 2013, que han estat comunicats a la
Sindicatura és de 18,5 milions d’euros. La mostra de
l’expedient fiscalitzat per la Sindicatura representa el 76,38%
del total d’expedients que han estat informats, amb un import
de 14,1 milions d’euros. Aquesta mostra es concreta en 9
expedients de l’administració general i amb 2 expedients de
l’ib-salut, ja a l’informe s’exposen els resultats de la
fiscalització de forma separada.

Els ens instrumentals sobre els quals recauen els encàrrecs
de gestió analitzats són els següents: la Fundació BIT,
Multimèdia, TRAGSA, TRAGSATEC, la Fundació
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears, SITIBSA i la
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. D’altra
banda, indicar que consten a l’informe les incidències
detectades a cadascun dels expedients examinats.

Al tercer apartat s’exposen les conclusions i recomanacions
derivades de l’anàlisi de la utilització dels encàrrecs de gestió.
Resumidament, les conclusions són les següents: des del punt
de vista pressupostari alguns dels encàrrecs analitzats que s’han
imputat de crèdit al capítol 6 es destinen a cobrir insuficiències
de l’antiga i per tant, s’haurien d’imputar a despesa corrent. Als
informes de l’òrgan que du a terme l’encàrrec la justificació del
recurs a aquesta figura es fonamenta principalment en la manca
de mitjans per desenvolupar les activitats objecte de l’encàrrec,
la celeritat en la formalització i la flexibilitat en l’execució, tot
i així aquestes causes no poden justificar per si mateixes el fet
de recórrer a l’encàrrec i més quan s’ha constatat que els
mitjans propis fan ús dels recursos de subcontractació perquè
no disposen dels mitjans necessaris per executar-lo.

La raó de ser de l’encàrrec consisteix a respondre
eficaçment a les necessitats puntuals d’acord amb criteris
relacionats amb l’especificitat, la complexitat i el caràcter
tècnic de les prestacions que s’han de dur a terme, tot i així en
alguns casos l’encàrrec de gestió ha estat utilitzat per suplir
altres necessitats reiterades en el temps.
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Manca una norma sobre els requisits mínims que haurien de
complir els encàrrecs i també sobre l’oportunitat de fer-lo a un
ens o a un altre segons les funcions més adequades a l’objecte
de l’encàrrec.

Amb independència que els expedients fiscalitzats constin
o no als informes tècnics i jurídics preceptius que avalin l’ús
d’aquesta figura, no apareixen entre la documentació
examinada de les entitats fiscalitzades estudis o informes que
acreditin els avantatges de recórrer a aquesta figura enfront del
procediment de licitació pública o altres formes de gestió. 

No consten als expedients fiscalitzats anàlisis específiques
de l’òrgan que fa l’encàrrec sobre si els preus obtinguts
mitjançant l’aplicació de les tarifes resulten inferiors al valor de
mercat a fi de verificar que el recurs a aquesta figura
constitueix una solució econòmicament avantatjosa respecte de
la licitació pública. 

L’objecte social d’alguns mitjans propis fiscalitzats és
massa ampli, fet que propicia que s’hagin utilitzat com a mitjà
per a tot. 

Amb caràcter general, els òrgans que duen a terme
l’encàrrec no han establert en el document de formalització
previsions suficients en matèria de subcontractació ni han dut
a terme controls que permetin conèixer el grau i l’abast de la
subcontractació efectivament feta. Aquesta absència dels límits
generals a la subcontractació i al control sobre aquesta són
factors decisius que determinen que el mitjà propi sigui en
ocasions un intermediari de l’administració matriu sense aplicar
la normativa reguladora de la contractació pública.

Els encàrrecs a TRAGSA i a TRAGSATEC són molt
forçats, atès que, si bé la CAIB hi té una participació simbòlica,
no es compleixen els requisits d’exercir un control anàleg al
que du a terme sobre els seus propis serveis.

Ateses les conclusions que els he exposat i ja per concloure
la meva intervenció, les recomanacions més significatives que
es contemplen a l’informe són les següents: evitar recórrer als
encàrrecs de mitjans propis per suplir mancances estructurals
de personal; determinar els treballs objecte dels encàrrecs per
assegurar-ne l’adequació a les finalitats que el justifiquen i per
fixar amb precisió la retribució mitjançant l’aplicació de les
tarifes; regular la figura dels encàrrecs amb mitjans propis i
determinar-ne els requisits i els aspectes necessaris per recórrer
a aquesta figura, així com al seu règim econòmic, els
procediments aplicables per tramitar-los i per fer-ne un
seguiment i un control adequats; seleccionar adequadament
l’ens instrumental per assegurar que el seu objecte social
comprèn les activitats que són objecte d’encàrrec; establir de
forma expressa un límit general a la subcontractació, i aplicar
les recomanacions de l’Informe 3/2011, de 30 de setembre, de
la Junta Consultiva de Contractació en relació amb el contingut
mínim dels informes jurídics que acompanyen els expedients
dels encàrrecs de gestió.

Finalment, al quart i darrer apartat de l’informe s’exposen
les alAlegacions que han estat formulades a la Sindicatura pels
diferents òrgans gestors. Moltes gràcies per la seva atenció.

IV. Escrit RGE núm. 13668/16, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet
l’informe 121/2016, del consolidat dels comptes generals de
les entitats locals corresponent a l’exercici del 2014.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Salvà. Passam al tercer punt de l’ordre del dia
que tracta de l’exposició de l’Informe 121/2016, del compte
general de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
corresponent a l’exercici del 2014. Té la paraula l’Hble. Sr.
Joan Rosselló i Villalonga per fer l’exposició oral.

EL SR. ROSSELLÓ I VILLALONGA:

Moltes gràcies. L’informe ha estat elaborat per l’àrea
d’auditoria de les entitats locals de la qual n’és responsable el
síndic FernandoToll-Messía, com ja he dit abans, atesa la
impossibilitat que hagi pogut assistir aquí per trobar-se fora,
sense saber quin dia seria la convocatòria, jo mateix procediré
a la seva presentació.

Aquest informe 121/2016, del consolidat dels comptes
generals de les entitats locals, va ser aprovat pel Consell de la
Sindicatura dia 8 de setembre del 2016, es va trametre a les
entitats del seu àmbit subjectiu, a aquest parlament i un cop
traduït al castellà, com tots els informes, es trametrà al Tribunal
de Comptes. 

Si bé és obligatori que el programa anual d’actuacions de la
Sindicatura inclogui un informe sobre rendició de comptes de
les corporacions locals i el seu sector públic instrumental,
obligació que té el seu reflex a l’Informe 110/2015, sobre
rendició de comptes del sector públic local, i el que elaborarem
amb posterioritat... bé, aquests dies, que va ser presentat a
aquesta comissió dia 7 de juny del 2016, des de la Sindicatura
es considera important oferir una visió completa de la situació
real del conjunt del sector públic local de les Illes Balears i per
això elabora aquest informe, el 121/2016, sobre el consolidat
dels comptes generals de les entitats locals. 

Els objectius generals d’aquest informe serien els següents:
verificar el compliment de la normativa vigent en relació amb
la formació, l’aprovació i la rendició de comptes, determinar la
integritat dels comptes anuals exigits per la normativa, si
s’ajusten als procediments establerts i si contenen tota la
documentació exigida; verificar la coherència interna de la
informació dels comptes i assenyalar les incidències que s’hi
detectin; analitzar les principals magnituds pressupostàries,
econòmiques i financeres agregades del sector públic local;
verificar el compliment de l’obligació de remetre les relacions
de contractes i presentar una visió de la contractació realitzada
amb comparacions amb exercicis anteriors; i el que sí és
important destacar és que no es tracta d’una fiscalització, o no
és l’objectiu d’aquest informes fer un examen exhaustiu de
cada un dels comptes retuts, sinó que és una anàlisi del conjunt
dels comptes que s’han retut. Per tant en general no
s’individualitza per municipis, sinó que quan es comenten les
dades agregades aleshores sí que surten algunes referències
específiques.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613668
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Pel que fa a l’àmbit subjectiu, està format per 67 municipis,
7 mancomunitats, una entitat local menor, que és Palmanyola,
i 59 entitats dependents actives; en total són 134 entitats. Val
a dir que a l’informe només s’inclouen aquells comptes
generals de l’exercici 2014 rebuts fins a dia 30 de novembre de
2015, i les relacions de contractes rebudes fins al 31 de març de
2016. 

Quant a les principals conclusions, que presentam per blocs
o per matèria, sobre la matèria, pel que fa a la rendició i
aprovació dels comptes generals -aquestes dades són bastant
positives- el 97,3% de les 73 entitats locals bàsiques del sector
públic balear, va retre els comptes de l’exercici 2014, i així ja
són sis exercicis seguits de rendicions de comptes per sobre del
90%. Les úniques corporacions locals que el 30 de novembre
de 2015 no havien retut el compte general són les
mancomunitat de serveis públics insulars i la mancomunitat de
Tramuntana; per tant no són ajuntaments sinó que són..., bé,
són mancomunitats, en aquest cas. Així i tot, encara que es retin
els comptes, també val a dir que en general els ens locals reten
el compte a la Sindicatura amb un retard mitjà d’uns 10, 11 dies
per sobre del termini legal. Hem rebut el compte general de
2014 en termini de 45 ajuntaments, dues mancomunitats i
l’entitat local menor, la qual cosa suposa un 66% de les
corporacions locals.

La majoria de corporacions locals incompleixen els terminis
en matèria de gestió pressupostària. Així només set ajuntaments
els compleixen tots; el 74% de les corporacions locals
prorroguen el pressupost de l’exercici anterior, tenint en
compte... això vol dir que el dia 1 de gener de 2014 no tenien
aprovat el pressupost per a aquest exercici. També com a nota
a tenir en compte és que hi ha dues corporacions que van
executar el pressupost prorrogat durant tot l’exercici 2014 i
varen aprovar el pressupost corresponent a aquest exercici
2014 el darrer mes de l’any 2014, és a dir, el mes de desembre
del 14, que són l’Ajuntament d’Estellencs, i fins i tot van
aprovar el pressupost de 2014 l’any 2015 l’Ajuntament de
Deià. 

Una altra observació és que cap de les corporacions locals
de l’àmbit subjectiu de l’informe que tenen entitats dependents
no ha retut uns estats comptables anuals consolidats, és a dir,
no reten de forma consolidada sinó que hi ha per una banda els
comptes de l’ajuntament o de l’entitat, i després de les entitats
dependents. 

Pel que fa a les principals magnituds dels estats comptables
consolidats dels comptes generals crec que és interessant
almenys conèixer a nivell agregat un parell de dades. La
primera fa referència a la liquidació del pressupost consolidat
de tot el conjunt. El total de drets reconeguts nets i els
ingressos de totes aquestes entitats sumen 1.600 milions
d’euros; les obligacions reconegudes sumen 1.515 milions
d’euros, la qual cosa vol dir que el resultat pressupostari a
nivell consolidat és positiu en 93 milions d’euros. Aquesta és
una constant durant tot l’informe i és la positiva situació
financera que tenen gran part, la gran majoria de les entitats
fiscalitzades. Pel que fa la tresoreria consolidada, és a dir, la
tresoreria de què disposen aquestes entitats, sumen 323 milions
d’euros; l’endeutament consolidat també suma 815 milions
d’euros, que seria la suma de tot l’endeutament de totes les

entitats locals i ens dependents, etc.; i el romanent de tresoreria
consolidat, el total seria de 628 milions d’euros i el romanent
per a despeses generals, el romanent de tresoreria per a
despeses generals seria de 360 milions d’euros.

Les principals conclusions sobre la situació econòmica i
patrimonial són les següents: les corporacions locals són molt
solvents a curt termini i hi ha un indicador de solvència a curt
termini que és del 146%, és a dir, el que tenen pendent de..., la
disponibilitat a curt termini dels ens locals en relació amb les
obligacions a curt termini dels mateixos ens permetria pagar i
encara sobraria un 46% addicional. El pes de l’endeutament
sobre els ingressos corrents és el 56,7%, i els càlculs que s’han
fet indiquen que segons la seva capacitat de generar estalvi
d’acord amb la liquidació del pressupost de 2014 voldria dir
que en conjunt els municipis requeririen de 2,7 anys per cobrir
tot el seu endeutament amb l’estalvi que generen, val?, és a dir,
sense fer cap tipus de retallada de despesa en 2,7 anys podrien
cobrir o podrien amortitzar tot el seu endeutament. Finalment
des d’aquest punt de vista els ingressos recurrents s’han
incrementat un 3,4%, i les despeses estructurals, un 1,2%
respecte de l’exercici anterior, la qual cosa fa que es millori el
resultat estructural, que se situa en 278 milions d’euros. És a
dir, aquí el que es veu és que els ingressos evolucionen de
forma més ràpida, o, bé, el creixement és superior al
creixement de les depeses. Això té una explicació que en tot
cas donaré després.

Pel que fa a les principals conclusions sobre la liquidació
del pressupost, serien les següents: les corporacions locals han
liquidat el pressupost de l’exercici 2014 amb un superàvit de 93
milions d’euros, com he dit abans, que representa un 6,1% del
total de despeses pressupostàries, i han estalviat l’equivalent al
10% de les obligacions reconegudes (...) exercici; açò voldria
dir que l’estalvi brut representa un 23% dels ingressos corrents
presentats, que baixaria un 4,2% si s’hi afegissin les
obligacions derivades de l’endeutament. El romanent de
tresoreria per a despeses generals és positiu en 360 milions
d’euros; addicionalment els ajuntaments disposen d’un
excedent a nivell consolidat que suposa el 20% de la despesa
pressupostària de l’exercici 2014; aquest superàvit s’hauria de
destinar prioritàriament a reduir l’endeutament net, d’acord
amb l’article 32 del Reial Decret 2/2012. 

Tot i que en general els ajuntaments mantenen una posició
financera positiva, l’anàlisi dels indicadors lligats a l’ús
racionals dels recursos -que en parlaré després- i a la
sostenibilitat de les entitats locals suggereix que determinades
entitats, algunes d’elles, s’haurien de plantejar adoptar alguna
mesura per millorar l’eficiència i la sostenibilitat financera.
Algunes d’aquestes mesures vénen recollides a la Llei 27/2013,
de racionalització i sostenibilitat de l’administració local,
principalment referides a la seva estructura, a millores en la
seva estructura administrativa, i de gestió de recursos humans.

Pel que fa a les conclusions sobre altres aspectes
significatius serien les següents: 43 ajuntaments assenyalen que
han aprovat expedients de reconeixements extrajudicials de
crèdit durant l’exercici 2014, fet que pot suposar la
desvirtuació del resultat pressupostari d’aquest exercici i
representa un incompliment clar de la normativa pressupostària.
El saldo de les..., una altra conclusió seria que el saldo de les
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obligacions pendents d’aplicar al pressupost suposa el 4,6% del
total d’obligacions reconegudes netes de l’exercici; cal destacar
que per a 7 ajuntaments aquest percentatge supera el 10%, és
a dir, que aquestes entitats tendrien que un 10% del
pressupost..., perdó, que tenen obligacions pendents de
reconèixer, pendents de tramitar, que equivalen al 10% del seu
pressupost; és a dir, el que executen no és exactament això sinó
que seria un 10% addicional.

Igual que es va fer a l’informe de l’exercici anterior, s’ha
elaborat un quadre amb el resultat d’un nombre reduït
d’indicadors, dotze indicadors bàsics i sis complementaris, que
constitueixen un quadre de comandament per a les entitats
locals i que permeten analitzar la situació econòmica, financera
i pressupostària d’una corporació local. No entram al detall
dels indicadors perquè, bé, n’hi ha una quarantena, dels quals
després... que fan alguns d’aquests indicadors... es calcula un
indicador sintètic que pren un valor entre 0 i 10, que té per
finalitat permetre a les entitats locals veure com es troben
posicionades en comparació amb la resta, i si calgués podria
servir per detectar els aspectes més febles amb la finalitat
d’actuar per millorar-los. Les entitats locals que obtenen un
resultat baix d’aquest indicador, que tenen a l’informe,
presenten una situació econòmica, financera i pressupostària de
la qual haurien de corregir determinats aspectes per posicionar-
se a la mitjana d’ajuntaments de les Illes Balears. 

Pel que fa a les conclusions sobre les relacions de
contractes remeses, han tramès la informació de contractes 69
corporacions locals, que representen el 92% del total, i 53
entitats dependents, que representen un 89,8% del total d’ens
dependents. En resum, les entitats que han tramès les relacions
dels contractes representen el 91% del total d’entitats de
l’àmbit subjectiu.

A la data de tancament d’aquest informe, a 31 del 2016, no
havien tramès la relació certificada de contractes 5 ajuntaments
i 1 mancomunitat, que serien el d’Inca, el de Puigpunyent, Sa
Pobla, Santa Maria del Camí, Sineu i la Mancomunitat de
Tramuntana.

Per tipologia de contractes, els contractes de serveis són els
més tramitats pels ajuntaments i representen el 36% del nombre
total i el 51% de l’import total de contractes formalitzats l’any
2014. El procediment de contractació més habitual dels
ajuntaments ha estat el procediment obert, amb un 53,4% del
nombre total i un 88% de l’import total. També val a dir que tot
i que l’article 112 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic estableix la tramitació urgent dels expedients com
un procediment extraordinari, en casos de necessitat
inajornable o per raons d’interès públic, el 20%, 18,2% dels
expedients formalitzats durant l’exercici 2014 es van tramitar
d’aquesta forma.

Per acabar, les recomanacions que es deriven de l’informe,
s’ha fet un informe prou ampli i important, hi ha molta
informació que no don aquí, perquè està disponible allà, les
recomanacions serien les següents. 

En primer lloc formar el compte general immediatament
després de liquidar el pressupost i rendir-lo dins els terminis
establerts, reduint aquest decalatge que hi ha entre el moment

del termini obligatori de la rendició i la rendició efectiva que hi
ha. 

Elaborar uns comptes anuals consolidats de la corporació
local, que incloguin les entitats dependents i les altres entitats
descrites, o participades per l’entitat local, a fi de mostrar de
manera més acurada i completa la seva situació econòmica
financera. 

Analitzar la necessitat de l’existència de l’entitat local
menor de Palmanyola, d’organismes autònoms i de societats
mercantils dependents que són inoperants, o tenen un nivell
d’activitat molt reduït.

Quart, evitar la pròrroga del pressupost, com succeeix en
molts casos, i pressupostar més acuradament les previsions
d’ingressos i dels crèdits iniciats de despeses, a fi que no siguin
necessàries unes modificacions de crèdit tan elevades.

Cinquè, aplicar el principi comptable de meritació, a fi que
el balanç reflecteixi tots els passius i actius i el compte del
resultat econòmic patrimonial, totes les transaccions del
període.

Mantenir la comptabilitat actualitzada, sense deixar saldos
excessius als comptes de pagament i cobrament pendents
d’aplicar, que, com he dit abans, en alguns municipis és
realment significatiu, especialment per al cas de Banyalbufar,
Estellencs i Petra.

Aplicar l’elevada tresoreria que presenten al tancament de
l’exercici determinades entitats locals, en la reducció del
termini de pagament a creditors, o la reducció de l’endeutament
i així disminuir la càrrega financera. Això es podria aplicar per
als municipis de Lloret de Vistalegre, Pollença, Sant Joan de
Labritja, Santa Eulàlia des Riu i Vilafranca de Bonany. 

La recomanació número 7 seria incrementar els fons de
maniobra i la liquiditat de l’actiu circulant, mitjançant la
reducció del termini de cobrament, o el refinançament del deute
de curt a llarg termini i així evitar problemes de solvència a
curt termini, especialment per als municipis de... per a les
entitats de Banyalbufar, Bunyola, Esporles, Estellencs, Palma,
Petra, Porreres, Sant Joan, Montuïri i Sant Antoni de Portmany.
La curiositat és que les administracions locals paguen prou
d’hora, però cobren prou tard, la qual cosa no succeeix a cap
altra institució.

En vuitè lloc, avaluar periòdicament la sostenibilitat
econòmica financera de l’entitat, calculant el resultat estructural
i en el cas que resulti negatiu, prendre les mesures adients per
invertir el signe, i això s’aplicaria especialment als ajuntaments
d’Alaró, Escorca, Estellencs, Formentera, Fornalutx, Llubí,
Montuïri i Sineu. 

Número 9, seria comptabilitzar al tancament de cada
exercici totes les obligacions pendents d’aplicar al pressupost,
especialment per als ajuntaments de Binissalem, Capdepera,
Ciutadella i Manacor. Evitar l’aprovació recurrent d’expedients
de reconeixement extrajudicial de crèdits, que la llei estableix
com a excepcionals per a la protecció de tercers, açò seria
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especialment significatiu, o recomanable als ajuntaments de
Binissalem, Escorca, Marratxí, Sant Joan i Sencelles.

Número 11, ajustar el romanent de tresoreria, amb una
estimació més acurada, més real del saldo de deutors a deutors
cobrament. 

Número 12, analitzar la racionalització organitzativa i la
possibilitat de la prestació coordinada de serveis amb municipis
limítrofs, amb l’objectiu de millorar l’eficiència i sostenibilitat
d’alguns ajuntaments. També val a dir que no és una
recomanació que es pugui prendre en base només a uns quants
indicadors que puguin sortir, sinó que, de cara a una aplicació
efectiva d’aquestes mesures, s’haurien de tenir en compte altres
elements com la dispersió de la població dintre d’un municipi,
l’existència de les economies d’escala, la seva estructura de
prestació de serveis, etc. Per això seria desitjable que almenys
es posessin aquestes possibilitats.

Ja quasi estic acabant. Fomentar la concurrència en la
contractació pública i evitar en la mesura que sigui possible, els
procediments negociats. 

I finalment, limitar l’ús de la tramitació urgent dels
expedients en els casos que siguin realment de necessitat
inajornable, o per raons d’interès públic, i seria molt
recomanable pel que fa als ajuntaments de Búger, Deià, Selva
i Sóller.

I amb això acabaria. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló.

III. Escrit RGE núm. 13615/16, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet
l’informe 120/2016, del Compte General de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici del
2014.

Passam al quart i darrer punt de l’ordre del dia que
consisteix en l’exposició de l’informe 120/2016 consolidat del
compte general de les entitats locals, corresponent a l’exercici
2014. Té la paraula l’Hble. Sr. Joan Rosselló i Villalonga per
fer l’exposició oral.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i
Villalonga):

Moltes gràcies. Aquest informe del compte general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears és un informe de
caràcter general i anual, que té per finalitat l’anàlisi del conjunt
de l’activitat economicofinancera de la comunitat autònoma
durant l’exercici 2014. La fiscalització, com explicarem
després, comprèn l’administració general de la CAIB, el Servei
de Salut de les Illes Balears, l’Agència Tributària de les Illes
Balears, així com totes les entitats dependents del sector públic
instrumental autonòmic. Cada una d’elles disposa d’una fitxa
individualitzada.

Tot i que la Sindicatura realitza molts altres informes,
aquest informe, en som conscients, ocupa un lloc destacat en el
programa d’actuacions de la Sindicatura, tant per l’entitat i
característiques de l’àmbit subjectiu sotmès a control, com pel
seu rellevant contingut i l’especial tractament que se li dóna en
seu parlamentària. No hem d’oblidar que amb la rendició del
Compte General de la comunitat autònoma, la presentació
d’aquest informe de la Sindicatura i l’acord que adopti aquesta
comissió sobre el mateix, es tancarà el cicle pressupostari.

El primer objectiu d’un treball d’aquestes característiques
és oferir una visió global de la situació econòmica financera en
el sector públic autonòmic, delimitant el seu àmbit subjectiu i
donant informació sobre el contingut dels comptes anuals de
tots els ens que l’integren.

L’altra finalitat primordial de l’informe consisteix en
comprovar l’adequació de la gestió al principi de legalitat, en
particular a la normativa pressupostària i comptable. Aquesta
funció es realitza mitjançant l’anàlisi de determinats actes de
gestió econòmica, com ara la liquidació de pressupost,
l’endeutament, les despeses plurianuals i el balanç de situació
entre d’altres. 

En aquest marc es fan constar les incidències que es
detecten i es dóna opinió sobre els comptes anuals de
l’administració general, el Servei de Salut i l’Agència
Tributària. També voldria recordar que l’informe no entra a
fiscalitzar l’activitat contractual i subvencionadora de la
comunitat autònoma, perquè aquesta és objecte d’un informe
específic que s’elabora i que també es presentarà a la cambra
en el seu moment.

Pel que fa a l’estructura i format de l’informe, es manté la
mateixa que en anys anteriors, i per tant, es dóna un major
èmfasi a la part dedicada a l’estabilitat pressupostària i al
pressupost consolidat i es fa especial èmfasi a les opinions
financeres i de legalitat.

Finalment també volia dir que, si bé el responsable actual
de l’elaboració de l’informe sobre el compte general de la
comunitat autònoma per al 2015, que ja hem iniciat, som jo
mateix, des d’octubre d’aquest any, per uns canvis que hi ha
hagut dins la Sindicatura, aquest informe ha estat elaborat sota
la direcció del Síndic Bernat Salvà, i per això demano al
president que doni la paraula al Síndic Bernat Salvà per fer-ne
la presentació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Té la paraula l’Hble. Sr. Bernat Salvà
i Alloza.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L’informe número 120 del Compte General de la comunitat
autònoma corresponent a l’any 2014 es va aprovar de forma
definitiva pel Consell de la Sindicatura el passat dia 8 de
setembre, i tot seguit es va trametre al Parlament i al Govern de
les Illes Balears.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613615
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Entrant ja en el contingut de l’informe, que consta de 7
apartats, cal comentar el següent.

El primer punt d’introducció delimita, entre altres
qüestions, l’àmbit subjectiu de l’informe, que contempla la
totalitat d’ens del sector públic instrumental afectats per la
fiscalització i que són 84 a l’any 2014, front als 94 de l’any
2013. Aquesta reducció prové del fet que a l’any 2014 s’han
continuat executant les actuacions previstes al projecte de
reestructuració del sector públic instrumental de la comunitat.
Això suposa que l’informe abasti, a més de l’ib-salut i l’ATIB
, 44 entitats dependents, a més de 23 entitats vinculades i 17
d’altres entitats relacionades.

Quant a la rendició de comptes, a data del tancament del
treball per a l’elaboració de l’informe, no han estat tramesos a
la Sindicatura els comptes anuals corresponents a deu entitats,
de les 84 entitats que constitueixen el seu àmbit subjectiu;
d’aquestes deu entitats  que no han retut només una és una
entitat dependent que està inactiva i en procés de liquidació,
que és el Consorci Museu Joaquim Torrent Lladó, 4 són
vinculades i 5 són altres entitats relacionades.

En relació amb el segon punt i pel que fa al compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, fixat en l’1% del PIB
regional, en el compte general es posa de manifest que la
comunitat presenta un dèficit l’any 2014 de 460 milions
d’euros, el que suposa un 1,74% del PIB regional i per tant,
l’incompliment de l’objectiu de dèficit fixat. 

 A més, a l’any 2014 la CAIB incompleix també la regla de
despesa que experimenta un increment del 6,3% respecte a
l’exercici anterior, molt per damunt de l’1,5 fixat com a màxim.

Finalment i quant al compliment de l’objectiu de deute
públic, indicar que la ràtio establerta per l’Administració de
l’Estat als efectes de verificar el seu compliment és del 29,5%
del PIB regional en termes SEC 2010. 

Segons les dades del Banc d’Espanya, el deute de la CAIB
a 31 de desembre de l’any 2014 és de 7.777 milions d’euros,
que no supera el límit establert fixat en 7.801 milions d’euros.
Per tant, en el 2014 la CAIB compleix aquest objectiu. 

D’aquests 7.777 milions, els vull indicar que el 59,9%
procedeix dels fons de pagament a proveïdors i del FLA. Ara
bé, s’ha de tenir en compte que si afegim a aquesta quantitat el
deute derivat de l’operació de caràcter comercial que no
considera el Banc d’Espanya i l’endeutament de les entitats
dependents que no computen dèficit en termes SEC 2010,
l’endeutament total puja a 8.310 milions d’euros.

Com a novetat s’ha incorporat a l’informe una referència al
període mitjà de pagament a proveïdors de la comunitat arran
de l’entrada en vigor del Reial Decret 635/2014, de manera que
el període mitjà de pagament global de l’exercici queda fixat en
36,46 dies.

Pel que fa al tercer apartat de l’informe la Sindicatura
elabora una liquidació consolidada de tot el sector públic
dependent i des del punt de vista administratiu a partir del
pressuposts inicials aprovats per aquesta cambra. Cal fer

esment a la seva rellevància atès que només amb una adequada
consolidació es pot apreciar quina és la despesa real que el
sector públic en el seu conjunt projecta en l’economia de les
Illes. De la liquidació consolidada es desprèn que la despesa
del sector públic instrumental representa el 12% del total,
percentatge que es manté respecte a l’exercici 2013.

Pel que fa al quart apartat, a l’informe corresponent a
l’administració general, es reflecteix l’opinió d’auditoria, en
aquest sentit cal esmentar que enguany figura un paràgraf
d’èmfasi ja que la comunitat autònoma, seguint les
recomanacions de la Sindicatura ha comptabilitzat els actius
derivats dels contractes de concessió d’obra pública de les
carreteres d’Eivissa, fet que suposa un canvi de criteri
comptable respecte als anys anteriors, fet rellevant a efectes de
la seva comparabilitat.

Quant a l’opinió, aquesta conclou que, tot i haver-hi certes
limitacions a l’abast i 9 excepcions, el compte de
l’administració general de la comunitat autònoma a 31 de
desembre del 2014 presenta en general la informació d’acord
amb els principis comptables i amb la normativa legal que li és
d’aplicació.

Els pressuposts inicials aprovats per a l’exercici
ascendeixen a 3.851 milions d’euros amb un increment respecte
a l’any 2013 del 7,74%, per al seu finançament es preveuen
ingressos per un import de 2.762 milions i un endeutament de
1.089 milions d’euros.

Com a conseqüència de les modificacions de crèdit
aprovades durant l’exercici s’incrementen els crèdits inicials en
519 milions d’euros i situa el crèdit definitiu en 4.369 milions.

Cal ressaltar el volum total de les ampliacions de crèdit que
han estat de 106 milions d’euros, l’any anterior foren 64,3
milions. D’aquests 106 milions d’euros 2,5 milions s’han
finançat en càrrec al fons de contingència. L’execució del
pressupost d’ingressos ha estat del 105%, per un import de
4.290 milions d’euros.

Entre les variacions més significatives, per capítols, entre
l’exercici 2014 i 2013 cal destacar l’increment dels drets
reconeguts al capítol 2, d’imposts indirectes, de transmissions,
IVA i (...) del tabac per a un import de 187 milions; l’increment
del capítol 7, de transferències de capital, amb 61 milions
d’euros motivat principalment pel reconeixement de drets de
transferències de l’Estat pel conveni de carreteres, i l’increment
del capítol 9, de passius financers, suposant aquest capítol un
increment del 27% respecte de l’any anterior com a
conseqüència de l’augment de les operacions financeres
concertades.

La liquidació definitiva del sistema de finançament
autonòmic corresponent a l’exercici 2012 ha estat positiva en
490 milions d’euros.

La recaptació liquida ha estat de 4.234 milions i suposa el
96% dels drets reconeguts.

En referència a l’estat de les despeses l’execució
pressupostària ha estat del 95,8%, percentatge lleugerament
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superior al de l’exercici 2013 amb 4.186 milions d’euros
d’obligacions reconegudes. Destaca com cada any l’important
pes relatiu sobre el total d’obligacions reconegudes de les
funcions de sanitat, amb el 34,69%, i educació, amb el 18,41%.

De la comparació de les dades dels exercicis 2013 i 2014 es
desprèn que el pressupost executat s’incrementa en 607 milions
d’euros respecte de l’any anterior, bàsicament per l’augment de
84 milions del capítol 4, de transferències corrents, essent
l’increment més significatiu el de les transferències als consells
insulars amb una variació de 39 milions d’euros respecte de
l’any 2013 com a conseqüència de l’aprovació del nou model
de finançament per dues generacions de crèdit imputades al
capítol 8, d’actius financers, per un import de 13 milions
d’euros que corresponen a aportacions patrimonials a l’ib-salut
i a diverses entitats dependents i per l’increment de deute
amortitzat en un 39,2%, que suposa 190 milions d’euros
respecte de l’any 2013.

El pagament realitzat ha ascendit a 3.495 milions, que
suposa el 83,5% dels crèdits ordenats. 

L’administració de la comunitat presenta al tancament de
l’exercici i en termes pressupostaris un endeutament viu a llarg
termini de 6.281 milions d’euros amb un increment del 17,5%
respecte de l’any anterior i un deute per operacions de
tresoreria a curt termini de 378 milions d’euros.

Les despeses financeres pugen a 217 milions d’euros essent
el cost financer mitjà del 3,6%. D’altra banda, l’import total de
compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs tan sols
s’ha incrementat en un 1% després d’augmentar un 56% a
l’exercici 2013 i se situa en 2.529 milions d’euros.

Quant al balanç de situació, cal ressaltar el fons de
maniobra en negatiu per un import de 1.553 milions, així com
l’increment de fons propis negatius fins arribar als 7.668
milions d’euros.

Pel que fa al resultat pressupostari, ha estat positiu amb 178
milions d’euros.

La CAIB inclou en el compte general el càlcul de romanent
de tresoreria ajustat que és negatiu per import de 723 milions
d’euros, l’any 2013 també va ser negatiu amb 886 milions.

Pel que fa a les entitats dependents de l’administració
general de la comunitat, cal indicar que en aquest apartat es
presenten els quadres resum de les opinions i excepcions
contingudes als respectius informes d’auditoria financera i del
compliment de legalitat contractades per la Intervenció General
i realitzades els anys que conformen el sector públic
instrumental autonòmic. 

Atès que aquests informes no han estat objecte de revisió
per part de la Sindicatura no s’assumeixen com a pròpies les
opinions i excepcions que s’hi posin de manifest. Cal indicar
que tant les opinions financeres com les de legalitat són molt
similars a les de l’exercici anterior, tot i que cal ressaltar
l’informe de l’auditoria financera del Consorci de Recursos
Sanitaris Assistencials de les Illes que és desfavorable.

L’endeutament de les entitats dependents ascendeix a 1.312
milions d’euros, i ha disminuït en un 10,2% amb relació a
l’exercici anterior.

Pel que fa al cinquè apartat, de l’informe referit al Servei de
Salut de les Illes Balears, i d’igual forma que a l’apartat
administració general, es reflecteix l’opinió d’auditoria. En
aquest sentit, cal esmentar que també hi figura un paràgraf
d’èmfasi atès que s’han comptabilitzat els actius derivats del
contracte de concessió d’obra pública de Son Espases, de Can
Misses, de dos centres de salut i de deu centres d’atenció
primària, per la qual cosa, el balanç no és comparable amb els
dos anys anteriors a causa del canvi de criteri comptable.

Pel que fa a l’opinió, aquesta conclou que a causa de
l’efecte molt significatiu de les nou limitacions a l’abast la
Sindicatura no pot expressar una opinió sobre els comptes
anuals del Servei de Salut de les Illes Balears corresponent a
l’any 14.

Vull recordar que aquesta opinió denegada dels comptes
anuals de l’ib-salut és la mateixa que la Sindicatura va
expressar els anys anteriors i també és la mateixa que els
auditors externs han expressat de forma reiterada des de l’any
2002 a l’any 2011.

L’informe incorpora com cada any les objeccions més
substancials dels informes del control posterior realitzat per la
Intervenció corresponents a l’exercici fiscalitzat. Al respecte,
tot i que ha millorat la gestió de l’ib-salut aquests darrers anys,
es posa de manifest, a través de les reiterades opinions
denegades, la necessitat de continuar millorant els sistemes de
gestió i de control intern de l’ib-salut amb la finalitat d’obtenir
una garantia raonable sobre l’eficàcia del seu funcionament i
sobre la seva contribució a garantir la fiabilitat de la informació
comptable.

El pressupost inicial del servei de l’ib-salut per a l’any 14
ascendeix a 1.168 milions d’euros, cosa que suposa un
increment del 2,36% sobre els crèdits inicials de l’exercici
anterior. Aquests crèdits inicials s’incrementen mitjançant
generacions de crèdit per un import de 139 milions per atendre,
entre d’altres, reconeixement de deute i insuficiència dels
crèdits inicials dels capítols 1, 2 i 4, resultant així un crèdit
definitiu de 1.307 milions d’euros.

L’execució pressupostària ha estat quasi del 111% pel que
fa als ingressos, amb uns drets reconeguts de 1.450 milions
d’euros.

Pel que fa a l’execució pressupostària de les despeses
indicar que les obligacions reconegudes han estat de 1.271
milions d’euros front als 1.190 de l’any anterior. En aquest
sentit cal destacar la despesa en farmàcia, que ha ascendit a 185
milions d’euros. Quant a la despesa d’assistència sanitària amb
mitjans aliens ha estat de 153 milions d’euros. 

D’altra banda, s’informe de l’existència de 333 milions
d’obligacions meritades en l’exercici i no imputades al
pressupost, mentre que en el 2013 foren 97 milions. Cal
recordar que a l’exercici 2012 aquesta quantitat ascendia a 18
milions i a 327 milions l’any 2011. El Servei de Salut presenta
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al tancament de 2014 un endeutament viu de 52 milions
d’euros.

D’altra banda, l’import total de compromisos de despesa
amb càrrec a exercicis futurs disminueix lleugerament respecte
de l’any anterior i se situa en 2.218 milions d’euros, dels quals
1.944 corresponen a despeses futures inherents al contracte de
concessió d’obra pública i ha colAlaboracions publicoprivades. 

Quant al balanç de situació indicar que, a diferència de
l’exercici 2013, mostra un patrimoni comptable positiu de 133
milions d’euros atesa la comptabilització el 2014 de les
concessions sobre l’hospital i els centres de salut que ja els he
esmentat, i un dèficit de capital circulant de 151 milions.

Finalment, indicar que l’ib-salut ha tengut un resultat
pressupostari positiu de l’exercici per valor de 177 milions
d’euros i un romanent de tresoreria ajustat positiu per un import
de 85 milions. 

Respecte del sisè apartat, l’Agència Tributària de les Illes
Balears, d’igual forma que en el cas de l’Administració General
i de l’ib-salut, es reflecteix l’opinió d’auditoria i aquesta
conclou que tot i haver-hi una limitació a l’abast i sis
excepcions els comptes anuals de l’ATIB, a 31 de desembre del
14, presenten en general la informació d’acord amb els
principis comptables i amb la normativa legal que li és
d’aplicació. 

El pressupost inicial per a l’exercici ascendeix a 8,1 milions
d’euros, el que suposa una reducció de l’1,7% respecte de l’any
anterior. El pressupost definitiu és de 10 milions d’euros com
a conseqüència d’haver-se tramitat dues generacions per un
import d’1,85 milions per satisfer les despeses financeres de les
pòlisses de crèdit subscrites per l’ATIB per anticipar la
recaptació dels drets dels ens locals en virtut dels convenis
signats.

L’execució pressupostària ha estat del 99,8% quant a
ingressos i del 94,4% pel que fa a les despeses. El resultat
pressupostari ha estat positiu en 543 milions d’euros i el
romanent de tresoreria també és positiu en 4,8 milions.

Amb relació al setè apartat de l’informe que correspon als
estats agregats indicar que presenten un resultat pressupostari
conjunt positiu de 370 milions.

Finalment, indicar que es detallen les incidències al final de
cada apartat així com 60 recomanacions: 4 de caràcter general
a la part introductòria, 23 a la part d’administració general, 23
a l’ib-salut i 10 a l’ATIB. 

A més de tot això, indicar que s’adjunta a l’informe un tom
d’annexos on hi figuren els quadres, les dades més rellevants i
les fitxes individuals de les entitats del sector públic
instrumental que han retut els comptes a la Sindicatura, així
com un tom amb les alAlegacions formulades per la comunitat
autònoma al respecte.

Per acabar la meva intervenció indicar-los que en principi
serà la darrera sobre aquest informe de compte general atès que
la fiscalització de l’àrea de la comunitat, com ja ha informat el

síndic major, el realitzarà ell i jo m’ocuparé de l’àrea de
consells insulars i la Universitat.

Moltes gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Salvà. Vull aclarir que l’informe 121 feia
referència als comptes generals de les entitats locals i l’informe
120 feia referència, fa referència, als comptes generals de la
comunitat autònoma. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de major a
menor, tret del grup al qual pertany la presidència del Govern
el qual 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 d’algun dels
altres síndics que l’acompanyin 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. Contestarà globalment o
individualment?

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i
Villalonga):

Conjuntament.

EL SR. PRESIDENT:

Globalment. Si no ha objecció per cap portaveu contestam
globalment a les intervencions. Idò, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps, per un
temps de quinze minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Benvinguts Sr. Síndic
Major, síndics i membres de la Sindicatura i agrair-los la seva
presencia aquí i la feina que des de la Sindicatura es fa de
forma tan rigorosa i, jo diria, que de cada vegada amb més
puntualitat, amb més puntualitat supòs també perquè els que
han de retre comptes també ho fan de forma més puntual i a
posta es va reduint el termini de presentació dels informes
respecte de l’exercici al qual corresponen. 

Només faré algunes pinzellades d’algunes qüestions que em
sorprenen o que, bé, que en certa manera em criden l’atenció.
Per exemple, a l’informe del compte general de la Universitat
hi ha una qüestió que sorprèn un poquet i, per exemple, és el
cas del percentatge cada vegada menor que representa la
cobertura de la matrícula; és a dir, si en el 2012 les taxes
universitàries, el que paguen els alumnes, suposava 1.039
milions i era un 23,6% sobre la despesa del conjunt, el 2014
s’havia reduït quasi un punt, era un 22,8%, havia pujat
efectivament l’ingrés per alumne, 1.079, però clar, la despesa
també s’havia disparat a 4.724 despesa per alumne a la
Universitat. És a dir, la qüestió seria veure si realment açò..., si
se sabés aquest procés de reducció progressiva de la cobertura
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de la matrícula respecte el conjunt de la despesa, si açò pot
tenir conseqüències damunt la continuïtat de la Universitat. I a
més a més, quan ara recentment s’ha obert la facultat de
medicina, on ni el Govern tenia partida pressupostària prevista
i on pràcticament hi ha més professors que alumnes. Aquí veure
si realment açò pot ser en un futur preocupant.

Una altra qüestió també que m’agradaria ressaltar és quan
el Síndic Major comentava que hi ha algunes incidències a la
comptabilitat de la Universitat, que, de forma reiterada es fan
unes recomanacions perquè vagin corregint determinats
defectes, any rera any es fan aquestes recomanacions, i que la
Universitat, en fi, no fa cas d’aquestes recomanacions. És clar,
jo aquí i altres vegades també ho hem comentat, s’hauria de
veure de quina manera aquestes recomanacions i aquestes
qüestions que des de la Sindicatura s’indiquen que s’haurien
d’anar corregint, com ho podríem fer perquè açò tingués una
incidència real, perquè evidentment si aquí fem informes i
l’únic que fem és omplir papers i al final aquests papers que
anam omplint i aquests informes que es van fent, no tenen una
translació pràctica en la millora de la gestió, millora de la
comptabilitat i millora de la forma de funcionar de la
Universitat en aquest cas, o de qualsevol altra entitat,
evidentment estam perdent el temps. Per tant, s’hauria de veure
de quina manera podríem corregir aquestes qüestions.

Una altra qüestió que també a l’anterior compareixença
també es va indicar és la baixa capacitat de materialització de
les inversions que té la Universitat de les Illes Balears. I d’aquí
ve, com molt bé deia el Síndic Major, aquest increment de les
ampliacions de crèdit en 27 milions d’euros, per a incorporació
de crèdit, és a dir es produeixen 268 modificacions de crèdit i
que amplien pràcticament un 30% i busques el pressupost
inicial, la qual cosa també és una qüestió que ens hauria de
sorprendre i que també jo crec que s’hauria d’anar poc a poc
corregint.

Una altra qüestió i ja entraria en altres informes, és respecte
a l’informe de les entitats locals, i una altra vegada ens torna...,
almanco a mi em sorprèn, ja vaig manifestar la meva sorpresa
a l’anterior compareixença, que el 74% de les corporacions
locals van prorrogar els seus pressuposts; és a dir, no aproven
els seus pressuposts en temps i forma dins l’any anterior de
començar a regir aquell pressupost. La qual cosa em sembla
totalment..., és a dir, que n’hi hagi 2, 3, 10, però que a un 74%
d’entitats locals els passi açò, aquí hi ha alguna cosa que a
nosaltres ens fuig..., o veure de quina manera, jo crec que
hauríem de posar un poc de remei a açò.

I que, a més a més, 2 d’aquests ajuntaments aprovin els seus
pressuposts a final de l’any del mateix pressupost, és a dir, que
aprovin el pressupost de 2017 el desembre de 2017... Ja no dic
de la Sindicatura, però aquí hauríem de veure de quina manera
es pot ajudar a aquests ajuntaments perquè resolguin aquestes
qüestions, i sobretot els dos que fan els pressuposts a final
d’any, a final de l’any diríem que toca tenir el pressupost en
marxa, de quina manera també els podem ajudar, perquè
segurament tal vegada serà per qüestions tècniques, de falta de
recursos..., ja no econòmics sinó recursos humans. Vull pensar
que és açò.

Una altra qüestió que també m’agradaria ressaltar de
l’informe general de les entitats locals, és quan es comenta que
les entitats locals són unes entitats molt solvents. Jo crec que
ens hem de felicitar perquè açò sigui així. I açò és així gràcies
que hi ha una llei, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que
alguns tant critiquen, però que, gràcies a aquesta llei, s’ha
pogut revertir una situació de fallida tècnica de molts
ajuntaments i que en aquests moments tenim uns ajuntaments
molt solvents.

I m’agradaria fer una qüestió, perquè aquí a l’informe una
de les recomanacions que me sembla perfecte, ens diu que
s’hauria d’aplicar..., perquè evidentment aquests ajuntaments
tenen una elevada tresoreria, fruit d’aquesta llei, diu que aplicar
l’elevada tresoreria que presenten al tancament de l’exercici
determinades entitats locals, per exemple en la reducció del
termini de pagament a creditors, em sembla una bona mesura,
aplicar aquesta elevada tresoreria que tenen, o a l’import de
l’endeutament, i jo em deman si a part d’aquestes dues
qüestions que me semblen perfectes, és a dir, pagar com més
prest millor als proveïdors, ja que tenen doblers que paguin i
reduir l’endeutament me sembla perfecte, per reduir la càrrega
financera que tenen les entitats. 

Però una qüestió que a mi m’agradaria introduir i que tal
vegada en altres informes es podria incloure i és si es podria
plantejar als ajuntaments la disminució de la pressió fiscal.
Perquè aquí veiem també a l’informe com, per exemple, diu
“els ajuntaments destinen 958,7 euros per habitant a serveis als
ciutadans”. És a dir, els ciutadans reben 958,7 euros, però
paguen en impostos 1.027,1. Per tant, pagam molt més del que
realment rebem. Seria una bona mesura aplicar..., ja que tenim
molta tresoreria, començar a davallar IBI, reduir taxes, etc. Jo
crec que és un poc en certa manera el debat d’avui matí,
intentar retornar als ciutadans l’esforç que durant els moments
de crisi van haver de patir. I donat que en aquest cas estam
pagant uns serveis molt més cars del que realment rebem, jo
crec que seria una bona mesura també..., una possible
recomanació que podria fer la Sindicatura respecte d’aquesta
qüestió.

I per últim, m’agradaria també fer referència a l’informe del
compte general de la comunitat autònoma de 2014 i només vull
fer dues pinzellades. Ho ha dit el Sr. Salvà, diu... i ens hem de
posar també en situació, diu: “gràcies al nou model de
finançament dels consells, l’any 2014 els consells insulars van
rebre, -ho he apuntat així-, 39 milions d’euros més del que
rebien”. Clar, a més vaig ser ponent i coordinador d’aquesta
llei, quan sentíem les crítiques dels partits de l’oposició que
deien que aquesta llei seria dramàtica per als consells insulars,
que es veurien enormement perjudicats i que veiem que ja el
primer any rebran 39 milions d’euros més, que l’any passat van
rebre també un munt de milions d’euros més, que l’any que ve
rebran moltíssims milions d’euros més, fruit d’aquesta Llei de
finançament dels consells insulars, m’agradaria, ja que tenc
l’oportunitat, dir que ha estat una bona llei, és una bona llei
perquè ha donat solvència, consistència i estabilitat financera
als consells insulars, malgrat alguns agoreros deien tot el
contrari.
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Una altra qüestió que també m’agradaria destacar és que
dins el 2014, com també queda reflectit en aquest informe, se
segueix amb la reestructuració del sector públic instrumental.
Jo crec que ha estat una gran feina que es va fer l’anterior
legislatura, començar a reduir, fusionar, liquidar entitats moltes
de les quals no feien res, moltes de les quals simplement
servien per donar feina a determinades persones, perquè
anessin allà a dirigir no sabem què. I per tant, jo crec que
aquesta feina de reducció del sector públic instrumental també
s’ha de posar de relleu i s’ha de poder dir que va ser una bona
iniciativa per part del Govern anterior.

I per últim també... és a dir, quant a l’ib-salut, aquestes
limitacions a l’abast que fan que la Sindicatura no pugui
expressar la seva opinió, també estic content que el Sr. Salvà ho
hagi dit, és a dir, són les mateixes recomanacions, són les
mateixes limitacions a l’abast, són la mateixa nota que no pot
expressar l’opinió de l’any 2014 i de tots els anys anteriors. Per
tant alguns diputats s’alarmaven que l’ib-salut un caos, tal...
Efectivament, però és un caos ara, és un caos fa un any, en fa
dos i en fa quatre, i aquí és una qüestió que també m’agradaria
destacar quan el Sr. Salvà deia que ha millorat la gestió de l’ib-
salut, que evidentment hem de continuar millorant la gestió de
l’ib-salut, que és evident que encara no basta, que encara fins
i tot havent millorat no es pot donar l’opinió perquè hi ha
moltes deficiències i moltes limitacions a l’abast d’aquest
informe. Perfecte, però sí que hi ha hagut una millora, i el
Govern actual segurament també millorarà la gestió, i a poc a
poc, tal vegada d’aquí a uns quants anys, començarem a veure
altres tipus de recomanacions i altres tipus d’opinions per part
de la Sindicatura perquè ja haurem en certa manera reconduït
la situació de cert caos que hi ha dins l’ib-salut.

I per la meva part no faré cap més intervenció. Gràcies. No
faré cap més aportació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Martínez, per un
temps de quinze minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats i
diputades, agraïm la presència del síndic major, Sr. Rosselló;
del Sr. Salvà, síndic; i de la secretària general. Moltes gràcies
per les explicacions i per tota la feina que esteu fent, i agrair-los
que siguin aquí i donin les explicacions.

Tenim uns quants dubtes i observacions, i començarem per
l’informe 118/2016, del compte general de la Universitat de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2014, i simplement ens
ha cridat l’atenció quan es diu que els convenis... se solen fer
convenis i s’haurien de fer contractes, i són aquestes, les
administracions públiques que fan la comanda o fan el
contracte, són les que haurien de fer-ho al revés, i ens demanem
què es podria fer per solucionar aquesta situació, perquè
entenem que és una qüestió de procediment administratiu i que
hauria d’estar regulat o d’alguna manera les administracions
públiques haurien de saber com es fa, perquè hi ha una llei de

contractes que s’ha de complir. Era simplement saber un poc
com es podria controlar.

I quant al que ha dit el portaveu del Partit Popular, estem
d’acord que s’han de complir les recomanacions; escoltem
informe rere informe dels síndics, no només ara sinó en
anteriors intervencions, que hi ha una sèrie de recomanacions
que van passant els anys i veiem que no s’acompleixen; quasi
sempre són les mateixes situacions: es pressuposta malament o
es fa un pressupost i després no s’acompleix, hi ha renovació
de crèdits més enllà del pressupost, no es calcula bé, i estem
d’acord en... com es podria fer perquè aquestes recomanacions
fossin efectives, no només a la Universitat de les Illes Balears,
que també ha sortit, sinó també a les entitats locals i a
l’administració de la CAIB en general. És una reflexió així en
genèric, també estem d’acord amb el que ha dit el portaveu del
Partit Popular.

Quant a l’informe 119/2016, de fiscalització sobre la
utilització dels encàrrecs de gestió en el sector públic
autonòmic durant l’exercici 2013, també tenim el dubte o li
podríem demanar... dins les recomanacions trobem que és molt
important aquesta recomanació que diu de regular la figura dels
encàrrecs amb mitjans propis, de fixar uns requisits mínim, una
norma per fer les encomanes, i ens demanem com es podria fer
aquesta norma o a qui correspondria fer aquesta norma o
aquest... per evitar que es donin aquestes situacions de..., bé,
irregular, per dir-ho així. Aquí també ha aparegut que no s’han
aplicat les recomanacions des de l’any 2011 dos anys després,
i també ens demanem de qui seria la responsabilitat o com ho
feim perquè es poguessin acomplir aquestes recomanacions. I,
bé, era un poc aquesta part dins aquest informe. 

Passaríem a l’informe 121/2016, de les entitats locals, i dins
les observacions que tenim és, si hi ha hagut un excedent
pressupostari dins les observacions dels síndics, per què no s’ha
emprat per a pagament a creditors o per disminuir el deute, que
seria allò lògic?; quan hi ha un superàvit o et sobren doblers es
poden emprar per disminuir aquest deute o disminuir el
pagament a creditors. I no sé si serà perquè tal vegada
governava o van governar partits de... o grups del Partit
Popular, i no sé si tenien alguna connivència amb els bancs que
donen aquests deutes.

I quant a l’informe 120/2016 del compte general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2014, és molt extens, hi ha hagut molta informació
aquí, i la veritat és que, bé, s’haurà de revisar més en detall, i
sí que hi ha un tema que ens preocupa des del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, que és, des de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, la figura del recaptador
d’impostos autonòmics. Hi ha una opacitat, no hi ha
transparència, dins l’informe s’ha remarcat que no s’ha
comptabilitzat, no hi ha informació..., bé, què més podria fer
perquè aquesta informació fos pública, o que en aquesta
legislatura hi hagi més transparència, no només en aquesta
figura sinó en tota l’administració pública. Sí que és cert que
aquí hi ha hagut una opacitat històrica i entenem que és molt
important perquè es mouen molts de doblers i hi ha, bé, hi ha
una feina que està externalitzada en aquesta figura i que recapta
els impostos des dels ajuntaments, i sí que estaria bé que
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aquesta figura o aquesta situació al cap dels anys sí intentar que
hi hagi més transparència i que es reguli més aquesta figura. 

Seria tot per la nostra part. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. 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. Moltes gràcies als síndics per la seva
presència i per la seva explicació, i en general per la feina que
fan.

Dos comentaris breus. Respecte de l’informe de la UIB
coincidesc un poc amb la preocupació que ja han esmentat els
grups que m’han precedit sobre la manca de solució als
advertiments que ja s’han anat fent reiterades vegades, sobretot
el tema de la no-separació dels òrgans i l’existència d’una
fiscalització prèvia efectiva. Sí que m’agradaria saber un poc
més si es podria aprofundir en el que s’ha fer referència
respecte del control de l’activitat del personal investigador o de
la compatibilitat amb activitats privades; no sé si es refereix
només a l’existència d’incompatibilitat o a la no-comprovació
del compliment del requisit de compatibilitat, de rebaixa del
complement específic crec que és al 30%, o si és un altre tipus
d’observació.

Respecte de les entitats locals sí que li faré una observació,
en aquest cas al Sr. Camps, respecte de la proposta que ha fet,
que té molt de sentit; com ha dit ell, si les entitats locals
ingressen 1.000 i gasten 950, per què no baixen aquests 50 en
imposts?; idò perquè aqueixa llei que ell defensa i que pareix
que no li veu cap problema diu que si baixen els imposts 50 no
podran gastar 950, hauran de gastar 900, i això és la regla de
despesa. La regla de despesa fa que les modificacions
normatives que suposin una disminució dels ingressos s’han de
traduir en una disminució de les despeses, independentment
que els ingressos siguin suficients per mantenir la despesa. 

Això ens du a situacions, per exemple, que si un ajuntament
ha aconseguit incrementar la recaptació fent feina amb els
padrons d’IBI o amb els padrons de fems no pugui destinar
aquest major ingrés; per contra, si vol compensar aquest major
ingrés amb la disminució dels tipus d’IBI o amb la disminució
de les taxes, ha de disminuir en aqueixa mateixa quantitat les
despeses que pot dur a terme encara que hagi compensat
aquests ingressos per una altra via de revisió de padrons.

Això és la situació absurda que ens du aqueixa llei, una llei
que paguen justs per pecadors, perquè així com és vera la
situació de mitjana que han explicat els síndics, és una situació
de les entitats solvent en el seu conjunt, bastant solvent,
podríem dir, que aquest superàvit de 93 milions d’euros són
tres dècimes, més de tres dècimes del PIB de la comunitat
autònoma en un pressupost global de 1.600 milions d’euros,
però, clar, aquí dins... és una mitjana i la mitjana és molt
positiva i aquí dins evidentment hi ha ajuntaments que estan per
davall la mitjana, que no estan en tan bona situació, i n’hi ha

d’altres, bastants d’ajuntaments que estan molt per damunt la
mitjana i que no tenen possibilitat d’invertir i de generar
riquesa i de generar ocupació i de generar inversió pública i
obres públiques amb aquestes ingressos de més que tenen i no
poden tampoc baixar els imposts perquè si baixen els imposts
han de reduir també, més encara, les despeses.

Per tant, nosaltres defensam que aquesta llei pot tenir el seu
sentit en determinats aspectes, però acaben pagant justs per
pecadors i està perjudicant la capacitat dels ajuntaments per
generar ocupació, per generar riquesa i per generar obra
pública en general.

Respecte de l’informe de la CAIB, crec que hem d’insistir
com ja hem fet altres vegades, que no pot ser que 10 de 84
entitats no remetin la informació, 10 de 84 entitats de les quals
només una està inactiva, que es pot entendre, però són 9 de 84,
és més d’un 10% de les entitats i crec que com a parlamentaris
hem d’insistir en aquesta necessitat que totes les entitats
compleixin amb les obligacions de trametre la informació
necessària.

Sí que m’agradaria confirmar la dada que han donat
respecte al Servei de Salut, que m’ha semblat entendre que no...
que la Sindicatura bàsicament d’ençà de l’any 2002 fins ara no
ha pogut emetre opinió, m’ha semblat entendre que és una
situació que s’ha donat el 2014, 2013, 2012, 2011 i així fins a
l’any 2002, no sé..., m’agradaria confirmar si és així. 

En tot cas, jo, un poc... he de dir que coincidesc un poc amb
el Sr. Camps que el Servei de Salut és un servei on hi ha... la
gestió és complicada i on s’ha d’anar avançant, s’ha anar
millorant i per això proposam insistir en aquestes millores que
apunta la Sindicatura i que tal volta..., dins el Servei de Salut
s’ha de plantejar... és ver que anam molt centrats en llistes
d’espera, que anam molt centrats a millorar l’atenció sanitària,
que és necessari perquè és el compromís de tots i tots volem
una millor sanitat, però en algun moment també hem de
plantejar que dins ib-salut també hi fan falta molts
d’administratius, interventors i personal per tramitar
correctament els expedients.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. 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, president. Membres de la Sindicatura,
síndic major, benvinguts i per descomptat moltes gràcies per la
seva feina que sempre rebem aquí, jo diria que amb una... com
a mínim jo amb una sensació ambivalent, no?, amb una doble
sensació, és a dir, per una banda una preocupació evident
davant tot allò que no funciona, davant tot allò que no està bé
i per altra banda, una certa tranquilAlitat pensant que tenim algú
que... o, diguem,  un equip de persones que estan damunt de tot
això; però a pesar d’aquesta tranquilAlitat no deixa d’haver-hi
sempre aquesta sensació, com a mínim de recurrència, que
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tornam damunt les mateixes coses, per tant, aquestes coses no
s’arreglen, com és natural no són vostès els que les han
d’arreglar, som més aviat nosaltres, per dir-ho d’alguna manera,
no?, però això sí que resulta preocupant sobretot quan sentim
que determinades recomanacions..., sentim o comprovam que
no s’han tengut en compte hi ha una certa sensació
d’impotència, per exemple en tot el que fa... on més jo com a
mínim ho he detectat és en les entitats locals, moltes de les
coses que deim aquí des de fa no sé quants de mesos en els
darrers informes que havíem vist es repeteixen aquí.

El fet, per exemple, que no trametin la relació certificada
una sèrie d’ajuntaments, que d’altres ho trametin pràcticament,
doncs, al cap de no sé quant de temps... aquestes
recomanacions que crec que són realment de molt de sentit
comú i molt racionals, de millorar l’eficiència administrativa,
de millorar també la gestió de recursos humans, la possibilitat
de racionalitzat administrativament cercant formes de prestació
coordinada de serveis entre els distints ajuntaments, tot això...
o per exemple el cas de Palmanyola que record que ja era un
exemple del darrer informe que vàrem veure aquí, tens un poc
aquesta sensació que estarem així probablement fins a finals de
legislatura, no?, és a dir que podem estar... en aquesta situació
i això és com a mínim per a mi és preocupant, però -repetesc-
entenc perfectament que aquest és un problema nostre i no pas
un problema de la Sindicatura.

Respecte d’alguna cosa concreta que tenc... alguna
pregunta, de fet, més d’una ja s’ha tractat abans, però vaja... per
exemple, al cas de la UIB el fet d’aquests increments,
d’aquestes modificacions de crèdit que fan augmentar un
pressupost i que dóna en un 31,3% i que evidentment fa pensar
que aquest pressupost molt ben fet no devia estar, és a dir que
tots aquests elements que després al llarg de l’exercici es van
afegint i que són indicadors d’això, o bé aquests convenis que
en realitat haurien de ser contractes i que fan pensar que darrere
això hi ha una voluntat d’evitar la Llei de contractes, no hi ha
altra manera d’interpretar això crec jo. En tot cas, m’agradaria
saber un poc l’opinió respecte d’aquestes qüestions.

Després, una altra qüestió que tenia anotada també per
comentar i que té a veure en aquest cas amb el sector públic
autonòmic de l’any 2013, aquest transvasament de partides,
aquesta falta de definició d’un marc normatiu, aquesta falta de
seguiment i de control que fa pensar que aquí efectivament hi
hauria d’haver una regulació, un marc clar que permetés que tot
això no passàs perquè al final un té un poc la sensació que les
coses van com van i van sortint, però de manera que no és
l’adequada.

I res més, voldria saber un poc l’opinió sobre això i en tot
cas, reiterar per acabar aquesta intervenció que esper el desig
que en fi, no diré ja la pròxima presència aquí, però sí de les
darreres presències que puguin tenir els membres de la
Sindicatura en aquesta comissió per parlar de les coses -
diguem- que s’hagin pogut anar arreglant durant aquesta
legislatura, doncs aquestes coses ja siguin una mica més
visibles i no estiguem davant qüestions marcadament
recurrents.

Moltes gràcies.

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, reiter la benvinguda que han
donat els companys portaveus i... a mi m’agradaria fer una
reflexió més general, perquè jo crec que de la lectura d’aquests
informes es desprèn..., crec que es desprenen bones notícies,
llevat de casos concrets com per exemple l’ib-salut. En general,
jo que he anat seguint bastants d’informes de la Sindicatura
d’aquests darrers anys, els informes que avui es presenten
respecte dels que es presentaven fa uns anys són -crec- bastant
millors, en general, per a totes les institucions. L’ib-salut el
deix a part, ja faré un comentari a part. La Universitat, també;
potser que hi hagi qualque recomanació que no s’hagi tengut en
compte, però tal vegada convendria començar canviant la
nomenclatura; és una recomanació, per tant vull entendre que
amb l’autonomia universitària es deu poder..., si hi ha qualque
ilAlegalitat evidentment s’ha de posar de manifest i s’ha d’anar
allà on s’hagi d’anar, és evident.

Jo crec que detecten una de les principals funcions que
hauria de tenir la Sindicatura, ja he fet la intervenció en
qualque moment, que és aquesta labor de recomanació, de com
s’han de guiar per la legalitat les diferents administracions;
qualcuna ho té més bo de fer que les altres, perquè és més gran,
té més personal, etc., etc., però no totes ho tenen tan senzill, i
també gràcies a la Sindicatura s’ha avançat molt en la gestió de
totes les entitats i crec que s’ha avançat en sentit positiu. 

A mi m’agradaria destacar un parell de coses. Per exemple
de la Universitat m’agradaria destacar... ja sé que sempre
destac el mateix, però a pesar que encara consti com un
incompliment de la legalitat sí que aquí s’ha tengut en compte
una recomanació, que diria i demanaria a veure si hi ha hagut
altres administracions que ja estan adaptades al nou pla
comptable o si la comunitat ja ha adaptat el seu propi pla
comptable a la nova normativa; aquí veig que la Universitat sí
que l’any 2015, i així consta, ja l’ha adaptat, evidentment amb
molt d’esforç, vull suposar, perquè no és senzill. Vull dir que
hi ha qualque recomanació que no és senzilla, i això potser dura
molt de temps.

Quant al pressupost de la Universitat, darrere també hi pot
haver una bona notícia; és evident que en els pressuposts, si
difereixen tant els liquidats dels inicials, hi ha un error
pressupostari, un error de pressupost, però la bona notícia és
que vull interpretar que es gasta amb seny, i si no és necessari
no es gasta; per això es poden incorporar any rere any les
inversions, que vull recordar que les inversions solen ser de
projectes d’investigació, cosa que no s’ha dit, no és per fer
cases ni edificis, ni per comprar material, són projectes
d’investigació, normalment immaterial, que a vegades duen
aparellada compra de material, però en general solen ser
projectes d’inversió que són finançats per altres ens i que
evidentment després s’ha de justificar convenientment.
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Quant als convenis contractes vull posar de manifest el que
ha dit el síndic major, que sol ser culpa de les altres
administracions que... culpa, responsabilitat o el que es vulgui
dir, evidentment compartida amb la universitat, però que
demanen un conveni en lloc del contracte.

M’agradaria fer una petita menció, perquè crec que ningú
no l’ha feta, de l’informe dels encàrrecs de gestió. És una eina
prou nova perquè encara no s’hagués posat damunt la taula. Jo
modestament... jo no estaria tan d’acord amb totes les
recomanacions que es fan; crec que si s’ha creat aquesta
encomana de gestió o aquest encàrrec de gestió és per qualque
cosa; no sé per què s’ha de limitar, a pesar que entenc que no
s’ha de suplir la manca de personal, però, bé, és una eina que
s’ha posat allà, per tant si hi ha un abús entenc que evidentment
s’haurà de limitar, però, en fi, és una eina...; com que és nova
supòs que tothom ha entrar en un full en blanc i ha començat a
escriure, i aquí evidentment supòs que els encàrrecs de gestió
que es fiscalitzin supòs que tendran incidències quasi tots els
encàrrecs de gestió que es facin. Supòs que en això les
administracions aniran aprenent a mesura que els vagin fent, i
evidentment és cert que no han de ser generalitzades però sí
que entenc que en qualque moment s’haurien de poder fer.

Respecte de les entitat locals, jo crec que és bona notícia
que el 97,3% ja rendeixin comptes; vull recordar que fa no res
varen presentar un altre informe en què el percentatge era
sensiblement inferior; per tant a això també em referia, quant
al fet que la gent es va educant, la gent en general, entre
cometes, les administracions es van educant i van avançant en
aquesta millora de la gestió. Evidentment em sorprèn la reflexió
del Sr. Camps, perdoni que li ho digui, perquè, bé, estic
d’acord que el 74% de pressupostos prorrogats és un excés,
aquí hauríem de veure que si s’aprova el gener no passa res,
això no és de fet un pressupost prorrogat, però aquests que
s’aproven a final d’any sí que entenc que és una disfunció de la
gestió, i tampoc no s’entén molt, perquè si són petits, com
sembla que són, el pressupost no hauria de ser tan complicat,
i evidentment tenen un interventor, ni que sigui a temps parcial.
Per tant no s’entén, a no ser que hi hagi un problema de
majories en els grups municipis que impedeixin l’aprovació de
facto d’un pressupost, però si fos així tampoc no sé per què
s’aprova ben entrat l’any següent. Per tant no acab d’entendre
quin és aquest problema que impedeix aprovar el pressupost.

S’ha comentat que són solvent gràcies a la Llei Montoro,
que se sol dir. Bé, l’ajuntament o l’administració municipal
l’any 2011 era la més solvent de les tres..., de l’autonòmica i de
l’estatal, era la més solvent de totes. Per tant no era
estrictament necessari crear una llei per arreglar tant aquest
sector municipal, entre altres coses perquè qui ara demana
abaixar els imposts és qui els va apujar; el Sr. Rajoy en aquesta
llei va apujar l’IBI i per tant les plusvàlues un 10% manu
militari a tots els ajuntaments, haguessin fet revisió del padró
cadastral o no l’haguessin fet. L’explicació que li ha fet de la
regla de despesa el Sr. Reus, la compartesc, és així; sí, Sr.
Camps, no ho vulgui veure perquè... o no ho vulgui disfressar
perquè tanmateix és mal de fer disfressar, i ara tenim que,
encara que tenguin doblers, no els poden gastar, encara que
tenguin doblers no els poden gastar, i ara ens trobam que hi ha
municipis que no tenen deute, no poden avançar pagaments a
proveïdors perquè tanmateix paguen en termini i el tràmit

administratiu dura el que dura, tenen recursos, tenen superàvit
i no el poden destinar a allò que haurien de fer. Per tant a
vegades hi ha una impossibilitat material d’eliminar deute
perquè no en tenen, i per avançar els pagaments als proveïdors,
perquè estan dins termini i el tràmit administratiu és el que és.
Per tant, per molt que avancin no pagaran en un dia, això és
impossible.

Quant a la comunitat, el que queda en evidència, que el Sr.
Camps ha estat ben alerta a dir-ho, és que l’any 2014 no varen
complir res: ni la regla de despesa ni el dèficit, ni, si sumam el
deute comercial, el percentatge de deute, i el Sr. Salvà ha estat
prudent de dir que el deute sí que complien en el 29,5%, però
si sumàvem el deute comercial, això és un criteri, també ens
passàvem d’aquest percentatge. Bé, no varen complir en cap de
les tres..., si sumam el deute comercial, ho vull tornar a posar
damunt..., això ho ha dit el síndic, idò no es complia; fantàstic,
idò no es compleix.

M’agradaria dir al Sr. Camps que, que jo recordi, que jo
recordi, aquí no hi ha hagut cap portaveu que hagi criticat
obertament la gestió de l’ib-salut dels darrers anys. És el segon
informe de l’ib-salut que ens presenten els síndics i ningú no va
fer cap guerra pel que contenia...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, Sr. Camps...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Aquí, quan han presentat l’informe, jo estat ben alerta -el
Sr. Reus també ha estat ben prudent i també els de Podemos
crec que han estat ben..., el Sr. Martínez crec que ha estat ben
prudent-, a pesar, a pesar que el darrer que hagués dit d’aquest
informe de l’ib-salut és que (...) i perquè ha millorat. Escolti, ha
millorat perquè només podia millorar, segurament, només
podia millorar, no devia poder empitjorar.

Què vol dir això? Bé, evidentment estic exagerant un poc,
no vagi per dit! Què vol dir això? Que entre tots, entre tots
hauríem de millorar la gestió, també amb ajuda de la
Sindicatura, evidentment, hauríem de millorar la gestió de l’ib-
salut i impedir que futurs informes, almanco puguin emetre un
informe positiu de la gestió de l’ib-salut. Perquè jo recordi...,
és una pregunta que li faig, quan va ser el primer informe que
va fer la Sindicatura de l’ib-salut? Que jo recordi el de l’any
2012 per a mi crec que va ser de contractació... Estic parlant de
memòria i, per tant, és possible que vagi equivocat, és una
pregunta en tot cas.

En tot cas aquí hi ha un problema, aquí hi ha un problema.
De la resta d’informes hi ha problemes quan les limitacions i
les excepcions són de temes financers o comptables,
evidentment que es poden millorar i s’han d’anar millorant,
però no hi ha un problema, sota el meu punt de vista i això és
una pregunta que li vull traslladar, no hi ha un problema
estructural a les administracions que diguis, més enllà de la
comunitat autònoma que evidentment quant a dèficit, regla de
despesa i deute, sí que tenim un problema ben focalitzat. De la
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resta, entitats locals, Universitat, i són els que hi ha, no detect
un problema substancial en la gestió d’aquestes entitats. Per
tant, des d’aquest punt de vista crec que són bones notícies.

Dels consells insulars, que rebran molts de milions, i que
això és una bona notícia, gràcies a la llei de l’anterior
legislatura; idò, escolti, vista la liquidació dels consells insulars
i vista la liquidació de qui finança a conseqüència d’aquesta llei
que és de la comunitat, qualcú podria posar en dubte si la llei
és positiva o negativa, ho podria posar en dubte, no dic que
sigui bona ni dolenta, ni dic que s’hagi de finançar més o
manco, el que sí sé, i és una realitat objectiva, és que els
consells, per la liquidació que jo he vist, no estan malament
financerament, en canvi la comunitat, la seva situació financera
podria ser millor, d’ara, de l’anterior legislatura i de l’altra. Per
tant, tal vegada es podria repensar això que fos tan bona
notícia.

Quant el sector instrumental, bé, bona iniciativa..., ara
vénen les sentències contràries a haver de pagar. Però tampoc
no ha dit ni una paraula que tal vegada 10 de les 87 han retut
els comptes i això també evidentment és mala notícia. 

En tot cas jo me qued amb aquesta funció fiscalitzadora
assessora de la Sindicatura. Jo deix per suposat que
evidentment qualsevol indici hipotètic de possible corrupció
que es detecti, això va a Fiscalia i, per tant, és una cosa que ni
hi entr ni hi vull entrar. I, per tant, allò que aquí s’han de
detectar són aquelles disfuncions que puguin ser millorades per
les diferents institucions que vostès auditen. Per tant, des
d’aquest punt de vista i comparat, això també és una pregunta
que li faig, comparat amb els darrers 10-15 anys que ja du la
Sindicatura..., la Sindicatura és de l’any 2000, no?, o del 99?
Bé, en els darrers 16-17 anys que du de vida la Sindicatura, si
realment ha notat una gran millora en la gestió de les
institucions, crec que justifica per si mateixa la Sindicatura.
Record que la legislatura passada qualcú posava en dubte
l’existència de la Sindicatura, no anem tant enfora, no fa tants
d’anys... No és cert? No dic en aquesta comunitat, dic a
l’Estat... de fet, hi ha comunitats autònomes on es va suprimir
directament, a Castella-La Manxa diria que ja no hi ha
Sindicatura.

Per tant, si aquesta impressió que jo tenc es confirma, vol
dir que la Sindicatura és necessària, fa bona feina i anam en la
bona direcció per acompanyar les institucions a fer una millor
gestió de cada dia. Jo me qued amb aquesta bona notícia i
m’agradaria que es corroboràs, o si jo tenc una impressió
equivocada, que també podria ser. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Per contestar les intervencions que
l’han precedit té la paraula el síndic major.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i
Villalonga):

Moltes gràcies a tots els diputats per les seves
intervencions, com que la majoria de comentaris han estat
bastant genèrics, faré un parell de comentaris genèrics, algun

d’específic pels informes que he presentat jo i després en tot
cas el síndic Salvà, si té algun comentari a fer, també que li
donessin la paraula.

Començaria pel final del que ha dit el Sr. Alcover. Bé, com
que tot és susceptible sempre de millorar i jo supòs el fet que
hi hagi una Sindicatura de Comptes ha permès, ni que sigui
perquè qualcú sent l’alè al clatell de qualcú que ve darrere, hem
de millorar, no? Dit açò, si ho comparam en 15 anys,
evidentment la gestió de tots els organismes públics ha acabat
millorant. 

També s’ha de dir que no només per una qüestió de la
Sindicatura de Comptes que faci millor o pitjor la seva feina,
que segur que l’ha anat fent també millor, sinó perquè hi ha
hagut un conjunt de lleis que s’han anat desenvolupant des de
fa, no quatre anys, sinó des de fa molts d’anys, que ha anat
limitant o donant guies a les administracions perquè allò que
abans eren contractes que cadascú feia així com li venia en
ganes, a poc a poc s’han anat acotant, si bé açò qualque vegada
implica un excés de burocràcia que al final el que dificulta és
que els expedients es tramitin i es puguin pagar en termini, com
succeeix per exemple en el cas de l’ib-salut. Per tant, gràcies
per la felicitació per la part nostra, però també s’ha de dir que
hi ha moltes altres coses que no són responsabilitat nostra que
han contribuït a aquesta millora.

Pel que fa referència a les recomanacions, que és un tema
també recurrent, bé, les recomanacions també n’hi ha algunes
que si nosaltres detectéssim qualque tipus d’abús fraudulent,
delicte o tot açò, com deia el Sr. Alcover, no vendrem aquí,
anirem a Fiscalia, tot i que després en poguéssim donar compte.
Aquí les recomanacions es tracta d’introduir millores a l’hora
de gestionar. 

En el cas per exemple de les... i anant al cas específic de les
recomanacions de la UIB, aquí no s’està dient que hi ha un frau
massiu en res -jo som professor-, que el professorat es dediqui
o no les hores que toca, o si fa recerca o si fa contractes els
cobri per darrera, sense dir res a la Universitat. Açò no és que
sigui massiu, és que quan un va a la Universitat i demana com
ho controlau, la resposta és, de moment no ho controlam. És a
dir, ens auto..., és a dir els professors -i m’hi incloc- ens
autoregulam. Però açò no deixa de fer que hi pugui haver
determinades situacions on qualcú, diguem, no declara aquesta
activitat, la qual cosa perjudica els ingressos de la UIB, els seus
propis no, però els de la UIB sí. Per açò em referia abans a la
integritat dels ingressos de la UIB.

Igual que en altres casos es poden donar situacions, on no
és que es declari o no es declari, és que senzillament hi ha una
activitat que va en contra del règim de compatibilitats i la UIB
açò no ho controla. L’únic que estam dient és, bé, establiu un
control. Igual que quan parlam de la fiscalització, no es diu
perquè els contractes es tramitin bé o malament, o sigui un
desastre de gestió. El que passa és que allò que no té sentit és
que aquell que fa un contracte, o aquell que gestiona o tira
endavant un contracte, sigui aquell que l’ha de fiscalitzar,
perquè de vegades no hi ha cap tipus de control. Si aquell que
controla és el mateix que fa el contracte, és difícil... està en una
posició un moment i en una de contrària de control en un altre
moment. El que estam dient és que fa molts d’anys que feim
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aquesta recomanació i no de moment no se’ns ha fet cas.
Evidentment jo sé per què i ho sabria qualsevol personal que
estigués manejant una institució i és que açò un pot interpretar
que provocarà un endarreriment en la gestió de la contractació.
I s’ha d’equilibrar o posar damunt una balança els pros i els
contra. I de moment els contra, sembla que la UIB pensa que
són més grans que els pros. Però bé, açò ja ho decidiran.

Tornant a les recomanacions, hi ha algunes recomanacions
que des de Podemos ens diuen, com ho podem fer per
recomanació? Hi ha unes recomanacions que a la UIB no la pot
afectar perquè té autonomia i en tot cas la seva normativa ve
bàsicament de Madrid, però n’hi ha d’altres que neixen
d’aquesta cambra i ja ho hem dit diverses vegades, si hi ha
algunes coses que s’han de canviar perquè la intervenció de fer
no sé què, o perquè l’ib-salut -no ho hem d’anar a cercar-ho a
Madrid, ho tenen aquí-, quan els portin un pressupost, quan els
portin la Llei de pressuposts, o quan els duguin la llei que sigui,
allà dins hi ha esmenes que es poden introduir, vostès veuen
quines són les deficiències, les mancances i aquestes
mancances, algunes, no dic totes, es poden corregir via llei. Les
que afecten per exemple als municipis difícilment es podrà fer
des d’aquí, algunes sí, però la majoria no.

Per tant, quan diem recomanacions, moltes vegades són
recomanacions per prevenir determinades àrees de gestió on hi
pot haver riscos. Quan estam parlant de l’ib-salut que ha fet una
operació de 119 milions d’euros, o 200 milions d’euros que
estan a la 409, per exemple, home, això vol dir que hi ha 200
milions d’euros que s’han gastat i estan... no és que estiguin
dins un calaix amagats, no, no, és que són visibles, però no s’ha
fet cap expedient, 200 milions d’euros, no 1 milió, ni 5 ni 10,
200 milions d’euros; és una quantitat com per començar-se a
preocupar i des d’aquí jo si vull dir que realment la comunitat
autònoma té un problema amb la gestió de l’ib-salut. D’on ha
de sortir la solució? Home, sí, la iniciativa legislativa prové de
la CAIB, però qui acaba decidint és aquí, vull dir, aquí un li pot
posar fil a l’agulla i pot obligar o no obligar l’administració
perquè faci determinades coses. 

Jo entenc que és un problema molt complex, però sí que és
veritat que almenys a l’ib-salut els agradaria fer l’informe, el
que passa és que si feim un informe, i el farem el 2015, sortirà
el que sortirà, perquè a vegades quan un denega opinió sembla
que, bé, hem denegat opinió i ja està. Des de l’àmbit de
l’auditoria denegar opinió és el pitjor que pot passar, tot i que
aquí sembla que passa desapercebut, però quan facem un
informe, o quan es faci l’informe, home, allà sortiran
moltíssimes incidències algunes de les quals es resolen amb
pressupost i la resta, que és el darrer punt de les
recomanacions, sempre és una qüestió de prioritats. 

A mi ningú no em pot dir que un municipi no entrega el
pressupost perquè no té personal, idò molt fàcil, vas a la
brigada, en treus dos, lleves dues places, dotes una plaça
d’administratiu o del que sigui i ja està. Vull dir, sempre,
sempre, sempre dins una administració és una qüestió de
prioritats, que no les ha d’establir el Parlament, les ha d’establir
cada un dels ens, cada un dels gestors i responsables. 

Per tant, vagi per endavant que no es tracta tal vegada de
dotar més gent sinó a vegades es tracta d’organització, però des

d’aquí és molt fàcil dir que s’han de fer determinades, que
s’han d’aplicar determinades recomanacions, però quan un està
allà és quan ho veu. Però ningú no pot dir que no tenen
recursos, els recursos hi són pel que... si tenen resultats
positius, en el cas del municipi o en el cas de l’ib-salut, un que
pot contractar mil professionals en deu poder contractar cinc
per dur temes de contractació. Insistesc, són qüestions de
prioritats que a nosaltres no ens correspon entrar-hi.

Amb això ja no diria gaire cosa més. Excepte com a punt
només allò dels convenis contractes. He dit que la iniciativa
dels convenis i contractes no surt de la Universitat que li diu a
una administració fem això, normalment el que succeeix és que
hi ha una administració o un ens privat que diu, jo voldria que
fes tal cosa, i és evident que en moltes disciplines, en
moltíssimes disciplines, la gent, entre cometes, que en sap més
està a la Universitat i aleshores, clar, quan tu vols buscar o vols
que algú et faci una feina en particular si ho has de fer via llei
de contractes és bastant més complicat que no firmar un
conveni amb la UIB i la UIB t’ho fa i ja està, no? Que d’aquí
es derivi un frau de llei? Home, és un frau de llei en aquest
sentit, que tu ho podries fer d’una manera, però perquè sigui
més àgil o perquè te’l faci aquella persona que vols que ho faci,
que en general tendrà una explicació, idò, es fa via un conveni.
També és podria fer via un contracte, dependent de quanties,
etc., però un conveni sembla que resolgui molts de problemes
a tothom.

En tot cas, però insistesc que qui cometria la incidència o
que donaria peu a la incidència no és la Universitat,
evidentment si la Universitat ho sap hauria de rebutjar fer un
conveni quan és una prestació de serveis, però en general la
iniciativa surt d’un altre que és qui hauria de fiscalitzar o
s’hauria de fiscalitzar de forma negativa.

Amb això acabaria i donaria la paraula al Sr. Bernat Salvà
si té alguna cosa a dir.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Salvà, té la paraula.

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

Moltes gràcies. Intentaré anar per ordre. El Sr. Camps ha fet
un comentari referit a la reestructuració del sector públic
instrumental que jo també el relaciono una mica amb la
rendició de comptes. Vostès pensin que l’any 2011 el sector
instrumental en el seu conjunt, ja no parl de dependents, en el
seu conjunt, suposava 189 entitats. L’any 2012 es va reduir a
111. L’any 2013 es va reduir a 94. En aquest moment, en el 14,
estam en 84. És a dir, aquí s’ha anat reduint. És veritat que hi
havia moltes entitats bàsicament perquè darrere hi havia un
préstec, res més, molts de consorcis... i tot això s’ha reduït. 

Quant a la rendició, 10 entitats no han retut, però l’any
anterior varen ser 19. És veritat que a poc a poc es millora, 9 de
94, exacte, de 94. És a dir, a poc a poc es va millorant. 

El mateix succeeix, és a dir, la situació va millorant també
amb la rendició de totes les entitats locals, de comptes, que
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durant tot... s’ha insistit i és una cosa que a poc a poc es va
millorant. 

Hi ha un tema específic de què han parlat molt de vostès i
amb una sola intervenció els intentaré contestar, és el tema
referit a l’ib-salut. És a dir, les transferències en matèria
sanitària es produeixen a la comunitat autònoma l’any 2002,
des de l’any 2002 a l’any 2011 es va encarregar un informe per
part de la Intervenció General, un informe a l’auditoria externa.
Evidentment, clar, un informe d’auditoria de l’ib-salut d’una
entitat que té un pressupost de 1.100, però gasta 1.400 perquè
serà 1.100 o 1.168 el del 14, però realment quan li afegeix el
que queda al calaix i tal, idò, se’n va a 1.300, 1.400 milions
d’euros. Evidentment, una auditoria d’aquestes amb un cost que
vulgui pagar la Intervenció o la comunitat pugui ser, idò,
50.000 euros per fer aquesta auditoria. Evidentment, és a dir,
mai no podia estar ben feta aquesta auditoria.

També és cert que l’ib-salut fins l’any 2013, crec recordar,
no ha tengut mai una intervenció prèvia de la seva activitat
econòmica. És a dir, ha funcionat com pugui funcionar SFM o
pugui funcionar... a posta encarregaven l’auditoria. A partir de
l’any 2012 o 13, li parl de memòria, es fiscalitzen certs
expedients superiors a 500.000 euros. Jo li puc assegurar que
si la Intervenció de la comunitat hagués fiscalitzat l’ib-salut
amb els mateixos criteris que ha fiscalitzat totes les seccions
pressupostàries de l’Administració General ara la situació de
l’ib-salut seria molt millor de la que realment és. Perquè, al cap
i a la fi, la Sindicatura és una institució que examina els
comptes a posteriori, però la fixació prèvia es fa. 

Per tant, parl una mica de voluntat política, de voluntat
política de a poc a poc... cert és que des de l’any 2012 això ha
anat millorant, pensin vostès que tot l’ib-salut tenia un caramull
de fundacions dependents, que encara és més embull. Tot això
s’ha integrat dins l’ib-salut i s’ha anat millorant. És a dir,
pensin vostès que l’any 2012 s’ha implementat un programa de
nòmines comú, crec que es denominava el Programa Hermes,
que, idò... crec que serà un pas decisiu almenys per a un
adequat control del capítol 1, perquè cada gerència tenia el seu
programa de nòmines i era un vertader embull. 

De fet, nosaltres vàrem fer una sèrie de proves, de fet
nosaltres no hem fet proves sobre els sistemes d’informació,
que ho fèiem sobre el capítol 1, perquè enteníem... vàrem dir,
bé, el 13 ho férem, el 14 esperarem, el 15 tal vegada ho farem
que ja estarà, diguem, operatiu tot el programa a totes les
gerències, s’ha anat integrant... és a dir, l’atenció primària,
després Son Espases i Menorca i Eivissa i ara tot això, menys
les nòmines, figuren a partir d’un sol programa en comú.

Després, pensin una altra cosa, aquí tenim... durant molt
d’anys en aquesta comunitat hi ha hagut una conselleria de
funció pública que s’ha ocupat de 3.000 i busques de persones,
l’ib-salut que deuen ser 14.000 no hi ha hagut una conselleria
de funció pública que s’ocupàs per a res d’ells, i han anat a
lloure. Això a poc a poc s’està millorant, però costarà pena, a
poc a poc, s’ha d’intentar, és ver que s’ha millorat, però queda
molt de camí per fer i a veure si algun any podem donar una
informació, encara que sigui amb limitacions, encara que sigui
amb excepcions, però almenys que sigui favorable o
desfavorable, si és desfavorable almenys tendrem el context

clar, perquè com ha dit el síndic major el pitjor que pot fer és
ser denegada perquè és que no ho sabem. El control posterior
de la intervenció està millorant i ha de continuar millorant.

Bé, tema de convenis, contractes, encomandes de gestió, jo
tenc una teoria: tot el que es pugui contractar no s’ha de fer
convenis i tot el que es pugui contractar s’ha d’intentar licitar,
crec que més... en casos puntuals -com ha dit el Sr. Antoni
Alcover- les encomandes de gestió, però al mercat la licitació
és el que pot anar més bé a l’administració. Això de convenis
amb la Universitat per fer..., tot el que sigui susceptible de ser
contractat sortirà més econòmic, més avantatjós per a
l’administració que sigui contractat que no ser conveni, no en
tenguin cap dubte.

Més coses...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi la interrupció, jo els agrairia brevetat.

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

Bé, un tema que és el tema del recaptador que jo... miri,
nosaltres el que feim en aquests moments és fiscalitzar els
comptes de la comunitat autònoma, és a dir, l’ATIB és la
comunitat autònoma, nosaltres (...) recaptador és un tercer, si
no fos un tercer i fos comunitat autònoma ens hauria de retre
comptes, no ens els ret.

Dos, si fos comunitat, és a dir, administració pública el seu
personal hauria de ser contractat en principis de mèrit,
capacitat, etc., no ho fa, és un tercer, però és un tercer que té
unes peculiaritats molt específiques, té un decret, el 75, al qual
s’indica com es regula, indica com es regula el recaptador, el
que passa és que entenem que ja que la comunitat anticipa als
ajuntaments a través d’aquestes pòlisses es i ell cobra, idò tot
això s’ha de reflectir a la comptabilitat de la comunitat, això és
una de les crítiques que estam fent.

I... no sé si m’he deixat res... bé, res més, tota la resta són
coses puntuals.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Salvà i disculpi la interrupció, però a causa de
l’hora, idò... entre tots hem de mirar de concretar el que es
pugui. En torn de rèplica i pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, algunes
qüestions que s’han dit als diferents torns anteriors, una qüestió
és respecte de la llei Montoro i miri, nosaltres des del Partit
Popular estam d’acord que segurament s’hauria de flexibilitzar,
alguns en demanen la supressió o derogació, però sí que
segurament s’hauria de flexibilitzar i, de fet, l’Ajuntament
d’Alaior ho va acordar en plenari amb una proposició que
sortia precisament del seu equip de govern del Partit Popular,
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de flexibilitzar aquesta llei Montoro... dient que no sigui una
barra lliure per tornar a les mateixes... andanzas dels anterior
anys, però sí que per a determinats ajuntaments crec que seria
favorable una flexibilització dels criteris.

Mirin, i curiosament i parlant de l’Ajuntament d’Alaior,
l’Ajuntament d’Alaior l’altre dia va, per quarta vegada, davallar
l’impost de béns immobles, no sé si podrà gastar menys o no,
però va davallar l’impost de béns immobles.

Una altra qüestió respecte de l’ib-salut, jo deia que alguns
portaveus s’havien exclamat que l’informe... o no es pogués
emetre informe sobre l’ib-salut, jo em referia precisament a un
dels portaveus de Podemos que va fer una pregunta
parlamentària a la presidenta a veure què pensava fer la
presidenta en aquesta qüestió, i he de dir també que la
presidenta va ser súper prudent i súper... una resposta súper
adequada i va llevar ferro a aquesta qüestió, com molt bé deia
també el portaveu socialista, és un tema que hem d’anar
resolent, és un tema que hem anat millorant, el Sr. Salvà deia
precisament una de les passes més importants és la fiscalització
prèvia dels expedients superiors a 500.000 euros, idò... i hem
d’anar funcionant d’aquesta manera, és a dir, hem d’anar fent
millores.

I segurament, i ho deia jo abans, en aquesta legislatura
l’actual govern també farà millores respecte de la gestió de l’ib-
salut i entre tots hem de resoldre aquesta qüestió i tant de bo
algun dia puguem tenir informe sobre l’ib-salut.

Una altra qüestió que m’ha sorprès enormement, no és la
intervenció dels síndics, que ho han fet molt bé, sinó la del
portaveu del Partit Socialista quan parlava de la Llei de
finançament dels consells i... crec que hauria de ser més clar en
les seves apreciacions, és a dir, està dient el portaveu del Partit
Socialista que els consells reben massa doblers?, que haurien
de rebre menys doblers?, perquè, és clar, quan es va aprovar
aquesta llei els mateixos que ara diuen que reben massa doblers
deien que en rebrien molt pocs, de doblers. En fi, m’agradaria
un aclariment, avui o un altre dia, però evidentment, si ara
reben massa doblers, això és incoherent amb quan vostès ens
acusaven que seria dramàtic per als consells insulars i que era
perjudicial per als consells insulars. En fi, en qualsevol cas ja
ens aclarirà aquesta qüestió.

Jo només, ja per finalitzar, felicitar la Sindicatura de
Comptes, és evident que des que hi ha la Sindicatura serà pel
fet que sigui la mateixa sindicatura o per les lleis que s’hagin
aprovat posteriorment, però evidentment hi ha hagut una
millora substancial del rendiment de comptes de les distintes
administracions i, per tant, crec que ja val la pena que la
Sindicatura de Comptes continuï funcionant amb aquest ritme
i amb aquesta mateixa solAlicitud.

Des del Partit Popular sempre hem..., perquè no en quedi
dubte, el Partit Popular de Balears sempre ha donat suport, fins
i tot en els pitjors moments de crisi econòmica ha donat suport
que la Sindicatura era un organisme que ha d’existir a les
Balears, que és fonamental que existeixi i, per tant, el nostre
suport a la Sindicatura de Comptes sempre serà total i la prova
és que els seus informes a poc a poc van calant, a poc a poc les
recomanacions que es van fent es van posant en pràctica,

encara que en quedin algunes enquistades, encara que algunes
per prioritats no es facin, però sí que és ver que... crec que la
millora des de l’any 99 en què hi ha la Sindicatura, idò ha
millorat notablement en tot els aspectes.

Per tant, felicitacions a la Sindicatura i a continuar
treballant com han fet fins ara. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. David Martínez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. No faré ús de la paraula, simplement
vull agrair al síndic major i al síndic i a la secretària la seva
presència i gràcies per les explicacions donades.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Antoni Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. No tenim res més a afegir, només agrair
una vegada més la presència als síndics i les seves explicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula, i per rèpliques, l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Només és per donar les gràcies una
vegada més al síndic major i a la resta de la Sindicatura i res
més... fins a la pròxima.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Per rèplica pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Andreu Alcover, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Quants de minuts tenc, Sr. President?, perdoni la broma...
Jo sí faré ús de la paraula, ni que sigui per contestar al Sr.
Camps.

Jo no dic que cobrin massa doblers, he estat ben alerta a dir
això, però m’he fet ressò d’unes liquidacions del pressupost
respecte d’una liquidació de la comunitat autònoma, són fets,
són dades objectives, Sr. Camps, cadascú que ho interpreti com
vulgui, no posi en boca meva que jo dic que cobren massa ni
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que tenen massa transferències ni això, no ho he dit, i
maldament només sigui perquè consti en acta, acab de cercar...
el que fa l’Ajuntament d’Alaior és que, com que va revisar els
valors cadastrals l’any 2004, en plena bombolla, ara va
demanar baixar o tornar a revisar a la baixa els valors
cadastrals; evidentment puja el tipus de gravamen per
compensar aquesta baixada. Per tant els ciutadans paguen
exactament el mateix un any rere l’altre, segons el que acab de
veure aquí.

Per tant agraïm una altra vegada la presència dels síndics i
esper que això vagi millorant de cada vegada més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Per contrarèplica té la paraula el
síndic major de la Sindicatura de Comptes.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Joan Rosselló i
Villalonga):

Bé, no afegiré res més, només que seguirem fent la nostra
feina i qualque vegades sentiran coses que agradin i qualque
vegada sentiran coses que no els agradin, però sempre amb
esperit de millora, tot i que a vegades els informes es fan en
negatiu dient el que està malament i no el que està bé.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Acabat el debat volem agrair als síndics i a les
secretàries generals la seva presència i les seves 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 als escrits
debatuts en la sessió d’avui.

Per tant se suspèn la sessió per un temps de..., portaveus,
cinc minuts? Cinc minuts i recomençam.

EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió. No hi ha propostes de resolució
presentades a l’informe 118/2016. No hi ha propostes de
resolució presentades a l’informe 119/2016. No hi ha propostes
de resolució a l’informe 121/2016.

Hi ha una proposta de resolució a l’informe 120/2016, del
compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l’exercici de 2014.

Els grups parlamentaris, de major a menor tret del grup al
qual pertany la Presidència del Govern, el qual intervendrà en
darrer lloc segons l’article 80 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, podran defensar les propostes admeses per un
temps de deu minuts. Els altres grups parlamentaris podran
intervenir en contra per un temps de deu minuts. La fixació de
posicions dels grups parlamentaris que no hagin intervingut,
per un temps de cinc minuts. Les propostes de resolució seran
votades per ordre de presentació, tret d’aquelles que signifiquin

un rebuig global al contingut de l’informe, que es votaran en
primer lloc.

Per tant passam al debat; no sé si hi ha... Volen intervenir?,
deman als portaveus dels grups parlamentaris si volen
intervenir.

EL SR. REUS I DARDER:

Només 30..., 30...

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha intervencions. Aquestes... Sí, sí.

EL SR. REUS I DARDER:

Bé, és igual, no importa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Reus, té la paraula. 

EL SR. REUS I DARDER:

S’explica per ella mateixa, la proposta, crec que no fa falta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Per tant passam a votació, encara que jo
crec que...

Sí, Sr. Camps?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Tal vegada convendria que la llegís, perquè consti en acta
i quedarà per escrit.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Reus, vol llegir els dos punts d’aquesta proposta de
resolució?

EL SR. REUS I DARDER:

Sí. Els punts de proposta de resolució serien: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Servei de Salut de les Illes Balears
a millorar la transparència i el control de la gestió, especialment
pel que fa al seguiment de les normes de contractació pública,
el control intern de comptabilitat, així com el control del
sistema d’inventari”.

El segon punt: “El Parlament de les Illes Balears insta les
entitats vinculades i dependents del sector públic de les Illes
Balears a enviar en els terminis establerts els seus comptes
generals a la Sindicatura de Comptes, així com a colAlaborar al
màxim en les solAlicituds de documentació que aquesta els
realitzi”.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Hi ha algun portaveu que vulgui
intervenir? 

Es pot aprovar per unanimitat? 

Queda aprovat per unanimitat. 

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