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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió  d’avui i en primer lloc els
demanaria si es produeixen substitucions?

Sí, hem parlat amb els representants de la Sindicatura, amb
el síndic major, així com els components de la mesa i la
secretària i plantejam la possibilitat de fer el debat dels cinc
punts tots de seguit i després fer intervencions en conjunt. Si
hi ha acord per part dels portaveus, ho fem així i, si no, ho fem
independentment, cada un d’ells per separat. 

Sí? Idò fem els debats junts.

I. Escrit RG E núm. 3104/18, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet
la Memòria anual i  la informació sobre la Liquidació del
pressupost de la Sindicatura de Comptes de l es Illes
Balears corresponent a l’exercici 2017.

II. Escrit RGE núm. 8469/18, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet
l’Informe 148/2018, de les subvencions i dels contractes
dels Consells Insulars de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera, corresponent a l’exercici
2015.

III. Escrit RGE núm. 8475/18, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet
l’Informe 149/2018, de les subvencions, dels contractes i
dels convenis de l’Ajuntament de Palma, corresponents a
l’exercici 2014.

IV. Escrit RGE núm. 11132/18, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet
l’Informe 150/2016, consolidat dels comptes generals de
les entitats locals corresponents a l’exercici 2016.

V. Escrit RGE núm. 12469/18, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet
l’Informe 151/2018, del Compte general de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, corresponent a l’exercici
2016.

Per tant, serà el debat del primer punt de l’ordre del dia
que consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 3104/18, de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el
qual es tramet la Memòria anual i la informació sobre la
Liquidació del pressupost de la Sindicatura corresponent a
l’exercici 2017. 

El segon punt de l’ordre del dia consisteix en el debat de
l’escrit RGE núm. 8469/18 de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet l’Informe
148/2018, de les subvencions i dels contractes dels consells
insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
corresponents a l’exercici 2015.

El tercer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat de
l’escrit RGE núm. 8475/18 de la Sindicatura de Comptes de

les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet l’Informe
149/2018, de les subvencions, dels contractes i dels convenis
de l’Ajuntament de Palma, corresponent a l’exercici de 2014.

El quart punt de l’ordre del dia consisteix en el debat de
l’escrit RGE núm. 11132/18, de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet l’Informe
150/2018, consolidat del compte general de les entitats locals
corresponent a l’exercici 2016.

I el cinquè i darrer punt de l’ordre del dia consisteix en el
debat de l’escrit RGE núm. 12469/18, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet
l’Informe 151/2018, del compte general de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, corresponent a l’exercici 2016.

I si li sembla bé al Sr. Joan Rosselló, per aquest ordre.

Per tant, passam al primer punt de l’ordre del dia. Assisteix
l’Hble. Sr. Joan Rosselló i Villalonga, síndic major de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, acompanyat de
l’Hble. Bernat Salvà i Alloza, síndic; Hble. Sr. Fernando Toll-
Messía i Gil, síndic; Il·lustríssima Sra. Catalina Crespí i
Socias, secretària general.

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

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

Moltes gràcies, president i membres de la Comissió
d’Hisenda, diputats i diputades. En primer lloc procedirem a
presentar la memòria de 2017 de la Sindicatura de Comptes.

L’article 1.2 de la llei que regula la Sindicatura de
Comptes estableix que anualment la Sindicatura ha de trametre
al Parlament la memòria d’activitats i la liquidació del
pressupost, per tal que siguin tractats  en aquesta comissió.
Així, la memòria i la liquidació corresponent a l’any 2017 van
ser aprovades pel Consell de la Sindicatura el dia 14 de març
de l’any passat i trameses to t seguit a aquesta cambra. En
general la memòria l’hem presentat el març de l’any següent,
però aquesta vegada ha quedat una mica desfasada quant al
temps de presentar-la, donat que coincidiran pràcticament la
presentació de la memòria de 2017, juntament amb la
presentació que farem d’aquí uns dies de la memòria de l’any
2018. Per açò i donat que anam també escassos de temps i que
coincidiran pràcticament dues memòries en qüestió d’un mes
o dos, seré molt breu en relació a aquesta memòria.

El contingut de la memòria es refereix als aspectes més
importants de l’organització, estructura i funcionament de la
institució i es detallen els assumptes tractats durant l’any pel
Consell de la Sindicatura i s’inclou una descripció dels
mitjans de què disposam pel compliment de les seves
funcions.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201803104
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201808469
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201808475
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811132
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201812469
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El Consell de la Sindicatura, passant a les dades, va
celebrar el 2017, 16 reunions, 9 ordinàries i 6 extraordinàries
i 1 urgent, on es van tractar un total de 79 assumptes, relatius
a l’aprovació d’informes i altra activitat fiscalitzadora o a
qüestions de caràcter organitzatiu intern. 

Pel que fa als mitjans personals de què disposa la
Sindicatura, a més dels 3 síndics i la secretària general, a 31
de desembre del 2017, disposava d’un total de 41 persones, 1
més que l’any anterior. A part de la realització d’informes i la
gestió ordinària de la Sindicatura de Comptes, l’any 2017
s’han destinat molts esforços i recursos a la implementació de
l’administració electrònica, que va anar consumint molts de
recursos el 2018 i també ho farà el 2019, donat que la
implantació no és gens senzilla.

Quant a l’activitat fiscalitzadora realitzada durant l’exercici
2017, es van aprovar de forma definitiva un total de 14
informes, que estaven detallats a la memòria i que van des del
núm. 131/2017 al 144/2017. Donat els canvis en
l’organització de les àrees durant el 2016, la producció
d’informes el 2017 va ser una mica inferior, en quatre
informes en particular, respecte el 2016, quan se’n van aprovar
una vintena. Igualment l’any 2017 es va seguir fent feina en
l’elaboració de la resta dels 19 informes prevists en el
programa d’actuació de la Sindicatura de Comptes, les quals
a hores d’ara una gran part ja han estat presentats i seran
defensats o seran discutits en aquesta comissió a la pròxima
que tinguem oportunitat, tot i que ja n’hi ha alguns que s’han
presentat.

Val a dir també que els he de dir  que un dels informes
definitius que es van fer el 2017 es va elaborar a petició del
Parlament, en concret l’informe 144/2017, en relació amb
alguns aspectes de l’endeutament de la CAIB, que com
recordaran també ja va ser presentat en aquesta comissió.

Pel que fa a la liquidació del pressupost de la Sindicatura,
comprèn l’estat d’execució d’aquest i determinada informació
de caràcter financer, per tal de mostrar la seva situació
econòmica durant l’exercici esmentat. Els crèdits inicials
inclosos en el pressupost general de la comunitat autònoma
van quedar en la quantitat de 3.284.623 euros, és a dir, un 5%
superior al de l’any anterior. En canvi, i açò és important tenir-
ho en compte, una vegada considerada la modificació de crèdit
que es va realitzar, les obligacions reconegudes l’any 2017 van
ascendir a 3.098.000 euros, és a dir, en termes efectius la
despesa es va mantenir al mateix nivell de 2016, que van fer
possible aquests recursos atendre els  compromisos de
despesa de l’exercici. Aproximadament el 89% de les
obligacions reconegudes corresponen al capítol de personal,
en línia amb la resta d’òrgans de control extern autonòmics,
atesa la naturalesa i les característiques del treball que tenen
assignat. Com ja he comentat altres vegades, el pes d’aquesta
partida augmentarà tant el 2018 com el 2019 perquè s’ha
aprovat la carrera professional, que he anat comentant en les
diferents compareixences, que era un d’aquests complements
que el Parlament ja havia aprovat i després havia aprovat també
serveis generals de la comunitat autònoma i que era de
pròxima implantació a la Sindicatura. Per tant, és d’esperar

que aquest percentatge en els pròxims dos o tres anys
augmenti. A la documentació que integra la liquidació hi ha
diversos estats i quadres on es detallen tots aquests aspectes. 

Pel que fa a les relacions institucionals, assenyalar que la
Sindicatura ha comparegut davant aquesta comissió en quatre
ocasions durant l’any 2017, per tal de presentar els seus
informes i donar compte de la seva activitat. El contacte amb
el Govern i demés subjectes del sector públic  de les Illes
Balears ha estat permanent, per tal d’aconseguir una relació
fluïda en l’obtenció de la documentació i la pràctica de la
fiscalització. En aquest sentit s’ha procurat aconseguir sempre
la màxima col·laboració, i la Sindicatura l’ha prestada també
quan ha estat necessari. De la mateixa manera les relacions
amb el Tribunal de Comptes estatal i els òrgans autonòmics de
control extern han estat fluïdes i s’han produït contactes i
reunions a diferents nivells per tractar temes d’interès comú
i aprofitar experiències de fiscalització. Així mateix cal
esmentar la col·laboració amb la Sindicatura de Comptes de
València, per tal de fiscalitzar els comptes de la nostra
Sindicatura i també amb la Cambra de Comptes d’Andalusia,
per tal de què la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
fiscalitzi els seus comptes.

D’altra banda, jo mateix vaig participar en dues
conferències de presidents dels OCE i així mateix
representants de la Sindicatura van assistir a activitats
organitzades per altres òrgans de control extern o  per
l’Euroraid, que és l’organització que agrupa els organismes
similars a nivell europeu. A més, com a conseqüència dels
informes que un cop aprovats, la Sindicatura tramet al Tribunal
de Comptes, tant els diferents departaments d’aquest, com la
Fiscalia del Tribunal de Comptes, que tenen l’exclusivitat en
matèria d’enjudiciament comptable, han anat comunicant la
incoació, la tramitació, o l’arxiu de diverses diligències en
aquest matèria durant l’any 2017. La Sindicatura ha anat
facilitant la informació de què disposava en cada cas en què se
li ha requerit.

Crec que, per ser molt breus, aquest resum els permet fer-
se una idea del treball dut a terme per la Sindicatura l’any
esmentat, e l qual trobaran més detallat en la documentació
tramesa en el seu moment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al segon punt de l’ordre del dia. 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):

En segon lloc procedirem a presentar l’informe 148/2018,
de les subvencions i dels contractes dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera que corresponen a
l’exercici 2015.
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Demanaria el president la paraula per al síndic Bernat Salvà
Alloza, que és el responsable de l’àrea que ha dut a terme
aquesta fiscalització.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
l’informe que em correspon presentar és el referit a les
subvencions i els contractes dels consells insulars
corresponents a l’exercici 2015.

Aquest informe va ser aprovat pel Consell de la Sindicatura
el dia 8 d’agost de l’any 18. L’àmbit subjectiu en el qual
s’emmarca la fiscalització de l’informe comprèn
l’administració general dels consells insulars i les seves
entitats dependents. S’ha establert com a objectiu general
comprovar amb un nivell de seguretat limitada el compliment
per part de les entitats fiscalitzades de les disposicions legals
que els són d’aplicació , essent per tant una fiscalització de
compliment de la legalitat.

Cal fer menció a les limitacions de la present fiscalització,
de les quals els resumesc a continuació les més significatives.

El consell insular no ha retut a la Sindicatura la informació
relativa a l’activitat subvencionadora o, si escau, el certificat
negatiu de la seva existència, corresponent a les seves entitats
dependents. Quant als contractes menors, la informació retuda
pels consells és incompleta, i a més no és homogènia. En
aquest sentit s’ha de dir que l’únic consell que ha comunicat
una relació de contractes menors, això sí, a partir de 6.000
euros, ha estat el Consell de Mallorca. Aquestes limitacions
impedeixen afirmar que la informació que consta a l’informe
sigui completa i comprensiva de tota l’activitat
subvencionadora i contractual dels consells durant l’exercici
2015.

Els resultats de la fiscalització es presenten en dos grans
blocs: el primer, referit a l’activitat de foment i, el segon, a
l’activitat contractual.

Pel que fa a l’activitat de foment considerada a nivell
global dels quatre consells suma un import d’obligacions
reconegudes de 12,3 milions d’euros, dels quals 7,1
corresponen a subvencions amb convocatòria, i 5,1 a
subvencions de concessió directa. Dels 12,3 milions d’euros,
el 42% correspon al Consell de Mallorca; el 34,6, al Consell
de Menorca; el 18,7, a Eivissa; i e l 4,5, a Formentera. Les
subvencions directes atorgades el 2015 representen el 42% de
l’activitat subvencional de l’exercici, i aquest és un fet a
destacar si tenim en compte que l’assignació de subvencions
sense concurrència suposa una excepció al principi general de
publicitat i concurrència, per la qual cosa s’ha de realitzar de
forma restrictiva.

Amb l’informe que avui els present s’han fiscalitzat 13
línies de subvencions amb convocatòria i 19 de concessió
directa, que han estat seleccionades pel criteri de major
import, essent el grau de cobertura de la mostra del 48%. Dit
això, el bloc de subvencions de l’informe es divideix en quatre
apartats, un per a cada consell. En cada un d’aquests apartats
consta un recull de les recomanacions que la Sindicatura fa als
òrgans gestors arran de les incidències que s’han posat de
manifest durant el treball de fiscalització, i que consten
relacionades a l’informe. Així mateix consta el fonament de
les conclusions de compliment de la legalitat i la conclusió a
què arriba la Sindicatura en relació amb l’activitat
subvencional de cada un dels consells insulars, una vegada
identificades les limitacions a l’abast i les incidències més
significatives. Aquesta conclusió és positiva per a tots els
consells, excepte en el cas del Consell de Formentera.

Quant al Consell Insular de Mallorca, s’ha de destacar que
del total de subvencions atorgades pel consell un 52%
correspon a l’administració general i el 48% restant a l’IMAS.
D’acord amb la informació remesa durant l’exercici les línies
de subvencions són 31, i sumen un import conjunt en termes
d’obligacions reconegudes de 4,04 milions d’euros, i s’han
concedit 27 subvencions directes per un total d’1,12 milions.
La Sindicatura ha revisat cinc línies de subvencions i 7
subvencions directes per un import conjunt de 3,5 milions
d’euros. Quant a les incidències més significatives s’han de
destacar les següents: l’administració general del consell no
aplica el text refós de la Llei de subvencions a les subvencions
que tenen el seu origen en les competències atribuïdes per
l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, cosa
que sí fan l’IMAS i la resta de consells insulars. El reglament
de subvencions i ajudes del consell no està adaptat ni al text
refós de la Llei de subvencions ni a la Llei general de
subvencions; això s’arregla a partir de dia 1 de gener de l’any
17. En els expedients no es motiva adequadament l’exclusió
dels principis de publicitat i concurrència en l’activitat
subvencionadora. Finalment s’ha d’esmentar que ni
l’administració ni l’IMAS no realitzen l’autoavaluació dels
programes d’ajuts executats.

El Consell Insular de Menorca, d’acord amb la informació
remesa, ha tramitat 20 línies de subvencions per un import
conjunt concedit d’1,3 milions d’euros, i 147 subvencions
directes per un import de 2,9 milions. La Sindicatura ha
revisat dues línies i cinc subvencions directes per un import
conjunt d’1,55 milions. Quant a les incidències més
significatives s’han de destacar les següents: del total de
subvencions atorgades pel consell, un 69% correspon a
subvencions de concessió directa i el 31% restant són amb
convocatòria. En alguns expedients no es motiva
adequadament l’exclusió dels principis de publicitat i
concurrència en l’activitat subvencionadora. En alguns
expedients no s’ha comprovat la justificació adequada de la
subvenció per part de l’òrgan atorgant. Finalment no consta
que es realitzi una autoavaluació dels programes d’ajuts
executats.

Pel que fa al Consell Insular d’Eivissa, d’acord amb la
informació remesa, ha tramitat 40 línies de subvencions amb
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convocatòria per un import d’1,47 milions d’euros
d’obligacions reconegudes, i 16 subvencions directes per un
total de 0,82 milions d’euros. La Sindicatura ha revisat 2 línies
de subvencions i 4 de subvencions directes per un import
conjunt de 0,87 milions d’euros. Quant a les incidències més
significatives s’han de destacar les següents: del total de
subvencions atorgades pel consell un 35% correspon a
subvencions de concessió  directa i el 64% restant són amb
convocatòria. En alguns expedients no ha estat possible
verificar si les actuacions subvencionades es varen executar o
no. En alguns expedients manca la justificació del pagament de
la despesa elegible. Finalment no consta que es realitzi una
autoavaluació dels programes d’ajuts executats.

Pel que fa al Consell de Formentera, d’acord amb la
informació remesa, ha tramitat 11 línies de subvencions per
un import de 257.000 euros d’obligacions reconegudes, i 16
subvencions directes per un total de 299.000 euros. La
Sindicatura ha revisat 4 línies de subvencions amb
convocatòria i 3 subvencions directes per un import conjunt
de 295.000 euros. Quant a les incidències més significatives
s’ha de destacar que del total de subvencions atorgades un
54% correspon a subvencions de concessió directa, i el 46%
restant amb convocatòria. En la fase d’elaboració de l’informe
el consell no ha facilitat a la Sindicatura la informació
sol·licitada per dur a terme la fiscalització, tot i que en la fase
d’al·legacions això s’ha corregit de forma parcial. En alguns
expedients s’han concedit imports superiors a les quantitats
sol·licitades i justificades per les entitats beneficiàries; en
alguns expedients els imports de les subvencions atorgades
superen el cost de les activitats  subvencionades; a molts
d’expedients no consta o només hi consta una part de la
documentació justificativa que han de presentar els
beneficiaris d’acord amb la normativa. En cap expedient no
s’ha comprovat la justificació adequada de la subvenció per
part de l’òrgan atorgant. Finalment no consta que es realitzi
una autoavaluació dels programes d’ajuts executats.

Atesa la importància dels incompliments descrits, tal com
ja els havia avançat, la Sindicatura conclou que l’activitat
subvencional del Consell de Formentera no és conforme a la
normativa aplicable a la gestió dels fons públics.

Passant ja al segon gran bloc de contractes..., destacar, en
primer lloc, que en termes globals i sense tenir en compte els
contractes menors, l’activitat contractual dels consells és de
109,4 milions d’euros, dels quals un 20,7% correspon a
Mallorca, un 72,2% a Menorca, un 6% a Eivissa, i la resta, un
1,12, a Formentera. 

El pes de Menorca s’explica per la formalització l’any
2015 d’un contracte de gestió de servei públic per part del
Consorci de Residus i Energies per un import de 72,32
milions d’euros, objecte del tractament i l’eliminació de
residus a l’àrea d’Es Milà.

Per objecte, 209,4 milions, el 69%, corresponen a
contractes de gestió de servei públic, el 15% a contractes
d’obres, l’11% a contractes de serveis, el 4 a subministrament,
i l’1% restant són contractes administratius especials. 

A l’informe que avui els present s’han analitzat 47
expedients de contractació, aquests contractes han estat
seleccionats atenent criteris quantitatius i qualitatius i el grau
de cobertura de la mostra és del 71,6%. A més, s’han
fiscalitzat 42 contractes menors. 

Dit això, el bloc de contractes es divideix en quatre
apartats, un per cada consell; igual que en el cas de les
subvencions, a cada un d’aquests apartats consta un recull de
les recomanacions que la Sindicatura fa als òrgans gestors
arran de les incidències que s’han posat de manifest durant el
treball de fiscalització i que consten relacionades a l’informe.

Així mateix, consta el fonament de les conclusions de
compliment de la legalitat i la conclusió a la qual arriba la
Sindicatura en relació amb l’activitat contractual de cada un
dels consells, una vegada identificades les limitacions de
l’abast i les incidències més significatives. Tal com poden
observar a l’informe aquesta conclusió ha estat positiva en tots
els casos.

Passant ja al Consell Insular de Mallorca, s’han formalitzat
contractes no menors per un import de 22,6 milions i s’han
adjudicat contractes menors per un import de 2,5 milions,
distribuïts, aquests contractes menors, entre 269 contractes
que han tengut 207 adjudicataris. L’adjudicatari que més n’ha
tengut ha tengut nou. S’han fiscalitzat 23 expedients de
contractació per un import total de 14 milions i dotze
contractes menors per un import conjunt de 320.000 euros. 

Quant a les incidències més significatives destacarien les
següents: el Consell no disposa d’una oficina de supervisió de
projectes d’obra sinó que són els mateixos enginyers de la
Direcció Insular de Carreteres que ho supervisen, cosa que
genera un risc major en el control de la legalitat als projectes
tramitats. En alguns expedients la justificació de l’exclusivitat
tècnica per utilitzar procediments negociats sense publicitat
és insuficient o bé no consta que s’hagi duit a terme un procés
de negociació. En alguns contractes menors el procediment de
contractació emprat no és el més adequat, conforme amb la
normativa en matèria de contractació , per la qual cosa
s’haurien d’haver tramitat contractes ordinaris. 

En el cas del Consell Insular de Menorca s’han formalitzat
contractes no menors per un import de 78,9 milions d’euros
i contractes menors per un import de 641.000 euros
distribuïts entre 67 contractes que han tengut 48 adjudicataris,
el que més n’ha tengut ha tengut quatre. No obstant això, el seu
import és estimat ja que Menorca no ha transmès a la
Sindicatura la corresponent relació. S’han analitzat nou
expedients de contractació per un import total de 76,3 milions
d’euros i deu contractes menors per un import conjunt de
250.000 euros.

Quant a les incidències més significatives destacar la
manca de planificació del Consell Insular atès que en algun
expedient s’ha detectat que des de la data de finalització de la
pròrroga i l’inici del nou contracte els serveis s’han cobert a
base de contractes menors, fins a sis en qualque cas. En alguns
expedients s’han produït modificacions substancials del
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contracte sense que s’hagi resolt per licitar-ne un de nou. En
el cas de l’expedient del Consorci de Residus i Energia entre
la finalització de la concessió del contracte anterior i l’inici
de la nova passa un període de cinc anys en el qual el
concessionari primitiu, l’anterior, continua prestant el servei;
això dóna lloc a una relació jurídica que no té cap empara legal
a la normativa de contractació. En alguns contractes menors
el procediment de contractació emprat no és el més adequat
i conforme a la normativa en matèria de contractació, per la
qual cosa s’haurien d’haver tramitat contractes ordinaris
d’acord amb la necessitat del servei.

Passant ja al Consell Insular d’Eivissa, s’han formalitzat
contractes no menors per un import de 6,6 milions i menors
per un import de 2,7 milions d’euros distribuïts entre 441
contractes que han tengut 275 adjudicataris. S’han fiscalitzat
onze expedients de contractació per un import de 4,3 milions
d’euros i deu contractes menors per un import conjunt de
340.000 euros. Igual que en el cas de Menorca, el nombre de
contractes menors adjudicats i el seu import és estimat ja que
Eivissa tampoc no ha transmès una relació d’aquests
contractes, fet que consta com una limitació més al nostre
informe. A més, cal fer constar que ni tan sols ha remès a la
Sindicatura la documentació requerida per dur a terme la
fiscalització de la mostra seleccionada quant a contractes
menors. 

Les incidències més significatives que cal destacar són: en
alguns expedients no consta l’informe justificatiu que els
preus són adequats als del mercat, en alguns no està
suficientment justificada la situació d’exclusivitat tècnica per
utilitzar el procediment negociat sense publicitat. Finalment,
en tots els expedients analitzats, excepte en un, les factures no
s’han pagat en el terme legalment establert, la qual cosa pot
suposar haver d’abonar interessos de demora. 

Ja per finalitzar, en el cas del Consell Insular de
Formentera, s’han formalitzat contractes no menors per un
import d’1,2 milions d’euros i menors per un import de 3,4 -
vegin la diferència dels contractes ordinaris i dels menors-
distribuïts entre 438 contractes que han tengut 200
adjudicataris, el que més contractes menors ha tengut n’ha
tengut divuit. 

S’han fiscalitzat quatre expedients de contractació per un
import de 914.000 euros i deu contractes menors per un
import conjunt de 284.000 euros; igual que en el cas de
Menorca i d’Eivissa, el nombre de contractes menors i el seu
import és estimat ja que s’ha transmès a la Sindicatura una
relació de documents comptables de la qual hem hagut
d’inferir quins corresponien a contractes menors i quins no.
A part hem constat que algunes de les operacions que consten
en aquesta relació  no corresponen a contractes, això
explicaria en part l’elevat import que resulta d’aquests tipus de
contractes. 

Les incidències més significatives que cal destacar són: en
alguns expedients no consta l’informe justificatiu que els
preus són adequats al del mercat; en alguns no està suficient
justificada la situació d’exclusivitat tècnica per utilitzar el

procediment negociat sense publicitat; en alguns contractes
menors el procediment de contractació emprat no és el més
adequat i conforme a la normativa en matèria de contractació,
per la qual cosa s’haurien d’haver tramitat contractes ordinaris
d’acord amb les necessitats dels serveis, i, finalment, a la
majoria d’expedients les factures no s’han pagat en el terme
legalment establert, la qual cosa pot suposar abonar interessos
de demora. 

Ja per acabar aquesta presentació comentar-los que a
l’informe consten 25 recomanacions que es fan als òrgans
gestors de les subvencions, cinc al Consell de Mallorca, tres
al de Menorca, cinc al Consell d’Eivissa i tretze al Consell de
Formentera. En el cas de contractes les recomanacions són
25, vuit al CIMa, cinc al CIMe, vuit al Consell Insular
d’Eivissa i cinc al Consell de Formentera. Totes elles figuren
al final de cada apartat de l’informe i que per no allargar-me
no les reproduiré. 

Ara sí, ja per acabar, indiciar-los també que a l’informe
figura un annex amb les al·legacions formulades pels Consells
de Mallorca i Formentera, atès que el de Menorca i Eivissa no
n’han formulat.

Moltes gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al tercer punt de l’ordre del dia. Té la
paraula l’Hble. Sr. Joan Rosselló i Villalonga.

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

Sí, moltes gràcies. En tercer lloc procedirem a presentar
l’informe 149/2018, de les subvencions, contractes i convenis
de l’Ajuntament de Palma corresponent a l’exercici 2014.
Demanaria al president la paraula per al síndic Fernando Toll-
Messía, que és el responsable de l’àrea que ha elaborat
l’informe. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula. 

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
LES ILLES BALEARS (Fernando Toll-Messía i Gil):

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats.
Presentamos el informe 149/2018, de subvenciones,
contractos y convenios del Ayuntamiento de Palma
correspondiente al ejercicio 2014, que fue aprobado por
consejo de la Sindicatura el pasado 8 de agosto. Es una
iniciativa que corresponde a la Sindicatura y su objetivo es
determinar si estas subvenciones, contratos y convenios que
hemos realizado se ajustan a la normativa reguladora
especialmente a principios rectores de concesión de
subvenciones y de contratación del sector público.
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El ámbito temporal, por tanto, es el ejercicio de 2014, el
objetivo lo hemos comentado y el subjetivo lo conforman
trece entidades que son: Ayuntamiento de Palma, siete
organismos autónomos, cuatro mercantiles que pertenecen
íntegramente al ayuntamiento y una fundación que es
dependiente.

De entre las excepciones que consideramos más
significativas en materia de legalidad hay destacar que, como
hemos dicho en ejercicios anteriores, la auditoria que hemos
hecho a este ayuntamiento, no ha aprobado un plan estratégico
de subvenciones con carácter previo a cualquier propuesta que
incluya todas las subvenciones directas y el régimen de
concurrencia competitiva.

Al mismo tiempo el ayuntamiento tampoco ha aprobado
una ordenanza reguladora de bases específicas que tendrían
que regir la concesión de la modalidad de cada tipo de
subvención con el contenido mínimo que establece el artículo
17 de la ley, ya que la ordenanza general reguladora de
concesión de subvenciones del año 2005 aprobada por el
ayuntamiento no contiene estos mínimos.

De otra parte, tampoco hemos podido constatar la
aplicación de ningún sistema que permita afirmar que por
parte del Ayuntamiento de Palma hay un control efectivo de
los beneficiarios en el sentido de que han llevado a cabo las
actividades por las cuales fueron concedidas las subvenciones.

En algunos de los proyectos presentados los expedientes
de concesión directa tienen por objeto prestar servicios de
competencia municipal por lo cual no se debería haber
concedido una subvención sino que se tendría que haber
aplicado el procedimiento previsto en la Ley de contratos del
sector público para licitar y adjudicar servicios públicos.

De otra parte, en algunos expedientes de concesión directa
tampoco consta acreditada la causa o la razón que dificulta la
concurrencia y que justifica precisamente el procedimiento de
concesión directa previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley
general de subvenciones.

En uno de los expediente de concesión directa en el cual
se concede una subvención a la entidad que tenga cedida
mediante un contrato de arrendamiento adjudicado por
Mercapalma las instalaciones de matadero, la licitación del
servicio de matadero la tendría que haber realizado el
ayuntamiento a través de las formas previstas en el texto
refundido de la Ley de contratos del sector público ya que es
unservicio de gestión y de competencia municipal.

Las excepciones más significativas en el cumplimento del
principio de legalidad en materia de contratación en los treinta
expedientes que se han analizado, que suponen el 64% del
importe total de las relaciones de contratos, hay que destacar
que una de las dos sociedades mercantiles que hemos
fiscalizado y la fundación dependiente no tienen aprobadas
unas instrucciones internas de contratación.

De otra parte, hay dos expedientes de contratación con
tramitación urgente en el cual no  consta justificada la
aplicación de este tipo de contratación.

También hemos detectado un expediente que se califica
como de contrato administrativo especial cuando el objeto de
la prestación es un servicio con lo que no se formaliza por un
importe de cuatro años, sino por un periodo de vigencia
máxima de diez años que además es objeto de prórroga y
diferentes modificaciones no previstas en la ley.

De otra parte, en los cuatro procedimientos negociados
analizados no consta documentada la fase de negociación que
es elemento diferenciador de este tipo de procedimientos y
cuya ausencia en la práctica puede conducir a la nulidad del
procedimiento.

En materia de convenios inicialmente se analizaron dos,
pero uno de ellos se ha analizado como subvención por el
fondo del asunto y en el fiscalizador no consta el informe
emitido por el servicio técnico que justifique la necesidad de
realizar el gasto, la insuficiencia de medios, que en su caso
debería de (...) el ayuntamiento, ni el importe de acuerdo a
valores normales de mercado.

Al igual que mi compañero Sr. Salvá, las recomendaciones
que contienen el informe tanto en materia de subvenciones
como de contratos como de convenios..., me remito al anexo
del informe para no alargar mi intervención.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al quart punt de l’ordre del dia, té la paraula l’Hble.
Sr. Joan Rosselló i Villalonga.

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

Gràcies. En quart lloc, procedirem a presentar l’informe
150/2018 que correspon al consolidat dels comptes generals
de les entitats locals de l’exercici 2016.

Demanaria al president la paraula per al síndic Fernando
Toll-Messía que és el responsable de l’àrea que ha duit a
terme la fiscalització.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
LES ILLES BALEARS (Fernando Toll-Messía i Gil):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, presentamos ahora el informe 150/2018
consolidado de la cuentas generales de las entidades locales
de las Islas Baleares correspondientes al ejercicio 2016 que
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se aprobó en el Consejo de la Sindicatura del pasado 2 de
octubre.

Para tener una visión completa de la situación real del
sector público local balear es necesario agrupar y resumir la
información económica, financiera y presupuestaria de todos
los entes y éste es precisamente el objeto de este informe.

Otros objetivos generales que tiene es verificar el
cumplimiento de la normativa vigente en relación con la
formación, la aprobación y la rendición de las cuentas,
determinar la integridad de las cuentas anuales de acuerdo con
lo que exige la normativa, verificar la coherencia interna de las
mismas y analizar las principales magnitudes presupuestarias
económicas y financieras agregadas, que es objeto de este
informe.

Por lo tanto, no es su objetivo hacer un examen exhaustivo
de cada una de las cuentas que han rendido las entidades, sino
por el contrario una revisión limitada para mostrar las cifras
consolidadas del conjunto de las corporaciones locales. 

En cuanto al ámbito subjetivo está integrado, formado por
67 municipios de Baleares, seis mancomunidades, una entidad
local menor y 87 entidades dependientes activas, en total son
161 entidades, se han incluido por lo tanto en el informe las
cuentas generales del ejercicio 2016 de estos entes y las
relaciones de contratos que hemos recibido hasta el 31 de
enero de 2018. Con posterioridad al 31 de enero de 2018 se
han rendido dos cuentas generales más de los ayuntamientos
de Alaró y Petra.

Las conclusiones más importantes sobre rendición y
aprobación de cuentas generales son las siguientes.

El 93,2% de las entidades locales del sector público balear
y el 92% de sus entidades dependientes que rindieron las
cuentas del ejercicio 2016, por lo tanto es un porcentaje de
rendición bastante alto. Las cinco entidades locales que a 31
de enero de 2018 no habían rendido la cuenta general del
ejercicio 2016 son los ayuntamientos de Alaró, Estellencs,
Mancor de la Vall, Petra i Puigpunyent. A fecha de hoy
Puigpunyent es el único ayuntamiento que no ha rendido la
cuenta de 2016.

Las siete entidades dependientes que no han rendido las
cuentas anuales correspondientes al 2016 son 3 organismos
autónomos, 1 mercantil, 2 consorcios y 1 fundación.

Por lo tanto, podemos decir que han rendido la cuenta
general de 2016 en plazo 52 entidades, son 47 ayuntamientos,
4 mancomunidades y la entidad local menor, lo cual supone un
70,3% del total, con un retraso medio de 25,4 días respecto
al plazo máximo legal establecido, estipulado por la Ley de
haciendas locales con fecha 15 de octubre.

De otra parte  advertimos que el 65,2% de las
corporaciones locales prorrogan el presupuesto del ejercicio
anterior incrementándose en cinco puntos respecto a la
prórroga que hicieron en el 2015 que fue de un 60,3%.

Ninguna de las 28 corporaciones locales de ámbito
subjetivo del informe que tienen entidades dependientes ha
realizado unos estados contables anuales consolidados, a pesar
de la posibilidad que contempla el artículo 209 del Texto
Refundido de la Ley de haciendas locales.

Las principales conclusiones sobre la situación
economico-patrimonial es que las corporaciones locales son
solventes a corto plazo, tienen un indicador de solvencia a
corto al mismo tiempo del 362%, el peso de endeudamiento
o en ingresos corrientes es del 52% y las corporaciones
precisarían de una media de 2,3 años para poder amortizar la
deuda de acuerdo con la capacidad que tienen de generar
ahorro, según han demostrado en 2016. El resultado
estructural es positivo en 355 millones de euros.

En cuanto a las principales conclusiones sobre la
liquidación presupuestaria hay que decir que las entidades
locales de Baleares han liquidado el presupuesto del 2016 con
un superávit de 185 millones de euros y un resultado
presupuestario ajustado a positivo de 232 millones de euros.
El remanente de tesorería para gastos generales es positivo en
476 millones de euros.

Los ayuntamientos han gastado de media por habitante
1.228 euros, destinan los ayuntamientos 1.012 euros por
habitante a servicios al ciudadano y le reclaman de éste 1.084
por vía impositiva con lo cual hay un retorno negativo hacia el
ciudadano de casi 71 euros.

Las entidades locales están pagando o han pagado durante
el ejercicio 2016 en 62,2 días de media a sus acreedores. 

Respecto a otros aspectos significativos de este informe,
remarcarles que la presión fiscal en los municipios de las Islas
Baleares está en 1.084 euros, que el coste medio de personal
por empleado público es de 41.095 euros, lógicamente
incluyendo Seguridad Social y otro tipo de propinas.

Para finalizar, comentarles que se ha elaborado un cuadro
con una serie  de indicadores, un número reducido de
indicadores, 12 básicos, 6 complementarios, que permiten
formar una especie de cuadro de mandos para analizar de una
forma sencilla la situación económica, financiera y
presupuestaria ante una corporación local, además se ha
calculado el indicador sintético, que integra ponderadamente
el resultado de aquellos, y que nos sirve, o les sirve a los
ayuntamientos fundamentalmente para ver en cada ejercicio la
relación ordenada que se produce de cada uno de ellos, cómo
se han posicionado unos respecto de los otros y en su caso
corregir determinados indicadores que arrojan un resultado
mejor o peor al cierre del ejercicio.

En el 2016 los ayuntamientos que presentan los valores
más altos han sido: Sant Josep de Sa Talaia, Alcúdia y Selva, y,
de otra parte, los que han arrojado un valor más bajo han sido
Palma, Binissalem y Escorca.

En materia de relaciones de contratos emitidas por las
entidades, tenemos que decirles que 69 entidades locales, que
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representan el 93,2% del total, y 86 dependientes de aquellas,
que representan el 98,9%, han remitido su relación de
contratos. A fecha del 31 de enero del 18 no habían remitido
la relación certificada de contratos Escorca, Formentera,
Mancor y Sa Pobla. Detectamos que el contrato más utilizado
es el contrato de servicios, representan casi un 42% del
número total y a su vez, un 46% del importe de estos
contratos. De otra forma el procedimiento de contratación
más utilizado ha sido el abierto, con un 65% y que representa
el 87% del importe total de los contratos.

Por lo que respecta a la posibilidad que abre el artículo
112 del texto refundido de tramitaciones urgentes, en caso de
necesidad inaplazable, o por razones de interés público, este
se ha utilizado en un 15% de los casos analizados. Tampoco
procederé a leerles las recomendaciones que advertimos en el
informe para que no alargarlo, puesto que las mismas constan
en un aspecto determinado del informe.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al cinquè i darrer punt de l’ordre del dia.
Té la paraula l’Hble. Sr. Joan Rosselló i Villalonga.

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

Moltes gràcies, Sr. President. L’informe 151/2018, del
Compte general de la comunitat autònoma, corresponent a
l’any 2016, es va aprovar de forma definitiva pel Consell de la
Sindicatura el passat dia 11 d’octubre i, tot seguit, es va
trametre al Parlament i al Govern de les Illes Balears. Voldria
remarcar el fet que aquest informe s’ha aprovat dos mesos
abans del que es va fer amb l’informe del 2015, tal i com havia
compromès a la compareixença de 20 de febrer del 2018,
gràcies al compromís i esforç dels treballadors de la
Sindicatura de Comptes.

Entrant ja en el contingut de l’informe, que consta de set
apartats, voldria comentar el següent. En el primer punt de la
introducció es delimita, entre d’altres qüestions, l’àmbit
subjectiu de l’informe, que contempla la totalitat d’ens del
sector públic instrumental afectats per la fiscalització, que són
81 el 2016, que coincideix amb el mateix nombre del 2015.
Açò suposa que l’informe abasta, a més de l’ib-salut i l’ATIB,
43 entitats dependents, a més de 23 entitats vinculades i 15
d’altres entitats relacionades.

Val a dir també que possiblement a la pròxima
compareixença, presentarem els resultats d’una fiscalització
del procés de reestructuració del sector públic instrumental
que va començar el 2010, que va ser entregat al Parlament fa
un parell de setmanes. Aquest informe s’ha elaborat
paral·lelament als informes que ha elaborat el Tribunal de
Comptes i to ta la resta (...), per veure com ha evolucionat
aquest procés.

Quant a la rendició de comptes, a data de tancament dels
treballs per a l’elaboració d’un informe, no han estat tramesos
a la Sindicatura de Comptes els comptes anuals corresponents
a 10 de les 81 entitats que constitueixen l’àmbit subjectiu,
l’any 2015 van ser 12 les que no van retre. D’aquestes 10
entitats que no han retut, només 1 és una entitat dependent,
que, per cert, està inactiva perquè és la Fundació Orquestra
Simfònica, 4 són vinculades i 5 són altres entitats
relacionades.

En relació  al segon punt de l’informe, s’analitza el
compliment de les regles fiscals que aniré descrivint ara. Pel
que fa al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
fixat en el 0,7% del PIB regional, la intervenció de la
comunitat autònoma posa de manifest que aquesta presenta un
dèficit  a l’any 2016 de 131 milions d’euros, davant 474
milions d’euros a l’any 2015, el que suposa un 0,46% del PIB
regional, per tant, amb una desviació positiva de 0,24 punts
respecte de l’objectiu fixat, és a dir que es va complir amb
l’objectiu de forma folgada. 

En segon lloc, l’informe es refereix a la regla de despesa,
la CAIB l’any 2016 també va complir amb la regla de despesa,
que va experiment un decrement, o sigui la despesa de la
comunitat autònoma, la que computa, va experimentar un
decrement del 5,3% respecte l’any 2015, molt per sota d’un
increment que hauria estat possible de l’1,8%. Aquest resultat
contrasta amb el del 2015, que es va donar un increment de
l’11% de la regla de la despesa computable, davant d’un límit
de l’1,3%.

En tercer lloc, pel que fa al compliment de l’objectiu de
deute públic, l’administració de l’Estat el va establir en el
30,6% del PIB regional, en termes de SEC 2010, i si bé s’ha
de tenir en compte que després d’una sèrie d’ajustaments,
l’objectiu es fixa en el 30,8%. Segons les dades del Banc
d’Espanya el deute de la CAIB a 31 de desembre del 2016 era
de 8.573 milions d’euros, que representa no superar el límit
establert, que està fixat en 8.793. Per tant, el 2016 la
comunitat autònoma acompleix l’objectiu d’endeutament,
igual que ja va fer a l’any 2015 i a l’any 2014.

Respecte aquest punt caldria fer dues consideracions
addicionals, en primer lloc, remarcar que, si es bé
s’compleixen els objectius de deute, açò no vol dir que aquest
no augmenti en termes absoluts, si hi ha una disminució en
termes relatius és perquè el PIB creix a una taxa superior a la
que ha crescut l’endeutament, això fa que la ràtio disminueixi.
En segon lloc, d’aquests 8.573 milions d’euros, els vull
indicar que el 68%, són uns 5.835, procedeixen del fons de
pagament a proveïdors i del Fons de liquidesa autonòmica. 

S’ha de tenir en compte que per tenir una imatge més
acurada de la situació del deute, cal considerar també el deute
derivat de les operacions de caràcter comercial i
l’endeutament de les entitats dependents que el Banc
d’Espanya no incorpora en el protocol de dèficit excessiu. És
a dir, totes aquestes dades que estic donant només
corresponen..., són dades del Banc d’Espanya i, per tant, són
aquelles que computen dintre d’aquest protocol. Però, a part
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d’açò, s’hi hauria d’afegir el deute comercial i  el deute del
sector públic instrumental, amb la qual cosa aquest deute
pujaria a 8.963 milions d’euros, davant els 8.573 que parlava
abans de protocol de dèficit excessiu, i aquesta xifra de 8.963
milions és prou superior a la que hi va haver el 2015 de 8.780
milions d’euros. 

L’informe també conté una referència al període mitjà de
pagament a proveïdors de la comunitat autònoma, de manera
que el període mitjà de pagament global de l’exercici 2016 va
quedat fixat en 41 dies, un 42% inferior als valors de l’any
2015, que eren de 70 dies.

Finalment, com a novetat, l’informe recull un apartat on es
comprova el compliment de les restriccions que fixa la
normativa bàsica de l’Estat en matèria de retribucions. En
particular, la norma, el pressupost per a l’any en qüestió,
fixava un límit en l’increment de retribucions de l’1%,
corregint o  homogeneïtzant per evolució d’efectius i
antiguitat. Les dades, que també coincideixen amb les que va
aportar la mateixa Intervenció General de la comunitat
autònoma, van posar de manifest que el conjunt de la
comunitat autònoma, que inclou CAIB, ATIB i el Servei de
Salut, i sempre excloent el sector públic instrumental, ha
incomplert significativament l’objectiu doblant el previst, és
a dir, un 2,2%.

També cal dir que l’objectiu s’ha incomplert tant a la
comunitat autònoma, amb un 2,29%, com al Servei de Salut,
amb un 2%, i en particular a l’Agència Tributària amb un
4,35% d’increment, en relació a l’1% que estava previst, sense
que s’hagin pres mesures per corregir-ho, tal i com estableix
a la Llei de pressuposts de la comunitat autònoma.

Finalment, l’informe també posa de manifest
l’incompliment de determinats preceptes legals a l’hora
d’abonar el concepte de carrera professional, tant pel que fa
als serveis generals de la comunitat autònoma, com als de
l’ATIB. Aquests incompliments del 2016 van haver de
corregir-se a partir del 2017, però sense corregir la situació
del 2016.

Finalment cal esmentar, atès que n’he fet referència a
cadascuna de les meves compareixences, que la CAIB va posar
en marxa una liquidació per regularitzar el tema de les
bestretes concedides als consells insulars des del 2008. A
l’informe manifestam certs  dubtes en relació amb aquesta
liquidació, si bé no amb la seva oportunitat, s í  amb el seu
mecanisme de càlcul.

Pel que fa al tercer apartat de l’informe, la Sindicatura de
Comptes elabora una liquidació consolidada de tot el sector
públic dependent i des del punt de vista administratiu, a partir
dels pressuposts inicials aprovats per aquesta cambra. Cal fer
esment a la rellevància d’aquesta consolidació, atès que només
així es pot apreciar quin és el volum real de despeses que el
sector públic en el seu conjunt projecta a l’economia de les
Illes. De la liquidació consolidada es desprèn que la despesa
de les empreses públiques, consorcis dependents i de les

fundacions representa un 13% del total, percentatge igual al de
l’any 2015. 

Pel que fa al quart apartat de l’informe, corresponent a
l’administració general, aquest apartat reflecteix l’opinió
d’auditoria, que conclou que tot i haver-hi quatre limitacions
a l’abast i dotze excepcions, el compte de l’Administració
general de la comunitat autònoma a 31 de desembre de 2016
presenta en general la informació d’acord amb els principis
comptables i amb la normativa legal que li és d’aplicació. Cal
destacar també, juntament amb l’incompliment en matèria
d’increment de retribucions, un incompliment de legalitat que
ja havia esmentat abans lligat a l’establiment de la carrera
professional; en aquest sentit, tot i que els  pagaments de la
carrera professional es fan durant 2016, aquest concepte
retributiu només té cobertura legal a partir de l’1 de gener de
2017.

Pel que fa als pressuposts inicials aprovats per a l’exercici
2016, van ascendir a 4.219 milions d’euros, amb un increment
respecte de l’any 2015 del 5,18%. Per al seu finançament es
preveien ingressos per un import de 3.211 milions d’euros, i
un endeutament de 1.008 milions d’euros. Com a
conseqüència de les modificacions de crèdit aprovades durant
l’exercici, els crèdits inicials es van incrementar en 206
milions d’euros, el que va situar el crèdit definitiu en 4.425
milions, en relació amb els 4.247 milions l’any 2015.
L’execució del pressupost d’ingressos va del 102,57% -un
97,7% l’any 2015-, per un import de 4.539 milions, 4.151
milions l’any 2015. 

Entre les variacions més significatives per capítols entre
els exercicis 2015 i 2016, s’hauria de destacar l’increment de
la recaptació per IRPF en 86 milions; l’increment en la
recaptació per transmissions, un 21,72%; i aquests increments
van permetre compensar les caigudes a l’impost de
successions i donacions i a la majoria d’imposts indirectes,
com per exemple l’IVA, les labors de tabac, l’electricitat, etc.,
per un import net de 46 milions d’euros. L’increment del
capítol 9, passius financers, que és l’endeutament, en 101
milions d’euros suposa un decrement del 8,5% respecte de
l’any 2015.

La liquidació definitiva del sistema de finançament
autonòmic corresponent a l’exercici 2014 ha estat positiva en
678 milions d’euros, un 22,4% més que la de 2013. Aquest
valor, tot i ser positiu, no s’ha d’interpretar com a tal perquè
implica un retard en els recursos que es podrien haver rebut
l’any 2014 sense esperar al 2016, situació que s’agreuja amb
el creixement... amb una fase de creixement econòmic, el que
demostra la rigidesa del model de finançament en relació amb
el cicle econòmic en matèria de càlcul de les entregues a
compte.

La recaptació líquida ha estat de 4.476 milions d’euros i
suposa un 98,6% dels drets reconeguts, davant els 4.085
milions, el 98,42%, l’any 2015.

En referència a l’estat d’execució pressupostària de les
despeses, aquesta ha pujat a 4.307 milions d’euros en
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obligacions reconegudes, um 94,14%, percentatge idèntic a
l’exercici 2015. 

La comparació de les dades dels exercicis 2015 i 2016
mostren que el pressupost executat s’incrementa en 188
milions d’euros respecte de l’exercici anterior, un 7,7% en
termes percentuals, bàsicament pels següents motius: per
l’augment en 132 milions d’euros del capítol 4 de
transferències corrents, en particular transferències a l’ib-
salut de 62 milions, i als ens locals de 62,5 milions. Caldria
destacar els 259,8 milions d’euros dirigits als consells
insulars, és a dir que l’aportació als consells insulars del 15 al
16 augmenta un 22%; i també s’ha de destacar l’increment en
els passius financers en 207 milions d’euros, que representa
un 41% més que en relació amb l’any 2015.

Pel que fa als pagaments realitzats, aquests han ascendit a
3.789 milions d’euros, un 88% dels crèdits ordenats, que
suposa que 518 milions d’euros no es van pagar l’exercici que
tocava sinó que es van derivar en el següent, si bé hauríem de
tenir en compte que aquesta xifra per a l’any 2015 era de 553
milions d’euros i el 2014 era de 690 milions d’euros. 

L’Administració de la comunitat autònoma presenta al
tancament de l’exercici i en termes pressupostaris, un
endeutament viu a llarg termini de 7.521 milions d’euros, amb
un increment del 8,1% respecte de l’exercici anterior, 6.955
milions d’euros; i un deute per operacions de tresoreria a curt
termini de 85 milions davant els 215 milions d’euros de l’any
2015. Les despeses financeres imputades patrimonialment van
pujar a 119 milions d’euros -açò serien els interessos-; l’any
anterior van ser de 96 milions, essent el cost financer mitjà de
les operacions de l’1,64%. D’altra banda l’import total dels
compromisos de despesa en càrrec a exercicis futurs s’han
reduït un 7,8% i ara se situa en 2.120 milions d’euros.

Pel que fa al resultat pressupostari, ha estat positiu en 206
milions d’euros davant els 114 de l’exercici 2015. La CAIB
inclou en el compte general el càlcul de romanent de
tresoreria ajustat, que és negatiu per import de 387 milions
d’euros; el 2015 va ser també negatiu en 594, i el 2014 ho va
ser en 723 milions d’euros. Val a dir que la comunitat
autònoma encara no ha donat de baixa 583 milions d’euros en
drets pendents de cobrament en concepte de deute històric, no
reconeguts per l’Estat, si bé estan provisionats. Aquesta és una
dada que he anat donant totes les vegades que hem presentat un
informe de la comunitat autònoma, i si bé estan provisionats
no s’han donat de baixa quan és relativament probable que no
s’arribin a cobrar mai. També cal tenir en compte que el
romanent no està ajustat pel que fa a 39 milions en bestretes
que han cobrat els consells insulars, i que sembla que
s’ajustarà només a partir de 2018 amb aquesta liquidació que
els comentava al principi.

Pel que fa a les entitats dependents de l’Administració
general de la comunitat autònoma, cal indicar que en aquest
apartat es presenten els quadres resum de les opinions i
excepcions contingudes en els respectius informes d’auditoria
financera i de compliment de legalitat contractades per la
Intervenció General i  realitzades als ens que conformen el

sector públic instrumental autonòmic. Atès que aquests
informes no han estat objecte de revisió per part de la
Sindicatura de Comptes no s’assumeixen com a pròpies les
opinions i excepcions que s’hi posen de manifest. Cal indicar
que tant les opinions financeres com les de legalitat són molt
similars a les de l’exercici anterior.

L’endeutament de les entitats dependents ascendeix a 989
milions d’euros i ha disminuït un 15% en relació amb
l’exercici 2015, quan la dada era de 1.163 milions d’euros.
Cal destacar també que ens darrers anys la comunitat
autònoma ha fet préstecs, uns 90 milions d’euros, a empreses
com l’IBAVI, SFM i ABAQUA, que és obvi que no tenen
capacitat de tornar, i fins i tot açò queda demostrat perquè la
mateixa comunitat autònoma, perquè aquestes empreses
puguin tornar crèdits els transfereix recursos anualment
perquè puguin fer front a les amortitzacions; és a dir, primer
els presta i després els fa una transferència per poder pagar
aquestes operacions amb ella mateixa.

En relació amb el cinquè apartat de l’informe referit, es
refereix al Servei de Salut de les Illes Balears, i d’igual forma
que a l’apartat d’administració general reflecteix l’opinió
d’auditoria. Aquest conclou que si bé es mantenen algunes de
les limitacions a l’abast i excepcions més significatives dels
darrers informes, la Sindicatura de Comptes expressa una
opinió favorable amb excepcions sobre els comptes anuals del
Servei de Salut de les Illes Balears corresponents a l’exercici
2016. Els incompliments en matèria de legalitat van lligats a
la reiteració i l’agreujament en els expedients de revisió
d’ofici, despesa realitzada sense partida pressupostària i sense
seguir els procediments pertinents per un valor de 283
milions d’euros, i a l’incompliment en matèria dels límits en
les retribucions del personal de l’ib-salut fixat per la
normativa bàsica estatal en un 1%, davant una quantitat
d’increment que és del 2%.

S’ha de recalcar també que és la primera vegada que la
Sindicatura de Comptes dóna una opinió favorable, tot i que
amb excepcions, des que la Sindicatura expressa la seva
opinió, havent rebutjat donar l’opinió de forma reiterada des
de l’any 2011. Açò no vol dir que s’hagin resolt totes les
incidències que marcam cada any sinó que n’hi ha algunes que
s’han resolt i açò fa que puguem donar opinió, tot i que amb
aquestes reserves.

L’informe al mateix temps incorpora com cada any les
objeccions més substancials dels informes de control
posteriors realitzats per la Intervenció General corresponent
a l’exercici fiscalitzat. Tot i que aquests anys ha millorat la
gestió de l’ib-salut, es posa de manifest a l’informe la
necessitat de continuar millorant els sistemes de gestió i del
control intern de l’ib-salut amb la finalitat d’obtenir una
garantia raonable sobre l’eficàcia del seu funcionament i sobre
la seva contribució a garantir la fiabilitat de l’informació
comptable, qüestió que difícilment es pot aconseguir si des
del Servei de Salut no es reforcen els recursos destinats a les
àrees de gestió.
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Pel que al pressupost inicial del Servei de Salut ascendeix
a 1.362 milions d’euros, cosa que suposa un increment del
5,6% sobre els crèdits inicials  a l’exercici anterior. Tot i
aquest increment significatiu, e ls  crèdits  inicials
s’incrementen a partir de generacions de crèdit, per un import
de 141 milions d’euros, per atendre, entre d’altres,
reconeixements de deute i insuficiència de crèdits inicials
dels capítols 1, 2 i 4, resultant així un crèdit definitiu de 1.504
milions d’euros, 1.468 a l’any 2015, és a dir, un 2,4% més.

Pel que fa a l’execució pressupostària ha estat quasi del
99,89% pel que fa als ingressos, amb uns drets reconeguts de
1.502 milions d’euros. 

Pel que fa a l’execució pressupostària de les despeses,
indicar que les obligacions reconegudes han estat de 1.483
milions davant dels 1.439 de l’any anterior.

D’altra banda, s’informa de l’existència de 62 milions
d’euros d’obligacions meritades a l’exercici i no imputades al
pressupost, mentre que al 2015 aquesta quantia era de 109
milions d’euros. 

Aquestes xifres posen de manifest la imperiosa necessitat
no només d’ajustar els ingressos de l’ib-salut per cobrir les
despeses d’altres exercicis, sinó també d’ajustar la despesa a
la capacitat real de finançament de la comunitat autònoma,
perquè és evident que l’evolució del pressupost de l’ib-salut
a la llarga pot suposar una pressió insostenible al pressupost
destinat a partides que cobreixen les altres competències de
la comunitat autònoma.

El Servei de Salut presenta al tancament de l’any 2016 un
endeutament viu de 47,6 milions d’euros sense tenir en
compte, és clar, les obres de Can Misses, Son Espases i una
desena de centres d’atenció primària. 

D’altra banda, l’import total dels compromisos de despesa
amb càrrec a exercicis futurs disminueix lleugerament
respecte del 2015 i se situa en 1.989 milions d’euros, dels
quals 1.767 corresponen a despeses futures inherents als
contractes de concessió d’obra pública i a col·laboracions
publicoprivades. Vull destacar també el fet que a finals de
l’any 2016 l’ib-salut tenia 316 milions d’euros pendents de
cobrament de la comunitat autònoma, 255 el 2015.

Finalment, indicar que l’ib-salut ha tengut un resultat
pressupostari positiu a l’exercici 2016 per valor de 18 milions
d’euros, 15 a l’any 2015, i un romanent de tresoreria ajustat
positiu per un import de 118 milions d’euros, mentre que a
l’any 2015 va ser de 100 milions d’euros.

Per acabar, respecte del sisè apartat, que correspon a
l’Agència Tributària de les Illes Balears, l’informe recull
l’opinió d’auditoria i aquesta conclou que tot i haver-hi 8
excepcions els comptes anuals de l’ATIB, a 31 de desembre
de 2016, presenten, en general, la informació de cost amb els
principis comptables i amb la normativa legal que li és
d’aplicació. Apareix també a l’opinió un paràgraf d’èmfasi que
recull el fet que, per primera vegada i responent a les

recomanacions d’altres exercicis de la Sindicatura de
Comptes, els estats d’ingressos i despeses recullen els
derivats pel servei de recaptació a altres ens amb conveni amb
l’Agència Tributària de les Illes Balears.

El pressupost inicial per a l’exercici 2016 ascendeix a 9,2
milions d’euros, la qual cosa suposa un increment de l’1,5%
respecte de l’exercici anterior. 

Pel que al pressupost definitiu, aquest va ser de 9,4
milions davant de 9,3 milions d’euros l’any 2015.

Pel que fa a l’execució pressupostària, aquesta va ser del
93% pel que fa als ingressos i del 94% pel que es refereix a
les despeses. 

El resultat pressupostari està en negatiu en 330.000 euros
mentre que el 2015 va ser positiu en 793.000 euros. I el
romanent de tresoreria també és positiu en 5,2 milions
d’euros, 5,6 a l’any 2015.

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

Amb açò acabaria aquesta presentació i si hi ha cap dubte
el resoldré posteriorment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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, alguns 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. Globalment, per tant, si no hi ha
oposició per part dels portaveus.

Per tant, passam al 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, senyores i senyors diputats.
Volem donar avui la benvinguda als síndics de la Sindicatura de
Comptes, valgui la redundància, i, bé, en certa manera, doncs,
felicitar-los per aquest esforç de síntesi, perquè pràcticament
en una hora s’han resumit cinc informes, la qual cosa té el seu
mèrit i, per tant, no li volem llevar aquest mèrit. 
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Dic açò perquè jo faré menció a algunes qüestions que
s’han parlat aquí i que també surten als informes i m’agradaria
fer referència, primer de tot, a l’informe 149/2018. Abans de
res m’agradaria, i crec que no és fútil, crec que és important
que sàpiguen a la Sindicatura que des del Partit Popular
valoram moltíssim la seva labor fiscalitzadora i li donam tot
el nostre suport; dic açò perquè dia 20 de novembre de 2018,
en aquesta mateixa comissió, hi va haver dues persones que es
varen abstenir a una proposta que anava en aquest sentit. No
entenem aquesta abstenció a donar suport a la Sindicatura de
Comptes perquè exerceixi aquesta labor fiscalitzadora; es
varen abstenir. I hi va haver altres punts, als quals després
farem referència, que també van sorprendre enormement.

M’agradaria fer referència a aquest informe, el 149/2018,
de subvencions i contractes..., -no, el 149 no, perdó-, el
cent..., no, sí, sí, sí el 148, eh!, que és subvencions i contractes
dels Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera. Hem escoltat amb molt d’interès el Sr. Salvà i
d’algunes de les qüestions que ell ens planteja i les
recomanacions que fa, i algunes puntualitzacions que fa a
determinats contractes i a determinades subvencions, doncs,
certament ens preocupa moltíssim la manera com funcionen
determinats consells insulars. 

Especialment m’agradaria fer referència al Consell Insular
de Formentera. Certament el Consell Insular de Formentera,
com la resta de consells, no compleix amb moltes de les
recomanacions que fa la Sindicatura de Comptes, però a
diferència de la resta de consells, que tot i que no compleixin
amb aquestes indicacions sí que fan esforços per intentar
complir-les, és cert que el Consell Insular de Formentera
podríem dir que es va rebel·lar contra les indicacions i les
recomanacions que fa la Sindicatura de Comptes; i  davant
d’aquest informe, el 148/2018, va dir que no volia complir les
indicacions i les recomanacions que feia la Sindicatura de
Comptes. A nosaltres ens va semblar una posició greu i
m’agradaria que ara poguessin comentar els síndics
exactament què va passar amb aquesta qüestió, perquè ens va
sorprendre moltíssim que des d’una institució insular es negui
la legitimitat de la Sindicatura de Comptes a poder demanar o
a poder recomanar determinades qüestions comptables legals
perquè facin cas i perquè es pugui a poc a poc anar encaminant
aquella comptabilitat, aquells comptes al que marca la llei.

Ens va sorprendre moltíssim i nosaltres vam fer una
proposició no de llei, vam fer una proposició no de llei, ja dic,
dia 20 de novembre de 2018, i entre els punts que nosaltres
vàrem considerar adequats per debatre, un d’aquests demanava
que el Consell Insular de Formentera prengués les mesures
adequades per adaptar la seva política de subvencions i de
contractacions a les recomanacions que marcava la Sindicatura
de Comptes. Una qüestió òbvia, a la Comissió d’Hisenda, que
és allà on vénen vostès a explicar els seus informes, on moltes
vegades aquí hem votat a favor de què se segueixin les
recomanacions i instar les entitats implicades a complir
aquestes recomanacions i intentar adaptar les seves polítiques
en el cas de subvencions i contractació al que marca la
Sindicatura de Comptes, doncs mirin, aquesta proposta, tan
senzilla, va rebre 4 vots a favor, i 6 en contra i 2 abstencions...,

no 4 vots a favor i 7 en contra; és a dir, els grups que donen
suport al Govern van dir que, en aquest cas el Consell Insular
de Formentera no fes cas de les seves recomanacions, que no
importava. A mi em sembla greu el que va passar en aquesta
comissió dia 20 de novembre.

Però seguim, seguim. Hi ha un altre segon punt on es deia
Consell Insular de Formentera en una qüestió molt concreta,
vostè ha de complir açò que és el que marcava i era una
recomanació que feia la Sindicatura de Comptes, és a dir, vam
remarcar una recomanació en concret. Sap quina va ser la
votació? Idò també, 4 a favor i 7 en contra. És a dir, els grups
que donen suport al Govern van votar en contra que el Consell
de Formentera faci cas a la Sindicatura de Comptes. Increïble!
Jo no me’n podia avenir que pogués passar açò en aquesta
Comissió d’Hisenda, que sempre havíem defensat la seva
labor, però que els grups que donen suport al Govern, sembla
que la seva labor no els interessa com a massa. 

I evidentment hi havia un altre punt que vam demanar que
la Comissió d’Hisenda rebutgés l’actitud prepotent de
rebel·lia del Consell Insular de Formentera, que havia decidit
per si mateix no fer cas del que deia la Sindicatura de
Comptes, i sap quina va ser la votació? 4 vots a favor i 7 en
contra; és a dir, que el Consell de Formentera faci el que
vulgui, ciudad sin ley, no passa res! Allà a Formentera, és a
dir, viuen amb una altra dinàmica. La resta d’illes intentam
complir el que marca la llei i  a Formentera, si no
acompleixen, no passa res, per què? Perquè els partits
d’esquerra així ho han decidit. Volien açò.

M’agradaria saber la seva opinió davant d’aquest fet que em
va semblar realment sorprenent, sorprenent. En qualsevol cas,
ja dic, aquest informe és demolidor en el cas del Consell
Insular de Formentera, és demolidor; és demolidor amb els
altres consells també, però en el cas concret del Consell
Insular de Formentera es demostra que allà fan el que volen,
que allà... és a dir, tant els és el que digui la Sindicatura, el que
digui un jutge, ells fan el que els  interessa fer, ells fan la
política de subvencions i de contractació que volen fer, sense
cap tipus de control i que ningú no gosi dir-los què han de fer.
I tenen els partits que donen suport al Govern, e ls partits
d’esquerres, que açò ja els va bé.

M’agradaria un poc saber la seva opinió  sobre aquesta
qüestió.

Un altre tema que vostè també ha comentat, fa referència
a l’informe 151, de l’informe 151 m’agradaria fer referència
a dues qüestions. Una primera qüestió és quan parla que
l’Advocacia de la CAIB, segons la informació que ha tramès
l’Advocacia de la CAIB, diu que hi ha risc de litigis pendents
de sentència ferma, en concepte de responsabilitat
patrimonial, i d’altres almenys de 376 milions d’euros, açò era
el 2016, ja han caigut 140 i busques de milions. A nosaltres
ens agradaria saber..., és clar, aquí, la nostra opinió és que a
determinades èpoques es van fer determinades legislacions
que van afectar i van perjudicar determinades persones que ara
evidentment reclamen una indemnització i que ara van caient
sentències una darrera l’altra. És a dir, els capricis  de
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determinats governs, especialment governs d’esquerres, ens
han dut a aquesta situació..., que no parlam de xifres petites,
aquí parlam de 376 milions, ja en tenim 140 i busques ja
segurs, 140 i busques que han implicat que ens haguem d’haver
endeutat en 133 milions d’euros, que és poca broma açò. Però
com que no paguen ells, com que el que va decidir fer aquella
llei no ho ha de pagar, aquí no passa res. Aquesta és la situació
que tenim i parlam de 376 milions d’euros.

I evidentment després açò confirma, la Sindicatura
confirma el que nosaltres sempre hem dit, que el fons de
contingència, en aquest cas a l’any 2016 era de 3.870.000
euros, era una xifra molt poc significativa en comparació amb
el volum total d’ampliacions i incorporacions de l’exercici, 19
milions per una banda... Nosaltres sempre hem dit que el fons
de contingència havia d’estar ben dotat, la Llei de finances
preveia una quantitat concreta, un percentatge concret sobre
el conjunt de la despesa, i aquests senyors ho van voler
canviar, ho van voler reduir a la meitat. I ara tenim un fons de
contingència que no pot servir per al que estava destinat. I aquí
vostès també m’ho confirmen i, per tant, també m’agradaria
saber la seva opinió.

I una altra qüestió, el tema de les bestretes. Les bestretes
és una altre sainet d’aquest Govern, aquí ens parla que les
bestretes no estan ben comptabilitzades, que s’havien de
considerar despesa pressupostària i no s’hi han considerat. A
mi m’agradaria saber quina opinió té i què hem de fer, o què ha
de fer el Govern, perquè en aquests moments tenim, per una
banda, el Govern ha presentat tres liquidacions, una proposta
de liquidació al Consell de Menorca, al de Mallorca, al
d’Eivissa. Al de Mallorca, contra tot pronòstic, en contra dels
interessos que hauria de defensar, els dels mallorquins, firma
que ja li va bé, amb una pèrdua de 20 i busques de milions
d’euros. El Consell d’Eivissa, que estam pendents que no
saben què han de fer. I el de Menorca que va a tribunals.

A mi m’agradaria saber com quedarà açò, com ha
d’evolucionar, què ha de passar, què ha de fer el Govern amb
aquesta qüestió? Una qüestió que record que vam aprovar en
el Ple del Parlament que a final d’any passat hi hauria una
liquidació i un calendari de pagaments, de moment només hi
ha el de Mallorca, a Eivissa ni a Menorca ni hi ha calendari, ni
liquidació aprovada, ni res de res. És a dir, és una altra
incompliment per part dels partits que donen suport al Govern
i del Govern.

I una altra qüestió, ja per acabar, a què m’agradaria fer
referència, és el que deia vostè del 2016, que, efectivament,
el Govern va complir l’objectiu de dèficit, va complir la regla
de despesa, va complir l’objectiu d’endeutament, però vostè
ho ha dit molt bé: a costa de què? No, a costa no, gràcies a
què? A un increment fortíssim dels ingressos per imposts i pel
finançament, si no ho he entès malament, de 600 milions
d’euros més que corresponien al 2014. És a dir, en certa
manera s’han complit els objectius per l’herència que li va
deixar el Partit Popular a l’any 2014, pel creixement
econòmic que es va produir a l’any 2014. Evidentment, si no
haguéssim tingut aquests 600 milions d’euros ja no parlaríem

ni d’objectiu de dèficit, ni de regla de despesa, ni de deute, ni
res. 

Per tant, és a dir, nosaltres estam contents, estam satisfets
que a l’any 2016 s’hagi liquidat acomplint tots els objectius de
dèficit, regla de despesa, de deute, etc. Estam contents que el
2017 encara serà un any millor, i n’estam molt satisfets. Però
açò i açò ho ha dit la presidenta Armengol i ho ha dit la Sra.
Cladera, açò ho han fet en contra dels seus principis. És a dir,
si han fet açò no és perquè ho volien fer, és a dir, hem tingut
aquests resultats perquè des de Madrid el ministre Montoro
els ha obligat a complir açò, perquè ells, aquest Govern no ho
volia fer, però no és que ho digui jo, és que ho diu la Sra.
Armengol, ells no volien complir amb açò, ells no volien
complir l’objectiu de dèficit, de fet, i n’estic convençut,
perquè vostè ho deia, s’ha complit l’objectiu de dèficit de
forma folgada, però la Sra. Armengol ho hagués exhaurit tot,
segur que va renyar la Sra. Cladera per no haver gastat fins al
límit que li permetia la llei perquè, és clar, aquests doblers de
dèficit menys que ha tingut són doblers que s’haguessin pogut
dedicar a fer escoles, a fer hospitals..., és clar, però
efectivament, és a dir, el Sr. Montoro, gràcies al Sr. Montoro,
ha permès poder tenir aquestes xifres.

I el que no em val és que ens surti el Sr. Alcover un dia i
tot orgullós digui: “no, no, hem complit amb l’objectiu de
dèficit, hem complit amb la regla de despesa, hem complit
amb el deute” i el capvespre, el mateix dia, el matí diu una
cosa i el capvespre diu: “estam en contra de la regla de
despesa, estam en contra de l’objectiu de dèficit, estam en
contra que ens obliguin a...”. Bé, Sr. Alcover, com quedam? És
a dir, si estam en contra d’açò hem d’estar en contra dels
resultats i, si no, idò...

En qualsevol cas, Sr. President, ja veig que em mira amb
mala cara, per tant, ho deixarem aquí, i bé, aquestes qüestions
que he plantejat a veure si ens ho poden aclarir o fer algun
comentari sobre aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Els record una altra vegada que el debat és amb
els síndics i no entre vostès, gràcies. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David
Martínez, per un temps de quinze minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, bones tardes diputats , diputades.
Vull agrair l’assistència del Sr. Rosselló, el síndic major, dels
síndics Sr. Salvá i Sr. Toll-Messía i de la secretària general
Sra. Crespí, moltes gràcies per les seves intervencions i
m’afegeix als  agraïments i a la felicitació que ha fet el Sr.
Camps de la capacitat de síntesi per fer una exposició de cinc
informes molt extensos, amb moltíssima d’informació i que
s’han d’analitzar en un temps... que es requereix un temps molt
importat i que s’ha fet un esforç important per fer un resum
molt... molt ben concret i ben exposat.
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No entrarem a valorar la intervenció que ha fet el Sr.
Camps demagògica, on deia que si havíem votat una PNL que
va presentar el PP sobre una qüestió del Consell de
Formentera i al seu moment es va debatre, debatem una altra
qüestió, en el seu moment es va votar i, bé, cada grup va
exposar les seves raons a l’hora de votar la seva proposta i no
va sortir, bé, a vegades s’aproven i de vegades no.

I sí que volíem comentar de manera genèrica algunes
qüestions per a la reflexió i si es pot obrir un petit  debat
estaria bé i al finalitzar una petita... demanaríem una petita
opinió.

Segons el que s’ha explicat s’han detectat una sèrie de
deficiències en l’administració pública, s’ha parlat de
l’administració local, ajuntaments, de les entitats locals, de
l’any 2016 i són..., normalment solen ser recomanacions i
solen ser deficiències que es van arrossegant any rere any i no
sé si és a causa... o bé, podríem pensar que podria ser a causa
d’una manca de recursos humans dins dels ajuntaments i dins
les entitats a l’hora de treballar i de fer els comptes públics i
de la capacitat que s’ha de tenir dins de les administracions,
perquè cada vegada és més exigent, el tema de fer un
seguiment dels contractes, dels convenis, de les subvencions,
hi ha una normativa a aplicar... 

És cert que hi ha entitats que encara estan retardats a l’hora
d’aplicar la normativa vigent, sobretot la Llei general de
subvencions i altres lleis, i no sabem..., o pot ser que la raó,
una de les possibles raons sigui aquesta manca de personal a
les administracions per fer aquest seguiment perquè es pugui
fer la feina com toca fer-se. I volem afegir que sí que estem
d’acord que la feina que fa a la Sindicatura de Comptes és molt
important a l’hora de fer aquest control, aquest seguiment i
sobretot aquestes recomanacions que tant de bo fossin
d’obligat compliment, són recomanacions, i  les
administracions, idò, fan el que podem dins de la seva
estructura, de la capacitat que té i dels funcionaris que té.

I ja entrem en aquesta petició d’opinió dels síndics sobre
si es fa un seguiment, una evolució de si els tipus
d’incidències es van repetint any rere any, si van disminuint
algunes incidències i si es va detectant si hi ha millores, si
s’ha comentat per damunt, bé, tampoc no volem... una simple
opinió sobre si això es detecta, que es fan millores, perquè
sabem que l’administració pública està com està i necessita
d’uns recursos que de vegades no es tenen. I aquesta seria un
poc l’opinió que els demanem, si es detecta aquesta millora de
deficiències o de recomanacions que van fent les diferents
entitats, el Govern balear, consells, de manera genèrica... un
poc generalment, com a una opinió, si es detecta.

Quant al tema de recomanacions, sí que és cert que s’estan
fent... s’ha recomanat fer... que s’analitzi la racionalització
organitzativa que s’ha detectat que a les entitats, als
ajuntaments, als consells... falta aquesta organització o podria
millorar. I d’entre les recomanacions que es donen hi ha el
tema que sigui una prestació coordinada entre els diferents
municipis que estiguin limítrofs entre ells, no?, perquè de
vegades són petits municipis que no tenen suficients recursos

i aquesta prestació coordinada podria millorar els seus... el
seu funcionament a l’hora de complir les recomanacions que
es fan des de la Sindicatura de Comptes.

I també volíem comentar breument la qüestió de les
bestretes, que és cert que des del Partit Popular s’insisteix dia
rere dia sobre aquest tema i sí que creiem des del nostre grup
que es necessita una solució, com no, dins de la Sindicatura de
Comptes s’ha detectat que hi ha un problema, hi ha una sèrie
de dubtes a l’hora de fer els càlculs de... per a aquest
finançament insular, i el que sí que creiem que s’hauria de fer
aviat o dins de la capacitat que es pugui des del Govern és tenir
en compte aquestes recomanacions que es fan des de la
Sindicatura de Comptes, des d’aquí ho demanem.

I una de les coses que ja es varen comentar en el
Parlament, al Ple es va debatre una proposició en relació amb
el fet que no pot suposar en cap cas als consells, en aquest cas,
una disminució dels recursos que ja han obtingut. És un tema
que crec que és de sentit comú, però bé, està bé que des de la
Sindicatura de Comptes també s’hagi dit aquesta recomanació
i que entre tots es pugui complir i també ha de complir el que
es comenta respecte als principis d’autonomia financera dels
consells i d’insuficiència financera i solidaritat. 

Nosaltres creiem que, tenint en compte aquests punts i
aquests criteris que són de sentit comú, es pot arribar a una
solució per a la qüestió de les bestretes i crec que seria
important per als consells insulars per millorar el seu
finançament.

I ja per concloure, també volíem demanar l’opinió dels
síndics quant a l’eficiència i a la racionalitat en la despesa
pública a nivell molt genèric d’opinió, quant a quins aspectes
prioritaris es veuen des de la Sindicatura o des dels síndics,
quins aspectes prioritaris per millorar aquesta eficiència i
racionalitat de la depesa pública. S’ha explicat breument que
hi ha un problema a l’hora de fer justificacions de
subvencions, a l’hora de fer contractes, hi ha diferents temes
molt diferents cadascun i dins d’aquestes deficiències que
s’han trobat a les diferents administracions, quines són les que
més prioritat podrien tenir per a millorar aquesta eficiència a
les administracions públiques. Sé que hi ha moltíssims tipus
de deficiències, algunes són més importants que d’altres, i (...)
des de..., per on començar per dir-me uns ajuntaments que
tenguin unes deficiències concretes, per on començarà a
l’hora de millorar.

Està clar que no es pot fer tot de cop, perquè és cert que hi
ha una mancança de recursos, però sí per on es veu des de la
Sindicatura que es podrien enfocar els esforços a l’hora de
millorar aquestes deficiències que s’han detectat.

Açò seria tot, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Biel Barceló, per un temps de
quinze minuts.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc moltes
gràcies als síndics de comptes i a la secretària general per
comparèixer avui a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del
Parlament, per retre compte d’aquests cinc informes, el
primer dels quals es refereix a la Memòria anual i a la
liquidació de pressuposts del 2017 de la Sindicatura de
Comptes.

Jo  m’afegiria a la importància que té l’informe sobre
l’endeutament de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
crec que és un document molt important, és un dels informes
destacats, com comentava el Sr. Rosselló, de 2017, que es va
fer efectivament a petició del Parlament, i crec que ens dóna
una foto de l’endeutament de la comunitat autònoma, com
deia, molt útil i que ens ha servit.

En relació amb la resta d’informes, en relació amb
l’informe de subvencions i contractes dels consells insulars
de 2015 -ara justament el Sr. Camps no hi és- s’ha centrat
sobretot en el cas de Formentera. Crec que efectivament, i ell
mateix ha dit que és un informe demolidor per a to ts  e ls
consells insulars; en tot cas sobta que un grup parlamentari, en
aquest cas el majoritari de l’oposició, es fixi en el cas de
Formentera, ha parlat fins i tot d’actitud de rebel·lia; estic
convençut i així ho he parlat amb els responsables del govern
del Consell de Formentera i en cap dels casos no hi ha cap
actitud de rebel·lia, i, com deia, sí que sobta que es fixi en
aquest informe del cas de Formentera i no en la resta de
consells insulars, on efectivament la Sindicatura de Comptes
ha detectat tota una sèrie de qüestions. Ho dic perquè la meitat
de la gestió de 2015 correspon al Grup Popular, la meitat de
la gestió; per tant totes aquestes recomanacions que es fan,
etc., corresponen a la gestió del Partit Popular.

En tot cas el mateix podríem dir en el cas de l’informe de
contractes, subvencions i convenis de l’Ajuntament de Palma
de 2014; aquest cas ja correspon íntegrament a la gestió del
Partit Popular tot el que es detalla de les problemàtiques que
té.

En qualsevol dels casos, tant d’un informe, el de 2015
referit a subvencions i contractes dels consells insulars, com
del segon informe, referit a l’Ajuntament de Palma,
subvencions, contractes i  convenis de 2014, hem de dir,
primer, que ja ha passat una sèrie d’anys, però en aquell
moment és vera que s’ha detectat tota una sèrie de
problemàtiques, i evidentment el que nosaltres desitjam i
voldríem és que als informes posteriors, 2016, 2017, etc., que
ja aniran veient en tot cas els diputats i les diputades de la
pròxima legislatura, es vegi com ha anat evolucionant aquesta
qüestió i com efectivament consells insulars i Ajuntament de
Palma han anat rectificant algunes d’aquestes qüestions, si no
totes bona part d’elles. Entenc que en el cas de Formentera hi
havia una problemàtica que ells exposaven referida a les
subvencions nominatives per la mida petita, en què és
pràcticament difícil la concurrència en molts de casos en el
cas de Formentera, tant per a les subvencions com per als
contractes, i en aquest sentit és en el qual ells manifestaven la

dificultat per, diguem, dur a terme determinades actuacions
que es recomanen als informes de la Sindicatura de Comptes. 

De totes maneres vull reiterar que ens pareix bé que es
fixin molt per part del Grup Popular en el cas de Formentera,
però l’informe de tots els consells insulars té a dir, i la meitat
d’aquesta gestió de 2015 els correspon a vostès, senyors del
Partit Popular; i la de l’Ajuntament de Palma de 2014,
íntegrament.

Quant als comptes generals de les entitats locals de 2016,
aquest ja és més recent, i el mateix que he dit abans, esperam
que les entitats locals vagin fent cas de les qüestions que s’han
detectat per part de la Sindicatura de Comptes. 

I finalment ja, pel que fa al compte general de la comunitat
autònoma de 2016, efectivament, sense entrar de qui és mèrit,
el que està clar és que hi ha tota una sèrie de qüestions que han
anat millorant, s’ha estabilitzat l’endeutament, s’acompleix la
regla de despesa, la regla de dèficit, etc., una sèrie  de
qüestions importants, però que manifesten dues qüestions per
a mi fonamentals: una, el problema del finançament;
compartesc el problema del finançament, ja no només com es
fa la liquidació de finançament anual, que efectivament crea
uns desajustos; rebre el 2016 allò de 2014 és un problema per
a l’administració que governi en el seu moment, és evident que
sí, però no només per la liquidació sinó fins i tot per com es
fa en general aquest sistema de finançament, com es du a
terme, i el problema és que ni el Govern d’Espanya del Sr.
Montoro ni el Govern d’Espanya de la Sra. Montero no s’han
plantejat canviar aquest sistema de finançament. A part que,
vistes les perspectives i vists els antecedents, potser val més
que ens quedem com estam, perquè no em fio gens de com
podria evolucionar tenint en compte com sempre, lògicament,
que el lobby andalús extremeny sempre ens acaba perjudicant.

Quant al tema dels comptes del Servei de Salut de les Illes
Balears, manifestam efectivament que segueixen encara el
2016 sense ser perfectes com haurien de ser, i segueixen
encara arrossegant tota una sèrie de qüestions del passat, però
hi ha hagut un canvi, hi ha hagut una sèrie de qüestions que
s’han millorat, una sèrie de qüestions, i evidentment no són
aquells informes demolidors que vàrem veure en el passat
d’anteriors gestions del Servei de Salut de les Illes Balears.
Per tant en aquest sentit crec que és important destacar-ho.

I finalment també, del compte de la comunitat autònoma,
jo no accept que es digui que ara s’estan pagant capricis.
Primer de tot, qualsevol qüestió que sigui protegir, protegir
territori, crec que... és important, s’ha de tenir en compte. Vull
recordar que és una llei la de 2008 que no va tenir vots en
contra, i fins i tot algun grup dels que ara es queixen en aquell
moment proposava que es protegís més, fins i tot amb
pancartes; aquells que sempre han criticat les pancartes, amb
pancartes -Sr. Camps, sí, els seus amb pancartes- per demanar
que es protegís més. Per tant és una qüestió que vàrem
assumir tots, que s’havia d’haver fet en el seu moment d’una
altra manera però no es va fer, i per tant en un moment donat
algú ho havia d’arreglar, i el 2008 es va arreglar, i també en
aquest cas sí que és vera que és una qüestió en la qual no era
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previsible i no s’hi comptava, que és un canvi de criteri del
Tribunal Suprem a l’hora de calcular les indemnitzacions, ha
provocat aquesta situació. En qualsevol cas s’ha de fer front a
aquesta situació, i s’hi està fent front.

Res més per la meva banda. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Correspondria ara intervenir el Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i el Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, però atesa l’absència dels
seus portaveus i representants, té la paraula, pel Grup
Parlamentari Mixt, l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay, per un
temps de quinze minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Per un temps de...? Quinze minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Quinze minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No, no, em bastarà molt manco. És que he sentit cinc i això
em preocupava una mica.

Bé, abans de res benvinguts, com de costum, síndics,
secretària general, i moltes gràcies també per la feina feta i,
en fi, en aquest cas, a més, voluminosa i més que altres
vegades, m’imagín que també l’abstinència d’aquesta comissió
durant aquests darrers temps també ha dut una certa
acumulació de presentació d’informes i de memòries.

Jo, més que referir-me a qüestions d’ordre general que ja
vénen d’enrere i que sempre més o manco hem anat o jo he
anat repetint, sorprenent-me de la constant amb què es
produïen determinades irregularitats, el que volia fer avui, i
evidentment tampoc no entraré ara en qui governava aquell any
o aquell altre, és igual als efectes realment del que aquí estam
intentant comentar i debatre, sí que m’interessaria fer una
sèrie  de preguntes una mica concretes sobre algunes coses
que m’han cridat l’atenció dels diferents informes.

Primer, en relació amb la memòria, hi ha una cosa que és
una curiositat, realment: la part referida a la formació del
personal; m’agradaria saber si hi ha alguna àrea formativa
concreta que consideri la Sindicatura que s’ha de potenciar per
damunt d’unes altres a l’hora, evidentment, de fer aquesta, per
dir-ho així, aquesta formació continuada de què parla
l’informe.

Respecte dels consells insulars, als informes dels consells
insulars, tinc un parell de preguntes en relació amb..., bé, en
tendria moltes en relació amb l’informe de Formentera, però
ja repetiríem també coses antigues i crec que no ho paga. En
relació amb el Consell de Mallorca, a la pàgina 22, en concret,
de l’informe, es parla d’unes deficiències en els expedients 2

i 3 de l’administració general, deficiències en la motivació
que fonamenta l’exclusió dels principis de publicitat i
concurrència, en una determinada activitat subvencionada. Bé,
m’agradaria saber quines són aquestes deficiències, si són
deficiències de forma, substancials, tenir una mica més
d’informació sobre això.

I també hi ha a la mateixa pàgina un expedient de l’IMAS,
on també la justificació, el retret és la forma de tramitació de
la subvenció, que no ha permès a la Sindicatura comprovar que
l’entitat hagi concedit les ajudes d’acord amb els principis
d’igualtat i de no discriminació. M’agradaria saber també una
mica més en què consisteixen aquestes deficiències.

Respecte de l’informe referit a l’Ajuntament de Palma de
l’any 2014, per tant, ja prou antic, hi ha entre els múltiples
retrets, n’hi ha un que té a veure amb el pagament de lloguers,
atorgats de manera directa sense concurrència en les
subvencions, sembla que en aquest cas també hi ha una falta de
documentació . M’agradaria saber quina és la documentació
que va presentar en el seu moment el Patronal Municipal de
l’Habitatge.

I respecte del Compte general de la comunitat autònoma,
tinc dues preguntes que en realitat és la mateixa i que tenen a
veure, una és referida al compliment de les retribucions de
personal, i l’altra a la part de pressupost consolidat, allà on
sempre hi ha una falta d’informació respecte del sector públic
instrumental, que tant en un cas com en l’altre la informació
que havia de tramitar no l’ha tramitada. Llavors, parlam de
l’any 2016, per tant, són relativament a prop ja en el temps, i
bé, em sorprenen aquest tipus de mancances i m’agradaria
saber si evidentment són habituals, si obeeixen a una
determinada dificultat, si és així, a quina dificultat realment
poden obeir, perquè la resta diguem d’organismes, CAIB,
Servei de Salut i Agència Tributària hagin complit la
presentació de la informació, mentre que en el cas dels ens
del sector públic instrumental això no hagi estat així.

I ja està, res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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. Voldria afegir les paraules de
benvinguda als síndics una altra vegada en aquesta comissió,
avui tenim un ordre del dia una mica espès, però al final es van
acumulant els informes i s’han de treure.

El Partit Popular ha dedicat devers cinc minuts a parlar
d’una PNL que havia presentat sobre el Consell Insular de
Formentera, perquè a l’informe de l’any 2015, l’informe de la
Sindicatura pel que fa a subvencions, és aquest que avui han
exposat, no emetien opinió i, per tant, era desfavorable
l’opinió sobre les subvencions de Formentera, i ha fet una
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gran... absoluta crítica sobre el vot contrari de la resta de
partits. En fi, jo  només faria una reflexió, saben quantes
vegades l’ib-salut amb la gestió íntegra del Partit Popular va
rebre un informe favorable de la Sindicatura? Cap.

Sap quantes PNL va presentar el Sr. Camps criticant
absolutament la gestió de l’ib-salut perquè havia emès un
informe desfavorable de la Sindicatura? Cap, evidentment cap,
tal vegada és perquè el Consell de Formentera és molt més
important del que ho pugui ser l’ib-salut. Però jo diria que,
almanco per recursos, hi ha un 1 per 1000 de diferència.

Ell havia basat tota la PNL en unes suposades
manifestacions del Consell Insular de Formentera que jo, a dia
d’avui, encara desconec, allà on semblava que deien que
passaven olímpicament de les recomanacions de la Sindicatura
i directament no les farien cas. Jo no les he sentides, ni les he
llegides, no vull dir que qualcú no ho hagi dit això, dic que jo,
senzillament, no ho he sentit mai. 

Però en fi, si fos així evidentment seria criticable, no ho
discutesc, però quan hi ha una esmena, una incidència, o
directament un informe desfavorable per part de la
Sindicatura, més o manco hi ha un parell de vies: una, si no és
molt crítica, pot ser una disparitat de criteri i que
l’administració no li faci cas, això pot passar, podria passar, i
no té perquè ser negatiu, no em referesc al cas d’un informe
negatiu, em referesc a qualque tipus d’incidència. Si l’informe
és negatiu pot ser suficientment greu com perquè,
evidentment, i aquí hi ha la Llei de la Sindicatura, vostès tenen
l’obligació d’anar al Tribunal de Comptes, crec, és una
pregunta. Per tant, si vostès l’envien al Tribunal de Comptes la
investigació segueix, aquí el Parlament poc fer poca cosa,
podem instar el que es vulgui, però escolti, aquí les nostres
competències s’aturen fins aquí.

Per això deia d’insistir, instar i  demés és, miri, fum de
formatjades que diuen vostès, però al final els que han de dir
són la Sindicatura i, per extensió, el Tribunal de Comptes. I
evidentment també m’agradaria saber si el Tribunal de
Comptes s’ha manifestat o ha obert diligències respecte de
l’informe pel que fa al Consell de Formentera, que no ho sé,
però ho deman, perquè evidentment segueix essent greu el fet
que la Sindicatura no emeti opinió sobre les subvencions del
Consell de Formentera, no vull minimitzar l’impacte de la no
emissió d’informe per part de la Sindicatura, és greu.

També és vera que m’he llegit les al·legacions per part de
Formentera i poden tenir un cert sentit i, per tant, ja sé que
vostès les han estudiades i conseqüentment en base a aquestes
al·legacions també han fet l’informe definitiu, això ja ho sé.
Però jo podria entendre que el que diu, si realment només
tenen una confraria de pescadors, és absurd treure
concurrència si vol subvencionar l’activitat de pesca, perquè
només n’hi ha una. És a dir, s i  aquest és el problema
m’agradaria saber-ho, perquè evidentment no parlam de la
mateixa no emissió de l’informe o l’informe desfavorable
d’una entitat pública, com pugui ser l’ib-salut, que, ho hem vist
aquí altres vegades, i jo he estat ben alerta a criticar molt l’ib-
salut, perquè sé el que hi ha, i aquí no me treuran cap acta on

jo hagi criticat l’informe desfavorable de l’ib-salut, crec que
també quan governava el PP que devia fer el que podia, però,
evidentment, no deixa de tenir la seva gravetat. I evidentment
l’ib-salut, el Servei de Salut té unes connotacions diferents. Jo
en temes de salut es permeten certes pràctiques, si han de
salvar qualcú, escolti els papers són secundaris, no sé com dir-
ho. Però en fi, no he estat jo qui ho hagi criticat.

De la resta d’informes, de l’Ajuntament de Palma
m’agradaria que fessin una mica d’anàlisi si volen, sobre la
subvenció a s’Escorxador, perquè és una subvenció que quan...,
jo a l’anterior legislatura era regidor de l’Ajuntament de
Palma, i era una subvenció que nosaltres vàrem criticar molt
perquè la trobàvem absolutament irregular, perquè
col·lisionava, entre altres coses, amb les competències que
pogués tenir el mateix Ajuntament de Palma i, a més, era
directament i a una empresa privada, és a dir, ens xocava molt.
Per tant, com que crec recordar que una anterior ja l’havíem
criticada prou, voldria insistir una mica per aquest camí.

A les entitats locals he entès que a dia d’avui només un
ajuntament i petit, crec que era Puigpunyent que han dit,
encara no havia retut els comptes. Home, que el fet que un
ajuntament no hagi retut els comptes no és una bona notícia,
però si ho comparam amb l’evolució anterior de les entitats
locals quan fa uns anys dèiem que desenes d’ajuntaments no
retien en temps i forma, vull interpretar que és una bona
notícia en línies generals. Per tant, crec que ens hem de
felicitar si és així. Per tant, és una pregunta, si ho he entès bé
ens hem de felicitar que les entitats locals compleixen, n’hi ha
una que és un ajuntament petit, desconec els motius de perquè
no ha retut en temps i forma, però bé, si la resta compleixen
crec que val la pena posar-ho en valor.

Respecte de la comunitat, aquí ja... aquí ja no podré callar
molt més, perquè... jo crec que a l’informe en línies generals
quasi tot són bones notícies. Es compleixen tots els objectius
que s’havien posat damunt la taula..., dèficit, deute, regla de
despesa; el període mig de pagament als proveïdors es redueix
un 42%, és un 42% inferior a l’anterior exercici, 41 dies; es
va abaixant l’import que paga d’un any a l’altre; només
l’increment de retribucions, i  això evidentment deu ser
conseqüència directa de la tramitació i aplicació de la carrera
professional dels funcionaris. Per tant això és una cosa que
generava consens entre tots els partits, vull dir...; potser serà
una incidència aquí, però no crec que tengui gaire més
recorregut.

I per a mi una..., bé, una altra cosa, els ingressos que es
varen liquidar amb el centre, crec que he sentit 102,39% els
ingressos; segurament deu ser mèrit del Sr. Montoro, també.
I una cosa que és ultrapositiva, sota el meu punt de vista, i és
que per primera vegada un ens públic, el principal ens públic,
per dimensió, de la comunitat autònoma té un informe positiu,
que és l’ib-salut. Això és una gran fita, i en aquesta Sr. Camps,
en Montoro no hi té absolutament res a veure, res! Ara, si li
don cinc minuts més encara serà culpa del Sr. Bauzá, segur,
però és igual, ja ens coneixem. És fantàstic que hi hagi...!
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Jo, si l’he entès bé, ha dit que tot aquest compliment de
dèficit era gràcies a l’herència, a l’herència, perquè havia
incrementat el finançament en 600 milions d’euros. El
problema és que el finançament que tenim a dia d’avui encara
és d’en Zapatero, és el que es va pactar l’any 2009, és el que
es va pactar l’any 2009 en temps d’en Zapatero.

Jo estic convençut que vostè no ha gestionat mai Hisenda
a cap institució, Sr. Camps, a cap; fins i tot quan va ser regidor
de Ciutadella no li varen deixar Hisenda, no li varen deixar
Hisenda, perquè si hagués gestionat Hisenda sabria -i aquí el
Sr. Nadal l’ha gestionada en un ajuntament tan important com
Manacor- sabria que és molt senzill fer dèficit, molt senzill,
fer dèficit, és molt senzill. De fet vostès en saben, perquè el
Sr. Montoro no va complir mai. El responsable que aquí
complim, ell no ha complit mai, i vostès, un any i perquè varen
ampliar, un any i perquè varen ampliar. Per tant dir que el
responsable que el Govern gestioni bé i compleixi tots els
objectius que ens marquen de l’Estat és el ministre que no
compleix els objectius que li marquen des d’Europa..., a mi...
No, no, ha estat vostè que ho ha dit, vostè avui aquí ha dit que
el responsable de les bones dades econòmiques de l’any 2016
del Govern balear ha estat en Montoro, i jo aquí, en fi, com es
pot imaginar... hi he d’estar en contra, hi he d’estar en contra.

Vostè m’ha criticat, a mi, el fet que bravejàs de complir els
objectius i l’horabaixa criticàs aquests objectius. És que no té
res a veure. Vostè... vostè paga imposts i critica pagar imposts;
vostè no vol pagar imposts però els paga. És a dir, es
compleixen els objectius, però els criticam, els discutim,
perquè els faríem d’una altra manera; ara, és la llei, per tant es
compleix, Sr. Camps, es compleix. Això no s’ha de posar en
dubte, no té res a veure, res a veure; ous amb caragols, fum de
formatjada, com diu vostè. 

Per tant, bé, aquestes eren les reflexions que volia fer.
Crec que respecte de la comunitat de l’any 2016 sí que ens
hem de felicitar; crec que, en fi, llevat de qualque detall, la
resta han estat bones notícies, esperem que es confirmin
també l’any 2017 i el 2018, sobretot pel que fa a l’ib-salut,
perquè crec que seria molt important mantenir aquest informe
favorable amb totes les incidències que hi pugui haver, que
coneixent l’ib-salut i coneixent qualsevol ens públic d’aquesta
dimensió sempre n’hi haurà, hem de partir de la base que,
incidències, sempre en trobarem, perquè si duguéssim dos o
tres anys sense incidències qualcú posaria en discussió el
paper de la Sindicatura, segurament ni això, no seria una bona
notícia. Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Tal vegada per poder contestar
totes les qüestions que s’han plantejat, tal vegada seria

desitjable que cada síndic contestés..., contestarem per síndic
en relació amb el que s’ha plantejat, però cada síndic
contestarà la referència als seus informes, i demanaria la
paraula per al Sr. Fernando Toll per comentar els aspectes que
es refereixen als seus informes.

Moltes gràcies.

EL SR. SÍNDIC DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
LES ILLES BALEARS (Fernando Toll-Messía i Gil):

Moltes gràcies. En respuesta al Grupo Parlamentario
Podemos, que materializa una cuestión importante, hace
referencia a la falta de recursos humanos, que se ve sobre todo
en cuestiones de legalidad, en los diferentes informes que
hemos ido haciendo a lo largo de estos años, y estoy
totalmente de acuerdo, y de hecho así lo hemos recogido
básicamente en el informe horizontal que hicimos junto con
el Tribunal de Cuentas de seguimiento de los acuerdos hechos
por plenos o junta contra reparos manifestados por la
intervención del ente local, expresamente dijimos, y creo que
era más..., a parte del caso de Palma había otro en el cual era
muy importante que creciese el volumen de recursos humanos
de tesorería, de intervención y de servicios generales para
poder tener mucho mejor seguimiento de las cuestiones
referentes a legalidad, tanto en (...) como en (...). Esto es
fundamental, de hecho yo en una reunión que tuve con
representantes del Ayuntamiento de Palma incluso les critiqué
que creciesen en determinadas áreas pero no en este área en
concreto, porque creo que es muy importante. Esto se puede
extrapolar, por supuesto, a otras entidades locales y
ayuntamientos.

Respecto a la (...) administrativa de limítrofes, sí,
ciertamente lo único que hace la Sindicatura en este caso es
recoger, a la vista de determinados indicadores en los que la
sostenibilidad financiera y la eficiencia arrojan datos malos,
lo que hacemos es recoger literalmente el redactado de lo que
sostiene y estipula la Ley 27/2013 referente a la
sostenibilidad de entidades locales, donde aconseja estudiar
ese tipo de medidas, bien sean determinados contratos que
puedan ser tangenciales u horizontales a determinadas
entidades, o incluso más lejos, incluso se plantea la necesidad
de que determinados entes no existan. Nosotros eso no lo
decimos, sí decimos que se debe plantear en función de
economías de escala y otros indicadores importantes.

El Sr. Pericay ha hecho referencia a los alquileres directos
sin concurrencia que concede el Patronato de l’Habitatge. A
ver, esto es una subvención en la que el ayuntamiento lo que
hace es completar la renta de tres personas físicas que ocupan
un piso tutelado o protegido; es decir, que salga en un informe
puede parecer muy fuerte pero, bueno, tenemos que ceñirnos
a determinadas cuestiones de legalidad. De hecho en este
informe incluso recogemos determinadas cuestiones que el
Patronato nos aporta en fase de alegaciones, y modificamos
tres párrafos. También lo que sucedió en este caso es que
detectamos que había habido una falta de coordinación entre
el servicio gestor de la ayuda y los servicios sociales, y hubo
determinada documentación que estaba en poder de servicios
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sociales pero no en el servicio gestor de ayuda. Pero es que
esto se planteó ya fuera de plazo ante el ayuntamiento.

Desde mi punto de vista lo más importante en esta
cuestión, en este pago de subvención de tres rentas de alquiler
social, lo importante sería que el Ayuntamiento de Palma no
hiciera lo que viene haciendo habitualmente, sino que es coger
el importe de la subvención directa que (...) hace muchos años,
aplicarle un porcentaje e incrementarlo. Lo resolvería
fácilmente haciendo una convocatoria de subvenciones para
que otras personas, a parte de estas tres que se encuentran en
esta situación, pudiesen concurrir a pisos de esta categoría.
Eso, con una simple línea de subvenciones, nos evitaría tener
que poner siempre sobre el informe las cuestiones de las
subvenciones directas. Básicamente esto es lo que sucedió.

De otra parte el Sr. Alcover plantea dos cuestiones; el alto
nivel de rendición, es cierto, el alto nivel de rendición fuera
de plazo es muy importante, estamos -como digo cada vez- en
porcentajes altísimos, pero sí es cierto que en plazo estamos
en un 52% y esto tendría que mejorar, y tendría que mejorar
mucho, pero es un éxito respecto a ejercicios anteriores; es
verdad, cada vez la rendición es mejor. Es que nosotros,
bueno, quizá somos muy estrictos pero también forma parte
de nuestro trabajo, así como reconocer lo que ha funcionado
y lo que está funcionando bien. 

Después me planteaba usted la cuestión de la subvención
del escorxador a la que le dedicamos tres páginas en este
informe. La analizamos bien y es una cuestión pues que no se
ha hecho bien, es decir, si  desde el Govern, desde el
ayuntamiento se acuerda que es importante, de acuerdo con la
actividad..., con la cabaña ganadera que se le llama y la falta de
recursos en el ámbito de la isla de Mallorca, destinar o
fomentar la realización de actividad en el matadero esa
subvención es correcta, es decir, lo que hace el Govern y el
ayuntamiento es subvencionar el déficit de explotación que va
a tener el prestatario de este servicio; luego ya hablaremos del
servicio, que es muy importante.

Por lo tanto, en materia de subvenciones ciertamente no
somos críticos en el informe, sí lo deberíamos de ser en la
justificación de la subvención, desde mi punto de vista, esto ya
es un comentario personal, es poco elaborado que tengan que
justificarme ante cuentas anuales. Yo entiendo que se debiera
de justificarme ante otro tipo de justificantes de los que la ley
permite y el órgano gestor puede decidir.

El problema en realidad no se encuentra aquí, el problema
en realidad se encuentra en el contracto que va vinculado a la
ayuda. ¿Qué ocurre?, que Mercapalma, que es la que tiene las
instalaciones donde se puede proceder a la actividad del
matadero, Mercapalma mediante un contracto de cesión de
arrendamiento de las instalaciones ubicadas en ella licita lo
que a nuestros ojos está mal hecho, que es un contracto
privado de los excluídos del antiguo artículo 4 de la antigua
ley de contractos del sector público; lo hace Mercapalma y lo
hace mediante un mecanismo jurídico incorrecto, cuando lo
correcto hubiese sido que lo hubiese hecho el titular de la
competencia, el titular de la competencia es el Ayuntamiento

de Palma, y además en ningún caso mediante un contracto
privado de los del artículo 4 de la antigua ley sino por el
contrario, puesto que este expediente reviste muchísimos
puntos que coinciden con un contracto de gestión del servicio
público, debería haberlo hecho mediante un contracto
administrativo con una mayor publicidad, con mayor
concurrencia, con mayores requisitos de solvencia técnica y
financiera; y aquí es donde realmente se ha hecho mal.

Luego lo que hace el otro es cubrir  el déficit de
explotación, que además no fue suficiente, luego se tuvo que
conceder otra más porque el déficit de explotación fue todavía
superior al que inicialmente se había previsto. Creo que con
esto podría contestar a su pregunta.

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

Demanaria la paraula per al Sr. Bernat Salvà per contestar.

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

Sí, aniré contestant a mesura que vostès han intervengut, és
possible que altre gent hagi intervingut per les bestretes, i el
Sr. Camps també, però el Sr. Martínez també, intentaré
contestar més o menys per ordre. 

El primer de tot el que s’ha plantejat és el tema de com
surt l’informe en relació amb el tema de Formentera.
Evidentment, el tema de Formentera dels quatre consells
òbviament és el que pitjor ho fa, això és la realitat. Motius per
què això succeeix així? Doncs, possiblement perquè, és a dir,
fa poc que s’ha articulat com a consell insular, ha estat e l
darrer que s’ha articulat com a consell insular, té un doble
vessant d’ajuntament i de consell i evidentment i òbviament té
dificultats per tenir gent preparada per vehicular tot això. 

Òbviament, dels quatre consells el nivell de subvencions,
el nivell d’incidències i el nivell d’interrelació de la
documentació sol·licitada Formentera ha estat molt pobre, és
a dir, hem tengut moltíssimes dificultats perquè ens enviàs la
documentació. Realment part de la documentació l’ha enviada
en fase d’al·legacions, però evidentment amb això no
haguéssim acabat mai, és a dir, haguessin fet...

El Sr. Alcover ha dit, bé, i el Tribunal de Comptes que
vostès envien aquests informes, què passarà aquí amb el tema
de subvencions, no? Doncs, evidentment, és a dir, aquest
informe, que jo sàpiga, encara no s’ha traduït al castellà,
perquè al Tribunal s’envia en castellà, però jo no tenc cap
dubte que òbviament aquí obrirà diligències i tendrem, tendran
problemes. És a dir, l’interès de la Sindicatura no és
maximitzar aquests problemes i intentarem pal·liar en la
mesura del possible abans de l’obertura de diligències
intentar, doncs, arreglar-ho, perquè la Sindicatura no té cap
gana que s’obrin diligències. Però evidentment, és a dir, s’ha
de millorar molt, jo he tengut reunions amb el responsable
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d’Hisenda i amb l’Interventor general i els he indicat que es
posin les piles, no?

A nivell de contractes, si vostès es fixen, jo he donat una
dada, no?, dues dades, és a dir, si Formentera licita per
contractes ordinaris un volum d’1,2 milions d’euros, per
contractes menors licita 3 milions. És a dir, això no és una
incidència perquè pot lic itar perfectament, però he fet un
comentari concret perquè vostès vegin com funciona el tema
de Formentera a nivell de contractes, no? És a dir, els he dit,
contractes menors estimats, perquè no t’envien els contractes
menors, és a dir, t’envien una relació i vostè ja s’aclarirà si són
contractes i el que no són contractes, això a la comunitat
autònoma funciona cent vegades millor i al Consell Insular de
Mallorca funciona relativament bé, els altres consells  un
desastre. A la nova llei de contractes això es pal·lia perquè la
transparència, perquè la plataforma i perquè el perfil i perquè
tal quan està penjat i tal, però fins ara ha estat un viacrucis
aconseguir contractes menors de tres consells insulars:
Menorca, Eivissa i Formentera. Mallorca, ja ho he dit a la
meva intervenció, a partir de 6.000 euros sí que duen un cert
registre i un cert control, es fa més fàcil fer feina.

Però, vostès pensin que n’ha fet 438 de contractes, no?,
que han recaigut en 200 adjudicataris, hi ha un senyor que n’ha
tengut 18, surt a l’informe; un altre senyor que n’ha tengut 14;
un altre que n’ha tengut 13; un altre que n’ha tengut 12, i així
successivament, és a dir, aquest nivell que un secretari tengui
aquest nivell de contractes no succeeix (...) el que estic dient..
no surt com a incidència això, això no surt com a incidència,
això no són incidències, eh?, en el nostre informe no surt com
a incidència. Però sí que don una referència i li dic, escolti, és
a dir, licitin més contractes ordinaris, licitin més contractes
ordinaris, és a dir, és que es multiplica..., és a dir, si liciten 1,2
per a contractes ordinaris per a contractes menors 3,4; que sí,
però que..., tots ens coneixem. Això els vull dir quant al tema
de Formentera.

El senyor..., ha fet una referència també el Sr. Camps al
tema dels litigis de la comunitat, és a dir, el tema dels litigis
ens preocupa molt perquè jo feia la comunitat autònoma i ens
preocupava molt, i més ens va preocupar quan va entrar en
vigor la Llei 4/2008 i anam reflectint cada any els possibles
riscs que poden tenir, perquè protegir està molt bé, però
protegir no és gratuït. De la mateixa manera que l’informe de
Palma del compte general, doncs, vaig insistir en els
hipotètics litigis que ens sortiran de la façana marítima,
perquè ens sortiran, perquè ens sortiran, i també està posat a
l’informe, no a aquest, està posat. Simplement, és a dir, la
Sindicatura l’obligació que té és indicar els riscos
d’hipotètiques conseqüències negatives que pugui tenir
l’administració de referència. 

També vostè i el Sr. Martínez han parlat del tema de les
bestretes dels consells insulars, això és un tema que arrossega
fa molts d’anys i recordaran que a l’any 18, el pressupost per
a l’any 18, va sortir una disposició addicional de tal manera
que la consellera efectuàs una liquidació d’aquestes bestretes,
és a dir, la consellera es va basar en un estudi de la Direcció
General de Pressuposts, l’any 18, l’any 18. Per tant, això no té

cap impacte en els comptes de l’any 16, ni de la comunitat ni
dels consells; és a dir, aquí figura un fet posterior, un informe
homogeni a tots els consells en aquest sentit, és a dir, no
afecta per a res els comptes de l’any 16.

Tal com ha dit el síndic major, aquesta liquidació, basada
en un estudi de la Llei de pressuposts en funció de com
s’enllaça, de com es puguin agafar i com es puguin (...), és
probable que no sigui correcta, i és probable que no sigui
correcta perquè almenys des del meu punt de vista la
liquidació la consellera la pot fer com vulgui, però el que ha
de fer és respectar dues coses: la Llei 3/14, de finançament,
i l’Estatut d’Autonomia, i així com s’ha articulat aquest estudi,
és a dir, pot contravenir aquest tema, per dos motius, perquè
crec recordar que era l’article 5..., és a dir, declina respectar
un fons de garantia de la Llei 3/14. I després l’Estatut
d’Autonomia de l’any 2007 et ve a dir: “Escolti, vostès han de
fer un sistema de finançament nou”. Aquest sistema de
finançament nou no pot minvar els recursos del que reben els
consells insulars amb el model antic, que és el de 2002, i quan
l’estudi s’agafa i s’analitza qualque any qualque consell rep. El
que més rep, òbviament, ha estat Menorca, i això no sé si
Menorca..., perquè, bé, nosaltres sabem les dades fins a un
moment determinat, que és fins que surt aquesta..., ens envien
aquesta liquidació el maig de 2018; no sé què ha fet el consell
insular, no sé si ha recorregut i tal, però això pot derivar en
una revisió d’ofici, perquè aquest acte probablement és
possible que sigui nul, m’entén? Perquè, ja li ho dic, qualque
any es rep menys; és a dir, quan retrotreu el sistema qualque
any, és a dir, qualque consell insular -de fet tots, però
Menorca surt el més perjudicat qualque any, una sèrie d’anys-
amb el sistema nou rep menys que amb el sistema antic.

Per tant a la Sindicatura no correspon fer cap actuació,
això correspon als consells insulars. Jo sé que al de Mallorca
li ha anat bé, ha firmat un protocol i tal, i sé que el Consell
Insular de Menorca ha recorregut, però no sé els termes.

Evidentment l’any 2017 podien retre..., ha de retre els
comptes l’octubre del 18; això era el maig, jo no sé si hauran
fet qualque provisió, qualcú, o no. Jo el que li puc dir és que
només han retut a dia d’avui dos consells insulars, el Consell
Insular d’Eivissa, que sempre ret en termini, i el Consell
Insular de Mallorca; ni Formentera ni Menorca no han retut
els comptes. De vegades vostès ens demanen: per què es
retarden tant i per què arriben tan tard; és que ens han retut els
comptes, hi estam fent feina, com a mínim en la comptabilitat
i tal, no?

Més coses. El Sr. Martínez diu a veure si es redueixen les
incidències. Evidentment jo crec que s’estan reduint les
incidències, i evidentment la labor almenys dels consells
insulars és millorar i és..., tenen (...), i Formentera també, i
Formentera també em consta que...; m’han vengut al veure al
meu despatx i estan fent les passes per millorar.

Quant al que s’ha de fer per millorar la despesa pública,
que el Sr. Martínez feia un comentari. Evidentment, és a dir,
reforçar els controls; és a dir, hi ha un informe fet pel Sr. Toll,
(...) dels interventors, de les dificultats, és a dir... Evidentment
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jo crec que tothom està incrementant la despesa, però la
despesa millorant el control intern és molt important, perquè
nosaltres venim dos, tres anys després, quan ja no té remei.

El Sr. Pericay m’ha fet unes preguntes molt concretes de
la pàgina 22, els punts 6 i 7 . Jo  el que li demanaria és que
miràs l’informe a les pàgines 28 i 29, on hi ha el
desenvolupament de tota l’aplicació. I del punt 7 crec que és
a la pàgina 40. És a dir, allà trobarà tots els motius concrets.

I el Sr. Alcover també del tema del Formentera ha fet uns
comentaris i tal, del Consell de Formentera, però crec que ja
he contestat al Sr. Camps. 

Però sí que els vull fer un comentari del tema de l’ib-salut
dient que l’ib-salut ha millorat. El Sr. Síndic major ha fet un
comentari, que és que aquest informe..., es a dir, s’ha canviat
una mica la metodologia de l’informe, és a dir, complim unes
normes ISSAI noves, que fins al... en el primer informe es
conserven aquestes característiques; ara els consells insulars
i tal, no? Aleshores això ha canviat el format de l’opinió; abans
al format de l’opinió hi havia una opinió conjunta financera i
de legalitat, i sortia negativa l’opinió de l’ib-salut. Ara s’ha
separat, hi ha l’opinió financera, i després unes conclusions de
legalitat. Ja li dic que si possiblement hagués estat el format
antic l’opinió continuaria essent negativa, ho dic perquè és
així; no sé el síndic major si ho dirà, però per a mi és així.

I crec que no tenc més apuntat. Si m’he oblidat alguna cosa
ja ho comentaré en el segon torn.

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

Moltes gràcies. Bé, jo, com han fet els altres síndics, em
referiré als comentaris que afecten cada una de..., bé, a la
meva, en particular, que és la del Govern balear, de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Com que ja hi ha
temes que ja han contestat els síndics tampoc no hi entraré
molt a fons i seguiré un ordre.

Bé, el primer, el tema de les bestretes, com deia un la
victòria té molts de pares i les derrotes són orfes. Aquí un es
pot apuntar a veure si ho ha resolt o no, però el que és cert que
açò és un problema que ve derivat de l’any 2008, i que en part
s’hauria pogut resoldre l’any 2014 quan es va fer la llei, però
la situació financera de la comunitat autònoma no ho
aconsellava, de manera que es va tirar el problema cap
endavant en la situació en què es trobava, que els consells ho
comptabilitzaven d’una manera i la comunitat autònoma ho
comptabilitzava d’una altra manera, i açò és el que hem posat
de manifest a tots els informes, tant de consells insulars com
de la comunitat autònoma, sempre dubtant si una bestreta es
torna. Si vostès demanen una bestreta aquí a la seva nòmina o
jo la deman de la meva nòmina a la Sindicatura de Comptes
qualcú vindrà un dia i em dirà “bé, ara hem de liquidar; el que
no pot ser és que tu..., açò no és un extra, s’ha de liquidar”.

La qüestió és que la liquidació no és senzilla, és
relativament complexa, sobretot perquè no s’aplica la llei de
forma retroactiva, en realitat, com es fa amb la liquidació, no
és una aplicació retroactiva de la llei sinó que és una aplicació
d’una liquidació on determinats aspectes del model s’apliquen
i determinats aspectes no s’apliquen, i açò és el que fa, com
deia el síndic Salvà, que hi hagi determinats elements quant a
les clàusules de garantia, que són dues bàsicament, la del
model propi i la que estableix l’Estatut, que no queda clar que
es compleixin o no. Però, bé, és relativament senzill
asseure’s, fer els nombres i arribar a un acord. És
probablement després que hi ha elements polítics aquí darrere
que fan que el que seria una decisió aparentment lògica o
objectiva després té aquestes connotacions polítiques que
afegeix cada un dels grups, però el que està clar és que en
qualque moment açò s’haurà d’arreglar, i sobretot no només
des d’un punt de vista polític sinó des d’un punt de vista
comptable, perquè el que no té sentit és que els consells
diguin que els han de tornar, i la comunitat autònoma computi
com que sí que es tornaran, perquè açò afecta els valors
pressupostaris o la situació financera i pressupostària de la
comunitat autònoma i dels consells insulars. 

Jo entenc que s’ha fet una primera aproximació, que
evidentment no ha agradat al Consell de Menorca, però el que
ha de quedar clar és que la Sindicatura no diu si està bé o no la
liquidació, sinó que hi ha certs dubtes que farien que s’hauria
d’estudiar amb més deteniment, que ho farem quan toqui que
és a l’any 2008, quan fiscalitzem l’any 2008, com deia el Sr.
Salvà, aquí el que fem és un fet, comentam un fet posterior
que no afecta l’opinió de l’any 2016, però sí que ho volíem
posar de manifest perquè trobàvem que era important. I no és
res més que el reflex que la Sindicatura sempre ha posat de
manifest aquesta incoherència entre consells i comunitat
autònoma.

Passant a una altre tema, el Sr. Pericay demanava aquesta
informació sobre el sector públic instrumental. Bé, si es fixen
només hi ha un sol ens dependent que no ha retut quant a retre
la informació, la resta són entitats vinculades però no formen
part, per dir-ho de qualque manera, del nucli dur del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma, i és la
Filharmònica -perdó-, l’Orquestra..., ara no vull equivocar-me
de nivell, era l’Orquestra i aleshores aquesta és perquè de fet
ja es va suprimir i es va substituir per una altra, però el que
tenim és l’original que encara no ha complert tots els terminis
per poder-se extingir i, és clar, com que encara està viva ens
ha de retre la informació, funcioni o no funcioni, el que passa
és que està inactiva com he dit abans.

La resta d’ens quasi tots compleixen, els dependents
compleixen i ens trameten evidentment les auditories, etc.,
unes de vegades s’incorporen al compte general quan s’aprova,
de vegades, com hauran vist en el Parlament, que em sembla
que aquesta setmana els han enviat l’auditoria de l’Agència
Tributària de l’any passat, la del compte general de l’any passat
i un altre  d’ens que ara no record. Però bé, dels ens
dependents els tenim quasi tots, sinó tots.
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Demanava també el Sr. Pericay, quant a la formació del
personal. La formació del personal a una administració
sempre ha de ser contínua, perquè les lle is  canvien, les
normes que ens regulen canvien i, per tant, s’ha d’estar al dia
tant en la norma, estrictament la norma, o sigui la Llei de
pressuposts, la Llei de finances, la d’estabilitat, la de
contractes, etc., com després en com evolucionen les normes
que regeixen les auditories. Per exemple, açò és important
tenir-ho en compte perquè, com deia el Sr. Salvà, fins ara
l’opinió de Salut es donava en base a uns criteris i les normes
internacionals d’auditoria han canviat aquests criteris i
nosaltres adaptam l’opinió que donam als nous criteris. Per
tant, de vegades no és que la situació hagi millorat, sinó que
l’opinió en aquest cas ha canviat, o la forma de fonamentar-la
ha canviat. En els exercicis que l’opinió de Salut es denegava,
o no es donava opinió, era bàsicament per la part de legalitat,
perquè una entitat que té 280, crec recordar el darrer exercici,
280 milions d’euros que es fan en reconeixement
extrajudicials de crèdit, home! Jo no sé vostès, però 283
milions d’euros gastats, o tramitats ex post a la despesa, són
unes xifres considerables.

Però tornant al tema de la formació, evidentment tot el
tema aquest de la Llei de contractes per exemple, que ha
canviat el 2018, el personal evidentment s’ha de formar amb
totes les implicacions de la Llei de contractes i açò es farà.
Després hi ha tot el tema de l’administració electrònica, el
que passa és que es va tan lent que al final un primer intent és
aclarir  l’aplicació de l’administració electrònica a
l’administració, en aquest cas a la Sindicatura de Comptes, i
després formar el personal per a tot el que els afecta, per
exemple en tot el tema de protecció de dades que exigeix
molts de canvis. I bé, ja he dit tots els temes de contractació
i subvencions.

I després és un tema que hem començat però també tenim
pendents, que és el tema de l’auditoria operativa, que és cap
allà on va tota l’auditoria. Aquí quasi sempre els presentam
informes que tenen a veure amb la comptabilitat financera,
patrimonial, és a dir , parlam de..., la pressupostària per
suposat, però en el món dels tribunals de comptes, o les
cambres de comptes a altres països, sobretot als angloxasons,
ara ho diré així, aquestes coses importen relativament poc. Si
el fons de maniobra és positiu o negatiu no és que hi prestin
molta atenció, si el pressupost s’ha complert o no s’ha
complert evidentment és important, però els esforços van
dirigits més a veure com funcionen els programes que posa en
marxa l’administració, no des d’un punt de vista una valoració
política, que no s’hi entra, però si aquí es fa diré ara un pla
d’habitatge, el que fan els tribunals de comptes o les
sindicatures d’altres bandes és bé, aquest pla d’habitatge com
ha funcionat?, o si es fa un pla d’inversió en carreteres, per dir
alguna cosa, a veure com ha funcionat. I allò que abans vostès
parlaven d’eficiència i eficàcia, bé, és aquest tipus d’anàlisi.
Açò no és fàcil de fer, perquè la formació que es requereix és
diferent de la que té un auditor que faci comptabilitat
financera o patrimonial i és una cosa que s’hi ha d’entrar, però
és evident que té més interès, o per a mi tendria més interès
aquest tipus d’informe, que no només el de comptabilitat
patrimonial o el de financera, el que passa és que els hem de

fer tots dos, no podem fugir d’una o una altra. Aquí és un camp
de formació que haurem de seguir fent feina en els anys
vinents.

Quant al tema de les retribucions a l’ib-salut. Home, el Sr.
Alcover no li ha donat importància, si a tu l’Estat et diu que
augmentis les retribucions un 1% i tu les augmentes un 2, bé
açò és un incompliment normatiu, ja veurem el Tribunal de
Comptes què diu, perquè si a tu te diuen un 1 i tu a través de la
llei (...), que és una llei que aprova el Parlament, a través de la
llei vas introduint carreres professionals i determinades
modificacions de productivitat i coses d’aquestes i vas posant
allà i al final acabes amb un 2, qualcú tindrà qualque cosa a dir,
no serà la Sindicatura que ho posa damunt el paper, sinó que
tal vegada el Tribunal de Comptes en el seu moment no li
agradarà aquest incompliment. Però aquest és relativament
petit en comparació amb el fet de començar a pagar un
complement retributiu sense que s’hagi aprovat per llei, aquest
no hi han entrat, no ho han comentat vostès, però açò ja
veurem com acabarà, perquè la lle i diu taxativament que un
concepte retributiu s’ha de crear per llei, i aquí primer es va
pagar i després es va crear un any després.

Açò és un element que esper al final que la comunitat
autònoma, si el Tribunal de Comptes hi entra, es pugui
explicar, de fet hi ha hagut modificacions a l’any 2017, hi ha
hagut modificacions a l’any 2018, la comunitat autònoma ha
reaccionat davant el que era prou evident que era un
incompliment legal i el problema s’ha solucionat ex post.
Però jo crec que açò es deu a les presses per aprovar una
retribució, per pressió que hi pugui haver dels treballadors,
etc., però a vegades les presses deriven en uns determinats
problemes. 

Quant a l’ib-salut i ja acabaré, quant a l’ib-salut és vera que
donam opinió, la situació va millorant, es dediquen més
recursos a contractació, de fet crec que ara mateix hi ha una
àrea específica que du tot el tema de contractació, va crear la
central de compres, tot açò ajuda, però no deixa de fer que la
despesa vagi molt més endavant molt més ràpid que allò que
és la tramitació. I aquest problema, si se’n recorden les dades
deien que abans eren 280 milions, el darrer informe eren 69
milions, la 413 hi ha reconeixements extrajudicials eren 100
i busques. Aleshores açò vol dir que la despesa va molt
endavant que no estrictament la tramitació dels expedients.
Home, jo com deia el Sr. Alcover, hi ha coses que són molt
urgents, però també s’ha de dir que hi ha contractes que han
tingut un any per canviar-los, no és que de sobte hagi de
comprar vacunes, que s’ha donat el cas que has hagut de gastar
2 milions d’euros en vacunes i a més les vacunes s’han
d’emprar en un moment donat, s’han de comprar i ja està, aquí
no hi ha gaires discussions. Però un contracte de telefònica,
no sé jo quin problema hi ha en gestionar-lo. Per tant, la
despesa va molt més endavant, van desbordats. Però aquí ve
una de les grans discussions que tenim quan feim l’informe
que és la qüestió de legalitat, que hi ha determinades que s’han
de fer i s’han de fer amb una mica de temps. Açò vol dir que hi
segueix  havent deficiències que són importants i evidentment
la Sindicatura les seguirà posant damunt la taula, com hem fet
sempre i com vostès ens demanen.
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I finalment voldria acabar no amb cap tema en particular,
només dir que com que tenim molts d’informes que estan en
cua, açò vol dir que la Sindicatura és molt productiva, no sé si
ara tenim 8 o 9 informes que estan pendents de tramitació ,
entre ells els dels consells insulars, n’hi ha un altre que és dels
ens locals d’objeccions d’intervenció, després hi ha un
informe..., bé, el de Ciutadella encara no l’han enviat; després
n’hi haurà un parell més.

Jo agrairia si poguéssim, o demanaria si poguéssim fer una
compareixença abans que hi hagi les..., bé, comencem el..., no
el procés..., bé, com vagi bé, però, bé, sembla que a partir
d’abril hi haurà moviment, i per tant nosaltres estam disposats
a venir quan a tots els membres de la comissió els vagi bé a fi
d’anar avançant en els informes perquè, si no, es podria donar
el cas, si no poguéssim fer una intervenció abans del maig, o
quan sigui, ens podríem trobar amb una vintena d’informes per
presentar -ara ja no, perquè ja n’hem llevat uns quants- a finals
d’any, i a fi d’agilitar i que no hi hagi un informe que sigui de
2015 i el presentem el 2019 estam disposats a venir quan tots
vostès ens convoquin.

I moltes gràcies una altra vegada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Únicament per a informació li diré que estam
intentant programar les comissions d’Hisenda i totes depenen
de la durada dels plens dels dimarts, però estam intentant
habilitar al màxim les tardes perquè puguem treure la feina que
té pendent la comissió.

Bé, passam a torn de rèplica per un temps de cinc minuts.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Com deia Matías Prats,
permítanme que insista. Mirin, i em referiré al cas de
Formentera, i el Sr. Salvà ha explicat molt bé la situació del
Consell de Formentera, que evidentment té dificultats per
trobar gent preparada, aquest doble vessant ajuntament-
consell, és el darrer consell que s’ha creat, i tot açò li dóna
dificultats per poder dur les subvencions i els contractes en
condicions, i també comentava que hi havia moltes dificultats
per enviar la documentació. 

Jo tornaré insistir en el que deia abans, o sigui, aquesta no
és la qüestió; açò ho entenem, podem arribar a entendre que el
Tribunal de Comptes obri diligències i que el consell insular
tengui problemes, açò ho podem arribar a entendre. Podem
arribar a entendre que la Sindicatura de Comptes no pugui fer
un informe favorable o no pugui emetre opinió  sobre el
Consell de Formentera, com a ib-salut, to t açò ho podem
entendre, el que no podem entendre és que uns responsables
polítics es neguin a fer res per seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes, aquesta és la qüestió. I el que tampoc
no podem entendre de cap de les maneres és que aquí, en
aquesta comissió, es voti en contra que el Consell de

Formentera segueixi les recomanacions de la Sindicatura de
Comptes. És açò, tota la resta ho entenem perfectament. El
Consell Insular de Menorca també està malament; el d’Eivissa,
també; tots, i tots hem de fer passes per anar millorant. Ara, el
que és no és comprensible és que des d’aquí es digui al
Consell de Formentera: no fa falta que vostè  compleixi les
recomanacions de la Sindicatura de Comptes. A açò em
referesc, i vostès van votar en contra d’una proposició no de
llei que anava en aquest sentit.

Una altra qüestió que m’agradaria ressaltar, i  aquí s’han
obert finestres noves, és el tema de les bestretes. Deia el Sr.
Salvà que parlam que la liquidació que ha presentat la
consellera Cladera podria un acte probablement nul; ja seria
seriós. Jo  ho he de dir, és a dir, crec que s’ha dut molt
malament aquesta qüestió; crec que tot i les dificultats que hi
pugui haver per fer una liquidació en quatre anys... sembla que
hi ha temps per haver-la feta, aquesta liquidació, i haver-la
aprovada, i haver-la acordada amb els consells insulars. És que
estam acabant la legislatura i encara no tenim les liquidacions
aprovades, només la de Mallorca.

I per tant aquí s’obre una altra possibilitat, i per la
informació que jo tenc el Consell Insular de Menorca ha dut
a tribunals el Govern per aquesta qüestió, per la liquidació que
li va presentar. Evidentment aquesta demanda la poden retirar,
poden arribar a un acord, però en aquests moments el Consell
Insular de Menorca ha dut a tribunals el Govern balear perquè
està en contra de la liquidació que li ha presentat, i ara avui
s’obre una altra porta dient que possiblement aquest acte pugui
ser nul, la qual cosa ja seria el súmmum dels despropòsits de
la consellera Cladera en aquesta qüestió.

I per últim jo volia dir al Sr. Alcover, a veure si em puc fer
entendre, que no pot ser que vostès estiguin en contra dels
objectius de dèficit, en contra de l’objectiu de deute, en contra
de la regla de despesa..., i que vostès en canvi bravegin dels
resultats d’aplicar aquesta qüestió. Jo no dic que vostès no
hagin d’aplicar açò per obligació, efectivament, però en tot cas
vostès no ho volien, és a dir, vostès no volen complir aquests
objectius i, per tant, vostès han d’estar descontents dels
resultats d’aplicar aquests objectius; si no, no s’entén, i per
tant per açò li deia que no pot ser que el matí vostè bravegi
dels resultats i el capvespre critiqui els objectius que l’han dut
a tenir aquest resultat. És complicat i no sé si m’he pogut fer
entendre, però jo esperava..., perquè evidentment es confonen
les coses.

En qualsevol cas, i ja per acabar, volem felicitar una vegada
més la Sindicatura de Comptes, tenen tot el nostre suport,
estam molt agraïts d’aquesta feina que es fa, i realment és un
procés jo crec que de seguiment, i que d’aquí esperem que no
es produeixin episodis com el de la comissió aquesta de dia
20 de novembre de 2018, on es dubta de la seva autoritat i es
dubta dels seus criteris; jo crec que tots, i avui és un bon
moment per refermar aquest compromís a favor de la feina i
del procés de fiscalització que du a terme la Sindicatura de
Comptes. Per tant nosaltres, ja dic, almenys des del Partit
Popular, tenen tot el nostres suport. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. David Martínez, cinc minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies. No afegiré res més,
només volem agrair als síndics i al síndic major les seves
intervencions i les seves respostes, i esperem que en els
següents anys vagi millorant la resposta de l’administració
davant el repte de fer els comptes públiques i que estiguin més
controlats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sr.
Biel Barceló, cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. No en faré ús. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt, Sr. Xavier
Pericay, cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Jo tampoc no en faré ús, president. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr. Andreu
Alcover, cinc minuts. Vostè en farà ús.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Jo en faré ús, Sr. President, jo en faré ús.

A veure, s’han dit un parell de coses, miraré de ser ràpid.
Bé, respecte dels contractes menors entenc que amb la nova
llei de contractes s’haurà pal·liat molt el problema que vostès
posen damunt la taula, o si no serà un incompliment de la llei,
així de clar. Vostè ha dit que amb l’antiga llei -bé, l’any 2016,
que és l’anterior llei- no complien perquè, en fi, només el
Consell Insular de Mallorca en els de més de 5.000 euros hi
havia una certa publicitat; però és que la llei no obligava, la llei
no obligava; amb menys de 18.000 euros eren contractes
menors, un podia anar, comprar 17.000 euros i pagar-los, com
aquests, s’ha acabat, i el fet que n’hi hagués 10, 14 o 20 a mi
no em diu res, m’ho diu si la suma i els conceptes d’aquestes
factures o d’aquestes comandes superen evidentment els
18.000 o si són conceptes similars. Si un va al Corte Inglés a
comprar un ordinador i una bata tampoc no em diu res; és a dir,
no sé si m’explic. Amb l’anterior llei, eh?, amb l’anterior llei;
amb aquesta podríem discutir i ningú no es posa d’acord, per

cert, però bé, és igual, no entrarem en això, però això és així.
El fet que n’hi hagi 10, 20 o 30, si són de 50 euros no em diu
res. Segur que no eren de 50 euros, eh?, per tant segur que es
va fer malament, però és cert, que vostè mateix ho ha dit i jo
ho he demanat: si això havia anat al Tribunal de Comptes -
segur que encara no hi ha anat perquè no s’ha traduït, ja hi
arribarà- i que tendran problemes. Bé, en fi, ja es defensaran,
no som jo qui ha de defensar el que hagi fet el Consell Insular
de Formentera l’any 16, no és que..., no pressupòs que hagi fet
res mal fet però, en fi, supòs que tendran les opcions que
puguin tenir.

Vostè ha dit de l’ib-salut que havia millorat. Per tant jo em
qued amb això. Si el fet de canviar de sistema d’auditoria ha
fet passar de no favorable a favorable, escolti, o han baixat els
criteris, o han baixat els requisits..., o ha millorat. Per tant em
qued amb la cobla que ha millorat. Pel fet de fer-ho
conjuntament la financera i de legalitat no pot ser que passi de
desfavorable a favorable. En fi, segurament que tenen moltes
incidències, no han arreglat tot; jo no ho he dit, i a la primera
intervenció he dit que jo tampoc no havia criticat
excessivament el fet de l’opinió desfavorable de l’anterior,
perquè entenc que la gestió de l’ib-salut ha de ser monstruosa,
que ha de ser complicadíssima, jo ho puc entendre, jo ho puc
entendre, i jo..., si no m’ho critica el Sr. Camps deu ser veritat,
però jo mai no he dit que el PP fes un desastre i més, no,
perquè nosaltres supòs que..., supòs que l’assumpte ha anat
millorant, però nosaltres no hem passat de zero a cent en un
any, no ho fem tot bé, segur que hi ha coses que encara hi ha
moltes incidències i més, i la qüestió és anar millorant, però
això passa amb totes les institucions que fiscalitzen, és a dir,
la perfecció no existirà mai, no existirà mai. Home, un
ajuntament tan petit que faci molt poques coses tal vegada
dius, miri, no hem trobat res, però quan és mínimament gran
la institució incidències sempre n’hi haurà. 

A mi no em suposa cap preocupació excessiva que hi hagi
incidències mentre aquella institució vegi al llarg del temps
que va millorant, home, i a no ser que la incidència sigui tan
delicada com perquè tengui entitat per si mateix i sigui digne
d’enviar al Tribunal de Comptes i obrir diligències, com és el
cas de Formentera. Això sí que és preocupant, però que hi hagi
incidències, escolti, errors en cometen, eh!, no és que..., no
hem de pressuposar massa cosa més. 

Sr. Camps, jo ho diré d’una altra manera, vostès creuen
amb els objectius que marquen, però no els compleixen i
nosaltres els discutim, però els complim tots. És així de clar,
és així de clar, i  la diferència és que vostès a sobre encara
s’atribueixen el mèrit que nosaltres complim amb els
objectius, que ja és..., en fi, ja és impressionant, però com que
ja li he dit avui matí que de vostè ja no em sorprèn res, ho
deixarem estar aquí.

Bé, moltes gràcies per haver vengut i supòs que en aquest
mes i llarg que ens queda de legislatura tendrem temps sinó
dels vuit o nou que queden pendents, perquè ja hem pogut
comprovar que cinc són feixucs, almanco cinc o sis o set
supòs que els podrem tramitar. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per a contrarèplica té la paraula el síndic major. 

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

Jo faré només un minut. A mi em sorprèn moltíssim que
entenc el que diu el Sr. Alcover de l’ib-salut que és tan mal de
gestionar..., però aquí tothom es posa les mans al cap perquè
una conselleria tramita tres menors i l’ib-salut tramita 1.500
menors i ningú no aixeca una cella. I allà on hi ha determinat
tipus de tramitació on, diguem, els controls, no és que siguin
més laxes, sinó que la gestió és una mica més laxa, perquè, bé,
ja ho aclarirem quan vengui, és una àrea de risc. El que passa
és que no hi entram, però les àrees de risc al final tenen a
veure, bé, quins controls hi ha i si un veu que els controls que
hi ha o  és més mal de fer controlar una àrea que una altra,
doncs, això és el que s’ha d’insistir.

És evident que l’ib-salut ha millorat, però és que els riscos
són allà dins i aquest pensar, bé, per afinar allò l’ib-salut ja
sabem com funciona; bé, perdó, però és que és un 33% o un
40% del pressupost, és que és allà on haurien de prestar
atenció, perquè quan l’ib-salut s’equivoca no s’equivoca de
100.000 euros, quan s’equivoca vull dir quan hi ha un error,
quan hi ha un problema no són 100.000 euros, parlam de
milions, d’uns quants milions. Per exemple, només cal veure
els informes de la Intervenció General de la comunitat
autònoma en relació amb determinats tipus de gestió que es
pugui fer al Servei de Salut i el Servei de Salut com que no es
doni per al·ludit, diu, bé, però nosaltres això ho fem així.
Home!, si la Intervenció General et diu que tu ho estàs fent
malament, després ho corrobora la Sindicatura de Comptes, el
normal és que tu et posis les piles.

I la forma de gestionar aquesta que tenen, que al final la
comunitat autònoma va a rebuf, allò de dir, bé, com que l’ib-
salut ho gestiona així ens hem de..., diguem-ne, hem d’adaptar
una mica o hem de treure una mica una normativa perquè sigui
molt més senzill, de vegades fan una instrucció perquè sigui
més senzilla o perquè aquestes incidències que fa l’ib-salut al
final quedin corregides, com per exemple tot el que passa amb
la 413 i altres parts o tot els reconeixements extrajudicials de
crèdit. A més, no parlam de 10 milions, parlam d’una
milionada que en algun cas han estat 280, 300 milions d’euros.

Per tant, jo trob que aquí, a la Comissió d’Hisenda, perquè
són d’Hisenda, sobretot hauríem de ser molt conscients que,
bé, l’ib-salut té els seus problemes, però pot tenir els seus
problemes, però el risc el tens allà dins. Insistesc, quan l’ib-
salut aprova un complement i no l’aprova així seguint la norma
no costa 100.000 euros, eh!, alguns et costen 40 o 50 milions
d’euros. Per tant, aquests errors que..., bé, els permeten al
Servei de Salut per la feina que fan i perquè és difícil fer-ho,
home, tenen una sèrie de conseqüències que si les fes una
conselleria els comentaris que es farien aquí dins serien una
mica diferents, sigui quin sigui el Govern que hi hagi, sigui

quin sigui el conseller d’un color o d’un altre, és exactament
igual. 

L’únic que dic és que l’ib-salut maneja el 30, 40% del
pressupost, té moltíssimes incidències de gestió, sobretot en
matèria de contractes, de retribucions, etc ., home!, i cal
prestar atenció a aquesta àrea i no ser condescendents i dir, bé,
ha millorat; bé, millorat, però el que els queda, el camí que els
queda encara és molt llarg. I estic segur que seguiran fent en
el futur aquestes millores.

Moltes gràcies.

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

Permís, per acabar, és a dir, el tema de l’ib-salut perfecte,
però li voldria llegir completa la incidència de Formentera
dels contractes menors, perquè jo l’he resumida. N’he mirat
deu, n’he mirat deu per valor de 280 o 290.000 euros. “A tots
els contractes menors, excepte el número 5, s’ha constatat que
s’han dut a terme contractacions per un objecte similar amb el
mateix proveïdor, que s’han realitzat altres operacions
vinculades amb el contracte menor o bé que la prestació és de
caràcter recurrent. Es considera que el procediment de
contractació emprat no és el més adequat”.

Fixi’ns que en els meus informes jo la paraula
“fraccionament” no la sol emprar, no la sol emprar mai,
bàsicament perquè ha estat demonitzada i perquè simplement
és una irregularitat administrativa. Li dic perquè quan jo he (...)
els 200, e ls  438 és que això s’ha de millorar. Simplement
volia dir això.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna intervenció més part dels síndics? Bé, moltes
gràcies.

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

Anunciam que s’obri un termini de seixanta minuts durant
els quals els grups parlamentaris podran presentar davant la
Mesa de la Comissió propostes de resolució als informes i
escrits debatuts a la sessió d’avui.

Per tant, se suspèn la sessió per un temps de tres minuts,
que aprofitarem per acomiadar als síndics.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Recomençam la sessió. I em comuniquen que no hi haurà
propostes de resolució.

Per tant, no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la
sessió.
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