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EL SR. PRESIDENT:

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

No hi ha substitucions?

I. Escrit RGE núm. 15383/18, de l’Ajuntament de
Palma, mitjançant el qual  es tramet l’acord del ple
d’aquest, pel qual es reitera al Parlament de les Illes
Balears que insti la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears perquè realitzi el control financer de l’activitat
de l’escorxador realitzada en el període comprès entre el
dia 8 d’octubre del 2012 i el dia 8 d’octubre del 2017 per
l’entitat mercantil Escorxador i Serveis Càrnics Palma,
SL.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en el
debat de l’escrit RGE núm. 15383/18, de l’Ajuntament de
Palma, mitjançant el qual tramet l’acord del Ple d’aquest pel
qual reitera al Parlament de les Illes Balears que s’insti la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears perquè realitzi el
control financer de l’activitat de l’escorxador realitzada en el
període comprès entre el 8 d’octubre de 2012 i el 8 d’octubre
de 2017 per l’entitat mercantil Escorxador i Serveis Càrnics
de Palma, SL.

Torn de fixació de posicions de major a menor, tre t del
grup a què pertany el president del Govern, el qual intervendrà
en darrer lloc, segons l’article 80 del Reglament del
Parlament.

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
avui l’Ajuntament de Palma reitera que es produeixi en aquesta
comissió d’Hisenda la remissió a la Sindicatura de Comptes
de l’expedient de l’activitat de l’escorxador de Palma. Açò ja
es va enviar en el seu moment a la Sindicatura de Comptes. La
Sindicatura de Comptes ja va dir el que havia de dir, i nosaltres
entenem, des del nostre punt de vista, que és una qüestió que
està ja tancada i que en tot cas, si l’Ajuntament de Palma veu
indicis de delicte, té la Fiscalia Anticorrupció o fins i tot té
l’Oficina Anticorrupció d’aquest parlament, que tal vegada
seria una manera de donar una mínima utilitat a aquesta oficina
que, ja dic, encara ningú no sap què ha fet, ni què fa ni què vol
fer.

En tot cas, per tant, nosaltres entenem que aquesta qüestió
ja està solucionada, no entenem aquesta reiteració, i en tot cas
seríem partidaris de remetre aquesta qüestió a l’Oficina
Anticorrupció.

En tot cas, i donat que després els síndics de comptes han
de venir a donar comptes dels altres informes, tal vegada seria
prudent, abans de votar qualsevol resolució respecte d’aquest
escrit, tal vegada seria prudent escoltar la Sindicatura de

Comptes què té a dir sobre aquesta qüestió. Però nosaltres, ja
dic, per la nostra part entenem que és una qüestió ja tancada,
que la Sindicatura de Comptes ja s’ha pronunciat, i que en tot
cas seria una qüestió de poder enviar, ja dic, a l’Oficina
Anticorrupció o fins i tot a la Fiscalia Anticorrupció.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, nosaltres no ens
oposarem a aquesta petició que es fa des de l’Ajuntament de
Palma; encara que ja ha estat fiscalitzat per la Sindicatura de
Comptes segurament en aquesta petició hi haurà qüestions que
en el seu moment, per diverses qüestions, no ho han pogut
mirar i hi haurà alguna situació que es podrà revisar i, bé,
entenem que en vistes a la transparència i la bona gestió
pública és una petició que entenem que s’hi hauria de donar
suport i és la nostra posició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. A nosaltres, com a grup
parlamentari, ens genera certs dubtes aquesta petició per dos
motius. Un ja s’ha apuntat: aquesta petició ja la va traslladar en
el seu moment el Parlament, el nostre grup va ser favorable,
efectivament, que es fes aquest control financer de l’activitat
de l’escorxador; es va traslladar a la Sindicatura i la
Sindicatura de Comptes efectivament ja va manifestar que no
era competent per dur a terme aquest control, i  per tant
entenem que ara no té molt de sentit reiterar-lo. 

I per altra banda aquesta petició té registre d’entrada de fa
més d’un any; segurament ha canviat la situació, si
l’Ajuntament de Palma volia tenir altres opcions -el Sr. Camps
apuntava diverses opcions-, crec que l’Ajuntament de Palma en
aquest any ha tengut temps de pensar si hi havia altres opcions
per dur a terme. Per tant, com deim, ens genera molts de
dubtes aquesta petició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Correspondria al Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, però, atesa la seva
absència, i també la de representants del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca, té la paraula pel Grup Parlamentari Mixt
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l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay, per un temps de deu
minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, molt breument, nosaltres no tenim cap inconvenient
que això tiri endavant, sobretot tenint en compte aquesta
apel·lació a la transparència necessària. Per tant no hi posam
des del nostre grup cap objecció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. A nosaltres també ens genera certs
dubtes el fet d’aquesta reiteració, perquè crec recordar que el
primer escrit que ja va presentar l’Ajuntament de Palma venia
amb els mateixos termes, i ja va ser contestat per part de la
Sindicatura de Comptes. Si de cas va argumentar per què no
era competent la Sindicatura de Comptes tal vegada el que es
podria discutir era la contestació de la Sindicatura de
Comptes, no reiterar exactament el mateix. Però, en fi..., ens
genera dubtes; per tant en principi..., en fi, ens abstendríem
perquè no sabem..., tampoc no vàrem veure la contestació de
la mateixa sindicatura. Per tant, en fi...

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tant hi ha hagut una proposta que poguessin
intervenir els síndics; no ha tengut el suport de tots els grups.
Entenc, per tant, que passam a votació.

El representant del Grup Parlamentari Popular té la
paraula.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Jo havia proposat, ja que tenim els síndics aquí després,
que s’expliquin, que diguin el perquè del que van dir o que no
són competents en aquesta qüestió, i després nosaltres ja
valorarem i votam després de sentir els síndics. Seria el més...
sensat.

EL SR. PRESIDENT:

Estan d’acord tots els grups amb la proposta?

(Remor de veus)

Ara, ara passaran els síndics.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, assisteix l’Hble. Sr. Joan Rosselló i Villalonga, síndic
major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
acompanyat de l’Hble. Sr. Bernat Salvà i Alloza, síndic; de
l’Hble. Sr. Fernando Toll-Messía i Gil, síndic; i de l’Il·lma.
Sra. Catalina Crespí Socías, secretària general.

Durant el debat del primer punt de l’ordre del dia, com que
no estava previst que intervenguessin els representants de la
Sindicatura, hi ha hagut una proposta del Grup Parlamentari
Popular amb el suport de la resta de portaveus respecte del fet
que, donat que el primer punt de l’ordre del dia feia referència
a un informe de la Sindicatura, donar-li l’oportunitat
d’expressar la seva opinió. 

Després que s’expressi l’opinió de la Sindicatura, plantej
anar directament a la votació directa, a no ser que algú demani
un torn de paraula, però crec que el més normal seria passar
després de l’explicació a una votació.

Per tant, té la paraula l’Hble. Sr. Joan Rosselló i Villalonga
per fer l’exposició oral.

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

Molt bé, moltes gràcies. Bones tardes, diputats i president.
Diputats i diputades. Bé, aquesta..., en principi contestaré a
aquesta petició o..., bé, és una petició que quan la vam rebre o
quan se’ns va comunicar ens va estranyar una mica perquè era
una petició que amb els mateixos o si no idèntics termes ja
s’havia fet l’any passat i que dia 16 de març de 2018 a aquesta
cambra ja es va..., ja se’ns va traslladar aquesta petició.
Després la Sindicatura, el Consell de la Sindicatura, bé, ens
vam reunir i vam mirar a veure quina era la situació i l’escrit
que hi havia de l’ajuntament, d’una àrea de l’ajuntament, i
després per part d’Intervenció on se’ns argumentava per què
tenien interès a instar el Parlament perquè ens demanés a
nosaltres de fer aquest informe, i les circumstàncies que vam
al·legar en aquell moment per no fer-lo segueixen vigents i les
tornarem a explicar.

Bàsicament aquí és una qüestió mínimament, o sigui,
tècnica, no és que la Sindicatura vulgui o no vulgui fer,
fiscalitzar aquesta empresa o aquesta subvenció, hem de
recordar que aquesta subvenció ja es va fiscalitzar perquè la
vam presentar aquí fa unes tres setmanes, vam presentar la
fiscalització del compte..., perdó, l’informe de subvencions i
contractes de l’Ajuntament de Palma de l’any 2014 i,
precisament, un dels temes que es va presentar aquí va ser el
tema de l’escorxador; una de les coses que s’havia dit és que
s’havia tret un servei, el que havia de ser un servei municipal,
s’havia tret a través d’un contracte de lloguer d’unes
instal·lacions que hi ha a Mercapalma, i vam posar damunt la
taula totes les incidències d’aquest contracte.
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Per tant, ja sobre la subvenció i el contracte, un contracte
que anava..., que és el de lloguer de les instal·lacions, ja vam
dir el que la Sindicatura havia trobat. 

És clar, aquí el que se’ns demana, que és el que se’ns
demanava també l’altra vegada, és que nosaltres fiscalitzem els
comptes d’aquesta societat mercantil; hem de recordar que
aquesta és una societat mercantil, una empresa privada, que
entra dins l’àmbit de fiscalització de la Sindicatura, és a dir, la
Sindicatura sí pot fiscalitzar un tercer que hagi rebut una
subvenció, però de cara a poder trobar tot allò que plantejava
l’ajuntament, l’ajuntament plantejava indicis que hi podia haver
-per resumir-ho molt senzill- , que hi podia haver doble
comptabilitat, és a dir, que hi havia indicis que l’empresa
estava inflant els costos, amb açò si s’inflaven els costos els
nombres de..., vull dir, es podia arribar a un resultat negatiu i
el resultat negatiu era necessari per poder rebre la subvenció.
És a dir, el que subvencionava..., el que donava la subvenció era
cobertura a les pèrdues que pogués tenir aquella empresa.

És clar, poder esbrinar qualque cosa sobre aquest tema en
particular el que representaria és que la Sindicatura de
Comptes hauria d’anar no a aquesta empresa, sinó els seus
proveïdors a demanar-los a veure els tractes que han tengut o
les factures que hagin tengut un tercer, en què la Sindicatura
no té cap tipus de competència, amb aquesta empresa que
havia rebut la subvenció. És a dir, nosaltres hauríem d’anar a un
proveïdor de s’escorxador a demanar-li totes les factures i...,
totes les factures i qualsevol altra relació que hagi tengut amb
aquesta empresa, però aquest tercer no està obligat a contestar
a la Sindicatura; açò és important que se sàpiga. Vull dir,
aquest tercer, així com l’empresa sí està obligada,
l’escorxador, les altres empreses no estan obligades a
respondre les nostres peticions; de manera que si iniciàvem un
procediment com aquest perfectament ens podríem trobar que
no arribéssim enlloc perquè el tercer, quan dic el tercer no és
l’escorxador sinó un altre, no volgués atendre les nostres
peticions d’informació o el que sigui. 

És clar, i açò són tasques que no..., que nosaltres no tenim
cap tipus de poder coactiu per exigir aquesta col·laboració,
per açò, en el seu moment quan vam contestar vam dir, bé, si
l’Ajuntament de Palma té cap indici de frau o de delicte el que
correspon és anar a la Fiscalia a denunciar-ho. I així avui
recuperant l’expedient, me’n record que quan nosaltres vam
enviar la resposta al Parlament va sortir un titular, que era
aquest d’aquí, que posa, d’un diari, no em facin dir quin: “La
Sindicatura suggereix a Cort que dugui a Fiscalia les
irregularitats de l’escorxador”. És clar, vist açò la petició
torna a ser exactament la mateixa i jo em tem que si no hi ha
cap canvi, no hi ha cap circumstància que ho hagi modificat, la
resposta de la Sindicatura per una qüestió de coherència serà
la mateixa, i jo trob que -havia parlat amb alguns de vostès- em
sembla que era ideal o lògic que sapiguessin quina era la
situació perquè no veiem, llevat que l’escrit que ha entrat
l’ajuntament sigui diferent o tengui elements que nosaltres no
hem vist, la decisió de la Sindicatura per coherència serà la
mateixa que va ser; perquè hem de tenir en compte que tot el
que fa la Sindicatura des del moment que hi ha un indici de
delicte o de frau va a Fiscalia, aniria a Fiscalia.

Per tant, si fent açò anam a..., i trobéssim qualque cosa,
que, insistesc, serà molt complicat o seria molt complicat fer-
ho, aniríem a Fiscalia i el mateix, per tant, si..., per què hem
d’anar per un camí intermedi, si l’ajuntament té indicis
perfectament hi podrien anar ells i ja està, perquè a més ens
demanen cinc anys. A més, pensin que per rebre la subvenció
-amb açò acabaré-, per rebre aquesta subvenció l’únic que
demana la subvenció per poder-se rebre són uns comptes, són
uns comptes auditats, i aquesta empresa cada any presenta uns
comptes auditats per una empresa privada. Per tant, aquesta
empresa cada any ja està auditada i l’empresa que jo..., perdó,
l’auditora privada, que jo sàpiga, no hi ha cap indici ni..., que
consti que ells  en temes de contractació i subvenció no hi
entraran mai, però açò voldria dir que nosaltres hauríem de
revisar una fiscalització que hagi fet una empresa privada, cosa
que, per exemple, en tota la comunitat autònoma, tots els ens
recordaran quan presentam els comptes generals que nosaltres
no auditam mai, no revisam mai la feina d’una auditora privada
sobre una empresa pública o una fundació. El que sí reflectim
són les seves opinions, però no anam a qüestionar ni
qüestionam ni revisam la seva feina.

En aquest cas el que se’ns demanaria o el que se’ns demana
és revisar els comptes d’una auditora privada teòricament
independent. A part, insistesc, ens obligaria a entrar o a fer
peticions a tercers que no tenen perquè col·laborar amb la
Sindicatura perquè nosaltres no tenim cap potestat sobre ells.
Bé, fins aquí..., no sé si està prou clar, però si hi ha cap altra
pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a votació de l’escrit RGE núm. 15383/18.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots en contra i 6..., 7 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjat l’escrit RGE núm.
15383/18, de l’Ajuntament de Palma, mitjançant el qual
tramet l’acord del ple d’aquest, pel qual reitera al Parlament de
les Illes Balears que s’insti la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears perquè realitzi el control financer de l’activitat
de s’escorxador realitzada en el període comprès entre el 8
d’octubre de 2012 a 8 d’octubre de 2017 per l’entitat
mercantil Escorxadors i Serveis Càrnics de Palma, SL.

Abans de passar a la resta de punts, voldria demanar al
síndic major si considera que podem debatre el segon, el
tercer i quart punt conjuntament. 
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II. Escrit RGE núm. 15443/18, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, pel qual s’adjunta l’informe
152/2018, sobre la rendició de comptes del sector públic
local de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2018.

III. Escrits presentats per la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears RGE núm. 592/19, mitjançant el qual
tramet l’informe 153/2018, del compte general del
Consell Insular d’Eivissa corresponent a l’exercici 2016;
RGE núm. 593/19, mitjançant el qual es tramet l’informe
154/2018, del  compte general del Consell Insular de
Formentera corresponent a l’exercici 2016; RGE núm.
594/19, mitjançant el qual es tramet l’informe 155/2018,
del compte general del Consell Insular de Menorca
corresponent a l’exercici 2016; i  RGE núm. 595/19,
mitjançat el qual tramet l’informe 156/2018, del compte
general del Consell Insular de Mallorca corresponent a
l’exercici 2016.

IV. Escrit RGE núm. 612/19, presentat per la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant
el qual es tramet l’informe 157/2018, sobre els processos
d’extinció d’entitats dependents de la comunitat
autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la
reestructuració del seu sector públic instrumental.

Per tant, passam al segon punt, tercer punt i quart punt de
l’ordre del dia d’avui que consisteix en el debat de l’escrit
RGE núm. 15443/18, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, adjuntant l’informe 152/18, sobre la rendició de
comptes del sector públic local de les Illes Balears
corresponent a l’exercici 2017. El tercer punt consisteix en
el debat de l’escrit presentat per la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears RGE núm. 592/19, mitjançant el qual tramet
l’informe 153/2018, dels comptes generals del Consell
Insular d’Eivissa corresponent a l’exercici 2016. RGE núm.
593/19, mitjançant el qual tramet l’informe 154/2018, del
compte general del Consell Insular de Formentera
corresponent a l’exercici 2016. RGE núm. 594/19, mitjançant
el qual tramet l’informe 155/2018, del compte general del
Consell Insular de Menorca corresponent a l’exercici 2016.
I RGE núm. 595/19, mitjançat el qual tramet l’informe
156/2018, del compte general del Consell Insular de Mallorca
corresponent a l’exercici 2016. I el quart i darrer punt de
l’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de l’escrit RGE
núm. 612/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears mitjançant el qual tramet l’informe 157/2018,
sobre els  processos d’extinció d’entitats dependents de la
comunitat autònoma de les Illes Balears com a conseqüència
de la reestructuració del seu sector públic instrumental.

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
En primer lloc, procedirem a presentar l’informe 152/2018,

sobre la rendició de comptes del sector públic local de les
Illes Balears corresponent a l’exercici 2017. Agrairé al
president que doni la paraula al Sr.  Fernando Toll-Messia que
és el síndic responsable de l’àrea que ha elaborat l’informe.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Fernando Toll-Messia.

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

(Inici d'intervenció no enregistrat)

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sr. Fernando Toll-Messía, em comuniquen que
no hi ha gravació, no s’està gravant i volen venir a veure si
poden arreglar això d’alguna manera o, en tot cas, tal vegada,
pot col·locar-se a un altre micròfon a fi de poder continuar.

(Remor de veus)

Pot asseure’s aquí mentrestant.

Pot continuar, Sr. Fernando Toll-Messía.

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

¿Continuo o vuelvo a empezar?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Idò podria començar.

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

Torn a començar, és breu, eh?, és un informe molt breu.

Gracias, Sr. Presidente. Senyores i senyors diputats,
presentamos el informe 152/2018, sobre rendición de cuentas
del sector público local de Islas Baleares correspondiente al
ejercicio 2017, que aprobamos en Consejo de la Sindicatura
el pasado 27 de noviembre del 2018. Este informe forma
parte del plan de actuaciones que con carácter obligatorio
tenemos que realizar todos los ejercicios y se realizó a partir
del 16 de octubre, habida cuanta de que las entidades locales
acababan el plazo de rendición obligatorio el 15 de octubre
del ejercicio 2018.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201815443
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900592
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900593
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900594
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900594
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900595
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900612
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Tiene un triple objetivo, de una forma o de una parte
verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de rendición de cuentas, de otra parte en materia de remisión
de las relaciones del contratos y convenios realizados por los
entes locales y, en tercer lugar, las resoluciones y acuerdos
adoptados por las entidades locales contrarios a los reparos
que han formulado en su momento los órganos de las
intervenciones locales. Por lo tanto, no es un examen
exhaustivo de cuentas emitidas, sino un informe más bien de
carácter estadístico y de revisión.

El ámbito subjetivo de este informe son 192 entidades que
son 66 ayuntamientos, 4 consejos, 5 mancomunitats y 116
entidades dependientes activas en el ejercicio 2017
dependientes de los anteriores. Hablamos de un triple plazo de
rendición en cuanto a cuentas anuales, finalizaba el 15 de
octubre del 2018; el de remitir relación de contratos y
convenios el 28 de febrero del 2018; y el relativo a la
remisión de la información relativa a la función interventora,
acababa el 30 de abril del ejercicio 2018.

Las conclusiones más importantes, de una parte, en
materia de rendición de cuentas es que el 64,5% de las
corporaciones locales de las Illes Balears rindieron la cuenta
del 2017 en plazo. No la rindieron en plazo los consejos
insulares de Formentera, Mallorca y Menorca, 21
ayuntamiento que pueden ustedes encontrar detallados en el
informe, 3 mancomunidades y 17 organismos autónomos.

Como hemos dicho que, por rendición, la mejor ha sido la
de Ibiza con un 85,7% y cabe destacar en sentido negativo por
el contrario la falta de rendición de los consejos insulares de
Formentera, Menorca, Mallorca y la del Ayuntamiento de
Palma en el ejercicio 2017.

De otra parte, en materia de relación de contratos
remitidos a la Sindicatura de Cuentas el 28 de febrero del
2018 no lo habían remitido todavía los consejos insulares de
Ibiza y Formentera, 4 ayuntamientos y 2 organismos
autónomos.

La remisión en plazo de los entes fue de un 68,4% y
también destaca Ibiza en este caso con una rendición en plazo
del cien por cien; un retraso medio de 96 días en todos los
entes. Y por último, en materia de convenio, dentro de este
bloque que son contratos y convenios, hay que decir que
finalizaba el 28 de febrero el plazo, como hemos comentado
antes, no obstante a fecha 16 de octubre, que hemos alargado
el ámbito temporal de la fiscalización todavía quedaban
pendientes de remitir los 4 consejos insulares y 8
ayuntamientos.

En resumen, las entidades que habían remitido la relación
de convenios representan un 72,4% del total de entidades del
ámbito subjetivo del informe de los cuales un 38,2% lo
hicieron en plazo y un retraso medio de 82 días.

El tercer aspecto objetivo del informe hacía referencia a
la remisión de la información relativa a las funciones
interventoras. El 15 de octubre de 2018 los órganos de las

entidades locales en un 86,8% nos habían remitido la
información, hemos dicho que acababa el 30 de abril, pero
siempre alargábamos el plazo hasta el 16 de octubre, al igual
que con el resto de la información, y a esa fecha nos faltaban
los Consejos Insulares de Ibiza, de Menorca, 6 ayuntamientos
y 2 mancomunidades.

Por tanto , en resumen, los órganos interventores de las
entidades que habían remitido la información relativa a la
función interventora representan casi el 87% de las entidades
del ámbito subjetivo de este informe, de los cuales el 55% la
enviaron en plazo con un retraso medio de 69 días.

A parte de esto, hemos destacado una serie de
recomendaciones, se las voy a leer brevemente, una parte de
ellas, para acabar con el contenido del informe aunque ustedes
las puedan encontrar detalladas en el mismo, decimos que es
cuestión fundamental priorizar la rendición de la cuenta
general, remitir la relación anual de contratos, de convenios,
así como la información relativa a la función interventora,
destinando para ello -esto es muy importante- los medios
materiales y humanos necesarios para cumplir nuestras
obligaciones formales. 

De otra parte, (...) la cuenta inmediatamente después de
liquidar el presupuesto, aprobarla en el primer semestre y
rendirla en el plazo legal, introduciendo en la plataforma de
rendición de cuentas que compartimos con el tribunal los
contratos y los convenios a medida que se vayan formalizando
durante el ejercicio, pues nos va a permitir aprovecharla como
una herramienta de control y seguimiento de los expedientes
por parte de la entidad.

Y, por último, remitir anualmente todas las resoluciones
y los acuerdos adoptados por el presidente o el pleno de la
entidad local que sean contrarios a reparos formulados por la
intervención, así como los acuerdos adoptados que hayan
obviado el trámite de fiscalización previa, porque de esta
forma lo que estamos haciendo es reforzar el control interno
del interventor de la entidad.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Joan Rosselló.

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

Moltes gràcies. A continuació presentarem els informes
numerats des del 153 fins al..., un moment, que he perdut
l’altre..., fins al 156, que corresponen a l’informe sobre els
comptes generals del Consell Insular de Formentera, el de
Mallorca, el de Menorca i el d’Eivissa. 

Com que bàsicament feim la presentació com hem fet
altres vegades, fem una sola presentació per al conjunt de
consells, per açò demanaria la paraula per al Sr. Bernat Salvà
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Alloza, que és el responsable de l’àrea que ha elaborat
l’informe. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bernat Salvà, 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,
els informes números 153, 154, 155 i 156, que corresponen
als consells d’Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca,
respectivament, que corresponen a l’any 18, de l’any 18, sobre
els comptes generals dels consells  insulars de l’exercici
2016, varen ser aprovats, els tres primers, pel Consell de la
Sindicatura el dia 27 de novembre passat, i, el de Mallorca, el
passat 21 de desembre.

La presentació d’aquests informes la feim habitual de
forma conjunta, tot i que es tracta de quatre treballs amb
entitat pròpia cadascun d’ells, elaborats i redactats, això sí, de
forma simultània i amb criteris i tècniques homogenis. Són
informes anuals i obligatoris, que tenen per finalitat analitzar
de forma integral l’activitat econòmica i financera reflectida
en el compte general de cada consell. En aquest sentit l’anàlisi
té el mateix abast que el que es fa sobre els comptes de la
comunitat autònoma, és a dir, una revisió completa del
compte.

L’estructura dels informes segueix la de la instrucció de
comptabilitat, començant per la part del balanç i el resultat
econòmic patrimonial; segueix amb l’estat d’execució del
pressupost; finalitza amb la memòria dels comptes. D’altra
banda hi ha un apartat dedicat a les entitats dependents i
vinculades de cada consell, i un apartat dels estats agregats. A
part, en el cas de Mallorca es fa una revisió exhaustiva dels
comptes anuals de l’IMAS.

A més de les incidències que es detallen al final de cada
apartat, els informes contenen un total de 105 recomanacions
per millorar la gestió econòmica financera de les entitats
fiscalitzades, concretament 36 pel que fa al Consell de
Mallorca; 17, al de Menorca; 27, al d’Eivissa; i 25, al de
Formentera. També s’han adjuntat a cada un dels informes uns
annexos que contenen els quadres i les fitxes individuals de
les entitats analitzades amb les dades més rellevants, així com
les al·legacions formulades pels consells insulars de Mallorca
i Menorca, ja que els consells d’Eivissa i Formentera no n’han
fet.

Abans d’entrar en el contingut general dels informes
voldria indicar el següent: en primer lloc, i pel que fa a
l’apartat de rendició de comptes, s’ha de dir que el termini
perquè els consells retessin els comptes de l’any 2016
acabava el 15 d’octubre del 17; aquest procés es va
desenvolupar de la següent forma: els consells insulars de
Mallorca, Menorca i Formentera varen aprovar i retre el

compte general fora de termini; el Consell d’Eivissa el va
aprovar en termini tot i que el va retre també fora de termini,
el gener de l’any 18. 

En segon lloc els informes incorporen un apartat destinat
a emetre una opinió financera amb un nivell de seguretat
raonable, i unes conclusions del compliment de la legalitat
amb un nivell de seguretat delimitada sobre els comptes de
l’administració general de cada consell, així com, en el cas de
Mallorca, un apartat sobre el compte de l’IMAS, on es
destaquen les limitacions a l’abast, les excepcions i les
incidències més significatives observades amb la fiscalització
dels comptes. En tots els casos s’ha conclòs que, tret per les
limitacions i excepcions detallades, la informació s’ha
presentat d’acord amb els principis comptables i amb la
normativa legal d’aplicació. De la resta de les entitats
dependents dels consells es fa una revisió formal i una anàlisi
general dels comptes anuals i dels informes de la intervenció
i de les auditories externes realitzades, però la Sindicatura no
assumeix com a pròpies les opinions de les excepcions que
s’hagin posat de manifest.

En tercer lloc, en el cas de Mallorca, Menorca i Eivissa,
s’ha inclòs un apartat addicional a l’informe sota l’epígraf
“Altres aspectes que no afecten l’opinió ni les conclusions”,
en relació amb la liquidació de les bestretes a compte del nou
sistema de finançament dels consells insulars que es va
aprovar amb la resolució de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques de 3 de maig de l’any 18. Aquest
punt ja el vàrem comentar quan es va tractar en aquesta
comissió el compte general de la comunitat corresponent a
l’any 16 fa algunes setmanes. De forma resumida els diré que
la Sindicatura no qüestiona la procedència o no de dur a terme
aquesta liquidació, però sí que té dubtes seriosos en la bondat
d’alguna de les hipòtesis que planteja el model teòric en el
qual es basa la liquidació, especialment perquè no sempre
donàs compliment a les dues garanties de mínims
preestablertes a la normativa; la primera, recollida a l’article
5 i a la disposició addicional primera de la Llei 3/14, de
finançament dels consells, i, la segona, plasmada a l’article
138.1 i a la disposició addicional cinquena de l’Estatut
d’Autonomia.

Dit això i entrant ja al contingut dels informes tractaré de
resumir de forma esquemàtica les principals dades que s’hi
recullen, de manera que se’n pugui extreure una idea general. 

A la introducció es delimiten, entre altres qüestions,
l’àmbit subjectiu i objectiu de l’informe, així com la
metodologia que s’ha seguit, i també una referència a les
normes d’auditoria aplicades, que s’han actualitzat respecte de
les aplicades els anys anteriors. Pel que fa (...) en l’àmbit
subjectiu, està configurat de la següent forma: a Mallorca, 10
entitats dependents i 15 entitats vinculades; a Menorca, 10
entitats dependents i 11 entitats vinculades; a Eivissa, 5
entitats dependents i 4 entitats vinculades; i a Formentera, 1
entitat dependent.

Passant ja als objectius continguts a la Llei d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, s’ha d’esmentar que
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s’han convertit en principis rectors que vinculen totes les
administracions públiques i s’han de calcular en termes del
sistema europeu de comptes. En relació amb els  diversos
moments del cicle pressupostari, la situació dels consells al
tancament, és a dir, referida a la liquidació de l’exercici, és la
següent: pel que fa al compliment de l’objectiu d’estabilitat
tots els consells compleixen; no obstant això el Consell
d’Eivissa no aplica els ajusts prevists en el SEC 2010.
Respecte de la regla de despesa, Mallorca, Menorca i
Formentera l’incompleixen, i en el cas d’Eivissa la Sindicatura
no ha pogut verificar els càlculs efectuats per la intervenció i
justificats davant el Ministeri d’Hisenda. Quant a la
sostenibilitat financera i el deute, tots els consells
compleixen. Quant al deute comercial, compleixen els
consells de Mallorca i Menorca; pel que fa al d’Eivissa, ha
incomplert el termini màxim de pagament en nou dels mesos
de l’exercici, i Formentera no ha facilitat a la Sindicatura tot
el suport documental requerit i, en conseqüència, no s’ha
pogut validar si compleixen el termini sobre el pagament
establert a la normativa sobre morositat.

A l’apartat d’administració general es reflecteix l’opinió
d’auditoria financera i les conclusions de compliment de
legalitat dels comptes, que en tots els casos és favorable amb
excepcions, tal com ja els he anticipat. En aquest tercer apartat
s’analitzen els comptes dels consells  des del vessant
pressupostari i financer. Pas a comentar breument les
magnituds més destacables. Pel que fa al vessant financer, el
balanç de situació dels consells mostra un actiu i un passiu de
1.122 milions,154 milions, 292 milions i 75 milions per a
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, respectivament. En
els quatre casos el corresponent inventari de béns i drets i la
seva relació  amb la comptabilitat presenta algunes
deficiències i incidències que es detallen en els  respectius
informes.

Quant a l’epígraf de deutors pressupostaris de cada
consell, a 31 de desembre mostra les següents xifres: el
Consell Insular de Mallorca, 143 milions; el Consell de
Menorca 11,9; e l Consell d’Eivissa 14,1 i el Consell de
Formentera 7,4.

Arribats a aquest punt, cada any els faig un incís sobre la
concessió de les bestretes atorgades per la comunitat des de
l’any 2008 fins el 2013, des de la perspectiva dels consells
insulars, ja que el tractament pressupostari comptable que li
ha donat cada un d’ells, difereix substancial. Només dir-los
que a l’any 2016 no s’han produït canvis respecte dels
exercicis anteriors i que no serà fins el comptes de l’any 18
quan analitzem l’efecte de la liquidació de les bestretes
efectuades arran de la resolució de la conselleria abans
esmentada.

Quant al passiu, i concretament pel que fa a l’endeutament
viu de cada consell, incloent aquí les liquidacions a retornar a
l’Estat és el següent. El Consell de Mallorca té  un
endeutament de 83 milions d’euros, a l’any 2015 era de 129;
el de Menorca 33,8 milions, l’any 2015 era de 45 milions,
d’aquests 33,8, 16,6 corresponen a Cesgarden; el Consell
d’Eivissa 774 milers d’euros; i el Consell de Formentera 295

milers d’euros. O sigui, pràcticament els Consells d’Eivissa i
Formentera no tenen endeutament.

Quant al vessant pressupostari, el pressupost inicial de les
modificacions de crèdit del pressupost definitiu de cada
consell per a l’exercici són els següents: pressupost quant al
CIMA, el pressupost inicial era de 357 milions, té
modificacions per 173 milions i un crèdit definitiu de 530; el
CIME 78 milions, modificacions per valor de 21 milions i un
crèdit definitiu de 99 milions; el Consell d’Eivissa 88 milions,
modificacions per valor de 35 i un crèdit definitiu de 123;
quant al Consell de Formentera, 22 milions, 3  de
modificacions i un crèdit definitiu de 25 milions.

A més de les dades que els acab d’indicar, s’han de
destacar els 177 milions del pressupost definitiu de l’IMAS,
atès que supera el 25% del pressupost del Consell de
Mallorca, del qual es nodreix fonamentalment, quasi el 90%
dels seus ingressos tenen aquest origen. 

Segons les liquidacions d’ingressos, indicar-los que els
percentatges de finançament procedents de la comunitat, per
a cada un dels consells foren els següents: el Consell Insular
de Mallorca, el 66,5% dels seus ingressos provenen de la
comunitat; el Consell Insular de Menorca un 69% dels seus
ingressos, o sigui 61 milions, procedeixen de la comunitat; el
Consell Insular d’Eivissa el 64%, per un valor absolut de 63
milions; i el Consell Insular de Formentera un 33%, per un
valor absolut de 13 milions d’euros. El Consell Insular de
Formentera com que té aquest doble vessant d’ajuntament i de
consell, el percentatge de la comunitat de finançament és el
més baix de tots.

Pel que fa a l’execució del pressupost de despeses, en el
cas del Consell Insular de Mallorca el nivell d’execució és del
59%, amb molta diferència entre l’execució de les despeses
corrents, 91% i les de capital un 16%, ressaltar el baix grau
d’execució del capítol 6 amb un 17%. En el cas de l’IMAS el
nivell d’execució és del 91%, 94% en el cas de les operacions
corrents i 65% operacions de capital. A més, del pressupost
definitiu de 177 milions d’euros, en el cas de l’IMAS 53
milions corresponen a despeses de personal, per això la
Sindicatura ha dut a terme aquest any 2016, una auditoria de
sistemes en la qual s’ha verificat la integritat de la informació
comptable associada a les despeses de personal de l’institut i
s’han dut a terme la revisió dels controls generals, manuals i
automàtics amb l’entorn dels sistemes d’informació. El
resultat ha estat que, malgrat les vulnerabilitats detectades, en
línies generals és possible confiar en l’entorn amb un nivell de
seguretat raonable, atès que els controls d’aplicació validats
durant la revisió han funcionat correctament durant el període
auditat.

En el Consell Insular de Menorca el nivell d’execució és
del 63,5%, sent l’execució de despeses corrent del 86% i les
de capital del 22,5%. Capítol 6 d’inversions, tan sols s’ha
executat en un 15%.

En el Consell d’Eivissa l’execució és del 52% i succeeix
el mateix que a Mallorca i a Menorca, però no amb tanta
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intensitat. El nivell d’execució de les despeses corrents és del
74,5% i les del capital un 30%. Destacam també un baix grau
d’execució del capítol 6, amb un 26%.

Finalment l’execució de la despesa del Consell de
Formentera puja fins el 96,7%, un nivell d’execució de les
operacions corrents que ascendeix al 99% i de les operacions
de capital ha estat del 79%. En aquest cas l’execució del
capítol 6 ha estat significativa, un 82%. 

D’altra banda, cal esmentar que els expedients de
reconeixement extrajudicial de crèdits, aprovats per cada
consell són els següents imports: 2,6 milions en el cas de
Mallorca; 0,5 milions en el cas de Menorca; 0,5 milions en el
Consell d’Eivissa; i 1,7 milions en el Consell de Formentera.
Aquí cal fer una referència específica sobre les dades de
l’IMAS, l’import del reconeixement de crèdits (...) s’ha elevat
fins als 9,4 milions d’euros, quasi el doble que la resta de tots
els consells junts.

Entrant ja en el romanent de tresoreria per a despeses
generals, que és el que ens permet conèixer les possibilitats
o necessitats de finançament de pressuposts futurs, és positiu
per a tots els  consells, Mallorca 79 milions, Menorca 11
milions, Eivissa 38,7 milions i Formentera 10 milions. 

Finalment i ja per acabar, indicar-los que en els apartats
dels estats agregats dels informes, consten els resultats
pressupostaris conjunts de l’exercici, és a dir, l’administració
general de cada consell, més les seves entitats dependents, que
ha estat el següent: el Consell Insular de Mallorca un resultat
conjunt de 28 milions; el Consell Insular de Menorca un
resultat també positiu de 4,2; el Consell Insular d’Eivissa
positiu de 13,5 milions; i el Consell Insular de Formentera
també positiu per un valor absolut de 3,8 milions d’euros.

Moltes gràcies per la seva atenció.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al quart i darrer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 612/19, presentat
per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant
el qual es tramet l’informe 157/2018, sobre els processos
d’extinció d’entitats dependents de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, com a conseqüència de la reestructuració del
sector públic instrumental.

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. L’informe 157/2018 sobre els processos
d’extinció d’entitats dependents de la CAIB, com a

conseqüència de la reestructuració del sector públic
instrumental, es va aprovar de forma definitiva pel consell de
la Sindicatura el dia 21 de desembre de 2018 i tot seguit es va
remetre al Parlament i al Govern de les Illes Balears.

La iniciativa de la fiscalització correspon al Tribunal de
Comptes i s’han realitzat de forma transversal amb tots els
òrgans de control extern. Val a la dir però que tota la tasca de
fiscalització l’ha realitzada la Sindicatura de Comptes, a partir
d’unes directrius tècniques consensuades entre tots els
participants que abans he esmentat. Per tant, és un informe que
parteix de la col·laboració institucional entre la Sindicatura de
Comptes i el Tribunal de Comptes.

Pel que fa als objectius de la fiscalització, bàsicament eren
tres, en primer lloc analitzar el compliment de la normativa
aplicable als processos d’extinció d’entitats dependents. En
segon lloc, analitzar el compliment d’objectius dels plans de
reestructuració aprovats per la CAIB pel que fa al nombre
d’entitats, i en tercer lloc, valorar la repercussió econòmica
dels plans de reestructuració, especialment pel que fa a
l’apartat de personal i poder... estimar els estalvis aconseguits.

Pel que fa a l’àmbit subjectiu, l’àmbit subjectiu el
componen els ens dependents extingits, només els extingits,
de la comunitat autònoma amb participació autonòmica
superior al 50%, sigui directa o indirecta, excloent la
Universitat. També es refereix als consorcis  als quals el
percentatge aquest de participació és del 50% o superior.

Pel que fa a l’àmbit temporal la fiscalització es refereix al
període 2010-2016 perquè si bé els plans de reestructuració
són a partir... o s’aproven a partir del 2012, ja és a partir del
2010 que s’inicien els processos d’extinció que s’executen
durant el 2012-2016.

Pel que fa als antecedents, l’origen dels processos de
reestructuració del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma el trobam a l’Acord 1/2010, de 22 de març, del
Consell de Política Fiscal i Financera, que establia l’aprovació
d’un pla de racionalització de les estructures del sector públic
instrumental amb l’objectiu de millorar la seva eficiència.

En segon lloc, e l Govern balear va iniciar un procés de
reestructuració a partir de la Llei 7/2010, del sector públic
instrumental de la comunitat autònoma, que establia la
necessitat de creació d’una comissió d’anàlisi i proposta de
reestructuració del sector públic instrumental, cosa que es va
produir amb el Decret 90/2011, el 2 de desembre de 2011.

El primer projecte de reestructuració del sector públic
instrumental va ser aprovat pel Consell de Govern de forma
definitiva, perquè hi va haver una modificació..., una aprovació
prèvia el 13 d’abril de 2012, i després va ser modificat a través
de deu acords de consells de govern posteriors.

No obstant açò, el Govern balear ja havia iniciat l’extinció
de diferents entitats, com l’Agència de Salut de les Illes
Balears, l’INESTUR, FICOBALSA, (...), etc., i un parell de
consorcis que vénen detallats a l’informe.
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Pel que fa al resultat del procés de reestructuració en
relació amb el nombre d’entitats, la situació inicial o el
nombre d’ens objectes de fiscalització a dia 1 de gener del
2010 era de 141, que estava composat per..., aquests 141
corresponien a 86 consorcis, 19 fundacions, 14 societats
mercantils i 16 entitats públiques empresarials. 

Al final d’aquest procés de reestructuració que encara no
ha acabat, en data... bé, l’informe surt a data 1 de gener del
2017, però bé, també podríem dir 31 de desembre del 2016,
segons les dades disponibles en aquesta data 31 de desembre
del 2016, era de 44 ens, és a dir, havíem passat de 141 a 44 i
la composició era: 13 consorcis, davant 86 que n’hi havia a
l’inici del procés, 11 fundacions davant 19 que n’hi havia
abans, 2 societats mercantils, abans n’hi havia 14, i 16 entitats
públiques empresarials..., perdó, i 13 entitats públiques
empresarials en comparació amb les 16 que hi havia abans.

Val a dir que aquest saldo és el resultat de l’extinció de
102 ens públics, 3 transformacions i separacions d’entitats i
la creació de 8 noves entitats.

Respecte d’aquest darrer comentari, caldria esmentar en
primer lloc que la major part d’extincions es donen al grup
dels consorcis; segon, que en el cas dels consorcis a la
majoria no hi havia dotacions de personal, el que limita els
efectes econòmics de la reestructuració; en tercer lloc, la
creació  de 8 noves entitats indica el fet que moltes de les
entitats extingides no van desaparèixer, sinó que es van
integrar en altres entitats el que dificulta la valoració
econòmica del procés com... com després comentaré.

L’informe va una anàlisi detallada del procés i de la
situació de situació  de cadascun dels ens afectats pel
programa de reestructuració que trobaran ben detallat.

Pel que fa als efectes econòmics del procés de
reestructuració, aquest impacte econòmic ve molt marcat pel
fet que comentava abans que la major part dels ens extingits es
van integrar en altres ens ja existents o creats ex novo. Per
tant, per poder fer una anàlisi econòmica o d’impacte
econòmica s’haurien de valorar els efectes de la reducció
d’efectius i avaluar les sinèrgies que en l’àmbit de la reducció
de costos podrien derivar d’aquesta integració.

Aquest segon element ha estat d’impossible realització pel
fet que les reduccions de costos derivades del procés de
reestructuració coincideixen amb reduccions de costos
derivades de l’aplicació de mesures que afectaven totes les
administracions públiques i no tots els ens... i no tots... i no
només als ens extingits, com reducció de retribucions. És a
dir, si assumíssim que la reducció de retribucions de tots els
ens públics corresponen al procés de reestructuració ens
estaríem equivocant perquè la rebaixa de retribucions o la
correcció de retribucions afectava tots els ens, els extingits,
els no extingits i fins i tot els serveis generals de la comunitat
autònoma o a altres ens, d’acord? Per tant, això dificulta molt
poder fer un càlcul acurat de la reducció de costos.

Pel que fa a la reducció en matèria de recursos humans, les
dades indiquen que hi va haver una reducció d’efectius en
nombre de 72 treballadors, si bé no hem pogut calcular
l’informe de l’estalvi en termes monetaris perquè es
desconeixen els salaris dels treballadors acomiadats, però més
important perquè es van haver de pagar compensacions als
treballadors acomiadats, segons l’Advocacia de la comunitat
autònoma 3,2 milions d’euros, i perquè dels acomiadats que
van rebre una compensació alguns van haver de ser readmesos
i se’ls va haver de pagar els salaris de tramitació i la CAIB no
ha pogut diferenciar o no ens ha pogut aportar si aquests
treballadors al final havien estat readmesos, havien estat
acomiadats, el que sí sabem és el que es va pagar quant a
indemnitzacions, però no si aquests treballadors han estat
readmesos o no. Açò vol dir que si haguessin estat readmesos
i se’ls hagués hagut de pagar un salari de tramitació l’estalvi
hauria estat zero.

Finalment, pel que fa als efectes econòmics del procés de
reestructuració cal esmentar la informació recollida al
Ministeri d’Hisenda que no fa sinó introduir més confusió al
càlcul de resultats. En aquest sentit, aquestes dades que
publica el Ministeri d’Hisenda no fan sinó recollir el que el
Govern balear estimava i... comunicava quins serien els
estalvis del procés. És a dir, tenim dades des del 2012 fins al
2016 i aquestes dades, que són estimacions que fa la
comunitat autònoma, oscil·len moltíssim d’un any a un altre.

Per exemple, aquestes estimacions preveien reducció
d’efectius en nombre de 100 treballadors, 130 perdó, de 130
treballadors, i un estalvi de 124 milions d’euros en sis anys,
però en algun cas aquestes estimacions només són de 17
milions d’euros i 64 milions... perdó, i 64 treballadors
acomiadats. Per tant, les xifres d’estimacions oscil·laven
moltíssim.

És clar, aquestes... donades aquestes oscil·lacions i donada
la informació disponible, aquestes dades no... a les quals no ha
pogut tenir accés la Sindicatura de Comptes fa difícil que
puguin ser contrastades.

No obstant açò, si atenem aquestes dades comunicades per
l’Advocacia..., perdó, aquestes dades i les comunicades per
l’Advocacia, és a dir, quines eren les expectatives i quina ha
estat la realitat juntament amb les que he comentat abans de la
reducció  de 144 a..., 141 a 44 ens, sembla que es pot
concloure que les previsions no s’han complert i que els
resultats han estat més aviat minsos en relació amb les
expectatives.

A l’informe tenen un recull de l’efecte del procés de
reestructuració en matèria de personal, nombre d’efectius per
a cadascun dels ens i en cadascun dels ens descrivim quina ha
estat l’evolució en matèria de personal, però, insistesc, no
donam, no podem donar informació de quin ha estat el resultat
final en relació amb els acomiadaments i persones readmeses.

Finalment, els resultats del procés de reestructuració en
matèria... o des del punt de vista normatiu, la Sindicatura
conclou que la fiscalització dels processos d’extinció,
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excepte per a algunes incidències que es detallen a l’informe,
la majoria de processos d’extinció s’han fet complint amb la
normativa establerta. 

Açò sí, és necessari destacar que alguns processos encara
no han acabat amb tots els tràmits, cosa que genera algunes
incidències quan fiscalitzam el compte general de la CAIB que
inclou encara ens dependents sense activitat.

Recordaran que fa un parell de setmanes quan vam
presentar el compte general de la comunitat autònoma del
2016 vam fer referència a un dels ens que no havia presentat
els comptes, però que bàsicament corresponia a un ens que no
tenia activitat i que era el de l’Orquestra Simfònica, que jo
m’havia equivocat i els havia dit que era la filharmònica, però
no hi ha filharmònica a Balears, per tant, era que es va
convertir en una fundació, etc., i aquest... s’ha constituït l’ens
nou, però l’ens antic tot i que no té activitat encara no ha
acabat amb el procés des d’un punt de vista normatiu.

I amb açò acabaria aquesta exposició. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

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 a què pertany la Presidència del
Govern el qual intervendrà en darrer lloc, segons l’article 80
del Reglament del Parlament.

El Síndic Major, o a petició del Síndic Major algun dels
altres síndics que l’acompanyen o personal de la Sindicatura,
pot contestar globalment totes les preguntes o observacions
formulades o bé contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu. Globalment. Molt bé.

Passam a la intervenció dels grups parlamentaris. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Camps,
per un temps de quinze minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Primer de tot, m’agradaria la presència de la
Sindicatura, dels síndics, com no, i també agrair l’explicació
que ha fet anteriorment sobre la qüestió de l’Escorxador i
Serveis Càrnics de Palma, crec que ha estat molt clarificador,
i evidentment el nostre vot, òbviament, ha estat en contra
precisament per no reiterar una qüestió que ja estava debatuda
i estava ja explicada i en la qual, com molt bé ha explicat el
síndic major, doncs, la Sindicatura no té competències. Jo
entenc l’abstenció de la resta de grups, no perquè no estiguin
d’acord a votar en contra sinó perquè, clar, quedaria un poc
malament l’Ajuntament de Palma; però bé, ja va bé que s’hagin
abstingut i que no hagi prosperat una proposta que no tenia cap
sentit i que hagués obligat a la Sindicatura de Comptes a
reiterar el mateix que ja havia dit fa alguns mesos.

Dit açò, quant als informes que avui tenim, m’agradaria fer
algunes, algunes..., o posar damunt la taula algunes qüestions.
A l’informe 152/2018, que parla del rendiment de comptes de
les entitats locals i consells insulars, etc., a mi em sorprenen
diverses qüestions, però una és que precisament aquelles
entitats que tenen més recursos, que tenen més personal i que
per tant tenen més possibilitats de retre en temps i forma els
comptes són aquelles que precisament no ho fan; i em
referesc als consells insulars, dels quatre consells, tres no
varen retre compte, em referesc a l’Ajuntament de Palma que
és l’ajuntament més gran de Balears, el que té més recursos,
el que té més personal i el que podria, entenc jo, doncs, retre
les informacions i els comptes en temps i en forma. O sigui,
que hi hagi municipis de menys de 5.000 habitants, com el
gràfic que surt a l’informe, doncs, que hi hagi el 48% només
que ha retut, home, millor que no, però és fins i tot
comprensible, però que l’Ajuntament de Palma no ho hagi fet,
que els consells no ho hagin fet, a mi em sembla que no pot
ser. 

Per açò hi ha un punt que m’ha agradat molt, i el llegiré
perquè..., més que res per saber si és d’aplicació o  com
s’hauria d’aplicar, diu: “les entitats locals que varen incomplir
aquesta obligació -és a dir, de retre en temps la informació i
la documentació dels comptes- d’acord amb la Llei
d’economia sostenible poden veure retinguts els imports dels
lliuraments a compte i si escau dels avançaments i les
liquidacions definitives de la participació en els tributs de
l’Estat fins que es consideri complerta aquesta obligació de
remissió del compte general, tal... el Tribunal de Comptes ha
de comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques la relació d’entitats que no han retut el compte
general”.

Aquí m’agradaria conèixer, perquè aquí posa “poden veure
retinguts els imports”, m’agradaria saber si açò sol passar, és
a dir, si se’ls reté aquests lliuraments a compte, etc., o si
només és una amenaça que no s’arriba a complir o a veure com
ho podem fer perquè realment pugui ser açò una mesura
coercitiva suficientment contundent perquè aquelles entitats
on realment es fa incomprensible que no retin a temps els
comptes, doncs, ho facin. Més que res m’agradaria poder
debatre sobre aquesta qüestió.

Una altra qüestió respecte dels consells insulars en aquest
cas és que ja començam a veure uns consells insulars amb uns
comptes que ja comencen a estar econòmicament sanejats.
Veiem un poc els fruits d’aquella llei de finançament dels
consells insulars que els partits d’esquerres varen votar en
contra, ho hem de recordar, aquella llei que s’havia de derogar
a principi d’aquesta legislatura, aquella llei que el Partit
Popular va aprovar en solitari, doncs, aquella llei, gràcies a
aquella llei avui els consells insulars tenen doblers suficients
per oferir els serveis dels quals tenen competències. Pel que
he vist, i com que han passat ja quatre anys i ja a finals de
legislatura no crec que passi res més, els partits que donen
suport al Govern no han modificat ni una coma d’aquella llei,
no han modificat ni un punt i a part d’aquella llei, si tan dolenta
era aquella llei, si tant de mal havia de fer als consells insulars

 



2776 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 101 / 19 de febrer de 2019 

aquella llei, no entenc perquè no l’han modificada o l’han
derogada, com havien amenaçat.

Per tant, crec que ha estat un bona llei, tot i que no ho
reconeixeran, ha estat una bona llei i ha dotat de suficients
recursos els consells informes i aquest informe ja demostra
que els consells insulars tenen suficients recursos. Altra cosa
és què en fan d’aquests recursos els consells insulars? I jo he
quedat espantat, i e l Sr. Salvà ho deia, el Consell Insular de
Mallorca, capítol 6, inversions, una execució d’un 17%, 17%.
És a dir, pressuposten un cent per cent i n’executen un 16%.
Consell de Menorca, un 15% d’execució del capítol 6.
Consell d’Eivissa, un 26%. Sorprenentment Formentera, que
la setmana passada el criticàvem per altres motius, però
aquesta vegada l’hem d’aplaudir perquè un 82% d’execució
d’inversions. Per tant, aquí ja no és qüestió , per tant, dels
doblers que tenen els consells insulars sinó del que fan amb
aquests doblers i veiem que no hi ha capacitat suficient per
executar tot allò que tenen destinat a executar.

Una altra qüestió que també m’ha sorprès, i a més sorprèn
la negativa en aquest cas del Partit Socialista a resoldre
aquesta qüestió, és veure com el cas Cesgarden és una llosa
enorme sobre els comptes del Consell Insular de Menorca,
del deute total que té el Consell Insular de Menorca la meitat
li ve del cas Cesgarden; una qüestió que els menorquins amb
els nostres doblers pagarem les indemnitzacions de coses que
han passat a Eivissa, de coses que han passat a Mallorca i seria
lògic i de sentit comú que els mallorquins i els eivissencs
també paguin coses que han passat a Menorca. Aquesta
qüestió, que s’hagués pogut resoldre en els pressuposts de
l’any passat, que vàrem aprovar de 2019, gràcies a una esmena
que volia presentar a darrera hora MÉS per Menorca, el PSIB
va votar en contra i no es va poder aprovar aquella esmena que
hagués resolt aquesta qüestió; que, ja dic, és una llosa sobre
les espatlles de tots els menorquins. Si nosaltres estam
disposats a pagar les indemnitzacions de requalificacions de
terrenys d’Eivissa i de Mallorca jo crec que és de justícia que
també els de Mallorca i els d’Eivissa ens paguin les
requalificacions de qüestions que també han passat a Menorca.

I aquí hi ha una altra qüestió, en aquests informes, en els de
Menorca, Mallorca i Eivissa, crec que és molt significativa, i
és el que fa referència a les bestretes; un clàssic també
d’aquestes comissions. Si algú ha tengut ocasió de llegir el
que posa en el punt “altres aspectes que no afecten l’opinió ni
les conclusions”, ha de llegir-ho tot perquè més o manco és
el mateix en els tres informes, avui hauria de telefonar a la
Sra. Cladera que torni enrere les liquidacions que ha presentat
als consells insulars. Hauríem de telefonar al Consell Insular
de Mallorca i li diguin: “no firmeu res”, tot i que ja han firmat,
ja els han passat endavant. És a dir, si algú ha llegit açò diu que
les liquidacions estan mal fetes, diu que van en contra de la
llei, de la Llei de finançament dels consells insulars, de
l’Estatut d’Autonomia. Jo realment és d’una contundència que
per la finor que sempre té la Sindicatura, té una certa
contundència. Estalviaré algunes qüestions, però diu: “la
liquidació actual d’una banda no sembla donar compliment a
aquesta garantia de mínims”. Hi ha una garantia de mínims que
ja en parla l’Estatut d’Autonomia i que en parla la Llei de

finançament dels consells insulars perquè, em fa molta gràcia,
“aquestes liquidacions -diu la Sra. Cladera i repeteix el Sr.
Alcover-, aquestes liquidacions són la contraposició del que
diu la Llei de finançament dels consells insulars, doncs, el que
els tocaria”; idò, aquí diu tot el contrari, aquí diu pràcticament
tot el contrari. 

Per tant, jo crec que és una qüestió el tema de les bestretes
que, un altre error de la conselleria, un altre fracàs d’aquest
Govern, és a dir, no són correctes aquestes liquidacions i no
m’estranya i esper que el Consell Insular de Menorca no ho
retiri , que segueixi amb el recurs, amb la demanda que ha
posat als jutjats el consell insular en contra del Govern per
aquesta liquidació, que ja dic, no té sentit. Però no ho dic jo,
si ho digués jo no passaria res, ho diu la Sindicatura de
Comptes.

Una altra qüestió que també m’agradaria plantejar, és el
tema molt interessant de l’informe sobre els processos
d’extinció d’entitats dependents i la reestructuració del sector
públic instrumental. Aquí jo crec que val la pena mirar les
dades i mirar alguns dels gràfics que són molt significatius.
L’obligació de reestructurar el sector públic instrumental ve
de l’any 2010, segon pacte de progrés, Acord 1/2010, de 22
de març, del Consell de Política Fiscal i Financera, Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental, acord
fet durant el segon pacte de progrés, llei feta durant el segon
pacte de progrés. 

Per tant, la reestructuració del sector públic instrumental
era una obligació ja del segon pacte de progrés, però si veiem
els gràfics ens adonam que la reestructuració del sector públic
instrumental només va passar, o en un 90%, ha passat durant la
legislatura del Partit Popular, per què?, perquè el segon pacte
de progrés, tot i que ho havia de fer perquè estava obligat a
fer-ho, no en tenia cap ganes de reestructurar res, no en tenia
cap ganes, els doblers públics no són de ningú, ja ho deia
Carmen Calvo. Per tant, és igual tot. Què passa? En aquesta
legislatura tampoc, està igual, està igual, 2015, 2016, 2017,
no han fet res, és més, cada any en els pressuposts cream
noves entitats, noves empreses públiques, noves fundacions,
cada any en cream unes quantes més.

I dic açò perquè m’agradaria fer la pregunta, perquè és cert
del que s’ha comentat és que no sabem la repercussió
econòmica real d’aquesta reestructuració, però la pregunta és
ha valgut la pena aquesta reestructuració? Jo record que una de
les recomanacions que feia la Sindicatura de Comptes en els
informes successius era seguir endavant amb la
reestructuració del sector públic instrumental. La pregunta és,
ha valgut la pena? A pesar de què no puguem quantificar i que
tal vegada la qüestió econòmica no hagi estat tot allò que
nosaltres voldríem, realment ha valgut la pena aquesta
reestructuració? Estam millor ara que abans? Aquesta és una
qüestió.

I ja dic, una vegada més s’ha demostrat que els partits
d’esquerres gestionar en saben poc, aclarir les coses en saben
poc. Els partits d’esquerres són partits que estan molt bé i
molt còmodes a l’oposició i per tant, cada un ha de fer el que
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sap fer, si un sap governar que governi i un sap fer oposició
que estigui a l’oposició. I açò és el que passarà segurament dia
26 de maig, que uns, els que en saben molt de fer oposició
estaran a l’oposició i els que sabem governar tornarem
governar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. David Martínez, per un temps de quinze minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda diputats, diputades. Bona
tarda Sr. Rosselló, Sr. Salvà, Sr. Toll-Messía i la Sra. Crespí,
la secretària general. Des del nostre grup parlamentari li
volem donar les gràcies per les explicacions donades, pels
aclariments i no tenim cap qüestió, ni cap pregunta a fer.

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.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies Sr. President. Bé, en primer lloc donar la
benvinguda als síndics de comptes i a la secretària general.
Efectivament ja vàrem quedar així la darrera vegada, que
intentaríem fer un parell de fornades per tal que abans d’acabar
la legislatura poguéssim fer una estirada important a tota
aquesta producció d’informes, perquè en aquest cas, per
exemple, ja hi ha informes del 2017, i per tant agrair una
vegada més la compareixença i les explicacions que s’han
donat.

Jo em centraré en dues qüestions, una molt breu.
Evidentment arribar a la conclusió de què efectivament les
entitats locals, ajuntaments i consells insulars han de millorar
la rendició de comptes i la tramesa d’informació que es fa a la
Sindicatura de Comptes, compartim aquesta conclusió, no pot
ser d’altra manera, crec que els informes amb això són molt
clars, això per una banda.

Per l’altra me vull entrar en el darrer informe, el d’extinció
del sector públic instrumental, perquè crec que dóna per fer
una reflexió i, a més, a compte de la intervenció del Sr. Camps
encara més que més. En primer lloc, vull dir que crec que tots
compartim la necessària racionalització del sector públic
instrumental, ha estat utilitzat moltes vegades el sector públic,
diguem-ho clar, com a col·locadora de persones, com a
enchufe per col·locar amics, amiguets, amiguetes i el que faci
falta. Això és així, ha estat històricament així. Per tant,
d’entrada evidentment això s’ha d’acabar, tots els processos
evidentment de selecció de personal han de ser molt clars, els

comptes d’aquestes empreses han de ser molt clars. I amb això
crec que hi ha un abans i un després, no parl del que passa avui
per avui, parl del que ha passat històricament. I en això
probablement el Partit Popular serà dels que més hi han
aportat, perquè ha governat molts d’anys, ha creat moltes
d’aquestes empreses que ara es dissolen, per no dir el 99%, o
el 95% i, per tant, alguna cosa hi tendrà a dir.

Dit això, dit que compartim efectivament la necessària
racionalització del sector públic, nosaltres vàrem dir que el
que s’estava fent no era un ou de dos vermells precisament, ho
vàrem dir nosaltres a la passada legislatura quan el Sr. Bauzá
s’omplia la boca de totes aquestes coses i  estic content
perquè, des del meu punt de vista, les conclusions de
l’informe de la Sindicatura ho recullen exactament així.
Perquè de parlam? Parlam sobretot 1, dissolució d’entitats
inactives, quin mèrit té dissoldre entitats que ja no funcionen;
s’havia de fer? Sí, no és cap ou de dos vermells. I segona,
reagrupament de tot un seguit d’entitats, era brutal veure
consorcis del Pla Mirall, hi havia 25.000 consorcis del Pla
Mirall, al final s’ha reagrupat en un sol consorci, en una sola
i ara enlloc de tenir-ne 25.000 en tenim un. Però això tampoc
no és res de la hostia, no és res de l’altre món. S’ha seguit
fent aquesta legislatura.

En qualsevol cas dic que això s’havia de fer, però després
hi ha la segona part, que és el tema dels hipotètics estalvis, que
també se’n varen omplir la boca la passada legislatura els que
governaven, que hi hauria. Bé, si s’hagués fet amb racionalitat
probablement hauria estat així, però es va fer com a elefante
en cacharrería, i perdonau l’expressió en castellà, però és
que no se m’ocorre una expressió millor per explicar-ho,
perquè no es va negociar amb els sindicats el tema dels
acomiadaments i la majoria d’acomiadaments ens varen sortir
o nuls o  improcedents, amb la qual cosa es varen haver de
pagar salaris de tramitació i es varen haver de pagar
indemnitzacions. Aquesta és la realitat que ens hem trobat,
arribant a absurds brutals, com un senyor que era acomiadat a
pocs mesos de la jubilació, a qui se li ocorre, a quin gran
gestor de dretes o d’esquerres se li ocorre pagar una
indemnització per acomiadar un senyor que en pocs mesos
s’ha de jubilar, per l’amor de Déu!

Aquesta era la gran gestió que es feia des de la dreta, era
aquesta. Vostè ha dit, Sr. Camps, i amb un sentit patrimonial
del Govern, que la dreta sol tenir molt, que els de dretes saben
gestionar i que, per tant, són els que han de governar i els
altres no. Bé, jo em remetria a aquesta mateixa legislatura i els
ho tiraria per la cara la gestió dels fons europeus, un tema que
conec perquè els dos primers anys de legislatura ha estat
responsabilitat meva. I la comparació amb el que varen fer
vostès i  el que s’ha fet aquesta legislatura és que, bé, ni
s’aguanta, perquè vostès no eren capaços de gestionar els fons
europeus, i ara sí, i així ho reconeix la Comissió Europea, ara
sí que es fa, es gestionen i no es tuden els recursos, no s’han
de tornar els doblers, com hem hagut de tornar doblers de la
Platja de Palma, perquè els gran gestor Sr. Álvaro Gijón no els
va saber gestionar. Aquesta és la seva gran gestió.
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Bé, jo la reflexió que volia fer era, primer, que s’ha de fer
una reestructuració del sector públic, que s’ha d’actuar amb
racionalitat però s’han de fer les coses ben fetes, s’han de fer
les coses ben fetes i no s’hi varen fer, i si s’haguessin fet les
coses ben fetes probablement en aquests moments l’informe
que ens presenta la Sindicatura de Comptes ens donaria
probablement, potser, sí, un vertaders estalvis i, sí, uns
resultats molt més òptims, que jo pens que no s’han
aconseguit.

I dit això, si s’ha de crear alguna nova institut, empresa,
fundació, per qüestions noves que surten -se n’ha creada una
de salut laboral ara fa poc-, crec que s’haurà de crear alguna
institució de recerca com la que tenim o la que hi ha a
Catalunya o al País Basc en el futur, en el futur immediat, en
els pròxims anys, perquè també hem d’estar al dia i ens hem de
posar lògicament a l’alçada de les necessitats i del que els
temps demanen. Per tant no hem de demonitzar crear nous
instituts o noves entitats del sector públic sempre que, un,
estiguin justificades; dos, es gestionin adequadament, es
gestionin adequadament; i, tercer, no es converteixin en una
col·locadora, que és el que moltes vegades ha passat o, ja
pitjor encara, una manera d’amagar pràctiques corruptes,
perquè alguna de les persones que han passat per la presó vull
recordar que ha estat precisament gestionant a través d’aquests
“xiringuitos”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Correspondrien ara les intervencions del Grup
Parlamentari El Pi i del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
però donada la seva absència passam a la intervenció del Grup
Parlamentari Mixt, del Sr. Xavier Pericay, per un temps de
quinze minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Bona tarda i benvinguts, síndics i
secretària general de la Sindicatura. Abans de res permetin-me
felicitar-me també que el Sr. Camps hagi recuperat la veu del
matí a l’horabaixa, crec que és un vertader...

(Remor de veus)

...és un miracle, tenint en compte que tots estam més o manco
afònics, però ell..., eh?, perquè avui matí pràcticament no
podia acabar la pregunta oral i ara en canvi... En tot cas n’estic
content.

(Algunes rialles)

Bé, anant ja per feina, a veure, jo  tenc una sèrie
d’observacions i qualque pregunta que volia fer arran del que
he llegit, començant per l’informe dels comptes del sector
públic local; hi ha, per dir-ho així, com un estancament en el
sentit... com a mínim des del punt de vista del nombre
d’institucions, diguem, que han rendit comptes en termini i
d’aquelles que no l’han rendit, quan es mira un any respecte de

l’altre, els dos darrers anys, els altres no els he mirat, no sé
fins a quin punt això ja pot ser un poc sistèmic, perquè després
t’acabes trobant amb una sèrie d’institucions que també molt
sovint són les mateixes -és ver que hi ha alguna modificació-
i, curiosament, és clar, aquest terç incomplidor, abans el Sr.
Camps ho deia, és justament aquell que té, a més, més entitat,
més grandària des del punt de vista de com aquests comptes
afecten la comunitat: tres consells insulars i l’Ajuntament de
Palma de manera específica.

I després aquests tres punts negres que si no ho record
efectivament ja estaven assenyalats en informes anteriors, ara
ho dic de memòria, com aquelles..., en fi, aquells organismes,
aquelles institucions que no han, entre 2003 i 2016, durant
aquests catorze anys hi ha hagut algun any que no han rendit els
comptes: el Consell Insular de Formentera, que s’endú
pràcticament tots els punts, pràcticament sempre;
l’Ajuntament de Puigpunyent i la Mancomunitat de la Serra de
Tramuntana. Respecte de l’informe del Consell Insular de
Formentera de l’any 2016 en aquest cas, però en tot cas jo
destacaria bàsicament aquesta reincidència, que també és, per
dir-ho així, un clàssic, en els incompliments, en el recurs a
l’excepcionalitat, etc., ja n’hem parlat també aquí més d’una
vegada, però pareix que a mesura que anava avançant en el
temps i que anam veient informes més recents aquestes coses
segueixen inalterades, i en tot cas per això jo parlava d’un cert
estancament, pràcticament és la impressió que dóna, un cert
estancament sistèmic.

I l’altra cosa que volia comentar que m’ha cridat l’atenció
té a veure en aquest cas amb l’informe del sector públic
instrumental. És evident una llàstima que els  efectes
econòmics no siguin computables en el cas de les dades de
l’Advocacia, perquè són limitades, efectivament, i no
permeten tampoc tenir un abast general. I després -ho ha
comentat el síndic major- les dades del Ministeri d’Hisenda,
per la confusió i per la falta de coherència, per dir-ho així, en
els sistemes que s’utilitzen, i és una llàstima perquè, clar, el
principi, finalment, de racionalització del sector públic , de
reducció, se’n digui com se’n digui, sobretot allò que
persegueix és el concepte d’eficiència, és a dir, que com
menys recursos es necessitin per fer una mateixa feina, per
desenvolupar una mateixa funció, menys se n’hagin d’utilitzar.

En tot cas, lamentant això, que no sé si té remei en anys
posteriors, però, bé, és difícil de saber si aquestes dades, que
veig que les darreres són... ha semblat llegir del Ministeri
d’Hisenda..., bé, clar, també és que estam analitzant el període
2010-2016, no són de començaments de 2017; no sé si
després n’hi ha hagut o no n’hi ha hagut, si s’han acabat aquests
informes, si els informes s’han recompost un poc respecte del
que dèiem; si estam igual, malament. En tot cas estaria bé que
en aquestes coses poguéssim fer qualque cosa, i no sé si la
Sindicatura té manera d’elevar des d’aquí alguna petició perquè
aquestes coses que manifestament... aquests mecanismes de
comptabilitat que manifestament no estan bé puguin redreçar-
se i puguin fer servei.

I el que volia demanar, arran justament d’aquest informe
del sector públic em sembla realment interessantíssim i també
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hi he passat una bona estona, és si aquesta mateixa informació
la tenim -m’imagín que sí- any per any, i si la podríem tenir
legislatura per legislatura; aquí n’hi ha tres d’analitzades,
evidentment només una de manera sencera, que és la 2011-
2015, però això agafa tres legislatures, per saber un poc aquell
percentatge en la mesura del possible -ja sé que no són les
legislatures senceres- que afecta a una legislatura o a una altra,
perquè és evident que hi ha, més enllà del context també
socioeconòmic de cada legislatura, les necessitats de retallar
per mor de la crisi econòmic, com a mínim saber en fred
quines són les dades d’una manera una mica més encaixades en
el calendari. Simplement això.

I 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 donar una altra vegada la
benvinguda als síndics, gràcies per l’exposició.

A mi em sorgeixen alguns comentaris, molt reiteratius
d’altres informes que també es presenten aquí. Aquí s’ha parlat
per determinats portaveus de retard a l’hora de retre els
comptes, el fet que tres consells insulars hagin rendit els
comptes més enllà del termini legalment establert; fins i tot
el Sr. Camps ha dit que la normativa preveu -efectivament ho
preveu, i de fet qualque pic s’ha fet així antigament, ara esper
que no- el fet de retenir les liquidacions de comptes per part
del ministeri fins que rendeixin el compte i demés. Jo, en fi,
sens dubte que segurament si ho diuen és que han rendit fora
de termini; el que passa és que estaria bé també posar -no ho
sé, potser pot ser un suggeriment, no ho sé- un altre indicador
-jo no l’he vist, no vol dir que no hi sigui- que digui quina és
la mitjana de demora en la rendició dels comptes, perquè aquí
parlam del fet que estam mirant els quatre informes dels
comptes dels consells insulars de l’any 16. Si són de l’any 16
vol dir que la demora en l’entrega dels comptes pot ser d’un
parell de mesos, però no pot ser molt més. Val, està mal fet,
no és que ho vulgui defensar, però si la demora són 15 dies o
un mes... crec que podem estar d’acord que la problemàtica, en
fi, pot haver passat qualsevol cosa, no ho sé. 

Per tant dic..., no ho sé si hi és, però si no hi és tal vegada
estaria bé veure quina és..., i també dels ajuntaments, perquè
ajuntaments n’hi ha més i segurament hi deu haver bastant més
disparitat de terminis a l’hora d’entregar. Per tant si aquest
indicador es veu reduït cada any, anam bé, voldrà dir que anam
bé; en canvi si augmenta vol dir que qualque cosa fan malament
els ajuntaments i els consells insulars o la pròpia comunitat o
la Universitat, per tant, bé, tal vegada s’ha d’actuar. Però
seguesc dient el que he dit a cada informe, si es va reduint
aquest indicador del termini mitjà d’aquelles institucions que
entreguen fora de termini, si es va reduint vol dir que es va
millorant, mentre es vagi millorant crec que és més bona

notícia que dolenta, és veritat que encara n’hi ha que no
compleixen, per tant, l’objectiu seria que tothom complís. Si
tothom complís la Sindicatura no faria falta hi fos, és a dir, una
de les funcions, i també ho he dit moltes vegades, de la
Sindicatura és ajudar a les institucions que fiscalitza a dir-los
com han de millorar, quant han de millorar i amb quines les
recomanacions de la Sindicatura a tots els informes tenen
aquestes recomanacions, aquestes recomanacions evidentment
són perquè les institucions millorin en la rendició de comptes;
i això evidentment ni en un any ni una dècada ni en dues ni en
tres s’acabarà, segur que sempre s’aniran fent recomanacions. 

Jo no entraré en cada un dels informes, a mi també m’ha
sorprès, com a la resta, que el Consell Insular de Mallorca
tengui una execució del 17% del capítol 6 , per tant,
m’agradaria saber si podrien dir quina és la causa, no ho he
vist, no vol dir que no hi sigui, jo ho he llegit molt en diagonal,
però a veure si és possible que podria ser, no ho crec, que
tengués una gran obra que no s’executàs perquè encara estàs
en licitació, no crec que sigui això, o pot ser que sigui del Pla
d’obra de serveis que s’hagi de subvencionar en el..., no, això
seria capítol 7 i això del 17% és a capítol 6, no?, no és
aquesta. Bé, serà qualque obra que no s’ha..., o en la licitació
ha passat l’any, supòs, però bé, si tenen una explicació. I
sobretot si altres anys també ha passat una cosa similar i el
nivell d’execució del capítol 6 està per sota del 30, 40%
que..., 30, 40% ja és molt baix i el 17% evidentment és ínfim. 

Jo , malgrat que estàs avui matí escanyat, ha recuperat la
veu, com deia el Sr. Pericay al Sr. Camps, i jo no deixaré de
fer-li dos comentaris perquè crec que ha incorregut en dues
incoherències flagrants, ja no ve d’una, ja no ve d’una, però bé.
La primera era allò del Cesgarden quan deia..., primer ha dit
que els consells insulars comencen a tenir, comencen a tenir
no, tenen i no de l’any 16 sinó l’any 15 ja la tenia, una situació
sanejada; d’acord. Aleshores, si comença per aquí i després
diu que la comunitat hauria de finançar una obligació que té un
determinat consell, sembla que és una incoherència, perquè si
un la té sanejada... La legislatura passada és veritat que no
estava sanejada la comunitat autònoma, ara tenim la
possibilitat de plantejar-nos fer el que vostè deia, però fins
ara, quan vostès governaven, no hi havia aquesta possibilitat
perquè vostès no tenien uns comptes sanejats, ara sí. Ara, Sr.
Camps, amb aquestes esquerres que servien per estar a
l’oposició es compleixen tots els criteris econòmics, per tant,
ara es pot plantejar aquesta solució. Aquesta primera.

Segon és el tema de les bestretes perquè, igualment, si
tenen sanejada; les bestretes l’únic és l’aplicació de la Llei de
finançament amb efectes retroactius i surt el que surt. Aquesta
llei que vostè braveja tant, l’aplicació d’aquesta llei dóna un
resultat negatiu.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, escolti, serà una altra opinió, idò, dóna un resultat
negatiu, per tant, qualque cosa negativa devia tenir aquesta llei,
qualque cosa devia tenir negativa aquesta llei. 
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Quant a l’esmena de Cesgarden vull fer..., perquè aquí han
fet una acusació que el Partit Socialista havia votat en contra
i més; efectivament, va votar en contra i  amb arguments.
L’esmena de Cesgarden era de 2 milions d’euros, més o
manco, nombres rodons, era un poc més per mi, 2 milions
d’euros; el deute de Cesgarden frega els 14 milions d’euros,
per tant, era una mínima part de..., no arribava al 20% del deute
total, però és que resulta que la partida de baixa era de capítol
1, i jo record que li vaig dir en el plenari: “escolti, quins són
els funcionaris que vol treure fora per finançar el Cesgarden?
Vol treure fora funcionaris de Mallorca i Eivissa o vol que els
traguem de Menorca? Doncs, també estaran contents els de
Menorca que els traguem per pagar un deute de...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I això, i això..., -després em podrà contestar segurament-,
i això no va ser respost en cap moment.

Jo el fet que les esquerres serveixin per estar a l’oposició
és possible, però ara, justament ara, governen pertot, ara estan
governant pertot i curiosament el partit que..., pertot,
consegüentment el que està a l’oposició és el Partit Popular.
Per tant, això de bravejar que és un partit de Govern, escolti,
la realitat el desmenteix, com tantes vegades el desmenteix.

Bé, jo no tenc gaire cosa més, simplement demanar si hi
ha qualque cosa que..., perquè s’ha fet un anàlisi molt a brocha
gorda diguem de cada un dels informes, a veure si vostès han
detectat qualque cosa que sigui realment problemàtica, a part
de les incidències que pugui haver-hi aquí, quines són les més
destacades, no de cada un sinó així en general; per a mi, per
exemple, el fet que el consell insular executi el 17% és
preocupant a no ser que hi hagi una explicació, si hi ha una
explicació, escolti, s’explica i ja està, però n’hi pot haver-hi
alguna més que...

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):

Bé, moltes gràcies. Bé, moltes gràcies per totes les
intervencions, jo em cenyiré bàsicament a contestar les
qüestions que s’han plantejat en relació amb el meu informe
i després les qüestions que s’han plantejat en relació amb els
informes que han presentat els altres síndics després sí
demanaré la paraula perquè puguin contestar ells. 

En el cas del que plantejava el Sr. Pericay del sector públic
instrumental, home, és una mica..., no sé si tendria molt de
sentit fer-ho per legislatures perquè quan un inicia un
procediment d’aquests pot durar deu anys i el darrer pas, per
dir qualque cosa, per anar al notari a dissoldre, per dir un

millor, resulta que no hi pensen i estan deu anys. Clar, des d’un
punt de vista jurídic el procediment s’acabaria en el moment
que es fes el darrer acte, per tant, imputar-ho a un o a un altre
no veig que tengui molt de recorregut, no? 

Sí és cert, ho he comentat abans, que, i així ho vam decidir
tots els altres òrgans de control extern, quan havíem de decidir
quin període agafàvem (...) agafarem el 2010-2016; si bé els
plans de reestructuració, estric tament un pla de
reestructuració no comença fins el 2012, el que passa és que
abans de posar-se a reestructurar, si se’n recorden, he dit que
s’havia creat una comissió, que és una comissió que, és clar,
aquestes coses s’han d’analitzar, quan un diu si fusion un amb
una altre has de veure quines funcions tenen, si és compatible,
si els actius al final els pot absorbir o no, hi ha una sèrie de
coses que no són fàcils i sobretot també tenguin en compte
que hi ha treballadors per allà enmig. No és..., bé, tal vegada
algú ha tengut l’experiència, però no es poden ni imaginar què
implica integrar persones de diferents, sobretot a les
empreses, persones de diferents empreses que tenen
estructures retributives diferents, estructures de funcions
diferents i allò es converteix en una cosa realment
complicada; de fet, hi ha hagut qualque ens, que em sembla que
hem comentat, que no hi ha hagut..., o sigui, hem ajuntat tres
empreses i no hi ha hagut ni un sol acomiadament. Home, és
una mica estrany perquè jo conec aquesta empresa en
particular i hi havia, per exemple, quan parles de qui duu la
comptabilitat el normal si ajuntes tres empreses i hi tenies
cada una que tengués un comptable és que no tenguis tres
comptables, que tenguis menys o almenys que no puguis
redreçar les seves funcions, no?

Però açò són processos que són una mica complicats i a
l’hora de valorar, a l’hora de fer aquesta valoració que dèiem,
la valoració econòmica, que vostè deia: “home, és que no ho
heu pogut calcular”, és clar, però és que podríem fer com les
dades del ministeri, bé, jo estim que açò d’aquí, però, jo per
tirar una pedrada més estim més pecar de curt que no de llarg.
Sí és cert que les expectatives eren moltes i els resultats,
almenys aquests que disposa, que són pocs, et diuen que no
s’han complert aquestes expectatives, bàsicament també
perquè, una cosa és dir que jo acomiadaré seixanta
treballadors i l’altra és acomiadar seixanta treballadors i
seixanta treballadors que tenien tots una situació laboral, uns
contractes laborals, hi ha..., aquí hi ha normativa..., segons
quins hi havia normativa d’estatut dels  treballadors, segons
quins altres hi havia normativa per dir-ho de qualque manera,
de funció pública o de personal laboral de la comunitat
autònoma. Clar, allà dins hi havia..., perquè hi havia societats
privades, d’acord?, hi havia, fins i tot alguna tenia una..., crec
recordar que hi havia una cooperativa de..., per exemple el
Parc Bit té una cooperativa, doncs aquesta cooperativa avui en
dia està extingida, avui està extingida, però està extingida
perquè un decret ho ha dit, però totes les fases per arribar a
aquesta extinció, les fases jurídiques pròpiament dites, no han
passat, encara ningú no ha anat al notari, no han anat a aixecar
escriptura pública... 

És clar, açò fa que el període..., perdó, que aquest procés
s’allargui moltíssim en el temps i sigui molt difícil poder-ho
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enquadrar per períodes..., per dir-ho d’alguna manera per
períodes, per legislatures o per... , açò vagi per endavant.

Quant a actualitzar-ho, no vull dir gaire cosa perquè tot el
que surti d’aquí són ens que ja estan extingits, la situació del
31 de desembre del 2016 no canviarà, és a dir, si parlam de
Parc Bit, Fundació IBIT i... Bitel, em sembla, que es van
ajuntar, això ja està fet, l’únic que queda ara pendent són
tràmits purament de notaries, de dur-ho al Registre Mercantil,
etc., que no afecten en absolut el fet de l’extinció de
l’empresa. El que passa és que tal vegada l’empresa encara és
viva, però és viva només damunt els papers perquè ja no
factura, ja..., però nosaltres com a Sindicatura de Comptes,
que és el que deia a l’Orquestra Simfònica, el fet de tenir un
ens que encara és viu ens exigeix que nosaltres li demanem els
comptes, és clar, i ells diuen: “és que no tenim activitat”, bé,
però està viva. Per tant, si està viva nosaltres encara la tenim
dintre del llistat d’ens dependents, per això diem que a vegades
no han retut els comptes perquè encara que sigui... encara que
sigui inactiva haurien de retre certs tipus d’informació, però
entenem que, com que no hi ha ningú, aleshores evidentment
ningú no retrà res, vull dir, és com un bucle, no? Açò per una
banda i per contestar el Sr. Pericay.

Quant al que deia el Sr. Antoni Camps, home, ha demanat
si ha valgut la pena, no ho sé, això ja... donats els nombres jo
trob que la valoració l’ha de fer cadascun, al final el que sí és
cert és que moure-ho tot per acabar igual... crec que no val la
pena, i iniciar determinats processos que han estat molts durs
per a molts de treballadors per al final no fer-se..., per al final
que la justícia apreciï que no s’han fet correctament, home, és
una mica feixuc per a la... o ha estat en determinats casos ha
estat fins i tot feixuc per a la comunitat autònoma perquè tenir
una persona acomiadada durant dos anys, haver-la d’admetre,
pagar-li els sous sense haver anat a fer feina, no per culpa seva,
sinó perquè tal vegada no l’han deixat, és clar, això fa que els
estalvis tal vegada... o segurament siguin més petits que no els
que haurien pogut ser si s’hagués fet d’una altra manera.

Si ha valgut la pena o no, açò ja no és una opinió que hagi
de donar jo, cadascú de vostès ho podrà valorar i ho valoraran
de fet en els mesos que queden per endavant.

Moltes gràcies, i ara si m’ho permet... o el Sr. Salvà o el
Sr. Fernando Toll podrien contestar.

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

Moltes gràcies. La veritat és que preguntes sobre el tema
dels consells insulars no n’hi ha hagudes gaire, hi ha hagut un
tema quant a la rendició dels consells insulars que es fa amb
retard, és a dir, això és cert, habitualment els consells no reten
mai, és a dir..., jo he fet l’any 2016 i el Sr. Toll ha fet un resum
de l’any 2017, i també... quant a l’any 2018 jo els puc dir com
està, en aquests moments tenim la rendició de Mallorca i
d’Eivissa. El que sol retre millor sempre sol ser el d’Eivissa.

Menorca i Formentera, els comptes del 2018, som a
febrer del 2019, encara no els han retut, per tant, es torben. I,

a més, a l’any 2016, jo  voldria fer un comentari, que el
Consell de Mallorca els va retre el 7 de març del 2018, els
corresponents a l’any 2016, i el 28... el 29 de juny els va refer
i els va tornar retre, és a dir, es va equivocar i ho va tornar
enviar i vàrem tenir un... a veure com havíem d’articular aquest
tema, no? I al final, idò, vàrem donar com a bona la primera
data, perquè hi va haver unes observacions que va fer uns
canvis concrets, però..., però sí, és habitual que els consells
lamentablement retin tard.

Quin retard tenen? Idò miri, Menorca va retre..., parl dels
informes que els he comentat avui, el 7 de març; Eivissa el
gener del 2018, del 2017; Formentera el gener, i Mallorca el
febrer; havien de retre a l’octubre, tampoc no un gran retard,
però sí un cert retard, no?

També crec que han fet un comentari sobre el tema de les
bestretes. Bé, jo crec que el tema de les bestretes és un tema
desgraciat, és a dir, si vostès diuen: bé, vegem el sistema de
finançament de les comunitats autònomes, i vostès saben que
el sistema de finançament està articulat per la Llei 22/2009 i
aquesta llei pràcticament tenia una vigència de cinc anys, és a
dir, som fora de..., és a dir, s’havia d’haver actualitzat o fer una
nova llei de finançament. És a dir, vostès s’imaginen que la
Sra. Cladera anàs a la Sra. Montero i li demanàs unes bestretes
a compte d’un sistema de finançament inexistent? És que..., i
a partir d’aquí el tema ha anat..., un tema desgraciat,
políticament es va articular així, hi ha hagut dificultats per
aflorar-les als pressuposts de la comunitat, cada consell les ha
comptabilitzades com ha pogut o com ha volgut, i tenim aquí
un embull.

I aquesta liquidació feta, idò, crec que es podia fer
perfectament una liquidació, però aquesta liquidació havia de
respectar dues coses: la llei vigent, quines lleis?, la Llei
3/2014, que és el nou sistema de finançament, i l’Estatut
d’Autonomia, i tenim dubtes que això no es respecti, perquè...,
perquè nosaltres tenim..., és a dir, l’estudi que va fer la
Direcció General de Pressuposts i tenim dubtes seriosos que
això no... no s’acompleix, no?

I per un altre costat, sobre el tema del sector instrumental,
que n’ha fet una exposició el Sr. Síndic Major, jo voldria fer
un comentari col·lateral sobre el sector públic, és a dir,
nosaltres i tots hem de fer una reflexió dient qui és realment
qui gasta, com gasta i com es controla aquesta despesa. Jo he
fet molts d’anys la comunitat autònoma, i sempre faig un
apartat que és un apartat de consolidació; la Llei de finances
preveu que quan vostès tenen el pressupost aquí han de tenir
una consolidació en tot el sector instrumental, però a l’hora de
la liquidació la llei només obliga a consolidar l’Administració
General, l’ib-salut i l’Agència Tributària, la resta d’entitats la
liquidació... La Sindicatura fa un apartat d’una liquidació
consolidada, perquè és molt important saber què gasta i a
través d’això es pot verificar què realment gasta, què gasta, i
gasten precisament cada vegada menys, però en anys ha estat
molt important el sector instrumental.

Vostès se’n recordaran a anys... el que gastava l’ABAQUA
o el que es gastava a través de l’SFM i el que es gastava a
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través de l’Agència de Turisme i el que es gastava a l’ib-salut,
perquè l’ib-salut també és una entitat instrumental, perquè, és
clar, a mi controlar l’Administració General que a l’únic que
es limita majoritàriament a la Conselleria de Sanitat, per
exemple, passar els duros a l’ib-salut no em serveix, no té
molt de sentit fiscalitzar això.

I si vostès s’adonen, quan nosaltres fem els informes
fiscalitzam l’Administració General i la Intervenció controla
i té la fiscalització prèvia a l’administració general, és a dir, en
certa manera controlam i miram molt (...), però realment el
substancial és com es gasta a l’exterior, és a dir, els doblers
que surten de la comunitat i se’n van a l’exterior, no els
doblers que se’n van de la Conselleria de Turisme a l’ATB, i
això és l’important.

I com actua la intervenció aquí? Amb controls financers
posteriors, i surten el que surten els controls financers, i
surten el que surten a les auditories que encarrega la
intervenció i nosaltres feim a l’ib-salut, i a posta l’opinió de
l’ib-salut surt negativa, i això és una realitat, és a dir... I
nosaltres mateixos hauríem d’intentar fer més feina fent
auditories externes i controlant com fa la intervenció,
controls específics, perquè és precisament d’on surten, dels
doblers que surten del sector públic cap a l’exterior, que és el
realment important. Per què? Perquè tant la Intervenció com
nosaltres arribam després i surt el que surt, i això és rellevant.

Nosaltres sí que fem, diguem, informes de la contractació
del sector instrumental, però són dos anys després; n’hi ha,
crec, en marxa un.

I bàsicament això era el que jo volia dir. Gràcies.

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

Las preguntas que realizaron los señores Camps, Pericay,
Alcover y Barceló prácticamente se concentran sobre las
mismas cuestiones; en materia de consejos insulares el
compañero Bernat Salvà ya las ha contestado.

Yo estoy bastante satisfecho del nivel de rendición porque
tenemos un 100% en los años 5, 7, 8, 9, 10, 11 i 2015;
tenemos algunas cuentas pendientes de Formentera y una
cuenta de Puigpunyent. Y en cuanto a la Mancomunidad de
Tramuntana hemos conseguido que regularmente desde 2015
esté rindiendo; ciertamente les quedan ejercicios anteriores
pero ahí es difícil conseguir la rendición.

En general creo que en lo que habría que incidir es en los
servicios de asistencia técnica de los consejos insulares para
con los ayuntamientos pequeños, que tienen enormes
dificultades de rendición por falta de recursos humanos e
incluso por falta de preparación técnica; no és fácil rendir una
cuenta por parte de un ayuntamiento pequeño, sobre todo si
nos concentramos dentro de 5.000 y 20.000 habitantes, que
son les que se encuentran básicamente con importantes
dificultades.

En el caso de Palma es más difícil de explicar, salvo por lo
que hemos reiterado en una serie de informes de la falta de
personal en control interno; el Ayuntamiento de Palma debe
reforzar sí o sí con tres o cuatro personas más el
departamento de Intervención para poder asumir las
responsabilidades de cara no solamente a la Sindicatura de
Cuentas, es que hoy en día somos muchísimos los órganos que
estamos incordiando y solicitando reiteradamente
información, llámese Administración General del Estado,
Sindicatura de Cuentas, la propia comunidad autónoma, el
Banco de España... La petición de información a veces es
excesiva para con los entes; también el Estado tendría que
replantearse algún filtro para poder presionarles menos, y los
entes por otra parte reforzarse más en materia de personal.

En cuanto a la actividad coercitiva, aquí se  habla de la
retención de determinadas participaciones del Estado por
parte de los ayuntamientos; bueno, nunca hemos llegado a este
nivel de ejecución, de solicitar al Tribunal de Cuentas que
proceda a poner en marcha este procedimiento, porque nunca
nos hemos visto  en la situación de que un ayuntamiento de
forma reiterada nos diga que no quiere rendir o no tiene
interés en rendir. Ciertamente lo advertimos en nuestros
requerimientos, que eso puede suceder, pero nunca nos hemos
encontrado con esa situación.

También se ha hablado de un estancamiento sistémico por
parte del Sr. Pericay en rendición. Es cierto, estamos entre un
65 y un 70% de rendición en plazo anual que es difícil de
superar por lo que he comentado, fundamentalmente por los
ayuntamientos pequeños, pero en cualquier caso yo me quedo
con que por ejemplo si miramos otros mapas de comunidades
autónomas vemos que en Andalucía esa rendición es del 25%;
entre un 25 y un 70 de media Déu n’hi do el trecho que hay;
por eso digo que estoy moderadamente satisfecho en materia
de rendición.

Esto es básicamente lo que respondo a las preguntas de
todos ustedes. Muchas gracias.

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

Com dues observacions que no he contestat al Sr. Alcover,
l’execució dels consells, jo record des de..., jo vaig fer dos
anys, des del principi, dels dos exercicis que jo havia
presentat, l’execució ja anava al 30, 35%, vull dir que és una
situació  que es ve repetint almenys des que jo som a la
Sindicatura, i quasi sempre en el capítol 6; el capítol 7 al final
és menys important perquè no executes tu, executa un altre
ens o dones una subvenció o el que sigui. En canvi les
inversions que fa el mateix consell insular sí que, home, és per
fer-s’ho mirar, perquè record unes dades que em sembla que
era el 2015, que estaven pressupostats uns 50 i busques
milions d’euros d’inversions, en van incorporar 290, crec, 290
milions, i en va executar 46. O sigui que les dades..., per açò
hi ha aquest nivell d’incorporacions que és tan exagerat en el
Consell de Mallorca. Per tant no és una situació puntual d’un
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projecte sinó que parlam d’una situació que és bastant normal,
almenys en el cas del Consell de Mallorca.

Només una puntualització respecte del tema dels retards.
En el tema dels retards tal vegada no és rellevant que rendeixis
dos mesos o tres mesos més tard, perquè tothom ho podria
entendre, però de cara a la Sindicatura de Comptes -per açò tal
vegada insistim tant- és que si nosaltres, com deia el Sr. Salvà,
si hem de retre el mes d’octubre, som al mes de febrer i no
hem retut vol dir que la Sindicatura de Comptes quan hagi de
fiscalitzar, ens posam a fiscalitzar i potser el 2017, clar, el
veuran el 2019 o el 2020, depèn. Per tant segurament no s’ha
de crucificar ningú perquè el compte l’hagi retut amb sis
mesos de..., amb posterioritat a sis mesos respecte de la data
prevista, però després record moltes intervencions per part de
vostès mateixos que diuen “com és que informau tan tard o
que l’informe aquest s’ha fet tan tard o s’ha presentat tan
tard?”; bé, bàsicament perquè a vegades hi ha retards
importants en el cas de la rendició de comptes, sobretot dels
consells, perquè molts de municipis, encara que retin o no
retin, no els fiscalitzam, però en el cas dels consells sí que és
important.

I només una..., ja per acabar, una puntualització, i és que en
el cas de les bestretes l’informe de la Sindicatura hem dit que
exposa com un fet, com una nota, que no afecta l’opinió ,
perquè la liquidació no s’ha fiscalitzat, no es farà, o  la
resolució de la consellera no es fiscalitzarà fins que
fiscalitzem el 2018. El que expressam allà no són afirmacions
rotundes sinó que està en condicional; vull dir que, com a
mínim, una anàlisi de la resolució de la consellera o de la
liquidació fa pensar que hi ha coses que tenim dubtes de si
s’han fet correctament o no s’han fet correctament, però no és
una afirmació rotunda, que aquesta vindrà en el seu cas quan
fiscalitzem el 2018.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn de rèplica. Pel Grup Parlamentari
Popular, Sr. Camps, cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Algunes puntualitzacions o
alguns matisos d’algunes qüestions que s’han plantejat.

Parlàvem de Cesgarden, d’aquests 16 milions que deia el
Sr. Salvà de deute que tenia el Consell Insular de Menorca
sobre un conjunt total d’uns 32 milions d’euros. Parlam del fet
que la meitat del deute que té Menorca prové d’aquesta
sentència, i ho hem de recordar, perquè també ho hem dit, que
Eivissa i Formentera no tenen deute. Per tant, amb
independència que la Llei de consells insulars, de finançament
dels consells insulars, hagi beneficiat claríssimament els
consells insulars, estiguin ben dotats i tenguin molts de
recursos, açò no vol dir que aquests 16 milions d’euros no
siguin una llosa per a Menorca; açò no vol dir que aquests 16
milions d’euros de Cesgarden no sigui una sentència que en

justícia s’hauria de repartir entre tots els ciutadans de Balears,
ben igual que es repartiran entre tots els ciutadans de Balears
sentències que hi ha hagut a Eivissa i  sentències que hi ha
hagut a Mallorca, és l’únic que deim. I a açò s’hi ha oposat el
Partit Socialista; no a l’esmena que va presentar el Partit
Popular, a una esmena que va presentar MÉS per Menorca fora
de termini per incloure a la Llei de pressupostos un text
perquè aquesta sentència fos assumida pel Govern balear.
Aquesta era la qüestió, ni l’esmena era la nostra i no té res a
veure la solvència dels consells insulars amb aquesta qüestió.

El tema de les bestretes, és un tema desgraciat.
Efectivament, si s’hagués volgut fer més malament, si amb
intenció s’hagués volgut fer més malament, no s’hauria pogut
fer més malament. El segon pacte de progrés ens va ficar amb
aquest problema, però és que ara la Sra. Cladera ens ha ficat
dins un altre problema, que són les liquidacions, i jo llegiré el
que surt aquí, diu: “En primer lloc, la Resolució de la
consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 3 de
maig de 2018, pren com a referència el model teòric per
liquidar les bestretes elaborat per la Direcció General de
Pressuposts i Finançament, respecte del qual sorgeixen dubtes
en relació amb la bondat d’alguna de les hipòtesis plantejades,
especialment pel que fa a l’aplicació de determinats aspectes
recollits a la Llei 3/2014, sense que aquest mecanisme de
liquidació estigués recollit” -el mecanisme de liquidació que
fa la consellera, diu, “no està recollit ni a l’esmentada llei,
Llei 3/2014, ni en la disposició addicional dotzena de la Llei
13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
CAIB.”

Què vull dir  amb açò? El que sempre hem dit, es va
inventar la liquidació, no és posar la Llei de finançament dels
consells insulars en mode retroactiu i surt el que surt, no, i
aquí ho diu i hi ha molts dubtes en aquesta qüestió i aquí diu
que ni l’esmentada llei, ni la disposició addicional diuen el que
diu el Sr. Alcover en aquest cas, i tampoc no es compleix ni la
garantia de mínims, etc. Per tant, aquesta qüestió ha de quedar
clara, s’han equivocat, les liquidacions són un altre problema
que haurà de resoldre el pròxim que entri a governar aquesta
comunitat.

I una darrera qüestió que també m’agradaria remarcar, és
respecte de la reestructuració del sector públic instrumental,
és cert que hi va haver sentències desfavorables al Govern pels
acomiadaments que hi va haver, però també és cert que hi va
haver un canvi de criteri dels tribunals. És a dir, fins aquell
moment els tribunals deien una cosa i a les sentències que hi
ha hagut posteriorment n’han dit una altra. Es van fer els
acomiadaments seguint jurídicament el que sempre s’havia fet,
i no ho va fer el Partit Popular, ho va fer l’Advocacia de la
comunitat autònoma, ho van fer els que en saben, els experts
jurídics que té la comunitat autònoma i ho van fer, entenem
nosaltres, amb el millor criteri possible i intentant que sortís
el més barat possible per a la comunitat autònoma. Hi va haver
un canvi de criteri dels tribunals, mala sort i ho hem hagut de
pagar.

I per tant, ja dic que aquesta qüestió que és rellevant
evidentment, i a l’hora de calcular els beneficis que pugui tenir
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aquesta reestructuració és un saldo en negatiu aquesta qüestió.
Però jo crec que en el fons, al final, a pesar dels pesars, ha
estat positiva aquesta reestructuració del sector públic
instrumental, tot sigui per eliminar, com deia el Sr. Barceló,
aquests “xiringuitos” en què s’havien convertit moltes
d’aquestes entitats, per col·locar persones afins a determinats
partits i per tenir..., fins i tot per crear deute que no computava
a través d’aquestes empreses, etc., tot açò s’ha eliminat i tot
açò ho hem d’assumir i supòs que tothom ho reconeixerà,
gràcies a l’anterior legislatura que és quan es va fer realment,
perquè tot és molt fàcil, tot és molt fàcil, però no ho hem fet,
ho va haver de fer e l Partit Popular a l’anterior legislatura.
Aquesta és la realitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. David Martínez pel Grup Parlamentari Podem,
cinc minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

No en faré ús, moltes gràcies. Agrair la presència i les
explicacions dels síndics.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, molt breument, molt breument. Jo crec que només el
fet de no utilitzar els  “xiringuitos” com hem dit, per a no
robar, ja va ser un canvi substancial i no va ser la passada
legislatura, aquest va ser l’anterior. Aquest va ser el canvi
substancial i important.

Quant al tema del canvi de criteri dels tribunals. Bé, jo
crec que hi havia qüestions que eren de sentit comú, era de
sentit comú que els gerents de les empreses, que eren els que
duen a terme els acomiadaments, no estaven fent bé les coses.
I hi havia advertiments públics, i al final va passar el que havia
de passar. De totes maneres, així mateix, agafaré aquests
arguments que han quedat escrits avui del Sr. Camps, en
relació que hi ha hagut un canvi de criteri de tribunals i que
hem hagut de pagar, perquè és el que ha passat, per exemple,
amb les sentències respecte  de les indemnitzacions per les
desclassificacions territorials, ni més ni pus, exactament el
que ha passat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt Sr. Xavier Pericay,
cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No en faré ús, Sr. President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista Sr. Andreu
Alcover, cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies. Bé, entenc que el 17%, aleshores, d’execució és
sobre el pressupost definitiu i no sobre el pressupost inicial,
amb la qual cosa hi cap la possibilitat que del pressupost
inicial s’hagi executat una bona part i el que havia passat és que
havien incorporat bona part de capítol 6. És una altra hipòtesi
de treball, no ho sé, és una pregunta, sí o no, o no importa.

Bé, jo sincerament no vull defensar els consells insulars
i els ajuntaments que no acompleixen amb la rendició de
comptes, però crec que posar un indicador de quin és el
termini de demora per a aquest lliurament seria interessant,
perquè històricament els informes de la Sindicatura també
serveixen per treure qualque titular prou poc afortunat. I
aquest indicador tal vegada ho minimitzaria, perquè,
evidentment, tal vegada no està bé dos mesos després rendir
els comptes, estaria millor rendir-los tots en termini, però,
escolti, no s’enfonsarà la comunitat perquè un consell els
rendeixi amb dos mesos de demora, sense voler defensar que
es rendeixi amb dos mesos de demora, però sí que ho hem de
posar en la seva justa importància, perquè si no pareix que
tothom aquí (...), i no és això, tampoc és això. Per tant,... i no
és un tema de qui governa on i quan, hi haurà canvis de governs
dels darrers 15 anys els que vulgui i sempre passarà el mateix,
hi haurà qualcú que rendirà fora de termini. I mentre es vagi
millorant aquest indicador vol dir que es millorarà i fins que
evidentment, en un temps prudencial sí que hauria de rendir
amb termini, perquè sinó l’Ajuntament de Palma si ha de
contractar més gent, haurà de contractar més gent, enlloc de
contractar-los a infraestructures, policia o urbanisme, ho
haurà de posar a Intervenció. Si vol, això va així, és qüestió de
prioritats.

Respecte les bestretes. Jo vull recordar que ara és possible
que a la llei no estigués recollida allò de la liquidació, però
l’aplicació retroactiva de la llei és el que va possibilitar
l’import de la liquidació. I evidentment si era una bestreta hi
havia d’haver una posterior liquidació, perquè si no... Allà on
no hi va haver cap feina feta era a l’anterior legislatura, Sr.
Camps, cap, zero, zero.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, la llei sí, però de les bestretes em referia, no es va
solucionar absolutament res. Ara s’ha arribat a un acord amb
Mallorca, Eivissa i Formentera no representen problema i el
problema és a Menorca, que s’ha de resoldre, que hi ha un
acord parlamentari, però no s’ha liquidat, o almanco hi ha
discussions amb la liquidació. Això és cert, però almanco s’ha
resolt Mallorca, cosa que amb vostès... amb vostès amigo no...
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Ja per acabar i perquè consti en acta, jo, Sr. Camps, el fet
que vostè digui que el problema de les indemnitzacions als
treballadors que havien maltret a fora, siguin del canvi de
criteri dels tribunals i de l’assessoria jurídica de la comunitat,
crec que una mica més d’humilitat, no, el PP no té culpa de res
mai, va fer un desastre i un forat així de gros, però és igual, la
culpa és dels tribunals i dels missers de la comunitat. Home,
home!, Sr. Camps!, això consta en acta, consta en acta, una
disculpa crec que no sobraria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per contrarèplica té la paraula el Síndic Major.

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

No, no afegiré res més. Tal vegada no sé si és molt habitual
el que diré ara, però sí que m’agradaria, com que dubt molt
que..., bé, tal vegada, esper que sí, però em sembla que no
tornarem tenir una altra compareixença dintre d’aquesta
legislatura, dic tal vegada, així no m’avançaré, però és
possible. Bé, si no fos possible , els desig el millor, que
guanyin tots dintre de la mesura.

Per a nosaltres ha estat un plaer intervenir aquí, perquè
veig que les sessions sempre són molt dinàmiques, sempre
fora de temps, és a dir, no miram mai el temps que tenim, i de
ver que ha estat un plaer participar amb tots vostès, i esperem
que els que venguin...

Perdó, el Sr. Salvà volia...

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

Sí, només per respondre al Sr. Alcover, que he oblidat el
tema del capítol 6 de Consell Insular de Mallorca.

Trobarà l’explicació a la pàgina 64 de l’informe. No sé si
ara vostè l’acaba de tancar; a la pàgina 64 de l’informe trobarà
l’explicació. L’únic que li puc dir és que el nivell d’execució
de l’any 16 va ser del 17,6, com he dit a la meva exposició, i
de l’any anterior va ser d’un 28,8, i els motius estan explicats
però no els vull reproduir perquè ara no em vull enredar.

Quant al tema de les bestretes sí que vull acabar la meva
intervenció amb un tema de..., en relació amb el tema de la
garantia de mínims, i jo crec en l’informe que és el que va fer
la Direcció General de Pressuposts, i vull llegir bàsicament un
tema, que és l’estudi, aquest estudi, evidentment qualsevol
informe, qualsevol estudi era adequat perquè la disposició del
Parlament no limitava cap tema de la resolució de la
conselleria. Diu: “Finalment cal tenir en compte també que el
sistema de finançament establert a la Llei 3/14 estableix una
garantia de mínims, que es fixa en l’import de les masses de
finançament de competències homogènies i no homogènies

a l’any base 2012, més la quantia de la dotació extraordinària
al Fons de convergència que la Llei 3/14 estableix a la
disposició addicional”. És a dir, aquí hi ha 32 milions d’euros
del Fons de convergència. “En aquesta liquidació no s’ha
considerat pertinent l’aplicació posterior i amb caràcter
retroactiu d’una garantia de mínims”. És a dir, ha fet
retroactivament tota la llei excepte aquest punt concret, que
no té en compte, que això és l’únic que jo li vull dir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Bé, idò acabat el debat volia agrair, també per si
fos la darrera vegada que compareixen en aquesta comissió i
en representació d’aquesta Mesa i de la comissió, la
predisposició que han tengut sempre per acudir a aquesta
comissió parlamentària, i també l’adaptació que han tengut a
les necessitats d’aquesta comissió, que és molt important
perquè som illes, de vegades no es té present i de vegades
convé que els  compareixents, sobretot quan treballen d’una
forma tan estreta amb els diputats, doncs aquesta
predisposició i aquesta adaptació tenguin present també que hi
ha diputats que no som de Mallorca i que a vegades ens hem de
desplaçar d’una forma més o menys constant, hi ha gent que
dorm a Mallorca però hi ha gent que no, però de vegades
aquest sentiment no el tenim amb la gent que de vegades ve
aquí, cosa que, com dic, no hem tengut amb vostès. 

O sigui que moltes gràcies, i volem agrair als síndics i a la
secretària general... Voldria afegir la feina també que ha tengut
la Sindicatura a través de la secretària d’aquesta comissió,
Magdalena Matas, que ens ho ha facilitat absolutament a tot en
coordinació amb la Sindicatura, lògicament. Els volia agrair,
als  síndics i a la secretària general, la seva presència i
explicacions.

I anunciam aquí que s’obre un termini de 60 minuts durant
el qual els grups parlamentaris podran presentar davant la mesa
de la comissió propostes de resolució als informes i escrits
debatuts a la sessió d’avui.

Per tant suspenen la sessió per un temps de tres minuts i
aprofitarem per acomiadar la Sindicatura.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Atès que no s’han presentat davant la Mesa propostes de
resolució, i no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.
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