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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

Substitucions?

I. Escrit RGE núm. 2316/17, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual tramet el Pla estratègic de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears per al període 2017-2020, aprovat per
acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de 31 de
gener de 2017; i escrit RGE núm. 2567/17, presentat per
tres diputats membres de la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts adscrits al Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença del síndic
de Comptes de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per tal de celebrar una sessió informativa sobre el Pla
estratègic 2017-2020 de la Sindicatura de Comptes,
acordada per la Comissió d’Hisenda i Pressupostos a la
sessió de dia 21 de març de 2017.

Passam al primer punt de l’ordre del dia, que consisteix en
el debat de l’escrit RGE núm. 2316/17, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual
tramet el Pla estratègic de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears per al període 2017-2020, aprovat per acord del
Consell de la Sindicatura de Comptes de 31 de gener de 2017;
i el RGE núm. 2567/17, presentat per tres diputats membres de
la Comissió d’Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol·licita la
compareixença del síndic de Comptes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per tal de celebrar una sessió
informativa sobre el Pla estratègic 2017-2020 de la Sindicatura
de Comptes, acordada per la Comissió d’Hisenda i
Pressupostos a la sessió de dia 21 de març de 2017.

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; l’Hble.
Sr. Fernando Toll-Messía i Gil, síndic; i l’Il·lma 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):

Molt bé, moltes gràcies. Senyors i senyores diputats, el
primer és que els volia agrair que ens hagin donat l’oportunitat
de presentar el que nosaltres creim que haurien de ser les línies
futures d’actuació de la Sindicatura d’aquí al 2020, que és quan
acaba el nostre mandat. 

Abans de començar la presentació, que ja veuran que serà
breu perquè aniré a coses molt concretes, voldria també
explicar una mica per què duim un pla estratègic dos anys
després, gairebé dos anys després de ser nomenats; un podria
dir “home, sí que heu estat estona per saber el que volíeu fer”;

aleshores volia justificar aquesta tardança. Açò no és que sigui
el costum de la casa, entregar coses... Així com a vegades amb
els informes ens diuen que vénen molt tard i amb molt de
retard, això no és el perseguíem amb el retard aquest de
presentar el pla estratègic, sinó que primer de tot volíem saber
evidentment quina era la situació de la Sindicatura de Comptes
en termes d’estructura de personal, en termes de quines són les
seves funcions, els mitjans, etc., i a partir d’aquí, una vegada
conegudes les necessitats, es poden plantejar propostes. També
perquè hem tingut l’oportunitat, durant aquests dos anys, i açò
també és bo, esplaiar-se una mica i oxigenar-se una mica, de
veure què fan les altres sindicatures d’Espanya i altres òrgans
de control extern a altres països europeus. Açò ha estat tant
perquè hem anat a determinats congressos, en particular
l’EURORAI, on es reuneix la major part de responsables
d’òrgans externs i fan posades en comú de la situació de cada
un d’ells, i aleshores allò sempre et dóna idea per comparar el
que tu fa amb la resta d’ens i per agafar idees, i evidentment
quan un entra en contacte amb països o amb responsables de
països anglosaxons o nòrdics, home, la veritat és que els
objectius d’aquí a futur poden ser molt interessants si adoptam
qualcuna d’aquestes mesures.

I finalment també, com a excusa o com a argument, seria
perquè, com ha dit abans el president de la comissió, és un pla
que també hem elaborat entre tots els síndics, l’hem acordat
entre tots ells, l’ha aprovat el Consell de la Sindicatura, i açò
dóna idea que a pesar que determinades coses puguin semblar
que aspires a molt o a poc, almenys mostram el nostre
compromís de dur-lo a terme. Vull dir que no serà un pla
estratègic per omplir expedient sinó perquè intentarem
executar-lo, i que d’aquí a quan acabi el nostre mandat poder
rendir comptes d’allò que volíem fer i allò que haurem fet.

Finalment, també, i açò és una convidada, finalment també
voldria dir que la major part del text que presentarem ja veuran
que és relativament breu; és breu per necessitat, perquè hauríem
pogut fer un pla estratègic, com n’hi ha qualcun, de 60 o 70
pàgines, o recollint normativa, Llei de la Sindicatura,
reglament, altres reglaments, etc., però el que hem volgut és
concretar una mica aquelles coses que nosaltres pensam que
s’haurien de fer de forma molt breu. 

En segon lloc, també alguna de les propostes s’ha de dir que
requeriran modificar la llei, i açò fa que primer les haguem
de..., bé, nosaltres les podem presentar i les intentarem parlar
amb tots els representants per després tenir el consens per
poder canviar la llei, i nosaltres les funcions que pensam que
haurem de tenir o les modificacions que pensam que s’hauran
de fer, que puguin entrar en vigor el més aviat millor. Ara
mateix parlàvem amb un dels síndics i, bé, ens queixàvem que
per exemple qualque..., i aquí ha sortit diverses vegades durant
les nostres intervencions, qualque consell, o qualque
ajuntament, i a vegades la comunitat autònoma, no ret o ret amb
molt..., bé, dilatat molt en el temps. Aleshores, clar, la llei
actual permet fer poques coses o permet poques coses per
afrontar aquesta situació. Per tant una de les propostes, per
exemple, serà modificar la norma de manera que s’incentivi,
per dir-ho de qualque manera, els municipis o qualsevol ens
fiscalitzat a remetre la informació quan se li sol·licita i no quan
li ve una mica en gana.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702316
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201702567
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Per tant totes aquestes qüestions nosaltres les presentarem,
i des del moment en què acabi aquesta compareixença
demanarem reunir-nos amb cada un dels grups per poder
discutir les propostes amb molt més detall, com després
assenyalaré.

Bé, el contingut del Pla estratègic és relativament breu, però
amb tota la intenció del món. Està dividit en tres seccions que
clarament estan molt diferenciades. La primera de totes és la
que fa referència als informes de fiscalització, que és el resultat,
al final, de la nostra feina; per al que ens poden valorar la feina
de la Sindicatura és amb el nombre d’informes que treim i amb
la seva qualitat, les dues coses conjuntament, no una separada
de l’altra. Aleshores de cara als objectius, i també responent a
les peticions que ens han arribat moltes vegades dels diputats
o dels ens fiscalitzats, un dels primers objectius seria reduir el
desfasament temporal entre l’exercici per fiscalitzar i l’any en
què es finalitza la fiscalització, que en molts casos està
provocat pel retard en la tramesa d’informació complementària
que se sol·licita. És a dir, així com a la comunitat autònoma ara
mateix, el 2017, estam fiscalitzant el 2015, sabent que el 2015
es va retre el juny -bé, es va retre o es va presentar el compte-
el juny-juliol de 2016, anam bastant seguit. En altres casos
estam una mica (...), però l’objectiu seria que tot anés al mateix
ritme que va la comunitat autònoma.

En segon lloc també el que voldríem és reduir el temps que
hi ha entre un informe i un altre a determinats ens. Per exemple,
determinats municipis els estam fent una vegada..., per
exemple, els majors de 20.000 habitants, ara hem acabat una
ronda i tornarem començar la ronda, però, clar, hauran passat
uns quants anys fins que haurem fet tots els municipis de més
de 20.000 habitants. I en açò hem estat, per exemple, set o vuit
anys a fer-ho, la idea seria que els municipis no es fiscalitzin
cada set o vuit anys sinó que es pugui fer cada dos o tres anys,
essent conscients que hi ha molts de municipis i per tant la
tasca... haurem d’acotar molt bé quins són aquells que feim de
forma més recurrent.

Finalment pretenem incrementar l’activitat fiscalitzadora
amb elaboració d’informes en els quals el control financer
s’acompanyi, entre altres coses, d’ampliació d’abast de control
de legalitat més enllà de contractació i subvencions, que és el
que feim habitualment, i la resta ho feim normalment amb
informes específics, però la idea seria anar una mica més enllà
de la fiscalització de contractes i subvencions, per exemple
fiscalitzant retribucions, capítol 1, etc., etc., però des d’un punt
de vista normatiu i no només des d’un punt de vista, diguem,
financer. Una altra qüestió per incorporar als informes seria el
tractament de control en matèria d’ingressos, cosa que
generalment no feim, fiscalitzam la despesa però no fiscalitzam
els ingressos, i sabem que en l’àmbit municipal, per exemple,
o en l’àmbit de consells, la fiscalització dels ingressos és
realment important, sobretot quan veus municipis o veus
consells que tenen drets pendents de cobrament de fa deu o
dotze anys, i allà segueixen sense que ho hagin depurat.

Després també voldríem intentar abordar la fiscalització
directa del sector públic instrumental, si bé no... tal vegada
directament la comunitat..., perdó, la Sindicatura sí, fer-ho a
través de col·laboracions externes, perquè de moment la major
part de fiscalitzacions del sector públic instrumental no ho fem,

sinó que acceptam com a bo o almenys reproduïm, no acceptam
com a bo, reproduïm els informes que encarreguen ells
mateixos, el que encarrega la... els informes de fiscalització
extern o les auditories que encarreguen cadascun dels ens o que
encarrega la comunitat autònoma, no?

Finalment, també voldríem fer un seguiment de les
recomanacions que hi ha als informes, en particular d’aquelles
que afecten la sostenibilitat financera de la institució
fiscalitzada i d’aquelles referides a control de legalitat.
Normalment a cadascun dels informes, quan escrivim les
incidències, moltes vegades posam: igual que succeeix a
exercicis anteriors; això ja dóna una idea del seguiment de les
recomanacions, però sí que és vera que no hi ha un seguiment
explícit o un seguiment detallat de quines són les
recomanacions que es fan i, açò, ho voldríem millorar.

I com a novetat, i trob que seria un dels canvis més
importants de la Sindicatura, seria entrar dins l’anàlisi de
control d’eficiència i eficàcia assignativa. Som molt conscients
que tot açò entra dins les funcions que tenim atribuïdes a la
Sindicatura de Comptes, vull dir..., igual que la racionalitat de
l’ús dels recursos públics, però açò que és una cosa que està
recollida a la llei és una cosa que, en general, no acostumam a
fer als informes. És clar, això parteix de creure que el..., perdó
que el Parlament i l’executiu són dos poders diferents i per tant,
que el Parlament ha de tenir un control de l’execució de les
polítiques públiques, és a dir, el que emana d’aquí s’ha de
comprovar si ho fa o no l’administració. I en aquest sentit, tota
l’anàlisi d’eficiència i eficàcia, sobretot d’aquelles despeses
que comprometen o d’aquelles actuacions que comprometen
despesa a molts d’anys vista, tot i que estan permeses a la Llei
de pressupostos, segons quines, o projectes on no queda clar
quina és la seva sostenibilitat o si seran sostenibles o no,
aleshores, com a mínim, pensam que mereixen un... bé, un
estudi o una validació, diguin-ho com vulguin, ja ho detallarem
quan parlem amb cadascun dels grups, mereix un cert control,
perquè... per part d’un ens independent, que no sigui
l’administració, perquè... bé, l’òrgan sobirà a prendre les
decisions sigui plenament conscient del decideix i del seu
impacte en el futur. Exemples no en posaré ara, però bé, n’hi
ha, ja he dit que voldria entrar al detall quan parlem amb
cadascun dels membres d’aquesta comissió, no?

I sabem perfectament també que quan un fa anàlisi
d’eficiència i eficàcia està subjecte a moltes interpretacions, el
resultat estarà subjecte o pot estar subjecte a moltes
interpretacions de manera que el que es faci o el que es proposi
ha d’estar molt acotat per evitar que un informe acabi sent un
instrument de batalla..., bé, un instrument per entrar dins una
batalla entre grups polítics, sobretot pensant en el bé de la
comunitat autònoma i no en interessos de grup o interessos
partidistes.

En segon lloc, com a bloc, destacaríem propostes en l’àmbit
de l’organització interna dividit en tres àrees d’actuació:
referida a qualitat dels informes, organització i mitjans, açò vol
dir desenvolupament de tots els aspectes lligats a la seu
electrònica, per exemple, que ja començam a fer-ho i, molt en
particular, dintre de... bé, gestionar, introduir determinades
modificacions en l’àmbit de recursos humans.
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En el que es refereix a recursos humans, seguirem
potenciant la formació de treballadors, sobretot en noves àrees
de feina que es puguin desenvolupar, com per exemple el que
he dit d’anàlisi, eficiència, eficàcia, ara el que tenim són
auditors per fer anàlisi d’eficiència i eficàcia, a vegades
necessiten economistes, els auditors ho són, amb un perfil una
mica... una  mica diferent, no?, i sobretot també en el
desenvolupament de manuals de procediment, insistirem en
açò, per tal d’homogeneïtzar encara més aquests procediments
entre les diferents àrees en què està organitzada la Sindicatura;
és a dir, de moment tothom segueix un mateix procediment que
és molt genèric, però el que voldríem és que dintre de... que no
hi hagués tantes especificitats dintre de les àrees de feina. Açò
passa per fer manuals de procediment, que totes les àrees el
puguin seguir i açò també té a veure amb adaptar els
procediments de fiscalització de la Sindicatura a la nova
normativa que va sorgint... bé, arran de... tot dintre de l’àmbit
d’auditoria pública, no?

Finalment, també voldríem desenvolupar o voldríem insistir
sobre un apartat de relacions exteriors i el que voldríem...
aquesta sindicatura o els membres del consell és potenciar les
nostres compareixences en aquesta comissió per tal de donar a
conèixer els informes que es realitzin a les noves àrees de feina
i per tal d’atendre millor les expectatives o les inquietuds dels
diputats en relació amb el funcionament del sector públic de la
comunitat autònoma, entès en un sentit ampli. I açò voldria dir
que... bé, ja estam contents amb les vegades que venim aquí,
però també entenem que, en la mesura que traguem nous
informes, si no augmentam les nostres compareixences podrà
succeir com al Tribunal de Cuentas, per exemple, que tenen
150... -no dic que sigui el nostre cas, eh?, estic posant un
exemple exagerat-, però el Tribunal de Cuentas, per exemple,
té 150 informes pendents de presentació, no d’elaboració, sinó
de presentació.

És clar, açò fa que si no augmentam el nombre de
compareixences, si traiem més informes i no augmentam el
nombre de compareixences, informes del 2010 o el del 2014 els
presentarem el 2018. Per tant, açò exigirà que hi hagi una
major freqüència de les nostres compareixences, no?

I dintre d’aquest mateix apartat també intentarem o
potenciarem el contacte que tenim amb altres òrgans de control
extern i sobretot seguirem observant el que ells facin que pugui
posar en valor el nostre paper.

També farem feina perquè les novetats que puguem aportar
nosaltres tenguin reflex en altres OCEX, açò també... de
vegades tenim la sensació o bé que ho sabem tot i per tant, és
bo veure el que fan els altres per airejar-nos, però també de
vegades tendim a menysvalorar el que nosaltres fem, i de
vegades és bo que els altres vegin el que tu fas, si és que
representa alguna millora. I veient com funcionen les altres
OCEX, és evident que nosaltres podem aprendre molt, però
també és evident que ells poden aprendre determinades coses
de la nostra sindicatura, no?

Com podeu veure, i amb açò acabaré, no he entrat al detall
de quasi cap de les qüestions que plantejam, tot açò és amb tota
la intenció del món, atès que a partir dels propers dies volem
contactar amb cadascun dels representants dels grups polítics

per exposar de forma detallada les propostes, que segurament
no és oportú que es debatin ara perquè són prou extenses i bé,
per una qüestió de temps i per una qüestió d’oportunitat serà
millor fer-ho en petit comitè, no?

Intentarem arribar a un consens i a poder elaborar una
proposta consensuada que pugui ser considerada per aquesta
cambra i que pensem que millorarà el funcionament de la
Sindicatura de Comptes i sobretot que aportarà més a aquesta
comissió, sense oblidar que permeti millorar l’impacte de la
Sindicatura a la societat i pugui ser una mica més valorada.

I amb açò voldria acabar aquest apartat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de 45
minuts per tal que els grups parlamentaris puguin preparar la
formulació de preguntes o observacions per la qual cosa es
demana als portaveus si volen una suspensió de la sessió o si
podem continuar... Bé, continuam idò. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeixen les intervencions dels grups parlamentaris. El Sr.
Joan Rosselló i Villalonga pot contestar globalment totes les
preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu.
Consideram contestar-les globalment...?

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

Globalment.

EL SR. PRESIDENT:

Idò pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Antoni Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Agraïm des del Partit Popular la presència avui dels síndics per
explicar el Pla estratègic de la Sindicatura de Comptes 2017-
2020, i ho fem, a més... amb un agraïment especial, especial
perquè efectivament aquest pla estratègic, en certa manera, pel
que ens ha explicat, i que ja ho veurem amb més detall, el
síndic major el que pretén és millorar la feina que ja es fa i fins
i tot fer més feina de la que es feia, o tenir més tasques
encomanades de les que fins ara es feien. Per tant, en aquest
sentit és un agraïment especial perquè... es podria donar el cas
de tenir una sindicatura de fer el mínim indispensable, i aquí
veiem que hi ha una sindicatura que intenta millorar la seva
feina i que, a més a més, intenta fer altres coses, més informes,
més informes sectorialitzats, formació també..., hem vist, de
potenciar i fomentar la formació dels auditors, etc., que crec
que va en la bona línia.

Aquí hi ha una pregunta que a mi m’agradaria fer i és si tot
açò que, s’havia de fer a través d’aquest pla estratègic, implica
un major pressupost, perquè si tot açò s’ha de fer amb el mateix
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pressupost, més enhorabona encara li haurem de donar a la
Sindicatura. No sé si tot açò també implica tenir més personal
i per tant, òbviament, més mitjans i per tant, també més
pressuposts. Açò és una primera pregunta.

Una altra qüestió que també..., i ho hem dit també altres
vegades quan s’han presentat plans, jo durant la meva vida he
vist la presentació de molts de plans, molts de plans que al final
molts, per no dir quasi tots, acaben dins un calaix i ningú més
se’n recorda d’aquell pla. Per tant, sí que seria bo que aquest
pla estratègic, que a mi em sembla que està molt ben pensat i,
a més a més, té una sèrie de qüestions que jo crec que
milloraran moltíssim la feina de la Sindicatura, doncs hi hauria
d’haver..., no sé si per part d’aquesta comissió o a veure de
quina manera, un seguiment de veure com va evolucionant
aquest pla estratègic i com es van fent aquests objectius que el
Pla estratègic en certa manera determina avui i aquí.

Hi ha una qüestió que ens ha comentat el Sr. Rosselló i és
la modificació de la Llei de la Sindicatura de Comptes, i ja dic,
i ja avançam des del Partit Popular, que ens posam a la
disposició de la Sindicatura per modificar tot allò que faci falta,
des del consens entre tots els partits, des del consens sobretot
òbviament amb la Sindicatura, per millorar aquesta llei, perquè
aquesta llei pugui millorar la fiscalització que actualment fa la
Sindicatura.

M’ha agradat molt una novetat que diu que es farà a través
dels informes, que és l’anàlisi de control d’eficiència i eficàcia
assignativa, crec que açò serà una qüestió que millorarà la
forma d’entendre també els informes.

També m’ha agradat molt el tema del tractament, el control
en matèria d’ingressos, que efectivament tenim un exhaustiu
control, un anàlisi de les despeses, però dels ingressos no tenim
aquest tractament.

Una altra qüestió que també m’ha agradat, tot són coses
positives, és que es controlaran les recomanacions que es fan,
és a dir, es controlarà o hi haurà un seguiment d’aquelles
recomanacions que es fan des de la Sindicatura perquè,
efectivament les recomanacions al final també queden com a
recomanacions en genèric, queden també dins un calaix i ja
ningú més no se’n recorda fins l’any que ve, que tornam fer la
mateixa recomanació que havíem fet l’any anterior. Per tant, si
es pot seguir, o es pot fer aquest seguiment d’aquestes
recomanacions a fi que aquell organisme fiscalitzat es pugui
dirigir cap aquelles recomanacions que es fan des de la
Sindicatura de Comptes, ens semblarà perfecte.

També ens sembla bé el fet que’ampliï el nombre de
compareixences. Jo crec que des de la Comissió d’Hisenda no
hi haurà cap problema perquè es pugui venir les vegades que
facin falta i per tant, com que hi haurà més informes i es faran
més coses, òbviament estarem encantats de què la Sindicatura
ens vengui a explicar totes les qüestions que cregui més
convenients.

I una qüestió que també m’agradaria destacar és el tema de
la col·laboració amb els mitjans de comunicació. Jo crec que
també és una feina que s’ha de fer i pot resultar molt
interessant, perquè és cert que... i segurament els síndics deuen

tenir les dades, m’agradaria saber quants de clics reben els
informes de la Sindicatura a la seva pàgina web, perquè
segurament deuen ser pocs. Qui es dedica a imprimir un
informe o mirar un informe? Nosaltres i poca cosa més. Per
tant, si açò pot tenir una difusió més divulgativa, amb un
llenguatge més periodístic, podrà arribar a molta més gent, la
gent podrà tenir un coneixement més acurat dels comptes dels
organismes que es fiscalitzin. I per tant, jo crec que aquesta
relació amb els mitjans de comunicació pot ser una gran cosa,
a fi de donar a conèixer també la feina que es fa des de la
Sindicatura i a fi que també la gent tengui un coneixement més
proper del que es fa..., o dels doblers que es manegen des de les
distintes administracions.

I poca cosa més, jo, més que res, felicitar la Sindicatura,
felicitar els síndics. Agrair la seva presència i ja dic, que aquest
pla no quedi com un pla més, sinó que aquest pla es pugui anar
executant i crec que des del Parlament ens posam en total
col·laboració amb la Sindicatura de Comptes per fer possible
aquests objectius que avui es marquen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. No he pogut assistir a la
presentació que s’ha fet, deman disculpes per això, però m’he
llegit el Pla estratègic i només fer una sèrie de comentaris. Per
una banda, creiem que és important el tema de la fiscalització
electrònica, es diu en el Pla estratègic que en manco de dos
anys es podrà fer una fiscalització en aquest sentit, perquè la
tramesa de la informació, de la documentació sigui més àgil. 

Creiem que és important el tema d’incrementar l’activitat
fiscalitzadora, que hi hagi més compareixences.

I sí que m’agradaria fer un comentari quant a l’eficàcia i a
l’eficiència. Evidentment nosaltres no pensam que aquesta
eficàcia o eficiència s’aconsegueix amb manco personal, sinó
tot el contrari, creiem que és obligat que la Sindicatura de
Comptes disposi precisament de més gent treballant perquè la
fiscalització sigui més efectiva.

També és important en el Pla estratègic el tema del suport
i la col·laboració externa, no només puntualment, sinó una
col·laboració externa que sigui continua. En aquest sentit
nosaltres pensam que el pla va en la bona direcció.

I quant a l’organització interna, bé, està bé redactar manuals
de procediment, es parla de desenvolupar manuals de
fiscalització operativa, i bé, sí que es parla bé per millorar els
objectius, que hi hagi més motivacions per al personal, més
incentius, i creim que això també va en la bona línia.

I el que ha mencionat el portaveu del Partit Popular,
efectivament és important que els mitjans de comunicació, la
relació amb els mitjans de comunicació sigui continua també,
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perquè si la gent no s’adona del que es fiscalitza i en què
consisteix la missió de la Sindicatura de Comptes, difícilment
es pot arribar a més gent i difícilment es pot ser tot el
transparent que es voldria. Els mitjans de comunicació són la
principal eina de socialització de la nostra societat i per això
pensam que també és important en aquest pla estratègic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. En primer lloc agrair l’exposició que
han realitzat el Síndic Major en aquest cas, però l’assistència de
tot l’equip. Crec que el pla de feina està bé, crec que és tot el
que esperam i es fa incidència en molts de temes que de
vegades hem comentat aquí, jo crec que els síndics han fet una
bona feina recollint un poc..., veient quin és l’estat, veient
quines són les necessitats i crec que en general han presentat un
bon pla de feina.

Evidentment també estam contents que es plantegi aquest
tema de la modificació legislativa i també, com no pot ser
d’altra manera, ens posam a la seva disposició per tractar
d’arribar a acords en aquest aspecte i fer una modificació de
llei que faciliti la feina fiscalitzadora que s’ha de fer. Com no
pot ser d’altra manera, també estam d’acord que s’incrementin
el nombre d’informes i per tant, s’incrementin el nombre de
compareixences.

I al marge..., no detallaré altres temes que estan en el pla de
feina, perquè en general tots ens semblen bé, però sí que li
demanaria si ens podria aclarir respecte de l’àmbit local, m’ha
semblat entendre que per ara el que es fa dins l’àmbit local és
la fiscalització dels ajuntaments de més de 20.000 habitants,
que aquesta fiscalització es fa a tots durant una sèrie d’anys i
que aquesta roda tal vegada a fer-los tots es torba set o vuit
anys, que es redueixi, però aquesta és l’única actuació que, en
principi, es planteja dins el pla de feina dins l’àmbit local o hi
ha altres actuacions? Vull dir, només als ajuntaments de més de
20.000 habitants o no? Vull dir, bàsicament aclarir aquest tema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del nostre grup
parlamentari també agraïm les explicacions d’aquest pla
estratègic, el valoram molt positivament, de fet valoram molt
positivament la feina que es fa des de la Sindicatura de
Comptes des de fa estona i, evidentment, ens posam a la seva
disposició per a la modificació legal, que no ha concretat en

què consistirà, supòs que consistirà en l’abast fiscalitzador i en
les mesures de seguiment, control de les recomanacions i
assenyalament de deficiències que fan els seus informes, supòs,
però bé, això ho parlarem quan tenguem les reunions amb els
grups parlamentaris. 

Nosaltres, també en la línia del Sr. Camps, també voldríem
saber quines implicacions pressupostàries i de personal té
aquest pla estratègic i aquesta ampliació un poc de les funcions
o de l’abast de la feina de la Sindicatura.

També voldríem demanar-los quin és un poc el seu model
extern, vostès que han fet referències a relacions amb altres
sindicatures de comptes de l’Estat o d’Europa, quin és un poc
el seu model, un poc el model de referència on troben que es
fan les coses millor o on s’està més avançat a tots els nivells,
també a nivell tecnològic, però també a tots els nivells. I quines
implicacions pressupostàries i personals tenen aquests, perquè
aquest model és molt bo, però també hem de veure quin
personal tenen a disposició per fer aquesta feina de referència.

Amb relació a això, dels models externs, també... supòs que
vostès ho coneixen molt més que els membres d’aquesta
comissió, o almanco que aquest portaveu, en el sentit de si el
model de compareixences és el millor model per donar a
conèixer i perquè hi hagi aquesta relació de publicitat i de
transparència de la tasca que fa la Sindicatura. Ho dic també en
el sentit que deia el Sr. Camps, que al final, quanta gent mira
aquests informes a la pàgina web? Quines repercussions tenen
aquests informes? La valoració positiva que fem tots d’aquesta
feina no sé si el model o compareixença, que lògicament tots
estam disposats que hi hagi totes les compareixences que facin
falta, però no sé si aquest és el millor model, de fet tenc dubtes
que sigui el millor model.

Per tant, per ventura això també requereix una modificació
legal per intentar trobar altres models més àgils, més
transparents i que donin més difusió a la gran feina de control
que es fa des de la Sindicatura de Comptes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies. Nosaltres també ens afegim a aquest agraïment per
la seva compareixença i la seva explicació.

Jo només dos comentaris que m’han agradat sentir-los,
perquè he de reconèixer que des que som en aquesta casa són
elements que em sorprenien, per una banda, retre informes amb
més freqüència, he de reconèixer que des de la meva ignorància
quan tractàvem informes de l’any 2010, 2011 em quedava una
mica sorpresa, per la qual cosa benvinguda sigui que hi hagi
més informes, és a dir, que es retin amb més freqüència.
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I després, que és evident, que és necessari aquest canvi per
controlar les recomanacions, també em sorprenia molt que cada
any els informes duguessin les mateixes recomanacions, açò vol
dir que les administracions en realitat no fan cas d’aquestes
recomanacions, per la qual cosa, bé està que es faci un
seguiment i que es facin aquelles modificacions necessàries
perquè es pugui dur a terme correctament una feina que fan
vostès, que deu ser molt ingent, i que si, a més a més, després
no hi ha un retorn per part de les administracions en matèria de
fer cas, almenys deu ser una mica també decebedor per a
vostès. Ja està.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Síndics,
benvinguts com de costum cada mes a aquesta comissió. Bé, jo
també els volia agrair aquest pla estratègic, agrair-ho, en fi, des
del punt de vista del que representa per a nosaltres també per
a saber per on aniran les coses i perquè inclou, en fi, una sèrie
d’aspectes que com a mínim des del nostre grup, des del nostre
partit, per ser precisos ens sembla important, per exemple,
aquesta voluntat de no visar l’eficiència i l’eficàcia dels
procediments administratius, dels procediments, diguem, que
les administracions públiques d’alguna manera generen. 

Ens sembla que això és important, entre d’altres, perquè és
una cosa que per molt, ja sé que vostès treballen de manera
diferida en el temps, però per molt que nosaltres demanem
aquesta eficàcia i aquesta eficiència, jo com a mínim ho he fet
més d’una vegada a la consellera responsable d’aquest camp,
i no hi ha hagut manera de tenir cap pla d’eficàcia ni cap pla
d’eficiència, per tant, que, com a mínim, puguem tenir encara
que sigui de manera diferida aquest control crec que això és
important.

També em sembla realment important que hi hagi aquest
control sobre, o aquest seguiment, de les recomanacions fetes.
Són coses que aquí hem comentat més d’una vegada el fet que
veiem informes d’anys diferents, hi ha una sèrie de
recomanacions, hi ha fins i tot més que recomanacions de
vegades, hi ha com a una admonició fins i tot segons el nivell
d’allò que no s’ha fet bé, i després l’únic que trobam és en un
nou informe al cap d’un any o dos anys, diguem, dels que hem
anat veient, el mateix. Ja sé que veiem informes antics i que,
per tant, hi ha una distància, és una altra de les coses que també
estaria bé poder reduir tant com sigui possible aquesta, i ja sé
que no depèn estrictament de la Sindicatura, però cercar les
fórmules perquè no hi hagués també aquesta distància en el
temps entre els diferents exercicis analitzats i l’informe que
nosaltres després podem rebre aquí.

En tot cas, jo tenia qualque pregunta concreta sobre el text.
Per exemple, entre l’apartat d’informes quan es parla
d’incrementar l’activitat fiscalitzadora ha de fiscalitzar
directament el sector públic instrumental, llavors, aquest

“directament” m’ha sobtat, no sabia que realment d’aquesta
manera fos, que avui en dia fos de manera indirecta, o com a
mínim, què vol dir directa en aquest context.

També m’agradaria saber, ja s’ha dit, ja ho ha dit qualque
portaveu que ha intervengut abans, quan es parla d’una millora
de la dotació de recursos addicional, quan vincula, diguem, les
modificacions en això, també, d’on sortiran, d’on sortiran
aquests recursos addicionals, si és que està previst, si és que
realment hi ha una voluntat hi ha d’haver un creixement, un
increment pressupostari per part de... diguem, que afecti la
Sindicatura, etc. 

També aquesta frase quan parla “... de l’abast de la
fiscalització més enllà dels habituals controls de legalitat en
matèria de subvencions i contractació” saber què vol dir també
aquest “més enllà”, si m’ho pot precisar un poquet més. 

I, en general, de preguntes així concretes sobre el text no
tenc res més. En tot cas, sí que vull insistir que crec que aquest
pla estratègic va en la direcció correcta i que tant de bo tot això
que hi ha aquí insinuat o més explicat i el que pugui després
precisar-se més, tal com ha anunciat el síndic major, tan de bo
que tot això puguem realment... pugui tenir una concreció i
pugui tenir definitivament uns resultats, que és el que tots, com
a mínim els que formam part d’aquesta comissió, crec que
desitjam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Andreu Alcover, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, benvinguts. Primer, demanar
disculpes perquè he arribat un poc tard, però he estat a temps
de veure la part més substanciosa, crec, de la intervenció. En
tot cas, m’he llegit amb deteniment el pla estratègic, crec que
està més que bé, és molt correcte, crec que és el que hi ha.

Jo ja he fet aquesta reflexió en anteriors ocasions que han
comparegut els síndics i m’agradaria tornar-la a fer, perquè és
l’únic que he trobat que no era al pla estratègic i no té perquè
ser-hi, però sé que, com que ho he dit un parell de vegades,
també ho diré aquesta vegada. Crec que el control i la
fiscalització és la feina principal, evidentment, de la
Sindicatura, en això no hi entraré, però, per exemple, quan
parlam d’anàlisi i control d’eficiència i eficàcia assignativa,
ningú no dubta que aquesta ha de ser una de les principals
funcions, però, indirectament, això pressuposa que la
Sindicatura ajuda a millorar l’eficiència i l’eficàcia a les
diferents administracions públiques, i això sempre ho he trobat
una funció..., evidentment on és tan principal, que fins i tot no
és a la llei, però crec que com a pla estratègic estaria bé que
indirectament, i fins i tot directament, aquest control també
suposi -perquè de fet ho suposa- una millora de l’eficiència, i
vostès ajuden a millorar l’eficiència i l’eficàcia. Hi ha moltes
administracions petites que si tenen qualque ineficiència o
qualque ineficàcia no és per afició, sinó perquè històricament,
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perquè..., en fi, i vostè tenen un personal d’una tecnificació que
permet aquest control i per tant aquesta millora o ajuda per
millorar les diferents administracions. 

Crec que posar en valor..., clar, un control, potser un que ho
llegeix pot pressuposar una cosa negativa, encara que si vostès
diuen que nosaltres ajudam a millorar l’eficàcia i l’eficiència no
diuen cap mentida perquè és cert, qui ha gaudit, entre cometes,
d’una inspecció de la Sindicatura sap que no només et controla
sinó que et diuen com ho farien, els auditors, ho diuen, això.
Per tant crec que posar en valor això també podria estar bé de
cara al pla estratègic, perquè de fet és una feina que es fa, de
fet, és a dir, no només es controla, que evidentment s’ha de
controlar, no pressupòs que no s’hagi de controlar, però a més
d’aquest control és una ajuda per millorar la tramitació
administrativa, legal, de totes les administracions, no només
d’aquelles més petites, sinó també de les grans.

Un altre comentari que voldria fer quant a la modificació de
la llei és demanar si... Clar, vostè aquí no entra gaire en detall
sobre aquesta modificació de la llei, però d’aquesta lectura -
potser ha estat una interpretació errònia- jo interpret que pugui
passar que vostès coneguin qualque normativa de qualque
comunitat autònoma on hagin vist qualque idea que els hagi
agradat i hagin dit: uep!, això ho podríem proposar; no ho sé,
eh?, però li demanaria si tenen coneixement de qualque article
de qualque comunitat, de qualque normativa de comunitat que
faci la Sindicatura més efectiva i més transparent i que les seves
recomanacions tenguin més transcendència, perquè si és així
també podríem anar a mirar-la per veure si realment és
traslladable. En tot cas, evidentment, com la resta de grups, ens
posaríem a disposició per comentar-les i traslladar el que sigui.

Una darrera reflexió és que crec que perquè aquestes
recomanacions puguin tenir més eficàcia i eficiència, ara que
parlàvem d’això, finalment a ningú no se li escapa que el que
hi hauria d’haver és que a l’administració que no les accepta o
que no les trasllada li costi qualque cosa, i això evidentment no
és una cosa de la Sindicatura, això és una cosa de la normativa.
Si la normativa preveiés una certa penalització..., ho dic així en
genèric, no estic pensant en cap penalització en concret ni res,
però si hi hagués una certa penalització per no fer cas de les
recomanacions de la Sindicatura sí que evidentment hi hauria
un incentiu molt més elevat per part de cada administració per
traslladar aquestes recomanacions de la Sindicatura, això és
evident. És evident que no és una cosa de la Sindicatura i crec
que no pot estar en el pla estratègic, perquè no depèn de la
Sindicatura, depèn d’aquest parlament, però si la modificació
de la llei anava cap aquí també estaria bé saber si hi ha qualque
parlament o qualque comunitat autònoma que via llei també
hagi regulat aquesta certa penalització d’aquelles
administracions que no facin cas de les recomanacions; potser
ha de ser a la tercera o quarta vegada que es reitera la mateixa
recomanació, que hi hagi una certa penalització, no ho sé, eh?,
estic parlant en abstracte, però també és una pregunta que li
trasllat.

Pel que fa la resta, enhorabona, gràcies i endavant.

EL SR. PRESIDENT:

Contesta el Sr. Joan Rosselló i Villalonga.

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

Bé, moltes gràcies per les intervencions. Veient aquestes
intervencions el que sí puc preveure és que després les trobades
grup per grup seran encara més entretingudes. 

A veure, un parell de coses. Quant a major pressupost,
home, és evident que quan un, per exemple..., ara sense pensar
en personal ni res d’açò, però si nosaltres hem de fer
determinades fiscalitzacions basant-nos en més informàtica, en
més suport informàtic, és evident que haurem de fer un altre
tipus de fiscalització que requereix determinats mitjans, només
per dir alguna cosa, per posar en marxa la seu electrònica i, bé,
portal de transparència, etc., etc.; és una cosa que fent la
mateixa feina et costarà, unes previsions que tenim en execució
de dos o tres anys, mig milió d’euros, només perquè aquestes
coses són cares, açò sense tenir a veure bàsicament amb
fiscalització, ara ja només és una qüestió interna. Clar, quan un
(...) anàlisi d’eficiència i eficàcia, per exemple, és evident que
el personal que necessites o bé el personal que tens l’has de
reciclar, però, clar, si es dediquen a fer una cosa no en faran
una altra, i si feim anàlisis d’eficiència i eficàcia deixaran de fer
una altra cosa o l’hauran de combinar. 

Per tant en aquest sentit és cert que el pressupost de la
Sindicatura hauria de créixer, però també en aquest sentit vull
dir dues coses. Primera: la primera vegada que vaig parlar
sobre el pla estratègic també vaig dir que qualsevol increment
de dotació pressupostària que es derivés d’aquí sempre
implicarà noves funcions o noves actuacions, vull dir que mai
no serà incrementar el pressupost per tenir més pressupost i que
els síndics o jo anem pel món dient “no estic manejant 3
milions d’euros, estic manejant 25 milions d’euros”; conec
aquests comportaments perquè som professor d’economia
pública, vull dir que tot açò m’ho conec bastant bé, i el que un
coneix és més fàcil d’evitar, o de sentir-s’hi atret, però en el
meu cas és d’evitar-ho. En segon lloc, bé, he estat director
general de Pressuposts durant quatre anys, igual que també el
síndic Bernat Salvà, i en Fernando Toll ha estat secretari
general d’Hisenda, vull dir que ja el nostre ADN o la nostra
genètica ja no és expansiva, és més... estam acostumats bastant
a dir que no, de fet el no és una paraula habitual dintre
d’Hisenda, el sí és allò estrany, i per tant així com hem
gestionat els recursos, quan hi érem, de la comunitat autònoma,
estam gestionant els recursos de la Sindicatura i així
gestionarem els recursos futurs que puguem demanar. Açò sí
que és un compromís personal meu, que els recursos en cap cas
no es malbarataran, i que demanarem allò que sigui essencial
i no allò que sigui superflu o..., bé, en fi, aquí va el meu
compromís. El que sí és cert, i no els puc enganar, és que açò
implicarà determinats increments que percentualment
semblaran molt grans, perquè el pressupost és petit, però que
com a valor absolut no seran tan grans, i a més seran
seqüencials, perquè estam parlant del 2020. Açò de cara al
pressupost, perquè estiguin tranquils.

De cara a les modificacions de la llei, bé, no les hem
explicades aquí perquè el que hem fet és agafar la llei actual i
veure totes aquelles coses que són susceptibles de ser
millorades. A partir de què?, bé, a partir de l’observació, a
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partir de la lectura d’una llei de com ha funcionat la
Sindicatura, fent una reflexió de si ha funcionat bé o malament,
i després a partir d’allò que coneixem, perquè també hem
revisat les lleis d’altres sindicatures. En aquest sentit, per
exemple, hi ha qualque sindicatura que estableix penalitzacions
a aquells municipis o a aquells responsables que no reten els
comptes; bé, hi ha diferents opcions, un s’ho pot mirar; el que
sí és cert és que el que no podem demanar és que els informes
es facin a temps i després tenir un municipi o un consell o la
CAIB que estigui mig any a entregar-nos una documentació,
moltes vegades per manca de personal d’aquell municipi, que
consti. Però les modificacions que proposarem de la llei estan
ben pensades i ja s’ha fet una anàlisi comparada amb altres
sindicatures i evidentment amb altres models que podem veure
per Europa.

El seguiment del pla, que també ho han comentat,
l’objectiu..., en aquesta vida un pot passar desapercebut i fer sis
anys a la Sindicatura sense fer renou, sense tal, cosa que no és
el meu tarannà ni dels síndics; per tant la idea de fer un pla és
executar-lo. De fet així com l’hem anat fent ja hi ha mesures
que estam prenent, per exemple el que comentava dels mitjans
de comunicació, ja estam fent alguna cosa amb els mitjans de
comunicació, cosa que no és gaire fàcil, perquè vendre un
producte que és espès i és dens no és gaire senzill, sobretot
perquè després no sigui mal interpretat quan vas a la senzillesa. 

Després tenim tot allò del portal de transparència i seu
electrònica, etc., etc.; ja s’està fent. I la proposta de modificació
de la llei la tenim, com aquell que diu, al 50% consensuada
amb els síndics; ens falta ara l’altre 50%, que no és que no
arribem a un acord sinó que encara ho hem analitzat, bé, està
feta la proposta però no s’ha analitzat encara, de manera que hi
ha coses que ja són al pla que evidentment ja s’estan
desenvolupant; per tant ja tenim assegurat un cert compliment
del pla només per la feina que ja tenim feta. I tampoc no
voldria que ningú pensés que farem com determinades
persones, que fan uns objectius molt petits per poder dir que els
complerts; els objectius jo trob que són ambiciosos, i
m’estimaré més tenir objectius ambiciosos i no complir-los al
cent per cent que no tenir objectius molt senzills i complir-los
al 120%. Per tant vagi per endavant açò, també.

Quant a l’àmbit local que comentava, home, açò per posar
un exemple, allò dels municipis de 20.000 habitants; també
tenim pendent fer municipis que són més petits, sigui Sant Joan
o sigui, bé, els municipis que són més petits, costa més
d’entrar-hi, a més per l’estructura que tenen, no és el mateix
Calvià evidentment, o Ciutadella, per exemple que Santa
Eugènia, per dir alguna cosa, perquè l’estructura de personal
que té i el que requerim és una mica més complicat. Després hi
ha el tema dels estudis, o dels informes transversals de
determinats serveis per veure com estan fent tots els municipis,
o a nivell de consells. El que vull dir és que no només faran
informes tradicionals, sinó que el ventall d’informes que
pretenem fer a l’àmbit local, hi haurà molta cosa que serà
transversal. I jo trob que són informes importants per poder
posicionar cada municipi en quina situació estigui.

Quant el projecte que deia... evidentment tindrà efecte
pressupostari, com deia, ja veurem com. Açò és una mica mal
de definir perquè un projecte..., nosaltres no hem de canviar la

filosofia de la Sindicatura. Els règims que un pot veure de fora,
per exemple els anglosaxons com els nòrdics, no hi han arribat
en dos dies, són democràcies molt antigues, amb un control,
amb una exigència de transparència que són prou més elevats
que els que tenim aquí, per tant, no és una qüestió de dir, bé
canviam de model i ja està, però sí que és cert que determinats
països, per exemple Anglaterra fiscalitza o fan informes d’allò
que se’ls ocorre i aleshores pots veure el funcionament del
sector públic, per exemple dintre de l’àmbit sanitari, pots
analitzar el funcionament d’un programa molt particular, ni que
sigui d’un hospital perquè és una cosa nova. A altres països,
com per exemple Àustria tot modificat de l’administració que
supera el 30% ha de passar per una comissió prèvia, que la té
el Parlament i l’executiu, perquè no oblidin que el pressupost
l’autoritza el legislatiu, no l’executiu, per tant, quan hi ha una
determinada desviació, açò es du al Parlament i el Parlament és
el que ha de decidir si allò segueix o no segueix. I la
sindicatura, els òrgans de control extern juguen un paper, en tot
cas, de validar allò que l’executiu li presenta com alguna cosa
que pot ser necessària, indispensable, o com sigui. Per tant, va
una mica per aquí. 

Bàsicament el canvi de model o el model seria que el
Parlament pugui enfortir el seu poder de control damunt una
administració, no per obstaculitzar-la, sinó perquè molts dels
efectes, moltes de les seves decisions són de futur i el
Parlament ha de conèixer allò que està aprovant, que tengui un
impacte de 10-15 anys, que actualment no se sap, perquè
normalment les lleis no duen per exemple cap memòria
econòmica. Per tant, açò és una mica..., una pinzellada damunt
aquest model.

De cara a eficiència i eficàcia, és cert que... -i ja acabaré-,
és cert que evidentment quan tens una administració, quan tens
la Sindicatura que fa recomanacions a l’administració perquè
faci una cosa, o la comptabilitzi d’una manera o d’una altra, o
quan tu li poses un informe d’eficiència i eficàcia, perdó, un
informe on li dius per exemple que determinat servei seria
millor fer-ho d’una altra manera, estàs aportant moltíssim més.
És a dir, nosaltres feim dos tipus d’aportacions, una que és
l’aportació del dia a dia, millorar l’eficiència per al dia a dia de
l’administració, no posis aquest fórmula a un contracte, posa’n
una altra, canvia les condicions, açò són coses que recomanam
també des d’un punt de vista financer. Jo no estic entrant per
aquí, jo me’n vaig per una altra banda, com, per exemple, fer
anàlisis de les col·laboracions publicoprivades, per exemple
Son Espases que teniu aquí, o la carretera de Manacor, les
carreteres, tot açò abans que al Parlament o al Govern se li
acudís fer aquest tipus de projectes, ja se sabia quines eren les
conseqüències. 

Per tant, del que es tracta aquí és que el Parlament pugui
tenir coneixement de què, per exemple, quan es fa una
col·laboració publicoprivada, té uns determinats riscos, per
tant, quan una administració pot optar, per exemple, per fer.. en
aquest cas pos un exemple, però no voldria que fos objecte
d’anàlisi, si tu pots optar a fer un hospital tu mateix, o fer-lo
amb una col·laboració publicoprivada, o anar a un model
Alzira, etc., aquestes alternatives el Parlament pensam que els
ha de conèixer i evidentment l’administració, per poder fer una
valoració sensata, econòmica per dir-ho de qualque manera, de
veure quina és la millor alternativa, per evitar efectes que en el
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futur es poden produir com evidentment s’han produït en
aquest cas. En el cas per exemple de les carreteres radials de
Madrid, etc. Tot açò ja es coneixia, però és clar, quan
l’administració diu: no, jo vull fer aquest projecte; has de saber
valorar quines són les alternatives. Nosaltres el que diem és que
és on em sembla que podríem aportar més de cara a millorar
l’eficiència de les actuacions de l’administració, tant a l’àmbit
local, com a la comunitat autònoma, etc.

Dues respostes molt ràpides al Sr. Pericay: una fiscalització
directa i indirecta, la directa és que la realitzéssim nosaltres, la
indirecta és quan fem el compte general de la comunitat
autònoma, el sector públic instrumental, recordi que són 90 i
busques d’ens, no hi van auditors de la Sindicatura a fiscalitzar,
el que fem nosaltres és..., la Intervenció General de la
comunitat autònoma encarrega unes auditories, nosaltres les
revisam i després, en tot cas, ho reproduïm, però no les
assumim com a bones o dolentes, perquè nosaltres no les hem
fet. És clar, nosaltres les podem assumir des del moment que
les fem nosaltres, no quan les hagi fetes un tercer. Açò vol dir
que si tu ara no estàs fiscalitzant açò i has de fiscalitzar-ho, és
clar, són 90 ens més que hauries de fiscalitzar, però òbviament
es pot fer mostreig.

És clar el compromís és..., perquè de vegades ens trobam
que hi ha una auditoria privada i després la Intervenció fa un
altre tipus de control i trobam contradiccions entre el control
financer que fa la Intervenció i l’auditoria, segurament perquè
miren coses diferents, etc. Però d’açò no en voldria fer
polèmica, però aquestes contradiccions existeixen i nosaltres el
que hem de fer és revisar-les per veure quines de les dues parts
acaba tenint més sentit de cara a l’informe.

I després allò de més enllà i per acabar, ja és la darrera
paraula que diré, en allò de més enllà de la fiscalització de
legalitat, és perquè normalment el que fiscalitzam són
contractes, subvencions i despeses, miram les modificacions de
crèdit, però és molt..., per dir-ho de qualque manera, ho diré
segurament malament, però és molt des d’un punt de vista
pressupostari; aleshores, moltes vegades hi ha altres qüestions
que, des del punt de vista de la legalitat, per exemple, fer una
anàlisi a veure si totes les retribucions que es paguen tenen el
suport legal que les correspon, per exemple, açò és una qüestió
de legalitat que no s’ha abordat mai, però que tal vegada seria
interessant fer. I com aquesta, altres coses, el que vull dir és
fugir una mica, fugir no, complementar els contractes de
subvencions i després la fiscalització de la despesa, com es fa
de forma habitual. Els tirs aniran per aquí.

Agraesc, però, per acabar l’oferiment també, o haver
recollit el meu oferiment de cara a poder negociar quins poden
ser aquests canvis i explicar-ho amb més detall. I ja dic, els
pròxims dies esper que ens posem en contacte per establir un
calendari, que no sé quina prioritat hi haurà..., vull dir no hi
haurà prioritat, demanaríem que ningú es prengui allò de a mi
m’han visitat primer que un altre, no, tal vegada serà per
quadrar agendes i ja està. I demanaré la vostra col·laboració.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Antoni Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement agrair les
explicacions que ha fet el Síndic Major sobre el seu Pla
estratègic. Reiterar que ens posam a la disposició per afrontar
aquesta modificació legislativa que es vol fer. I també dir que
si hi ha d’haver increments pressupostaris, que nosaltres
sempre, en el cas dels pressuposts de la Sindicatura de
Comptes, mai hi hem votat en contra i, per tant, seguirem amb
aquesta mateixa línia, tot el que faci falta per poder millorar i
per poder fer una fiscalització dels comptes públics el millor
possible.

Per tant, en aquest sentit el Partit Popular ja dic, ens posem,
un es posa a la disposició de la Sindicatura per millorar la seva
feina. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el
Sr. Carlos Saura, per cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí, de fet, era una qüestió que havia de dir abans i no l’he
dita i l’ha dita el portaveu del Partit Socialista, sobre la
penalització de no complir, i que potser seria un canvi legislatiu
interessant, bé, s’ha explicat un poc que era una possibilitat.

I quant al tema de la desviació de crèdit a les modificacions
de crèdit que passen pel Parlament en el cas d’Anglaterra, em
sembla interessant, perquè és una qüestió que vàrem proposar
nosaltres aquí i que a Aragó també fan, hi ha una clàusula que
si hi ha modificacions de crèdit, també passen pel legislatiu, ja
que és el legislatiu, la cambra legislativa la que aprova els
pressuposts també. Jo crec que seria una cosa interessant per
als propers pressuposts, per exemple.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Antoni Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Només vull agrair les explicacions, crec que estam... des del
nostre grup estam prou en la línia del que s’ha exposat, ho
trobam interessant i esperam tenir aquesta reunió per poder
concretar més les línies d’actuació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula el Sr. Josep Melià, per un temps de
cinc minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

No hi ha intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la
Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Xavier
Pericay, per cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Tampoc, per part meva. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula Andreu
Alcover, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Res, només per agrair les explicacions que ha donat i res
més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Contrarèplica del Sr. Joan Rosselló i Villalonga.

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

No, no, no en faré. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

II. Escrit RGE núm. 17829/16, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual es trameten
els informes 126/2016, 127/2016, 128/2016 i 129/2016 dels
comptes generals dels Consells Insulars de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera corresponents a
l’exercici del 2014.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de l’escrit RGE núm. 17829/16, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet els
informes 126/2016, 127/2016, 128/2016 i 129/2016 dels
comptes generals dels Consells Insulars de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera corresponents 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):

Molt bé, moltes gràcies, president. Abans de començar
volia dir que aquesta és la darrera vegada que presentaré els
informes referits als consells insulars, atès que el mes d’octubre
del 2016 hi va haver un canvi dins les àrees de la comunitat
autònoma i jo ara som responsable de l’àrea de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i el Sr. Bernat Salvà és qui farà
els informes o durà... serà el responsable dels informes dels
consells insulars. Vagi això per endavant.

Els informes números 126, 127, 128 i 129 del 2016 sobre
els comptes generals dels consells insulars de l’exercici 2014
varen ser aprovats per la Sindicatura dia 28 de novembre de
març del 2016 i tramesos tot seguit al Parlament. Tot i que es
tracta de quatre informes amb entitat pròpia cadascun d’ells,
elaborats i redactats, açò sí, de manera simultània amb criteris
i tècniques homogènies, la presentació d’aquests informes la
feim habitualment de forma conjunta.

La finalitat dels informes és analitzar de forma integral
l’activitat econòmica financera reflectida en el compte general
de cada consell i totes les seves entitats dependents. En aquest
sentit l’anàlisi té el mateix abast que el que es fa sobre els
comptes de la comunitat autònoma, la Universitat, és a dir, una
revisió completa del compte.

Pel que fa a l’estructura dels informes, tots comencen per
una anàlisi del balanç i del resultat econòmic patrimonial i a
continuació recullen l’estat d’execució del pressupost i la
memòria del compte.

A diferència del que es feia en altres exercicis, s’ha
incorporat un apartat de fiscalització limitada de contractació,
però no subvencions. En aquest sentit, des del 2010 els
informes sobre el compte general dels consells no incloïen
fiscalització de les subvencions i contractes de cada consell, la
qual cosa es feia amb un informe específic sobre la matèria.

Val a dir també que ja s’ha remès al Parlament un informe
específic sobre contractació en projectes d’obres, clarament
diferenciat d’aquests informes de contractació, transversal a
tots els consells insulars durant el període 2011-2014.
M’imagín que el degueren rebre fa un parell de... bé, un parell
de setmanes, un parell mallorquí.

Seguidament, passaré a explicar els elements més
destacables dels informes. Pel que fa a l’opinió, que seria el
que resumeix la tasca o l’informe de la Sindicatura, els
informes del 2014, per a l’exercici del 2014, recullen un apartat
destinat a l’opinió financera i de legalitat sobre el compte de
l’administració general de cada consell on es destaquen les
limitacions a l’abast i les excepcions significatives observades
per tal que, de forma resumida i sintètica,  sigui possible fer-se
una idea de la situació econòmica financera dels consells.

En tots els casos, sense excepció, s’ha conclòs que, tret per
les limitacions i excepcions detallades a cadascun dels
informes, la informació s’ha presentat d’acord amb els principis
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comptables i amb la normativa legal d’aplicació. Per tant,
l’opinió seria favorable.

És important entendre que les limitacions de l’abast ens
indiquen que aspectes importants de la fiscalització no s’han
pogut realitzar bàsicament per manca d’informació per part
dels consells. En canvi, les excepcions recullen les
incorreccions materials detectades en aplicació dels
procediments de fiscalització aplicats.

Les excepcions i les limitacions a l’abast no varien
significativament respecte del 2013 pel que fa al seu nombre,
però també ho és el fet que es mantenen pràcticament les
mateixes pel que fa al seu contingut i dóna idea que els consells
introdueixen, si ho fan, les modificacions realitzades per la
Sindicatura de forma molt pausada.

La limitació a l’abast més rellevant i que afecta tots els
consells és la referida a la informació incompleta sobre litigis
i reclamacions, és una informació que costa prou d’obtenir.
N’hi ha d’altres, com el tractament de les amortitzacions,
l’inventari de béns i drets i la comptabilització de comptes
lligats a les inversions que són importants, també des d’una
perspectiva comptable, però que ja no són generalitzades, sinó
que es donen puntualment a cadascun dels consells, sense voler
dir que es doni a dos o tres consells al mateix temps, però no
als quatre.

Pel que fa a les principals excepcions hi ha la qüestió de les
bestretes que afecten tots els consells menys el de Formentera,
si bé patim aquest problema des del 2008, és a dir, des de
l’informe de fiscalització del 2008, aquest exercici té una major
rellevància perquè es va aprovar en el 2014 la nova llei de
finançament dels consells, que no va resoldre dubtes existents,
mostra d’açò és el fet que consells i CAIB computen...
comunitat autònoma, computen de forma diferent les bestretes,
una tractant-les com a ingressos a percebre, no retornables, i la
CAIB com el que són, una bestreta retornable. És a dir aquí hi
ha una contradicció, com que la llei que es va aprovar al
Parlament el 2014 no aclaria si les bestretes eren retornables o
no, el que deia era, en tot cas, com s’imputarien
pressupostàriament, però no quin caràcter tenien, aquí es
produeix el cas que durant... des del 2008 fins al 2013 o 2014
els consells han considerat una cosa que... i, a més, cada consell
ho ha fet de forma diferent, i, en canvi, la comunitat autònoma
ha considerat una altra cosa. En el 2015 ja hi ha hagut
determinats moviments que explicaré una mica més endavant,
abans de finalitzar.

També hi ha determinades incidències rellevants en el
càlcul incorrecte del romanent de tresoreria i la inadequada
provisió de riscos i despeses en litigis. Després veurem quines
són les conseqüències de calcular malament aquest romanent de
tresoreria.

Tot seguit tractaré de resumir de forma esquemàtica les
principals dades recollides als informes de manera que se’n
pugui extreure una idea general.

Pel que fa a estabilitat pressupostària, que és per on
comencen els informes, s’ha calculat en termes del sistema
europeu de comptes, cal tenir en compte que l 2014 la

liquidació del pressupost de les entitats locals a 31 del dotze
del 2014 s’havia de realitzar en posició d’equilibri o superàvit
pressupostari.

Pel que fa a la regla de despesa, aquesta no podia superar el
creixement de l’1,5%. Respecte a... ho diré per consells,
respecte del Consell de Mallorca la liquidació del pressupost
consolidat presenta un superàvit de 5 milions d’euros i la regla
de despesa es compleix amb un increment d’1,2%. Si bé és cert
que... pel que es refereix a la regla de despesa hi ha
determinades qüestions que posem de manifest a l’informe que
indicarien que en realitat si es tinguessin en compte estaria
incomplint la regla de despesa, però sí que m’agradaria que es
quedessin amb la dada d’un resultat positiu de 5 milions
d’euros.

Pel que fa a l’endeutament del Consell de Mallorca, és
manté per davall del 75% dels ingressos corrents consolidats,
tot açò, el Consell Insular de Mallorca tot i trobar-se en aquesta
posició -diguem- favorable d’endeutament, el 2014 hauria
d’haver reduït l’endeutament en 23 milions d’euros addicionals
pel resultat positiu que va tenir al 2013. És a dir, la llei
estableix que quan tens un resultat positiu aquest resultat
positiu a l’any següent l’has de dedicar a reduir endeutament,
açò, estam parlant d’uns 37 milions d’euros al 2013 i al 2014
en lloc d’amortitzar-se 37 milions d’euros només se’n varen
amortitzar 12 o 13, crec recordar, per tant, n’hi falten uns 23 i
escaig.

Respecte del Consell de Mallorca, la liquidació del
pressupost consolidat presenta un superàvit de 10 milions
d’euros, 10,4 milions d’euros, que hauria d’anar destinat a
reduir l’endeutament per a l’any 2014, perdó el 2015, ja que és
un resultat del 2014. En canvi, pel que fa a la regla de despesa,
s’incompleix lleugerament en un 0,08%. I l’endeutament del
Consell Insular de Mallorca... perdó de Menorca està per sobre
del 75% dels ingressos corrents consolidats, de fet està al 98%
dels ingressos consolidats.

Respecte al Consell Insular d’Eivissa la liquidació del
pressupost consolidat dóna un superàvit de 13 milions d’euros,
si bé a Eivissa no... la Intervenció quan va fer l’informe no va
aplicar els criteris SEC i segons Intervenció del Consell Insular
d’Eivissa, d’aquests 13 milions d’euros, 6,9 haurien d’anar
destinats a reduir endeutament a l’any següent. L’informe
d’Intervenció no avalua el compliment de la regla de despesa
i tampoc el pes de l’endeutament en el cas del Consell
d’Eivissa. 

Pel que fa al Consell de Formentera, la liquidació del
pressupost dóna un superàvit de 2,5 milions d’euros, però no és
un pressupost, no és un pressupost... no és una liquidació
consolidada. L’informe d’Intervenció certifica el compliment
de la regla de despesa, tot i açò hi ha despeses que no han estat
computades que canvien... bé, que farien que hi hagués un
incompliment en realitat d’aquesta regla de despesa. A
diferència dels altres consells, el Consell de Formentera té un
pes, l’endeutament sobre els ingressos corrents representa un
4%. Un 4% a Formentera, un... açò també és per mor d’una
estructura diferents dels ingressos i, evidentment, d’una història
diferent perquè comença el 2007, mentre que els altres tenen
una vida una mica més llarga.
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Pel que fa al balanç de situació, presentarem els aspectes
més rellevants per fer-nos una idea de la posició global dels
consells. Com a valoració global, i sobre el paper, podríem dir
que la posició dels consells és bona i ha millorat
significativament des del 2011. Els arguments per defensar açò
és que els consells tenen comptabilitzats com a pendents
d’ingressar un volum important de recursos, de 275 milions
d’euros entre tots els consells, mentre que el 2013 eren 388
milions d’euros. És a dir, que els consells tenen pendent de
cobrar 275 milions d’euros.

Aquesta posició deutora de 338 a 275 ha millorat molt
gràcies als pagaments per part de la comunitat autònoma, que
tot i açò encara és el principal deutor dels consells de l’ordre
d’un 80%, a alguns és un 90, però de mitjana és un 80% i del
Consell de Formentera només és un 11% perquè no hi ha
bestretes, no apliquen al Consell de Formentera.

A part d’aquesta situació d’una posició creditora davant
l’administració autonòmica, tenen un volum important de
tresoreria, de 98 milions d’euros a caixa, mentre que... si bé ha
disminuït, perquè el 2013 era un 17% superior. 

En tercer lloc, la millora dels ingressos provinents de la
comunitat autònoma per reducció del seu deute amb els
consells insulars i per increment de les transferències derivades
del nou model de finançament, açò permet que els creditors
dels consells insulars s’hagin reduït en un 32%.

Els recursos que encara queden de rebre de la comunitat
autònoma amb la tresoreria actual dels consells insulars, quan
dic actual vull dir del 2014, permetrien cobrir sense problemes
tots els pagaments pendents de creditors, que són uns 89
milions d’euros, i encara permetria una reducció més important
del deute, que ja ha minvat de forma rellevant respecte del
2013. L’endeutament conjunt el 2014 eren de 216 milions
d’euros mentre que l’endeutament conjunt el 2013 eren 60
milions d’euros superior. 

Si bé els pot semblar que aquest endeutament s’ha reduït
també val a dir que, com he dit abans, almenys en el cas del
Consell de Mallorca s’hauria d’haver reduït més si haguessin
complert el que estableix la llei. 

Tot i que són comentaris per al conjunt dels quatre consells
insulars, aquests quatre presenten una situació semblant, si bé
la posició més delicada la presenta, almenys sobre el paper, el
Consell de Mallorca, perdó, Menorca, que té un volum
d’endeutament molt elevat, però que ha millorat sensiblement
en termes de tresoreria i estalvi net. 

La posició de Menorca és, bàsicament, d’un parell de
sentències que es varen haver d’acomplir, sobretot el cas
Cesgarden, crec recordar, i açò evidentment perjudica la seva
situació, crec recordar que eren uns 20 milions d’euros, per
tant, si traguessin aquests milions d’euros la posició deutora, i
a més en un cas que tampoc no està tancat del tot, per tant, és
una situació que es veu afectada per una cosa molt puntual.
Però, vist des de fora, sense entrar en el detall, és evident que
la posició de Menorca és una mica més delicada. 

Tot i açò, hi ha un element que distorsiona aquesta situació,
tant a nivell general com a nivell de comparació entre consells,
que és el tema de la comptabilització de les bestretes del model
de finançament a partir del 2008 que, ja he dit, en parlaré una
mica més endavant.

Pel que fa a la posició pressupostària, tots els consells
insulars varen aprovar els seus pressuposts, tot i que només el
de Formentera ho va fer en termini. És a dir, això també
succeeix a molts de municipis que no aproven el pressupost
dintre de l’exercici sinó que l’aproven en el següent i fins i tot
algun que l’aprova tres exercicis o dos exercicis posteriors.
En el cas dels consells l’aproven, si bé només en termini ha
estat el de Formentera.

No faré comentaris als pressuposts inicials perquè, bé, igual
que passa amb els de la comunitat autònoma l’interès no rau en
el pressupost sinó que es troba en la liquidació, tot i que cal dir,
com a crítica, que al Parlament no hi ha compareixences per
realitzar la liquidació del pressupost, l’única que es fa és la
nostra, però sí que volia fer un parell de pinzellades sobre el
pressupost. 

El primer de tot és que el pressupost inicial no té
absolutament res a veure amb el pressupost definitiu. Açò ja ho
he dit diverses vegades, bé, ho tornaré repetir perquè quedi més
clar, i els exemples trob que són realment importants. Les
desviacions es mouen entre un... bé, es mouen al voltant d’un
17%. És a dir, a Formentera, a Formentera la diferència entre
pressupost definitiu i pressupost inicial és un 17%, però en el
cas de Mallorca és d’un 90%, és a dir, per agregar sobre un
pressupost inicial conjunt de 506 milions d’euros el definitiu va
ser de 866 milions d’euros, és a dir, un 70% més. Hi ha molta
disparitat entre consells, però em semblen prou rellevants els
exemples que he donat. 

En segon lloc, és que, a part que el pressupost inicial no
s’assembli al pressupost definitiu, és que l’execució del
pressupost definitiu tampoc no s’assembla en res al pressupost
definitiu. Açò queda molt clar perquè el pressupost s’executa,
aproximadament, s’executa en un 55% dels crèdits definitius,
a tots els consells. Una excepció la tenim, com cada any, al
Consell de Formentera per una qüestió d’estructura... bé, de la
seva estructura i, evidentment, perquè és molt més petit de
pressupost en relació amb les seves competències. 

Aleshores, ja he dit, que només s’executen el 55% dels
crèdits definitius. Per posar un exemple, la partida d’inversions,
la partida inicial d’inversions del Consell de Mallorca era de 64
milions d’euros, es van incorporar 256 milions d’euros i se’n
van executar 76. Val, si multipliquen... bé, el pressupost es
multiplica d’inversions, però al final no s’acaba executant,
quasi quasi s’executa allò que estava pressupostat, en aquest
cas és un èxit, però hi ha hagut... l’any passat, per exemple,
l’execució va ser inferior al pressupost inicial, fins i tot. Bé, les
conclusions les poden treure vostès mateixos.

Després també s’ha de dir que la major part d’aquestes
modificacions de crèdit per passar de pressupost inicial a
pressupost definitiu amb aquests increments, bàsicament és
perquè hi ha hagut incorporacions, però les incorporacions es
basen en un càlcul de romanent de tresoreria, que ja he dit que
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està influenciat pel tractament de les bestretes. Per tant, s’ha
d’anar alerta com es computen les bestretes o què s’acaba fent
finalment amb les bestretes perquè acaben afectant romanent de
tresoreria i acaben afectant despeses que es poden dur a un
futur sense que hi hagi un suport de caixa, per dir-ho de
qualque manera. 

Com a quart punt, gairebé en tots els casos s’han observat
incidències importants pel que fa al càlcul correcte del
romanent de tresoreria. Açò vol dir que en cas de tenir en
compte aquestes incidències en la majoria dels casos els
romanents serien més petits o negatius fins i tot, especialment
en el cas de Mallorca que parlam que els ajustaments anirien
als 125 milions d’euros, per tant, açò sí afectaria el seu
romanent de tresoreria. 

Finalment, els expedients de reconeixement extrajudicials
de crèdit aprovats per cada consell durant l’exercici 2014 van
ser menors als del 2013, parlam de 7,8 milions d’euros el 2014
davant de 8,1 milions d’euros del 2013 en conjunt. 

Insistesc en què és un reconeixement extrajudicial de crèdit,
es tracta del reconeixement d’obligacions per part dels consells
que són nuls de ple dret, perquè es van tramitar de forma
incorrecte els expedients, per exemple, es varen tramitar sense
que hi hagués partida pressupostària. I en molts casos a
Mallorca, fins i tot els expedients de reconeixement
extrajudicial de crèdit es tramiten amb objeccions significatives
per part de la Intervenció. És a dir, no només s’ha fet una
despesa de forma incorrecte, sinó que quan s’ha tramitat el
reconeixement extrajudicial de crèdit, la Intervenció posa
objeccions, i així i tot s’han aprovat.

Per posar un exemple, també per redimensionar, a
Formentera, per exemple, si un s’ho mira són 13.000 euros el
2014, però ja tenim coneixements de reconeixements de 2015
que pujaran a 5,5 milions d’euros, vull dir que són quantitats
petites un any però poden disparar-se molt un altre any, segons
com hagi estat la gestió del pressupost d’un exercici en
particular. Però insistesc en el caràcter o en el fet que són actes
nuls de ple dret que després se’ls dóna validesa, però que en
molts casos fins i tot la Intervenció rebutja l’expedient, com
s’ha tramitat, el de reconeixement extrajudicial, no l’inicial,
que per suposat no existia.

Pel que fa a contractació, i ja per anar acabant, tot i que tots
els resultats estan detallats, totes les incidències estan
detallades als informes, sí que trobam que hi ha una... -i és una
mica paradoxal- hi ha una incidència que es repeteix a cada un
dels contractes que han estat objecte de fiscalització, i
bàsicament és que a quasi tots els consells hi ha molts
d’expedients que es paguen tard, la qual cosa no té molt de
sentit, perquè si tens una posició de tresoreria folgada, si tens
pressupost i tens tresoreria, no té molt de sentit que els
pagaments es facin fora de termini. Bé, segurament són
qüestions de procediment intern de tresoreria i gestió, però, bé,
no és una cosa que passi a un consell sinó que resulta que està
passant a tots els consells; fins i tot a qualque consell no ho
hem pogut comprovar perquè..., bé, no podem donar opinió en
aquest sentit, no podem dir res en aquest sentit perquè no hem
pogut comprovar les dates de pagament quan van ser. 

Com a conclusions i recomanacions, i amb açò acab, primer
és que, com a conclusió, la posició financera dels consells
continua essent bona, ja ho era l’any passat, i millorant; és
significativament millor que la de la comunitat autònoma; és a
dir, mentre que el consells van millorant la seva situació, que
cada vegada és més folgada des d’un punt de vista financer, la
CAIB potser que també estigui millorant -no ho sé perquè no
és objecte d’anàlisi-, potser que estigui millorant la seva
situació, però sí que és cert que els consells van més ràpids que
no la comunitat autònoma, per motius en què no entrarem però
també l’estructura d’ingressos és bastant diferent que a una
altra. El que també s’ha de plantejar, que ja ho vaig dir l’any
passat, és a veure si té sentit o no que els consells estiguin
manejant aquests volums d’inversions que al final no s’acaben
executant, tot i que se n’executen , però donat el volum que
estan incorporant de romanents d’exercicis anteriors hi ha una
borsa de recursos molt gran a tots els consells insulars que no
estan executant, i, bé, si un ajunta bestretes i ajunta..., o sigui,
si un ajunta situació financera, bestretes i execució, les
conclusions les poden treure vostès mateixos.

En segon lloc, bé, aquesta qüestió de les bestretes que ja he
comentat, però que m’hi agrada insistir perquè, com que
afecten al càlcul de romanent de tresoreria, açò podria fer que
si un consell està incorporant despesa sense tenir... en base a un
romanent fictici o en base a un romanent que no estigui ajustat,
el que implicarà és que possiblement no tindrà recursos després
per poder-ho abonar, per dir-ho de qualque manera. Si el
romanent de tresoreria del Consell de Mallorca -pos un
exemple que no està basat en nombres, és per posar un
exemple-, si estàs incorporant 250 milions d’euros serà perquè
tens un romanent de tresoreria com a mínim de 250 milions
d’euros; però si la realitat és que el romanent de tresoreria
l’hauries d’ajustar en 125 milions d’euros, vol dir que
pressupostàriament podries incorporar 250 milions d’euros
però que efectivament en caixa només en tindries 125, i açò pot
passar. No dic que els consells ho facin ni res, però es podria
donar el cas que, d’haver-hi aquesta situació, evidentment s’ha
de corregir.

Els informes tenen 34 recomanacions en conjunt. Bé, perdó,
34 recomanacions per al Consell de Mallorca, 14 per al Consell
de Menorca i 19 per a Eivissa i 20 per al Consell de
Formentera. Són recomanacions que haurien de permetre
millorar la gestió econòmica financera dels consells. Les xifres
són molt semblants a les de l’any 2013, i una altra vegada he de
repetir que açò vol dir que si les recomanacions es van repetint
és perquè a les recomanacions d’informes anteriors no ens han
fet gaire cas o, per dir-ho més suaument, ho estan fent de forma
molt lenta.

Una recomanació que no apareix però que em sembla que
ja..., no apareix als informes però sí que la vull dir aquí, a més
ja l’he dita un parell de vegades durant aquesta intervenció, és
que aquesta situació de les bestretes s’ha de resoldre
definitivament, perquè així com ho va fer la llei, insistesc,
només va dir com la comunitat autònoma incorporaria aquestes
bestretes de forma pressupostària a mesura que tingués
capacitat per fer-ho, però els consells insulars molts d’ells han
computat, o qualcuns han computat la despesa sense ni tan sols
que l’administració hagi aprovat la bestreta; és a dir, imputen
una bestreta com a ingressos sense tenir ni un sol document per
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part de l’administració autonòmica que avali que es concedirà
aquesta bestreta. Açò després els consells ho aclareixen, vull
dir que en el cas del Consell d’Eivissa fan una provisió, però no
deixa de fer que el tema important és si les bestretes es tornaran
o no es tornaran; vull dir que açò qualcú ho hauria d’acabar
decidint. De fet la comunitat autònoma ho tenia computat com
que no ho tornarien, però el 2015 -que ja en parlarem- han
canviat de criteri; aleshores el 2015 ja no figuren com a
bestretes sinó com a partides... està provisionat com a despesa,
és a dir, en el futur no es tractarà com una bestreta, es tractarà
com una despesa. Açò era una de les recomanacions que havia
fet la Sindicatura en el seu moment, però no deixa de fer que
també té, tot allò que ha pagat de bestretes, ho té computat com
si se li hagués de tornar. Per tant, insistesc, quan qualque dia
arribi la possibilitat de modificar la Llei de finançament dels
consells, o a través de la Llei de pressupostos, aquesta situació,
en la mesura que pugui la comunitat autònoma, s’hauria
d’aclarir, perquè si no ens trobam que posam incidències uns o
uns altres, uns altres o uns, però açò no té cap sentit, i jo trob
que aquesta seria la recomanació més important que podíem fer
en aquesta comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de major a
menor, tret del grup al qual pertany la presidència del Govern,
el qual intervendrà en darrer lloc, segons l’article 80 del
Reglament del Parlament. El síndic major o, a petició del síndic
major, algun dels altres síndics que l’acompanyen o personal de
la Sindicatura, pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades, o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu.

Consideram la contestació global. Per tant pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni
Camps, per un temps de quinze minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Rosselló,
i començaré per allò darrer. Vostè ha dit que la recomanació
més important que ens fa avui aquí és que l’aclareixi de forma
definitiva el tema de les bestretes. Tant de bo es resolgués
aquesta qüestió; és una qüestió que nosaltres hem plantejat
moltes vegades en aquesta comissió, ho hem plantejat en el ple,
i allò darrer que sabem, de fa mesos, és que estaven calculant
a veure què havien de tornar als consells insulars. La
calculadora de la consellera d’Hisenda sembla que va molt
lenta, com també va molt lenta en altres coses, però també en
la qüestió del REB, perquè no hi ha manera de calcular què
deuen als consells insulars. A mi em sembla que deu ser una
cosa bastant senzilla. Segons diuen han perdut tots els papers;
no tenen papers i no saben què..., un autèntic desastre.

És a dir, realment estic molt content del que avui ha dit el
síndic major: s’ha de resoldre definitivament el tema de les
bestretes. Em reafirm en l’afirmació que avui fa el Sr. Rosselló,
perquè realment és una qüestió que s’ha de resoldre. Nosaltres,
en els dos darrers pressupostos, hem fet una esmena als

pressupostos per incloure una partida pressupostària, petita, 3
milions d’euros, per anar pagant a poc a poc, en la mesura de
les possibilitats, i anar tornant i anar aclarint aquesta qüestió.
Van ser rebutjades, aquestes esmenes, per tant...; vam fer fins
i tot una proposició no de llei, també va ser rebutjada; etc., etc.,
etc. Vull dir que per part del Partit Popular no quedarà voler
resoldre aquesta qüestió; sembla ser que els partits que ara ens
desgovernen no estan per la labor, una qüestió que, ja dic,
l’anterior legislatura eren molt valents demanant que es pagués,
que es paguessin les bestretes. Ara que governen sembla ser
que aquesta qüestió ja no els afecta. De fet fa mesos que no
parlam del tema, i m’ha donat una bona idea per fer preguntes
en el ple a la consellera a veure com està aquest tema, perquè
és un tema que realment a nosaltres sí que ens preocupa, però
que sembla ser que a la consellera i al Govern no els preocupa
en absolut.

Passant a la qüestió dels informes, sí que... abans que
vinguessin els síndics fèiem la broma que a l’any 2014 els
comptes estaven bé, estaven bé, eh?, perquè... governava el
Partit Popular i per tant, els comptes estaven bé, la qual cosa ha
confirmat també el síndic, és a dir, ho ha dit perfectament: tots
acompleixen, estan d’acord amb els principis comptables, amb
la normativa legal, tots els informes demostren que els consells
insulars davallen l’endeutament. 

Deia el síndic que tal vegada la posició més delicada era la
del Consell Insular de Menorca i deia que era per mor de la
sentència de Cesgarden, una altra empasta dels partits
d’esquerres. És a dir, el cas Cesgarden és una de les lloses més
grosses que duim damunt l’esquena tots els menorquins, 27
milions d’euros per un caprici d’aquells que ens desgovernaven
també fa una sèrie d’anys, un caprici que ens ha costat a tots els
menorquins 27 milions d’euros, i que ara fa que el consell que
tengui una posició més delicada sigui el Consell Insular de
Menorca. I així i tot, malgrat aquesta llosa que ens ha caigut
sobre els menorquins, el Partit Popular que governava el
Consell Insular de Menorca, malgrat açò, fa -en paraules del
síndic major- que millora tots els indicadors, redueix
l’endeutament, té superàvit, etc.

Per tant, des del nostre punt de vista, podríem comentar
altres qüestions, però jo realment el que m’agradaria avui és
recalcar i remarcar aquestes dues qüestions: primera, sentència
de Cesgarden, que ha posat en una situació complicada al
Consell Insular de Menorca, i l’altra, el tema de les bestretes,
que realment... a mi m’agradaria que avui els partits que donen
suport al Govern diguessin de forma clara i contundent que
volen resoldre aquesta qüestió, que si fa falta nosaltres estam
disposats a anar a veure la consellera. 

Reunim-nos, no facem batalla d’aquesta qüestió, perfecte,
però resolguem aquesta qüestió perquè açò té efectes sobre els
càlculs de romanent de tresoreria, té afectes a la
comptabilització dels mateixos consells insulars que cadascú ho
interpreta a la seva manera. És un tema que s’ha de resoldre i...
òbviament s’hauran de tornar aquests doblers, i a veure si la
calculadora de la Conselleria d’Hisenda, idò, comença a
caminar i comença a calcular què és el que deu a cada consell
insular, perquè realment ja fa molts mesos que es fan aquests
càlculs.
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I res més, jo simplement vull agrair, com no podria ser
d’altra manera, als síndics majors les seves explicacions; agrair
moltíssim les conclusions i aquesta recomanació més important
que ha dit en el tema de les bestretes i afegir-me, per tant, a
totes les seves paraules i que... bé, i que açò serveixi per veure
si d’una vegada per totes determinades qüestions com el tema
de les bestretes, idò si hi podem donar una solució.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per un temps de quinze
minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, en el nostre cas ens crida
un poc l’atenció la diferència que hi ha entre l’execució, el
pressupostat i les diferències en les modificacions de crèdit, pot
ser que sigui pel fàcil que és fer també aquestes modificacions,
sense necessitat de passar pels òrgans que haurien de ser
necessaris.

Nosaltres creiem que potser hem de revisar aquesta llei de
pressuposts i la llei de finançament i bé, a nivell estatal
evidentment la regla de despesa de la llei Montoro que fa que
determinades institucions no puguin gastar segons quin doblers
que haurien d’estar disponibles.

Escoltant el Sr. Camps sembla que l’endeutament d’aquesta
comunitat autònoma no té res a veure amb Son Espases, amb el
Palma Arena, amb les autopistes d’Eivissa i amb tot un seguit
de despropòsits que han passat en aquesta comunitat autònoma.
Evidentment 27 milions d’euros és una gran quantitat de
doblers, però pel que ha costat a aquesta comunitat autònoma
tots els elefants blancs que hi ha, tota la mala administració dels
doblers públics, doncs sembla que aquí no ha passat
absolutament i que el Partit Popular a l’any 2014 ho feia tot
molt bé.

Res més a comentar, agrair la presència dels síndics i...
seguirem el mes que ve o quan venguin vostès la propera
vegada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Reus, per un temps de quinze
minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Bé, aquí cadascú es queda amb el que
més li convé i evidentment qui no se... tothom pot trobar
qualque motiu per alabar la gestió de 2014 o per criticar-la, vull
dir, ens podem centrar en la situació econòmica, que
evidentment va millorar, com va millorar en totes les
administracions locals també perquè... amb unes lleis que no

deixaven gastar, vull dir..., que no deixaven gastar, fins i tot el
superàvit, allò que... aquells ingressos addicional que
s’aconseguien i que no... fins i tot fora tenir deute i fins i tot
fora posar en risc l’estabilitat pressupostària, no es podia
gastar.

Podríem entrar ara en l’anàlisi de la contractació i de... crec
que és en el cas del Consell de Mallorca un 45% dels
expedients no es tramitaven abans correctament o amb els
reconeixements extrajudicials, però la veritat que... bé, vull dir
que el que em preocupa és que aquestes recomanacions que es
fan... pel que s’ha dit, no es tenen prou en compte i aquí tornam
al tema de modificació legislativa, que esper que en puguem
parlar aviat.

Respecte... és clar, ja ho he esmentat, però el tema d’aquest
doble control, aquest doble sostre que hi ha, per una banda, en
el tema del pressupost, que evidentment s’ha de tancar la
liquidació amb equilibri o amb superàvit, i després el tema de
la regla de despesa, és un doble control que ha posat en moltes
dificultats a les administracions locals per poder invertir
recursos que són necessaris de cara a fer un esforç inversor per
reactivar l’economia.

Per tant, jo, la veritat..., que després no s’acompleixen, vull
dir, després la regla de despesa en molts de casos no
s’acompleix, però evidentment les lleis hi són per acomplir-les,
però no em preocuparia en excés si no s’acompleix perquè no
s’ha complert la regla de despesa. Evidentment s’ha de fer el
pla econòmic corresponent, però no li donaria més importància.

Ens preocupa la implementació d’aquestes recomanacions
i respecte de les bestretes, que sembla que... el que ha explicat
el síndic és que a l’any 2014, fins i tot quan es va fer la llei, que
hauria d’haver aclarit el tema, el Govern i els consells feien
interpretacions diferents, òbviament totalment d’acord que hem
d’aclarir aquestes interpretacions, s’ha de fixar definitivament
quina és la interpretació correcta i evidentment un altre tema és
les liquidacions que s’hagin de fer quan es podran fer. Però
evidentment és necessari que la interpretació que faci la
comunitat autònoma i la interpretació que facin els consells
sigui la mateixa per no crear situacions de romanents ficticis,
si n’és el cas.

Res més per part nostra.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià, per un
temps de quinze minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair les explicacions.
La veritat és que, és clar, la primera conclusió és que la situació
financera és bona i millora, això és..., però és clar, després un
diu o un sent o un llegeix que el pressupost inicial no té res a
veure amb el pressupost definitiu i no té res a veure amb el
pressupost d’execució, i que... llegesc en el cas del Consell de
Mallorca: “el 45% de l’expedient de despesa de la mostra
analitzada no ha seguit el procediment de tramitació legal”, i un
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es demana com és possible que la situació sigui tan bona,
perquè fa la sensació que hi ha un cert descontrol, no?, fa la
sensació, segur que, en definitiva, no existeix aquest descontrol
perquè si no els números no... la situació financera no podria
ser positiva, però bé, m’agradaria que m’explicàs aquest
percentatge tan elevat del 45% de l’expedient de despesa, que
no segueix el procediment i que tenen aquesta situació tan
irregular, si s’ha reproduït any rere any i a què respon aquest
incompliment que sembla greu i, com a mínim, cridaner. 

I en relació amb el tema de les bestretes, és clar, aquí, pel
que entenc, no es tracta de fer una interpretació correcta, sinó
de fixar un criteri legal, entenc jo, no ho sé, m’agradaria que
m’ho aclarís. Perquè aquí, és clar, si el consell i el Govern fan
una interpretació diferent, se suposa que les dues en principi
poden ser defensables i correctes, entre cometes això de
correctes, se suposa que, en definitiva, algú ha de donar llum o
ho donaran a un òrgan judicial o el més fàcil, i entenc que és la
crida que ha fet un poc el síndic, és que, a través del mecanisme
legal oportú, sigui Llei de finançament, sigui Llei de
pressuposts, s’acabi amb el dubte i s’estableixi clarament quin
és el criteri que s’ha de seguir i que el segueixin totes les
administracions públiques. Entenc que aquesta és la crida un
poc que ha fet, però m’agradaria que ho confirmàs i que
s’establís amb claredat, perquè evidentment nosaltres, en la
mesura que puguem, també presentaríem les esmenes o les
iniciatives corresponents perquè, diguem, aquesta situació d’un
cert, d’un cert... d’una certa disgregació interpretativa, per dir-
ho de qualque manera, s’acabàs.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font, per un temps de quinze
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Breument perquè no en faré ús, només agrair la seva
intervenció. Ja està.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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, agrair al síndic les explicacions
d’aquests quatre informes. La conclusió a la qual arrib és que
els consells no estan especialment malament, més aviat estan
prou bé, sobretot alguns, sobretot si els comparam amb altres
administracions. 

Bé, també voldria recordar que estiguin bé no és només
mèrit de l’anterior legislatura, vull dir, ja venien, sempre han
estat bé, almanco el Consell de Mallorca a la legislatura del

pacte sempre la tancàvem amb superàvit. Per tant, no és que
venguessin d’aquí. 

Jo estic d’acord que el principal problema que tenim o que
tenen els consells o la relació consell-govern és el tema de les
bestretes. És curiós que al Partit Popular li preocupi tant, tant,
tant que avui li hagin donat una idea per fer preguntes orals en
el plenari, si li preocupava tant jo ho devia saber que en podia
fer, però bé, ha estat curiós, ha estat curiós. En fi, un comentari,
un comentari.

També és curiós que en quatre anys no es va fer
absolutament res, és més, la llei, com ha dit el síndic, no va
millorar cap interpretació respecte d’això. A mi em continua
sorprenent, tal vegada no serà políticament correcte, però ho he
de dir, el fet que el pressupost definitiu sigui un 90% superior
al pressupost inicial em continua sorprenent. El fet que
s’incorporin 250 milions d’euros d’un any per l’altre a mi em
continua sorprenent, sobretot a l’any 2014 que era just
postcrisi, diguem, és a dir, veníem d’una crisi brutal i els
romanents són els romanents no de l’any anterior, sinó dels
anys anteriors. És clar, si dels anys anteriors hi havia un
romanent de 250 i escaig mils d’euros o milions d’euros,
escolti, no ho sé, la comunitat ho passa prou pitjor.

Per tant, si s’ha de resoldre, que evidentment s’ha de
resoldre, això ningú no ho dubta, vegem com es pot resoldre,
però no necessàriament haurà de ser que la comunitat aboqui
tots els recursos d’un any per l’altre, és a dir, hi deu haver
diferents fórmules per resoldre aquest tema, en vistes que una
administració sí que té una situació sanejada i una altra no.
Aquesta disparitat de situacions financeres crec que, en fi, hem
de posar damunt la taula diferents fórmules per tal de
solucionar el tema de les bestretes que, evidentment, ningú no
dubta que s’ha de resoldre i que suposa un problema, si no el
principal problema, entre les relacions entre la comunitat i els
consells.

I sobretot una gran incertesa per part dels consells perquè
si el reconeixement de dret d’aquestes bestretes es varen fer
l’any 2008, evidentment, ja haurien d’haver de... o 2009, no sé
quan era, ja els haurien d’haver barrats aquests reconeixements
de drets, perquè o es confirma o, si no, als cinc anys, en teoria,
ja haurien d’haver prescrit. 

Bé, agrair una altra vegada l’explicació dels informes i res
més.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el síndic major. 

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

Molt bé. Moltes gràcies. Seré... procuraré ser... bé, seré
molt breu. El tema de les bestretes el deixaré per al darrer.
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Només volia contestar al Sr. Saura perquè en cap cas,
diguem, que les modificacions hagin seguit un nou
procediment, les modificacions de crèdit segueixen el
procediment que han de seguir, s’aproven en el Ple o el que
sigui, el que ens sorprèn és la quantia de les modificacions, és
a dir, de les variacions de pressupost d’inicial a definitiu, però
açò en cap cas no vol dir que no hagin seguit el procediment
que corresponia. 

En el cas de contractació, que també el Sr. Melià
comentava, bé, la contractació el que diu l’informe és que tenen
incidència aquests 55% dels informes, perdó, dels contractes
fiscalitzats que tenen incidències, però bé, les incidències
passen, n’hi ha unes de més o menys gravetat, però en tot cas
açò s’ha de separar, crec que s’ha de separar, una cosa és la
situació financera i l’altra és després la gestió com es faci. Per
posar un exemple absurd, que jo crec que són els que s’entenen
més, un podria tenir una situació financera fantàstica si per
exemple ho ingressa tot i no gasta res, la situació financera serà
bona. Jo no m’he referit si açò socialment és desitjable o no, jo
he dit, bé, la situació financera és la que és, però després quan
un va gratant al final trobes determinades qüestions que les
podríem resoldre atesa la situació, la bona situació financera
que tenen. El motiu per què no ho fan, bé, perquè de vegades
els expedients són difícils de manejar, de vegades perquè són
qüestions que no impliquen només una administració sinó que
impliquen diverses administracions, però, en qualsevol cas la
situació financera crec que és prou evident veient els nombres
de la liquidació que és positiva sense que aquí nosaltres, la
Sindicatura, hagi d’atribuir mèrits o demèrits a cap
administració, supòs que, com en tot, és un conjunt de coses i
uns punts eren unes coses i els altres punts eren unes altres
coses, com deia el Sr. Reus.

Quant a... crec que no hi havia res més de... bé, quant a les
bestretes, a veure, el Sr. Camps es referia, que paguin!, bé, jo
no he dit que hagi de pagar a ningú, és una cosa tan senzilla
com decidir si es tornen o no es tornen. Una bestreta per
definició és una cosa que tu dones i després esperes que a un
moment donat si un demana una bestreta sobre una nòmina,
no?, se li donarà la nòmina i l’hauràs de tornar. Les bestretes,
el concepte és exactament el mateix, el que no diu la llei és si
s’han de tornar o no. Si tal vegada un fa una modificació de la
llei i et diu que tot allò que són les bestretes, modificant per
exemple el model de finançament ens diu que allò té efectes a
partir d’1 de gener de 2008, després es fa una liquidació i ja
està. És la indefinició que hi ha ara que provoca que un consell
digui: no, jo no la tornaré; un altre consell digui... bé, tots els
consells diuen “no la tornaré”, no n’hi ha cap que digui que la
tornarà, però el que fa que els consells diguin: no, no, jo no la
tornaré, i que la comunitat autònoma digui: sí, sí, açò m’ho
tornaran, aleshores, aquesta és la qüestió.

Després, el pagament o no pagament és un altre tema,
després es pagarà o no es pagarà, però sí s’ha de decidir és si
açò s’haurà de retornar o no. Clar, des del moment que es
decideix si es torna o no té un impacte pressupostari, aquesta és
la qüestió, per açò m’imagín que la situació es retarda perquè
no és una decisió que no tengui un impacte després en termes
de dèficit, d’endeutament, etc.

El que volia dir és que açò són dues coses diferents, el
reconeixement o no que s’hagin de tornar o no, els consells
diuen una cosa, la CAIB en diu una altra, açò és independent de
si al final es pagarà o no o si el que està pendent de pagament
o no, vull dir, si no es paguen no s’hauran de tornar, si es
paguen i es decideix que es tornin aleshores s’hauran de tornar,
però abans de pagar, sembla que té sentit resoldre primer si
s’hauran de tornar o no, perquè tal vegada els consells diran:
no, no, si jo els he de tornar no em pagui res. Açò és una cosa
que s’haurà d’aclarir, però no ens correspon a nosaltres fer-ho,
sinó a aquesta cambra quan tractin o quan aprovin la llei
corresponent.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica per un temps de cinc minuts. Per
part del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Antoni Camps. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Seguirem amb el tema de
les bestretes.

Si no ho tenc malentès, les bestretes van començar l’any
2008 i es van aprovar com a partides extrapressupostàries els
anys 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 i 2014, que es va aprovar
la llei, i evidentment a partir d’allà, ja no... I que jo sàpiga, es
va pagar el 2008 i es degué pagar alguns consells el 2009. A
partir de llavors ja no es va pagar res. Per tant, com es pot
demanar que els consells insulars tornin una cosa que no han
cobrat? És un primer dubte, que quan vostè explicava aquesta
qüestió em sorgeix, perquè, és a dir, si precisament els consells
insulars el que han fet és no cobrar aquestes bestretes que
sortien com a partida extrapressupostària en els pressuposts.

Aquí la qüestió és que hem d’acordar Govern i consells
insulars què és el que el Govern ha de tornar als consells
insulars, perquè aquestes bestretes eren uns doblers que es
donaven a compte de la futura Llei de finançament dels
consells insulars. Una volta hi ha llei, s’ha de fer el càlcul, és a
dir, què li hauria correspost a aquest consell en concepte de
finançament de consells insulars? Doncs, ics, n’ha rebuts tants,
la diferència tant. Açò és el càlcul que s’ha de fer i és un càlcul
que, evidentment, s’hauran de posar d’acord els consells
insulars amb el Govern de les Illes Balears.

I és una qüestió que, ja dic, a l’anterior legislatura els partits
que ara governen ho tenien molt clar, dos anys després des que
governen, encara no ho tenen prou clar. És a dir, completament
d’acord, aquest tema s’ha d’aclarir, aquest tema s’ha de
solucionar i el Govern de les Illes Balears doncs haurà
d’acordar amb els consells insulars què és el que ha de tornar
als consells insulars. I els consells insulars hauran de reclamar
allò que creguin que els deu el Govern balear. Per tant, en
aquesta qüestió ens hem de posar manos a la obra, el Govern
sobretot s’ha de posar manos a la obra per arribar a un acord
sobre aquesta qüestió.

Però el que no podem fer és ara estar dos anys i ningú no en
sap res.., poden passar perfectament dos anys més sense saber
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res més d’aquesta qüestió. Per tant, és una qüestió que
insistirem, des del Parlament nosaltres insistirem, jo ja he fet
preguntes..., el Sr. Alcover diu: no, o no sabia que podia fer
preguntes?, no, no, és que ja he fet preguntes sobre aquesta
qüestió. I continuarem insistint en aquest tema perquè
evidentment és una qüestió que s’haurà de resoldre.

I res més. Jo simplement el que han dit altres portaveus, la
situació financera dels consells insulars a l’any 2014 era bona
i millorava, i encara no s’aplicava la Llei de finançament dels
consells insulars, ara, una volta s’aplica la Llei de finançament
dels consells insulars, els consells insulars tenen una situació
econòmica súper pròspera, malgrat que quan s’aprovava la Llei
de finançament dels consells insulars, els que avui donen suport
al Govern criticaven aquella llei perquè suposava retallades als
consells insulars. Idò mirin, aquella llei que suposava retallades
als consells insulars, és la llei que ha suposat transferir als
consells insulars més doblers que mai no s’haurien pogut
imaginar, aquella llei que havia de ser la de les retallades.

Per tant, ja aprofit per dir que aquella llei que havia de ser
tan dolenta, és una gran llei i que, precisament, ha suposat
donar molts més recursos als consells insulars, a aquells
autogoverns de les illes. I per tant, estaria bé que aquells que
tan criticaven aquesta llei, avui amb un arravatament de
sinceritat, reconeguessin que aquesta llei és bona, de fet tan
bona és que donada la seva trajectòria derogatòria, a aquesta,
concretament aquesta no l’han derogada. Han derogat totes les
altres, però aquesta precisament no l’han derogada.

Per tant, reivindic avui la Llei de finançament dels consells
insulars que precisament vaig coordinar a la ponència i, per
tant, de la qual n’estic molt orgullós. I insistesc també, per
acabar, Sr. President, insistesc en el tema de les bestretes, que
jo crec que ens hauríem de posar d’acord tots per intentar
resoldre aquesta qüestió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

No faré ús de la paraula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. No en volia fer ús, però ja que el Sr.
Camps torna insistir per enèsima vegada en la Llei de consells
insulars, jo, per enèsima vegada diré el mateix, vull dir que no
només és la llei, també és la política impositiva d’aquest
Govern, perquè amb la política impositiva que vostès proposen
ara, no hi hauria més ingressos, perquè les transferències als
consells van lligades a l’increment derivat de la revisió de les
figures impositives que s’ha fet en aquesta legislatura i, per

tant, amb una altra política impositiva els ingressos serien
diferents.

Només perquè almanco constàs una vegada més en el Diari
de Sessions.

Res més. Moltes gràcies una vegada més als síndics.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula el diputat Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Jo tampoc volia intervenir, però
també diré que l’increment de recaptació sense pujar els tipus
impositius també genera més recursos. Però bé, no entrarem en
aquestes discussions.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Andreu Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies. Només per fer un comentari, jo record que va fer
una expressió referida als consells, dient que fermaven els cans
amb llonganisses i a mi se’m va criticar obertament el fet que
semblava que anava en contra dels consells. Ara veig que el Sr.
Camps qualifica d’una situació pròspera la situació financera
dels consells. Bé, no sé si fermen els cans amb llonganisses, o
tenen una situació pròspera, però sí que, en qualsevol cas, tenen
una situació prou millor que la que pugui tenir la pròpia
comunitat autònoma.

Per tant, des d’aquest punt de vista evidentment ens tocarà
resoldre el tema de les bestretes, és evident. No ho podem
demorar gaire més, aquesta legislatura hauria de quedar resolt
el tema endavant o enrera, una situació o una altra. Jo no
pressupòs que l’única solució possible hagi de ser liquidar de
cop el deute que hi ha. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per contrarèplica té la paraula el Sr. Joan Rosselló.

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

No en faré. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat, volem agrair als síndics i a la secretària
general la seva presència i explicacions. 

I anunciam que s’obre un termini de 60 minuts, durant el
qual els grups parlamentaris podran presentar davant la Mesa
de la comissió, propostes de resolució als informes 126/2016,
127/2016, 128/2016 i 129/2016, presentats mitjançant l’escrit
RGE núm. 17829/16.

Per tant, es suspèn la sessió uns minuts i aprofitarem per
acomiadar els compareixents.

He de comunicar que aquesta Mesa es troba pendent de les
proposicions que ens facin arribar els diferents representants
dels grups parlamentaris presents en aquesta sala.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió i, no havent-hi presentades propostes de
resolució i, per tant, no havent-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió.
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