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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda a tothom. Senyors diputats, començarem, si us
sembla bé. En primer lloc, com sempre, demanaria si hi ha
substitucions. Hi ha cap substitució?

Sí, en Jordi per...

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, perdó, Sra. Presidenta, en substitució de Pilar Costa,
Jordi Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí.

I. Proposició no de llei RGE núm. 6475/19, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS
per Mallorca i Unidas Podemos, relativa a elaboració
d’un pla estratègic d’acció exterior i de la Unió Europea.

Llavors començarem el debat amb el primer punt de
l’ordre del dia, que és relatiu a la Proposició no de llei RGE
núm. 6475/19, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Unidas
Podemos, relativa a l’elaboració d’un pla estratègic d’acció
exterior i de la Unió Europea.

Per a la defensa per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula... el Sr. Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vostès han pogut a
hores d’ara consultar amb prou temps aquesta iniciativa. Em
sobrarà temps dels cinc minuts per detallar un poc el seu
contingut. 

En relació amb l’exposició de motius, únicament recull
tota aquella legislació relativa a les competències de la nostra
comunitat autònoma en matèria d’acció exterior, i la voluntat
inicial en aquest sentit és, a través d’aquesta PNL i donat que
actualment, a l’actual Govern, la Conselleria d’Hisenda també
ha assumit d’una forma més nítida, més clara, les
competències en acció  exterior, que totes aquestes
competències, com deia, que tenim previstes al nostre Estatut
d’Autonomia es puguin desenvolupar d’una manera més
efectiva donat que, com deia, ara mateix les competències
s’han reordenat més i centrat en una única conselleria
competent en matèria d’acció exterior i en relació amb les
relacions amb la Unió Europea.

Per tot això, creiem que davant els reptes que té la nostra
comunitat autònoma, reptes de caire global als quals s’han de
fer front actualment, en el present i  també en el futur més
immediat, com puguin ser qüestions relatives a la insularitat
o  al turisme, segurament són les més importants, també en
qüestions relatives a transició energètica, a transició
ecològica i d’altres, en qualsevol cas és evident que

actualment tenim una gran dependència de la dinàmica política
europea, que davant d’aquesta situació, com deia, des del
Govern es pugui portar a terme un seguit d’accions que són les
que formen part dels diferents punts d’acord d’aquesta PNL.

Per això crec que el punt més important és el primer, és el
relatiu a l’estudi per a l’elaboració d’un pla estratègic d’acció
exterior i de la Unió Europea. Crec que és important que a
l’hora de plantejar de quina manera ens volem relacionar amb
l’exterior i amb la Unió Europea ho facem en base a un pla, a
un document compartit, consensuat, per descomptat, que
defineixi quines línies hem de traçar a l’hora de gestionar
aquestes relacions exteriors i amb la Unió Europea.

En aquest sentit també és important, com diu el punt 2,
actuar de forma coordinada entre totes les administracions,
perdó, entre tots els departaments de l’actual govern de les
Illes Balears, tal com ja està previst en el Decret 9/2016, que
en qualsevol cas s’hauria d’actualitzar a la formació de l’actual
executiu i que es correspongués amb l’actual organigrama del
govern actual de les Illes Balears, i que servís també de base
per impulsar aquesta acció coordinada en el marc de tot el
Govern de les Illes Balears.

Igualment també fa referència el punt tercer a l’impuls
també de l’oficina del Govern de les Illes Balears a
Brussel·les com un espai on vetllar també des del centre del
poder europeu pels interessos de la nostra comunitat
autònoma.

En relació amb el punt 4 crec que tampoc no fan falta
moltes explicacions. Únicament fa referència a detallar,
identificar, conèixer..., a identificar els diferents objectius de
l’agenda 2030 en relació amb l’acció exterior, per tant a
realitzar aquesta tasca, també desenvolupar-la des l’acció
exterior que pugui desenvolupar l’actual govern de les Illes
Balears.

I el cinquè punt crec que tampoc no necessita moltes
explicacions. No fa altra cosa un poc que instar tant e ls
consells insulars com els ajuntaments a analitzar primer el seu
potencial en relació amb la matèria d’acció exterior, i després,
en la mesura de les seves possibilitats, coordinar aquesta tasca
relativa a la iniciativa exterior amb el Govern de les Illes
Balears.

Per tant aquesta seria un poc l’explicació relativa a aquesta
PNL. No hem rebut cap esmena per cap dels grups
parlamentaris i per tant esper les consideracions que es puguin
realitzar per respondre a qualsevol tipus de qüestió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Per defensar també la moció
donarem ara pas a la representant de MÉS per Mallorca, la Sra.
Joana Aina Campomar.
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Molt breument. Jo crec que ja el company del Grup
Socialista ha explicat breument el perquè d’aquesta proposició
no de llei. Des de MÉS per Mallorca consideram que la
planificació i la coordinació sempre hi han de ser, i això és
fonamental de qualsevol govern i de qualsevol estratègia de fer
feina. Consideram que la potenciació de l’acció exterior del
Govern de les Illes, així com la millorar en la gestió de fons
europeus ja va ser impulsada la legislatura anterior, vull dir
que ja es va millorar moltíssim, i creiem positiu precisament
que accions com aquestes també condueixen encara a una
millor gestió  i a una millor acció, en aquest cas d’acció
exterior.

Per tant evidentment demanam el vot per a aquesta
proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. A continuació donarem la
paraula a la representant de Podemos, del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Antonia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment des d’Unides Podem
consideram positiva aquesta iniciativa. Pensam que vivim a un
món globalitzat i ens hem de relacionar amb la resta de països,
i evidentment amb la Unió Europea com a principal objecte
marcat i zona amb la qual tenim intercanvis no només
econòmics sinó també culturals i d’altre caire.

És una llàstima que no sigui VOX present avui a la
comissió, supòs que podríem debatre sobre l’estructura i
l’organització de l’acció exterior, és una llàstima però, bé, ja
li ho explicarem en el seu moment o podrà llegir el Diari de
Sessions. 

Per la nostra banda no remarcaré cada un dels punts,
consider que han estat més que suficientment abordats a
l’exposició. Donam suport a aquesta iniciativa perquè pensam
que realment és interessant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Ara per fixar posicions
donarem la paraula a la resta de grups, en primer lloc, al
representant del Grup Popular, el Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que és molt
difícil estar en contra o abstenir-se davant aquesta proposició
no de llei, sobretot perquè..., no ho dic en sentit crític, però
igual, diríem, hi ha molta filosofia, molta idea respecte de
l’acció exterior, i crec que potser faltaria un poc de
concreció. Per tant ,vagi per endavant el nostre vot favorable

en aquest sentit, però entenem que podria servir també una
proposició no de llei d’aquest tipus per instar el Govern, per
exemple, reivindicar un poquet més per exemple el fet insular,
l’aposta pel fet insular com un fet rellevant per aconseguir
majors fons de la Unió Europea.

En fi, el nostre caràcter de partit europeista convençut ens
fa que sigui absolutament impossible votar en contra o
abstenir-se d’aquesta proposició no de llei sense perjudici que
entenem que hi hauria alguns apartats que podrien en aquest
cas millorar-se si s’afegís alguna qüestió més concreta.

En qualsevol cas vull reiterar el que he dit, el vot favorable
del Partit Popular a aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. A continuació donarem la
paraula al Sr. Juan Manuel Gómez, representant del Grup
Parlamentari Ciudadanos.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, molt bona tarda. Ja estam habituats en
aquestes comissions, en algunes, aquesta no n’és excepció, a
dur proposicions no de llei com a instrument jo crec que de
manifestar evidències i fins i tot un poc d’autopromoció,
perquè evidentment això és una PNL que reflecteix una
evidència d’una competència, d’una facultat del mateix impuls
de l’acció de govern, és a dir, s’esmenten uns decrets que
reconeixen aquesta facultat a l’Estatut d’Autonomia, i que
normalment el que sol fer l’executiu és directament dur això
mitjançant un acord de Consell de Govern, una ordre del
conseller o un decret, entre altres coses perquè no diu res més
que fins i tot estudiar l’elaboració; no ha d’estudiar res el
Govern, té la facultat de presentar un projecte directament, és
la seva competència orgànica i, a més, establerta a l’Estatut
d’Autonomia.

Per tant, bé, analitzarem la PNL, així com diu és que és
impossible votar en contra perquè defineix línies i principis
generals normalment que esmenta l’Estatut d’Autonomia sinó
que estan reflectits en els objectius que va presentar la
consellera aquí en el seu pla d’acció exterior, per tant, ja li
vàrem fer el nostre posicionament i evidentment, sempre que
no se surti de la línia del que estableix l’Estatut d’Autonomia
i com no podia ser d’una altra manera la Constitució, nosaltres
com a partit europeista evidentment li hem de donar suport i
l’hem de ratificar.

Però hem de fer aquest tipus de valoració, és a dir, aquí no
ve un organigrama, aquí no es parla de l’impuls del Centre
Balears Europea, que és una gran carència que té d’orientar la
seva definició i que sigui una vertadera antena i instrument de
promoció transversal i interdepartamental de tota l’acció de
Govern cap a Brussel·les, no només una promoció de becaris
i d’estudiants a fer pràctiques allà, sinó que tampoc no parla
aquí dels diferents instruments que hi ha.
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Es diu que es faci un estudi, haurem d’esperar a l’estudi i
valorar l’estudi quan el dugui el Govern i aquí sí que ens
podrem posicionar si hi estam d’acord o no, entre altres coses
perquè el Govern té un impuls a Europa des de la presidència,
quan li toca el torn en el Comitè de les Regions, aquí no
s’esmenta res del Comitè de les Regions, on tenim pel fet
insular i perifèric i ultrainsular o ultraperifèric que tenen
precisament les Illes, és un bon motiu.

Que un pla estratègic ha de recollir d’una manera més
eficaç i eficient un organigrama i que sigui un impuls directe
de la Conselleria d’Hisenda? Em sembla bé, em sembla bé i,
a més, crec que fins i tot estratègic; però insistesc, és una
cosa que el mateix organigrama de la conselleria ja ho
estableix. Per tant, esperarem a veure aquest estudi que
s’impulsa des d’aquesta resolució a la qual donarem suport,
entenc jo, tots els grups parlamentaris.

Insistesc, la presidència, la presidència de la comunitat
autònoma, la presidenta ja té aquesta facultat, la té a través de
diferents àmbits, directament a Brussel·les, no només al
Comitè de les Regions. No hem vist cap referència al Govern
d’Espanya que sí és el vertader interlocutor amb la Unió
Europea i que evidentment du molt d’impuls competencial en
la promoció, sobretot amb el pacte agrícola, etc., no en fa
esment, esperarem també aquest estudi. 

Ja hi ha comissions interdepartamentals, diferents
conselleries, diferents àmbits, és precisament en la política
exterior, en comerç exterior, etc., que esperarem també
saber..., que es reculli aquí.

Però hi ha un punt que a nosaltres, almanco, ens crea certa
inquietud i és quan diu: “dotar adequadament l’oficina del
Govern de les Illes Balears a Brussel·les”. No sé si haurem
d’esperar l’estudi o un altre nomenament d’un alt càrrec o si
es refereix a una dotació pressupostària, que la veurem en els
pressuposts, a l’avantprojecte de pressuposts de la comunitat
autònoma, o  dotació de personal funcionari públic o
treballador públic perquè és un ens públic, em sembla que no
hi treballen funcionaris.

S’havia anunciat que assumia la direcció del Centre Balears
Europa el mateix director general d’Acció Exterior, això ens
va comentar la consellera, no sabem si realment es nomenarà
un director del Centre Balears Europa o un altre codirector,
com qualque vegada hi va haver dos directors en el Centre
Balears Europa, perdó, a l’oficina de Brussel·les, que eren del
tot innecessaris i una despesa il·lògica dins el mateix
organigrama a una altra legislatura. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda mig minut, més o menys.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Ja acab, presidenta, disculpa. Per tant, haurem d’esperar i
instaré aquí, almanco que consti en acta, instaré aquí que quan
tenguem aquest estudi igual que es du aquesta proposta ens ho

vengui a presentar aquí la consellera abans d’aprovar-ho en el
Consell de Govern, que té tot el dret a fer-ho, i assabentar-nos
pel butlletí oficial i la roda de premsa del portaveu del Consell
de Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Ara li tocaria el torn al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, però no hi ha..., estan
absents.

A continuació donarem la paraula al representant del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, per
anunciar el nostre vot favorable a aquesta iniciativa, és una
iniciativa genèrica que aposta per la planificació, que aposta
per la coordinació interdepartamental i també amb altres
administracions, que aposta per potenciar l’oficina a
Brussel·les i que aposta per la sostenibilitat. Per tant, com que
és difícil no estar d’acord amb tot això, com deia el Sr. Costa,
nosaltres no podem fer més que donar-li suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. A continuació li tocaria la
paraula al Grup Parlamentari Mixt, però també consten com
absents en aquest moment a la sala.

A continuació, llavors, donarem intervenció als grups
proposants. Per contradicció, en primer lloc, el Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Contradiccions, poques, davant la unanimitat que sembla
que genera aquesta PNL. És cert que tal vegada hagués pogut
anar un poc més enllà, de la mateixa manera que és cert que
diferents grups que han trobat, han detectat aquesta manca de
concreció, també haguessin pogut presentar esmenes per
millorar el text actual i, sense cap problema, intentar pactar-
les en aquesta comissió. Ja he dit que ahir vaig haver de mirar
dues vegades si era cert que no s’havien plantejat esmenes a
aquesta PNL per confirmar que era així. Jo evidentment no
tenc cap dubte que les esmenes que s’haguessin plantejat
haguessin anat dirigides a millorar el text actual i des d’un
àmbit totalment constructiu.

Per tant, aquesta és la valoració que fem i agraïm el suport
dels diferents grups a aquesta PNL, que no és altra cosa que un
punt de partida en diferents àmbits que ara s’han reordenat,
no?, i intentam, doncs, que s’avanci en aquesta planificació i
en aquesta coordinació en relació amb l’acció exterior i en les
relacions amb la Unió Europea.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. A continuació donarem la paraula si
volen a la resta de grups proposants. Sra. Campomar, del Grup
MÉS per Mallorca? Sra. Martín?

Llavors, atès que no volen intervenir, acabat el debat
passarem a votar ja la Proposició no de llei RGE núm.
6475/19.

Vots a favor? Aprovada per unanimitat. 

II. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
5112/19, modificat mi tjançant l’escrit RGE núm.
5344/19, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
mitjançant el qual se sol·lic i ta l a compareixença de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, per tal
d’informar sobre el contingut del pla d’ajustament
requerit per la ministra d’Hisenda.

A continuació passam al segon i darrer punt de l’ordre del
dia d’avui relatiu a l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE
núm. 5112/19, modificat mitjançat escrit RGE núm. 5344/19,
del Grup Parlamentari Ciutadans, mitjançant el qual se
sol·licita la compareixença de la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors, per tal d’informar sobre el contingut del
pla d’ajustament requerit per la ministra d’Hisenda.

Per a la seva defensa té la paraula el representant del Grup
Parlamentari Ciutadans el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Presidenta, jo és que em sembla que seré més breu del que
pensava pel que suposa un argument de demanar la
compareixença d’una consellera. Ja m’agradaria poder tenir
l’oportunitat d’exhaurir els meus cinc minuts justificant el
motiu, però és que tenim els pressuposts de la comunitat
autònoma que acaben d’entrar en aquest parlament o que
entren per la porta d’aquest parlament, quan nosaltres li hem
demanat arran de la notícia de fa dos mesos, dia 13 de
setembre, on la ministra demanava un pla d’ajust, li vàrem
demanar en pregunta oral en el Ple a la consellera que ens
digués en què consistia; deia que ho estudiaven, que quan
s’estudiàs i s’aprovàs pel Consell de Govern i s’enviàs ens ho
contaria.

No hem rebut cap resposta, ni escrita, ni per
compareixença, ni ho ha presentat al Ple. 

I, per tant, crec que demanar a la consellera que ens
presenti un pla que no sé ni si existeix, perquè crec que no deu
existir perquè ha fet un retall  de 50 milions ja a l’ajust del
pressupost d’enguany i, a més a més, hi ha hagut un bloqueig
de 62 milions a les conselleries per ajustar un dèficit que li
demanava la mateixa ministra, un pla d’ajust per corregir
aquest dèficit, jo no sé molt bé realment si us dic,
seriosament, si he de demanar que vengui la consellera o
realment dir ens resignam i ja anirem al debat del pressupost
i li demanarem aquí a la consellera que ens conti què va enviar

al ministeri, no? O tal vegada li hem de demanar per
documentació, per sol·licitud de documentació que ens dugui
aquest document, que és un registre, un document públic.

No sé si tal vegada el Grup Parlamentari Socialista té tal
vegada una informació que em pugui aportar l’orientació de si
val la pena demanar a la consellera. Nosaltres no demanarem
la compareixença a una consellera per fer-li perdre el temps,
ni a la consellera ni a aquesta comissió, evidentment, perquè
si diu que aquest pla no s’ha tramès, nosaltres, en tot cas, ja li
demanaríem explicacions a la consellera de per què va dir que
es trametria un pla i llavors no s’ha tramès, però és que si s’ha
tramès el pla i no l’ha posat a disposició de la iniciativa que li
hem demanat diferents grups parlamentaris, des de qualsevol
punt de vista semblarà una falta no de transparència sinó de
cortesia cap a l’oposició, o a altres grups que no només són a
l’oposició, sinó alguns que li han demanat, que donen suport
al Govern i que li han demanat envers de la gestió del
pressupost o de la defensa del finançament davant el Govern
d’Espanya, per tant, també s’han posicionat.

En tot cas, entenc jo que en el moment que ens trobam de
tramitació pressupostària, nosaltres no demanarem la
compareixença de la consellera, no tendria sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Llavors senyor, pel que entenc, retiraria la proposició, la
dóna per retirada.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, el que no sé..., la Mesa m’agradaria que ens digués, per
falta d’experiència, si realment si jo la retir no hi ha
posicionament, o no hi ha comentaris per part dels grups
parlamentaris, perquè m’agradaria saber la seva opinió. Per
tant, si jo la retir ara i no hi ha intervencions, no la retiraré ara
i a la meva conclusió decidiria què fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Llavors el que farem serà donar la
paraula a tots els grups parlamentaris perquè fixin la posició
sobre aquesta sol·licitud. En primer lloc donarem la paraula al
representant del Grup Parlamentari Popular el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tal com ha comentat
el representant de Ciutadans, jo crec que convé fer una
reflexió en relació amb el que es planteja a la sol·licitud de
compareixença, perquè realment és sorprenent que el Govern
de les Illes Balears, la Conselleria d’Hisenda, no hagi elaborat
el Pla econòmic i financer que la Llei 2/2012 li exigeix, la
Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Un
Pla econòmic i financer que s’ha d’elaborar per dues raons:
una, la sabem, i una altra, la diré ara; però, una la sabem perquè
ja fa temps que sabem que el Govern de les Illes Balears va
incomplir a l’any 2018 la regla de la despesa, va superar en
240 milions d’euros la regla de la despesa, es podia créixer un
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2,4% en despesa i es va créixer un 10% en despesa. Per tant,
l’incompliment és flagrant.

Però és que a l’incompliment de la regla de la despesa, s’hi
ha afegit l’incompliment de l’objectiu de dèficit, qüestió que
inicialment no sabíem, que fins i tot la Conselleria d’Hisenda
ho va incloure l’altre dia; és a dir, la Conselleria d’Hisenda va
dir l’altre dia, quan va presentar els pressuposts, que a l’any
2018 la comunitat de les Illes Balears havia complit l’objectiu
de dèficit, la qual cosa és literalment mentida. És mentida
perquè, d’acord amb les darreres dades que ha publicat la
intervenció general de l’administració de l’Estat, la comunitat
autònoma de les Illes Balears ha tengut un dèficit a l’any 2018
de 140 milions d’euros, o sigui, l’equivalent al 0,45% de
dèficit sobre el PIB. Atès que el límit era un 0,4%, deduïm
clarament que la comunitat autònoma de les Illes Balears va
incomplir l’objectiu de dèficit a l’any 2018.

Per tant, són dos els factors que justifiquen l’obligatorietat
de presentar avaluació de l’AIReF, primer aprovar en Consell
de Govern, presentar a informe de l’AIReF el corresponent
Pla econòmic i financer i dur-lo al Consell de Política Fiscal
i Financera per a la seva ratificació o aprovació.

El Govern de les Illes Balears, concretament la
Conselleria d’Hisenda, no ha fet res d’això. La realitat és que
ja sabíem de l’incompliment de la regla de la despesa, s’havia
de presentar un Pla econòmic i financer, en principi el mes de
juliol, però bé, ho retardarem ateses les..., bé; s’havia de
presentar el Pla econòmic i financer fins al dia 15 de
setembre, som el novembre i ningú no sap res d’aquest Pla
econòmic i financer.

La realitat dels fets és que aquest Parlament no pot avaluar
l’aplicació que és evident que es fa del Pla econòmic i
financer, si és que n’hi ha, supòs que hi ha Pla econòmic i
financer i que en aquest Pla econòmic i financer hi deu haver-
hi, per exemple, els bloquejos que es van practicar en el
pressupost i  que evidentment no sabem, però ni el Grup
Parlamentari Popular que ho va preguntar aquest diputat que
parla ara mateix, ho va preguntar el mes de juliol, ens podrien
passar per favor els bloquejos que s’han fet fins a data 31 de
juliol? Encara esperam, tres vegades s’ha demanat en aquest
Parlament que ens passin al Grup Parlamentari Popular i a la
resta de grups, evidentment, e ls  bloquejos, les partides que
s’havien bloquejat el mes de juliol. Encara esperam, no hem
vist res d’això.

Sí que sabem que s’ha bloquejat el pressupost, 62 milions
d’euros en total, ho vàrem veure a la liquidació que publica el
Ministeri d’Hisenda, no el que publica la comunitat autònoma,
no, no, el Ministeri d’Hisenda, perquè si fos per les
publicacions que ha fet la Conselleria d’Hisenda encara no
sabríem ni tan sols l’import global bloquejat. I això sí, sempre
parlarem de transparència, això sí, parlaran molt de
transparència, però la realitat que ens trobam és aqueixa.

Per altra banda, tots ho sabem, es van tancar els
pressuposts tres mesos abans d’acabar l’any i això suposa un

bloqueig absolut de les partides, romanents, to t queda
absolutament inutilitzat.

Per tant, reiterar que des del Grup Parlamentari ens
sorprèn que no hi hagi, si és que no ho sabem, si un Pla
econòmic i financer fet, si està fet, si no està fet, si està fet
que se’n reti compte en aquest Parlament, que es comparegui.

Efectivament, té poc sentit demanar la compareixença d’un
Pla econòmic i financer que no sabem ni si existeix.

Ja acab Sra. Presidenta.

El Grup Parlamentari Popular el que sí ha fet és demanar
la compareixença de la consellera perquè ens expliqui el
compte general, tal com disposa l’article 136.4 de la Llei de
finances d’aquesta comunitat autònoma. Hi havia tres mesos
des de l’aprovació del compte general, el compte general del
2018 es va aprovar dia 24 de juliol, ja han transcorregut...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

... els tres mesos i no en sabem res tampoc.

Per tant, sí que entenem que fins i tot en què hi hagi
pressupost del 2020, la consellera d’Hisenda ha de
comparèixer per explicar el compte general 2018...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa vagi acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

... i què passa amb (...).

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. A continuació passarem la paraula a la
Sra. Martín, representant del Grup Parlamentari Unidas
Podemos.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Mirin, Unides Podem vol sentir
la consellera, volem que comparegui la consellera, però és
que ja està programada una compareixença de la consellera, si
no anam errats per al dia 13 d’aquest mes a les 9 del matí, on
entenem que se li podran fer totes les preguntes que
considerin oportunes. I fins on nosaltres sabem, aquest Pla
econòmic i financer que es comentava ara, no ha estat encara
aprovat inicialment pel Consell de Govern. Nosaltres
disposam d’aquesta informació, que entenc que és la correcta.
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Pensam que seria millor, una vegada que ja estigui que ens
puguin informar, però evidentment dia 13 ja hi ha una
compareixença. Nosaltres entenem que a partir d’aquesta si se
n’han de demanar més, idò que se’n demanin més.

I pel que fa a l’incompliment de la regla de despesa, hi va
haver un temps on en aquest país governava el Sr. Rajoy i
només mirava aquelles comunitats autònomes i aquells
ajuntaments que incomplien la regla de despesa, però que no
eren dels seus, que eren governs progressistes, i aquesta lupa
es va aplicar -com dic- de manera desigual entre uns i altres. 

Miri, benvingut l’incompliment de despesa quan és per
donar serveis a la ciutadania i contractar professionals de la
sanitat pública, de l’educació o de l’àmbit que sigui, no?

Nosaltres estam en desacord amb la regla de despesa, ens
sembla que és una barbaritat, que al final ve a encotillar i a
limitar els serveis públics. No hi estam d’acord, és evident que
existeix i que hi ha unes regles en aquests moments que s’han
de complir i una legalitat vigent, però nosaltres impugnam
aquesta restricció que s’imposen als serveis públics. 

Dit això, nosaltres pensam que dia 13 la consellera vendrà,
li podrem fer totes les preguntes que considerem oportunes
no només sobre el pressupost, sinó que és una compareixença
on podrem demanar més, i si fa falta idò tantes vegades com
sigui necessari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. A continuació donarem la
paraula a la Sra. Campomar, representant del Grup MÉS per
Mallorca.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Poca cosa a dir, també esperarem les explicacions de la
consellera la propera setmana.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Seria ara el torn de VOX-Actua
Balears, però es troba absent.

A continuació passarem la paraula al representant del Grup
El Pi Proposta per les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup
parlamentari si es manté la sol·licitud li donarà suport.
Consideram necessari que comparegui la consellera i la veritat
és que no acceptam molt aquest argument que compareixerà
pels pressuposts perquè quan comparegui pels pressuposts ho
farà per aquest motiu i, per tant, farà una explicació d’aquesta

qüestió i no farà una explicació específica del pla
d’ajustament, que és el que es demana aquí. 

Per tant, crec que confonem ous amb caragols,
efectivament a l’hora de fer preguntes, home, li podem fer
preguntes de tot, però això no serà una compareixença, serà
col·lateralment dins la compareixença de pressuposts que algú
li pugui demanar per això, però realment ens volen..., pretenen
diluir la proposta del Grup Parlamentari Ciutadans. 

Evidentment, el Grup Parlamentari Ciutadans és lliure de
fer el que trobi, però estam clarament davant una maniobra
parlamentària per diluir la seva proposta.

I és clar, no deixa de ser sorprenent que tots aquests partits
que parlen tant de transparència al final cerquin excuses de
mal pagador perquè no hi hagi la transparència deguda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. A continuació el Grup Mixt
també està absent encara a la sala, llavors passarem al torn a la
Sra. Truyols, representant del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, gràcies, presidenta. Bones tardes a tothom, perdonin la
veu. Bé, primer de tot, efectivament tots sabem per Llei de
finances que el Pla econòmic i financer ha de ser aprovat per
Consell de Govern i després s’ha de trametre al Consell de
Política Fiscal i Financera. I tots també sabem que aquest pla
econòmic i financer ha d’anar cap a consulta a l’Autoritat de
Responsabilitat Independent Fiscal, a l’AIReF, ho he dit..., he
girat les segles, però... perdonin, i també ha de passar, ha de
tenir el vist-i-plau del ministeri, ha de ser un pla econòmic i
financer que tengui reconeguda la idoneïtat.

Tot això ho sabem, però bé, tampoc no hem de passar
l’arada davant el bou, que jo sàpiga cap conseller no ha vengut
a explicar un pla econòmic i financer que es troba en procés
d’elaboració, cap, cap conseller que jo recordi.

I efectivament, si dia 13 d’aquest mes la consellera ha de
comparèixer que..., per cert, no és cap tipus de maniobra
aquesta d’haver de desvirtuar o haver de retardar res, si la
consellera ha de comparèixer... estant..., amb el Sr. Costa,
estant..., quan hi havia el seu conseller d’Hisenda o jo mateixa,
quan hi havia la nostra consellera d’Hisenda, mil i una vegades
he vist demanar el dia de la compareixença per al pressupost
d’aquella conselleria, he vist com es demanava a la consellera
d’Hisenda sobre el pla econòmic i financer damunt temes de
finançament autonòmic, damunt temes de compliment de la
regla de despesa, sobre el sostre de despesa i sobre el tema de
dèficit. Vull dir, no sé de què s’estranyen vostès perquè jo
això ho he vist amb els meus propis ulls.

Per tant, com deia el Sr. Juan Manuel, idò... no passa res,
la setmana que ve crec que la consellera podrà donar totes les
explicacions oportunes damunt aquest pla econòmic i
financer, que repetesc que es troba en fase d’elaboració.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Truyols. I ara per referència i per últim,
preguntar al representant del Grup Ciudadanos, Sr. Gómez, si
vol mantenir o no la sol·licitud.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Jo, com he dit, presidenta, abans, prendria la decisió envers
les manifestacions i el posicionament dels grups, però
evidentment un ventilador en marxa que el que fa és desvirtuar
una sol·licitud feta fa dos mesos sobre un tema de
pressuposts, i aquesta comissió està presidida precisament no
pel partit que dóna suport al Govern, sinó que és una comissió
especial precisament de major transparència tal vegada, o
almanco d’iniciativa d’aquesta transparència i de coherència.

Jo crec que la consellera... no dic...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez,...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... que hauria d’haver demanat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, no estava previst que parlàs en aquest moment,
sí que li demanaria que...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Perdoni, sí demanarem la compareixença, -perdona,
presidenta-, sí la demanarem, no només perquè no s’ha
presentat el pla d’ajust, sinó perquè... que és el que sí ja hauria
d’haver estat presentat, l’hi demana la ministra, la ministra l’hi
demana, fora de termini, és que... no és que li demanem
nosaltres. Nosaltres li demanam una cosa que li demana la
ministra, l’hi hem demanat al plenari, no ens ha contestat i,
atesa la resposta que s’ha donat aquí, ens veiem obligats a
demanar, si..., a reiterar la nostra proposta de compareixença,
que m’agradaria, en ares a la transparència, que tengués el
suport dels grups parlamentaris d’aquesta comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Llavors passarem a la votació
de l’escrit RGE núm. 5112/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Triay, em pot dir el resultat, per favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 6 en contra; 0 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Triay. Llavors queda rebutjat l’escrit
RGE núm. 5112/19.

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