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2.La clàusula segona d’aquest Protocol preveu la creació d’una comissió
institucional, anomenada Comissió per al Pacte Local, que serà l’òrgan d’interlocució permanent entre el Govern de les Illes Balears i la FELIB, en el procés
de desenvolupament del Pacte local. La finalitat principal d’aquesta Comissió
serà impulsar el procés del Pacte local i les actuacions necessàries per al seu desenvolupament.
3.D’acord amb la clàusula quarta del Protocol la Comissió estarà integrada pels membres següents:
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de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Marratxí, 12 d’abril de 2012

— President: el/la conseller/a competent en matèria d’Administració local
— Vicepresident: el president de la FELIB
— Vocals (5 representants de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears nomenats pel/per la conseller/a competent en matèria
d’Administració local, 5 representants de la FELIB)
— Secretari/ària: un/a funcionari/ària de la Direcció General
d’Administracions Públiques, que assistirà a les sessions amb veu però sense
vot.
Per a cada un dels membres de la Comissió es nomenarà un suplent que
substituirà el titular en casos d’absència, malaltia o en general, quan concorri
alguna causa justificada.
4.Considerant les funcions que té encomanades la Comissió, s’ha considerat adequat que hi formin part representants de les conselleries d’Educació,
Cultura i Universitats, de Salut, Família i Benestar Social, i d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, a més dels representants de la Conselleria
d’Administracions Públiques, que és la que té atribuït l’exercici de les competències que corresponent a l’Administració de la Comunitat Autònoma en matèria d’Administració local.
5.Procedeix, en conseqüència, nomenar els representants del Govern de
les Illes Balears en la Comissió per al Pacte Local.
6.En data 11 d’abril de 2012 la directora general de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis ha dictat proposta de resolució de designació dels representants del Govern de les Illes Balears en la
Comissió per al Pacte Local.
Per tot això, dict la següent
Resolució

El conseller d’Administracions Públiques
José Simón Gornés Hachero

—o—
SINDICATURA DE COMPTES
Num. 7477
Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears de 17 d’abril de 2012, de publicació del resultat de
la fiscalització i les recomanacions de l’Informe núm. 57/2011
sobre les entitats locals que no han retut el compte general
corresponent a l’exercici 2007.
L’article 12.3 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears regula els informes o memòries de fiscalització i en preveu
la seva tramesa al Parlament, als subjectes fiscalitzats i al Tribunal de Comptes,
així com la seva publicació al BOIB després del darrer tràmit parlamentari.
L’article 32.1 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de
Comptes estableix que aquesta Institució haurà de publicar el resultat de la fiscalització en el BOIB, un cop rebuda la comunicació expressa que s’ha dut a
terme el darrer tràmit parlamentari.
Mitjançant acord del Consell de la Sindicatura de 26 de maig de 2011 es
va aprovar l’Informe núm. 57/2011 sobre les entitats locals que no han retut el
compte general corresponent a l’exercici 2007.
En data 18 d’octubre de 2011, el president del Parlament de les Illes
Balears va comunicar que s’havia dut a terme el darrer tràmit parlamentari, que
va tenir lloc amb la presentació i el debat de l’Informe a la sessió de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts de dia 11 d’octubre de 2011.
Per tot l’anterior i d’acord amb el que preveuen la Llei 4/2004 i el
Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes

1.Nomenar com a membres representants del Govern de les Illes Balears
en la Comissió per al Pacte Local, en qualitat de vocals, els següents:
-Vocal primer: Maria Nuria Riera Martos
-Suplent del vocal primer: Óscar Juan Lladó Arrieta
-Vocal segon: Isabel Febrer Gelabert
-Suplent del vocal segon: Ana María García Serrano
-Vocal tercer: Joan Mesquida Sampol
-Suplent del vocal tercer: Neus Lliteres Reche
-Vocal quart: Ana María Rodríguez Arbona
-Suplent del vocal quart: Isabel Cerdà Moragues
-Vocal cinquè: Javier Ureña Morales
-Suplent del vocal cinquè: Marcos Barceló González
2.Designar Mª Eulàlia Mas Espinosa, funcionària de la Direcció General
de Funció Pública,Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, secretària
de la Comissió amb veu però sense vot.
3.Designar Sonia Inés Blanco Riera, funcionària de la Direcció General de
Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, secretària
suplent de la Comissió amb veu però sense vot.
4.Notificar la Resolució a tots els interessats així com a la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears.
5.Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d’Administracions Públiques, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992,

Resolc
Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els resultats de la fiscalització i les recomanacions de l’Informe núm. 57/2011 sobre les entitats locals
que no han retut el compte general corresponent a l’exercici 2007, que s’adjunta com a annex.
Palma, 17 d’abril de 2012
El Síndic major
Pere Antoni Mas Cladera

INTRODUCCIÓ
De conformitat amb el que estableix l’article 82 de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears i els articles 1 i 2.1.b de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, correspon a la Sindicatura de Comptes la fiscalització externa de l’activitat
econòmica, financera i comptable de les entitats locals de les Illes Balears. Per
dur a terme la fiscalització dels comptes les entitats, d’acord amb l’article 11.2
de la dita llei, han de retre els seus comptes dins els 30 dies següents a aquell
en què, d’acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals, hagin de
ser aprovats pels òrgans de govern respectius.
La rendició de comptes, a més de l’exigència legal anteriorment apuntada, és
una forma de transmetre la transparència dels qui gestionen els fons públics.
La manca de rendició constitueix un incompliment que dificulta l’acció de la
Sindicatura i impedeix assolir els seus objectius de realització, en temps i
forma, de l’Informe agregat d’entitats locals.
En data 24 de juny de 2010 la Sindicatura va aprovar l’Informe 46/2010 agregat dels comptes generals de les entitats locals de 2007, en el qual es reflectien
les dades de les 46 entitats que havien retut el compte, sobre un total de 75; les
29 entitats restants constitueixen l’àmbit subjectiu d’aquest Informe.
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L’article 12 de la Llei 4/2004 especifica que el resultat de la fiscalització s’ha
d’exposar mitjançant informes o memòries que s’han d’elevar al Parlament i
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i fa referència al seu contingut fonamental.
A aquest efecte, i fent ús de les competències reconegudes en la Llei 4/2004,
l’SCIB emet l’Informe sobre les entitats locals que no han retut el compte general corresponent a l’exercici 2007, d’acord amb les directrius tècniques que
per a aquest Informe va aprovar el Consell de l’SCIB el 25 de gener de 2010.
Segons l’article 27 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de
Comptes, es tracta d’un informe de caràcter específic, a fi de complementar
l’Informe agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a
l’exercici 2007 (Informe 46/2010).
Aquest Informe analitza aquells aspectes relacionats amb la no-rendició del
compte general corresponent a l’exercici 2007 i la situació econòmica de les
entitats locals de l’àmbit subjectiu. S’ha de fer palès que no es tracta, en cap
cas, d’un informe de fiscalització dels comptes generals de les entitats locals
considerats individualment.
Els treballs de fiscalització s’han dut a terme a les dependències de la
Sindicatura de Comptes. La data de finalització dels treballs de camp ha estat
el 17 de desembre de 2010.
OBJECTIUS
Els objectius d’aquesta fiscalització són els següents:
- Conèixer les causes de la no-presentació de comptes de les entitats locals
seleccionades i les mesures adoptades pel que fa al cas.
- Obtenir informació de l’estructura i l’organització, així com del control
intern d’aquestes entitats i fer una avaluació d’aquest darrer element.
- Obtenir informació sobre la situació econòmica de l’entitat local.
- Verificar el compliment dels terminis relatius al cicle pressupostari.
ABAST DEL TREBALL I LIMITACIONS
Àmbit subjectiu
L’àmbit subjectiu de la fiscalització comprèn les entitats locals que no havien
retut el compte general corresponent a l’exercici 2007 abans del 17 de desembre de 2009, data d’aprovació del Programa d’actuacions de la Sindicatura de
Comptes per a l’any 2010. Aquestes entitats eren 27 ajuntaments i 2 mancomunitats que estaven obligades a retre el Compte general abans de dia 5 de
novembre de 2008.
Els ajuntaments són els següents: Alaior, Algaida, Andratx, Banyalbufar,
Binissalem, Campanet, Ciutadella, Consell, Estellencs, Formentera, Fornalutx,
Eivissa, Lloret de Vistalegre, Llubí, Montuïri, Muro, Petra, Porreres,
Puigpunyent, Sencelles, Sant Joan, Sant Lluís, Santa Maria del Camí, Es
Castell, Vilafranca de Bonany, Ariany i Es Migjorn Gran.
Les mancomunitats són les següents: Es Raiguer i Pla de Mallorca.
El 40,3% dels ajuntaments i el 28,6% de les mancomunitats de les Illes
Balears no varen ser inclosos en l’Informe 46/2010 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l’exercici 2007, ja que a la data de
tancament de l’esmentat informe, 15 de desembre de 2009, encara no havien
retut el compte i, per tant, són aquests els que conformen l’àmbit subjectiu.
Per illes, l’àmbit subjectiu inclou la majoria d’ajuntaments de l’illa de
Menorca i, en el cas de les altres dues illes, són aproximadament una tercera
part del total.
L’estratificació per població ens mostra que el 53,3% dels ajuntaments de
municipis amb població inferior a 5.000 habitants han estat inclosos dins l’àmbit subjectiu d’aquest Informe i que el percentatge es va reduint segons la
grandària poblacional dels municipis.
Els ajuntaments que no havien retut el compte general de l’exercici 2007
suposen el 40,3% del total d’ajuntaments de les Illes Balears, si bé, en termes
de població i de pressupost, aquests suposen un 21,0% i un 15,6%, respectivament.
La mateixa anàlisi per illes mostra que a Mallorca el pes de la població dels
ajuntaments que no havien retut el compte general és poc significatiu, cas contrari del que succeeix a Menorca i a Eivissa-Formentera. A Menorca aquests
ajuntaments que no havien retut el compte representen la majoria en els tres
paràmetres, i a Eivissa el pes sobre la població i el pressupost és major que
sobre el nombre d’ajuntaments, a causa de l’Ajuntament d’Eivissa.
Les entitats dependents dels ajuntaments de l’àmbit subjectiu suposen un
19,2% del total dels ens instrumentals dels ajuntaments de les Illes Balears. En
el cas de Menorca i Eivissa la representativitat supera el 70%.
Àmbit temporal
L’àmbit temporal que abasta el present informe és l’exercici 2007.
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Àmbit objectiu
La fiscalització s’ha realitzat en tres fases que són les següents:
- La primera s’ha dut a terme sobre les respostes a un qüestionari tramès a les
entitats locals de l’àmbit subjectiu per conèixer les causes de la no-rendició
del compte general i la seva situació econòmica.
- La segona ha consistit a analitzar les respostes del qüestionari i explotar
estadísticament les dades obtingudes per determinar el motius i les possibles
recomanacions a realitzar per tal de millorar el nivell de rendició de comptes.
- La tercera i última ha consistit a elaborar uns estats agregats per tipus d’entitat dels principals estats comptables.
Totes les entitats locals de l’àmbit subjectiu han tramès el qüestionari emplenat i han retut el compte general corresponent a l’exercici 2007 abans de la
data de tancament de l’Informe. Aquest fet suposa que, per primera vegada,
amb les dades de l’Informe 46/2010 agregat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l’exercici 2007 i les agregades d’aquest Informe s’aconsegueix tenir les dades del 100% de les entitats locals de les Illes Balears.
Les anàlisis comparatives amb l’exercici anterior, realitzades a l’apartat de
dades agregades, provenen de les dades de les entitats que han retut el compte
general de l’exercici 2007 i dels imports que, de l’exercici 2006, figuren en el
compte general esmentat.
Així mateix, és presenta una fitxa resum dels estats i dels indicadors de cada
una de les entitats que han retut els seus comptes a l’apartat d’annexos.
Tot i que les Directrius tècniques de la fiscalització preveien la possibilitat de
realitzar una fiscalització específica de determinades entitats locals que no
haguessin complert l’obligació de retre el compte general, atès que, finalment,
totes les entitats de l’àmbit subjectiu l’han retut, no s’ha realitzat aquesta.
METODOLOGIA
Les unitats monetàries de les xifres s’han expressat en milers d’euros en els
quadres agregats (excepte que s’especifiqui el contrari) utilitzant-ne el format
de visualització de zero decimals.
Internament s’ha treballat amb les xifres en euros i en cèntims d’euro conservant la totalitat de les xifres. Es fa constar la xifra 0 quan l’import és inferior a
500,00 euros o és el resultat d’una operació aritmètica del mateix quadre. La
coherència interna és absoluta, tot i que, si només es consideren les xifres que
figuren a l’Informe, apareixen en alguns casos diferències degudes al format
de visualització de les dades per l’arrodoniment dels imports.
Els annexos que mostren els diversos estats agregats (annexos de l’apartat
VII), com també les fitxes individuals de cada una de les entitats de l’àmbit
subjectiu, es presenten en euros sense decimals.
TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
D’acord amb l’article 30.c del Reglament de la Sindicatura, un cop aprovat
provisionalment l’lnforme, es va trametre als comptedants de les entitats
locals, per tal que poguessin formular les al·legacions i presentar els documents que consideressin adients.
Només han presentat al·legacions els ajuntaments de Sant Lluís i des Castell
(que s’adjunten a l’Informe), aquestes al·legacions han estat analitzades i en
cada cas, si escau, s’ha modificat l’informe.
CONCLUSIONS
Les conclusions d’aquest Informe s’han elaborat sobre l’anàlisi de les entitats
incloses en l’àmbit subjectiu i són les següents:
1. El sector públic local de les Illes Balears, durant l’exercici 2007, estava format per 75 entitats locals bàsiques (67 ajuntaments, 1 entitat local menor i 7
mancomunitats), 29 de les quals no varen retre comptes (27 ajuntaments i 2
mancomunitats) abans de dia 15 de desembre de 2009, la qual cosa representa
un percentatge del 39,2%.
2. Les entitats locals que no havien retut el compte general corresponent a
l’exercici 2007 varen incomplir de forma generalitzada tots els terminis
establerts en el TRLHL pel que fa al cicle pressupostari. Així, només dues
entitats varen aprovar el pressupost en termini, cap no va aprovar la liquidació
abans de la data màxima, una d’elles va formar el compte general en el termini
establert i cap no va aprovar-lo abans del dia 1 d’octubre de l’any següent.
3. La manca de mitjans materials i/o humans és el motiu principal que han
manifestat les entitats per justificar la no-rendició del compte general, que
apunten 18 ajuntaments i 1 mancomunitat. Malgrat això, 15 ajuntaments i la
mancomunitat esmentada no han posat de manifest aquest fet al Ple de la seva
corporació ni ho han comunicat al consell insular per tal de solucionar-lo.
4. Només el 44,4% dels llocs de feina d’interventor o de secretari-interventor
de les entitats locals de l’àmbit subjectiu d’aquest informe estan ocupats per
funcionaris de carrera. La seva mobilitat és significativa atès que el 51,8% duu
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menys de 3 anys exercint la seva funció en el mateix ajuntament.
5. L’11,1% d’ajuntaments manifesta que no realitzen arquejos de caixa ni conciliacions bancàries periòdiques i un 30,8% no fa un seguiment de les signatures autoritzades dels seus comptes bancaris. La qualitat de control intern de
l’àrea de tresoreria és major en els ajuntaments amb menys població.
6. La solvència, l’estalvi i la capacitat de generar recursos dels ajuntaments
que no havien retut els seus comptes no difereixen de la resta d’ajuntaments
de les Illes Balears i, per tant, no és raonable justificar la manca de mitjans
humans i/o materials per motius econòmics.
RECOMANACIONS
1. Constituir la rendició de comptes com un objectiu prioritari per a les entitats
locals, no només com a exigència legal, sinó com una manera de transmetre la
transparència desitjable dels qui gestionen els fons públics.
2. Complir els terminis establerts en la normativa respecte al cicle pressupostari, des de la confecció del pressupost fins a la rendició del compte general a la Sindicatura de Comptes.
3. Sol·licitar, si escau, al consell insular que posi al seu abast els mitjans necessaris i l’assistència tècnica adient per realitzar la formació, aprovació i rendició del compte general en forma i termini.
4. Potenciar les àrees d’administració, comptabilitat i gestió econòmica i
financera, com també el seu control intern, amb les finalitats d’aconseguir:
- L’adequada protecció dels actius de l’entitat.
- La formulació, aprovació i rendició dels comptes dins termini.
- La millora dels resultats a obtenir.
- El compliment, en tot moment, del principi de legalitat, especialment pel que
fa a la Llei d’hisendes locals i a la Llei general d’estabilitat pressupostària.

—o—
Num. 7627
Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, de 19 d’abril de 2012, de publicació del resultat de
la fiscalització i les recomanacions de l’Informe 68/2012 sobre la
despesa d’assistència sanitària amb mitjans aliens del Servei de
Salut de les Illes Balears.
L’article 12.3 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears regula els informes o memòries de fiscalització i en preveu
la seva tramesa al Parlament, als subjectes fiscalitzats i al Tribunal de Comptes,
com també la seva publicació en el BOIB després del darrer tràmit parlamentari.
L’article 32.1 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de
Comptes estableix que aquesta Institució haurà de publicar el resultat de la fiscalització en el BOIB, un cop rebuda la comunicació expressa que s’ha dut a
terme el darrer tràmit parlamentari.
Mitjançant Acord del Consell de la Sindicatura de dia 26 de gener de 2012
es va aprovar l’Informe 68/2012 sobre la despesa d’assistència sanitària amb
mitjans aliens del Servei de Salut de les Illes Balears.
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ANNEX - INFORME 68/2012 SOBRE LA DESPESA D’ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA AMB MITJANS ALIENS DEL SERVEI DE SALUT DE
LES ILLES BALEARS
INTRODUCCIÓ
1.PRESENTACIÓ
De conformitat amb el que estableix l’article 82 de l’Estatut d’autonomia
de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears és l’òrgan al
qual correspon la fiscalització externa de l’activitat econòmica, financera i
comptable del sector públic de les Illes Balears, sense perjudici de les competències que corresponguin al Tribunal de Comptes, d’acord amb el que estableixen els articles 136 i 153.d de la Constitució espanyola i la Llei orgànica que el
regula.
La Llei 4/2004, de 2 d’abril, de I’SCIB, regula aquesta institució.
En el Programa d’actuacions de I’SCIB per a l’any 2012 es preveu l’aprovació de l’Informe sobre la despesa d’assistència sanitària amb mitjans
aliens del Servei de Salut de les Illes Balears.
L’article 12 de la Llei 4/2004 especifica que el resultat de la fiscalització
s’ha d’exposar mitjançant informes o memòries que s’han d’elevar al Parlament
i publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i fa referència al seu contingut fonamental. A aquest efecte, i fent ús de les seves competències, I’SCIB
emet aquest Informe.
Es tracta d’una fiscalització de caràcter específic, d’acord amb el que preveu l’article 27.3 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears, aprovat per la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, que fa
referència a l’assistència sanitària amb mitjans aliens del Servei de Salut de les
Illes Balears.
Els estats que s’inclouen en el text de l’Informe són, tret que s’indiqui el
contrari, el resultat de l’anàlisi de la fiscalització, coincidents o no amb les dades
aportades.
Les unitats monetàries de les xifres que apareixen a l’Informe (tret dels
casos en què s’especifica el contrari), s’han expressat en milers d’euros.
Internament s’ha treballat amb les xifres en euros i en cèntims d’euro. Les xifres
que apareixen a l’Informe són les originals reconvertides a milers d’euros utilitzant-ne el format de visualització de zero decimals, tot i que conservant la totalitat de les xifres. Es fa constar la xifra 0 quan l’import és inferior a 500 euros,
mentre que quan la quantia és 0 apareix el signe -. La coherència interna és absoluta, tot i que, si només es consideren les xifres que figuren a l’Informe, apareixen, en alguns casos, diferències degudes al format de visualització de les dades.
La totalitat del treball ha estat realitzada per un equip integrat per dos
auditors, sota la direcció d’un cap d’àrea i amb la col·laboració dels serveis
administratius de I’SCIB.
Cal agrair la col·laboració prestada per a la realització del treball especialment al personal del Servei de Salut de les Illes Balears.
2.MARC NORMATIU

En data 17 d’abril de 2012, el president del Parlament de les Illes Balears
va comunicar que s’havia dut a terme el darrer tràmit parlamentari, que va tenir
lloc amb la presentació i el debat de l’Informe a la sessió de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts de dia 03 d’abril de 2012.
Per tot l’anterior i d’acord amb el que preveuen la Llei 4/2004 i el
Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes
RESOLC
Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els resultats de la fiscalització i les recomanacions de l’Informe 68/2012 sobre la despesa d’assistència
sanitària amb mitjans aliens del Servei de Salut de les Illes Balears, que s’adjunta com a annex.

Palma, 19 d’abril de 2012
El Síndic major
Pere Antoni Mas Cladera

El marc normatiu específic que regula l’activitat economicofinancera de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, en concret, el Servei de Salut de
les Illes Balears per a l’exercici 2010 és constituït, bàsicament, per les disposicions següents:
Normativa autonòmica
- Decret 147/2000, de contractació administrativa de la CAIB
- Decret 14/2002, d’1 de febrer, d’ordenació de competències en matèria
de sanitat i serveis de salut.
- Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears.
- Decret 75/2004 de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei
de finances.
- Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ens
públic Servei de Salut de les Illes Balears.
- Decret 83/2006, de 22 de setembre, de garanties dels terminis màxims
de resposta en l’atenció sanitària especialitzada programada i no urgent en el
Servei de Salut de les Illes Balears.
- Decret 66/2009, de 9 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’orde-

