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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, comencem la sessió
i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, Maria José Ribas substitueix Juan Manuel Lafuente.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. President, crec que el meu grup va fer el canvi de
Joana Aina Campomar..., sí?, idò ja està, no hi ha substitució,
jo som... oficialment...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Aprovació del Pla de treball de la Comissió no
permanent sobre l’Auditoria del Deute.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació del pla de treball de la Comissió no permanent
sobre l’Auditoria del Deute RGE núm. 5358/18 del Grup
Parlamentari Socialista i RGE núm. 5359/18 del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. 

Les propostes del pla de treball han estat presentades pels
grups parlamentaris davant del Registre de la Cambra dins el
termini establert per la mesa d’aquesta comissió i foren
trameses a tots els portaveus el dia 31 de maig de 2018.

Pel que fa a l’ordenació del debat i les votacions d’aquesta
presidència, es concediran torns d’intervencions a cada grup
parlamentari per exposar les seves propostes. Acabades
aquestes intervencions, s’obrirà un torn de fixació de
posicions on podran intervenir la resta dels grups
parlamentaris.

El pla de treball que avui s’aprovarà s’ha d’entendre sense
perjudici que més endavant la comissió pugui acordar noves
compareixences o nova documentació.

Començam el debat amb les intervencions dels grups que
vulguin fer la defensa d’aquesta proposta de pla de treball
presentada.

Per part del Grup Parlamentari Socialista per fer aquesta
defensa de l’escrit RGE núm. 5358/18 té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Damià Borràs, per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president, molt bon dia a tothom. Iniciam, com és
lògic, amb el debat dels plans de treball que s’han volgut
presentar, les feines d’aquesta comissió que pretén auditar el
deute que s’ha generat a les institucions autonòmiques durant
les tres darreres legislatures. Evidentment, el pla de treball

que presenta el Grup Socialista és un pla que s’explica d’una
manera prou diàfana amb els seus termes. 

És un pla que pretén analitzar, en primer lloc, el deute
públic que s’ha generat i, evidentment, partim de la distinció
clara que hem de fer de deute i despesa, que no és el mateix,
vull dir, la despesa pot generar deute o no, però, en tot cas, la
despesa és una cosa i el deute és un altra, i a partir d’aquesta
distinció estudiar, si és precís, l’interès social que es projecte
a les polítiques que han generat una despesa que... ella mateixa
ha acabat generant un deute, si són d’interès social o no, és a
dir, estudiar aquest interès de les despeses que al final han
acabat generant aquest deute.

I en tot cas, és clar, hem tengut com a conseqüència una
situació financera delicada la qual ha conduït a aquestes
inversions que moltes vegades han estat objecte de debat i
d’acusacions clares en aquest parlament per part dels diferents
portaveus que han intervingut en multituds d’oportunitats, tant
sigui a comissions d’investigació, com la de les carreteres o
autopistes d’Eivissa, ja sigui de manera recurrent al plenari en
torn de control al Govern o en iniciatives de qualsevol tipus,
no?

Per tant, partim d’aquesta distinció clara que no hem de
confondre, crec que convé no confondre entre deute i despesa,
és a dir, tenen... la lògica que pot entendre qualsevol en la seva
pròpia economia domèstica, és a dir, les despeses que es
necessiten per fer front a determinades decisions que es
prenen a l’àmbit familiar acaben generant de vegades un deute
d’aquesta familia, no?; és a dir, l’adquisició d’un vehicle,
l’adquisició d’una casa, l’adquisició de múltiples coses poden
acabar generant un deute, però la decisió de la despesa i el
deute que acaba generant no són necessàriament conseqüents,
es pot generar deute sense despesa, perdó, despesa sense
deute, no té molt de sentit generar deute sense despesa, no?

Per tant, no ho confonguem i analitzem si volen les dues
coses, la situació de l’endeutament que s’ha produït
cronològicament, vull dir..., evidentment no podem sembrar
dubtes sobre l’honorabilitat de tots  e ls funcionaris públics,
alts funcionaris públics d’aquesta comunitat que han controlat
el deute, evidentment no són responsables de com s’ha gastat
el deute, de com s’han gastat els recursos generats que han
provocat el deute, però sí que evidentment són responsables
-i segur que ho han fet bé- de controlar que la decisió política
d’endeutar-se la comunitat s’hagi fet d’acord amb la legislació
i tots els procediments administratius correctes. 

En aquest sentit, salvaguardant la bona feina d’aquestes
persones, no tenim inconvenient que es faci aquí, a través dels
compareixents que sol·licitam, una fotografia o una
radiografia si volen d’aquest deute que s’ha generat en les tres
darreres legislatures.

I després analitzem també, això és un debat ja més polític,
de més fons polític, d’alguna manera ja ho hem discutit moltes
vegades aquí, ho podem tornar discutir, no hi tenim
inconvenient, discutir l’interès social que tenen molts dels
projectes que s’han fet, projectes com les carreteres
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d’Eivissa, que hem discutit en una comissió d’investigació,
projectes com el del Palma Arena, projectes avortats com el
de l’opera que semblava que havia de surar enmig del Port de
Palma i no deixar passar els vaixells que volien amarrar, tota
una sèrie d’iniciatives que han generat uns deutes importants.
Però que són decisions polítiques de despesa, que han dut com
a conseqüència un deute, que molts podem considerar dur
d’assumir, dur d’afrontar i que ha tingut com a conseqüència
al final aquest deute que s’hagin perjudicat les inversions
socials que necessita aquesta comunitat d’una manera clara, i
les inversions, les despeses socials que necessita d’una
manera clara aquesta comunitat, però evidentment la causa és
la despesa, no el deute, si no s’hagués produït la despesa no
hauria fet falta el deute i, per tant, tendríem el calaix públic
d’una manera prou més solvent que el que tenim ara.

Per tant, nosaltres plantejam aquest pla de treball amb una
metodologia clara, és una comissió no permanent, vull dir
que... ha de fer aquesta feina, presentam un llistat de
documentació a sol·licitar i un llistat de compareixents també
que proposam que puguin venir aquí a explicar com ho veuen,
des del director general del Tresor, que ens expliqui el deute,
com està, com està la caixa de la comunitat, quins deutes
tenim; fins al director general de Pressuposts; l’Interventor
General; el Síndic Major; i després els responsables polítics,
aquí passem a parlar més de la despesa, els responsables
polítics dels projectes, infraestructures que aquesta comissió
decideixi analitzar com a causants del deute.

En tot cas, com bé ha dit i ha recordat el president de la
comissió, a aquest llistat es poden afegir al decurs dels
treballs  d’aquesta comissió més participants, més
compareixents, en tot cas, vull dir, tots els que són, són, vull
dir... i estan tots els que..., però no necessàriament tots els
que... estan, tots els que són hi estan, vull dir, en poden sorgir
molt més que hi puguin ser i per tant, no tenim inconvenient
al decurs del debat d’avui i al decurs de les sessions de la
comissió que puguin intervenir altres membres. Perquè, a
partir de la documentació que ens aportin la comunitat
autònoma, els serveis econòmics de la comunitat autònoma i
els serveis jurídics de la comunitat autònoma, a partir
d’aquesta documentació amb els nostres assessors cada grup
parlamentari puguem estudiar aquesta documentació, puguem
analitzar-la, puguem fer les consultes que considerem
necessàries i poder generar aquí els debats i extreure les
conclusions que considerem adients davant la situació
plantejada.

Entenem que estudiar el deute pot ser una bona cosa.
Entenem que ho hem de fer des de la serenor i la tranquil·litat
i molts conscients sempre, com he intentat explicar al principi
de la meva intervenció, que una cosa és el deute i  una altra
cosa és la despesa. Analitzant el deute només sabem els
nombres, la fredor dels quals no ens explicarà res si no
analitzem la despesa que els ha provocat, que és on podem
trobar, si és açò el que cercam, la responsabilitat política de
determinades decisions.

Evidentment, com que de les tres darreres legislatures hi
ha legislatures on membres del Partit Socialista han estat,

juntament amb el que ara és MÉS per Mallorca i altres partits
que han tingut responsabilitats de Govern, i tenim la
consciència absolutament tranquil·la i els  nombres clars i
nets, no tenim cap problema que es puguin analitzar totes les
actuacions, una per una, fil per randa, en la profunditat que faci
falta, per tal de decidir les inversions que s’han fet i el deute
que han generat aquestes inversions i si han estat motivades o
no motivades políticament.

En tot cas, lògicament, la motivació política d’una
determinada despesa va per barris, és a dir, igual el Partit
Popular ens defensa aquí determinades inversions que
evidentment un govern progressista mai no hauria fet, però, en
tot cas, sí que tenim la consciència tranquil·la que les
decisions polítiques que es van prendre per tal de poder
millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes d’aquest país i el
deute que es va generar a partir d’aquestes inversions de
caràcter social, el PP record que en deia moltes vegades
inversions silencioses, són silencioses, però que han millorat
el benestar de la gent, doncs, estam ben tranquils que s’han fet
des del punt del rigor tècnic, jurídic i administratiu i
econòmic i, en tot cas, la decisió política també estam
convençut que està ben presa perquè és un decisió feta amb la
intenció de millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes
d’aquest país i sense cap altra més intenció.

A partir d’aquí hem presentat aquest pla de treball amb els
continguts que vostès tenen i a partir de les propostes que es
puguin treballar, si s’aprova aquest pla de treball, amb els
compareixents que venguin, evidentment estam oberts amb la
màxima voluntat de cooperació i col·laboració entre tots els
grups de poder incorporar nous compareixents, de poder
incorporar la documentació i els arguments que siguin
necessaris per poder fer front, que aquesta comissió sigui una
comissió eficient que funcioni, que sigui transparent i
evidentment que, sense generar més deute, sense provocar
despeses innecessàries, pugui resoldre el problema pel qual
vam votar a favor de la seva constitució.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, per fer aquesta defensa de l’escrit RGE núm.
5359/18, té la paraula l’Hble. Diputada Laura Camargo, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Bé, començam aquesta Comissió no
permanent de l’Auditoria del Deute amb la convicció que la
democràcia no és només votar cada quatre anys i que després
els governs facin el que vulguin amb els pressuposts i amb els
imposts que la ciutadania paga amb esforç any rere any.

De la intervenció del Sr. Borràs, bé, ara es tracta de
presentar el pla de treball, però m’agradaria fer una
puntualització, jo crec que cal parlar també d’ingressos,
perquè precisament l’endeutament és la diferència que es
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produeix entre les despeses i els ingressos, i cal també, en
aquesta comissió o  a qualque estudi que es faci sobre una
auditora sobre l’augment del deute, cal mirar també si
l’evolució d’aquestes dues variables també ha estat influïda pel
fet de certes rebaixes fiscals fetes justament enmig de la crisi,
perquè aquesta evolució tant d’ingressos com de despeses
precisament ajuda a l’endeutament d’una comunitat o afavoreix
l’endeutament d’una comunitat.

Bé, en aquests moments, com ja sabem, les arques
públiques de la nostra comunitat autònoma acumulen un deute
superior als 8.800 milions d’euros, que és una quantitat
equivalent al 29,4% de la riquesa de les Illes, això també
justifica, precisament, el fet que hàgim d’afrontar una
auditoria com aquesta. Gairebé un 30% de la nostra riquesa
se’n va en una qüestió que hem d’esbrinar, i aquesta és una de
les qüestions que hem d’encetar en aquesta comissió no
permanent, hem d’esbrinar si aquest endeutament ha afavorit
els interessos ciutadans o tot el contrari.

Això suposa bàsicament un 20% del pressupost anual de la
nostra comunitat autònoma que es destina ja a pagar deute i
interessos generats per aquest deute, entregant a la banca la
segona partida més important del pressupost autonòmic. Això
també és ben conegut i ho vam explicar en el moment en el
qual vam registrar la petició d’aquesta comissió. Això suposa
clarament diners que no es destinen a qüestions bàsiques del
benestar de la ciutadania, d’uns dels eixos principals que
sempre hem defensat i que era una de les idees dels acords pel
canvi, això no es destina, deia, a educació, sanitat, habitatges
públics i altres serveis socials. És una de les qüestions també,
un dels arguments pels quals cal conèixer precisament per què
tenim un 20% del nostre pressupost destinat a pagar tot això.

No faré una anàlisi sobre les tendències que s’han seguit
amb detall perquè tenim el temps limitat, però sí que cal
també dir que aquesta auditoria hauria de poder identificar i
analitzar no només l’augment del deute, sinó també les
polítiques públiques. Crec que de vegades quan parlam
d’auditoria es pensa més aviat en una auditoria de caire
comptable, i això ja ho fan força bé els síndics de comptes,
aquí parlam d’una altra qüestió, no és una auditoria de caire
comptable, el que tractam també de veure és l’origen de
decisions de polítiques públiques i com tot això, a nivell
autonòmic, ha afectat precisament la pujada d’aquest
endeutament que, com deia abans, són diners que no van a
altres qüestions que són de l’interès, ara sí, de la ciutadania, de
la majoria social.

Per tant, pretenem amb aquest pla de treball que hem
presentat des de Podem identificar i analitzar també les
polítiques autonòmiques que poden haver tengut un impacte
negatiu sobre els interessos de la ciutadania i no només des
d’una perspectiva econòmica, com deia, sinó també social,
mediambiental i de gènere. 

La nostra intenció és, llavors, generar mecanismes per tal
que, un cop detectats els orígens d’aquestes males pràctiques,
es puguin posar en marxa mesures que passin per tres eixos:
el primer, impedir a través de les conclusions assolides la

repetició d’aquestes pràctiques en el futur; el segon, generar
marcs d’anàlisi de la gestió dels fons públics autonòmics
segons criteris d’utilitat pública per a la ciutadania, i, en tercer
lloc, habilitar mecanismes de control c iutadà en el
funcionament econòmic ordinari de la comunitat, lligat això
a aquesta idea que deia abans que democràcia per a nosaltres
no és anar a votar cada quatre anys.

Per tant, aquesta auditoria estaria concebuda per la nostra
part com una palanca que activaria a la vegada eixos que són
fonamentals, i que eren també eixos centrals dels acords pel
canvi, com la transparència, la rendició de comptes i la
participació en una cosa tan fonamental com és la gestió dels
nostres diners públics que la ciutadania paga, com deia, cada
any amb esforç.

El nostre pla de treball conté coses que són molt similars
a les que ha explicat abans el Sr. Borràs i hi ha subconjunts en
comú, vull dir, que no presentam un pla de treball
absolutament diferent, fins a cert punt seria transaccionable,
si arribéssim a un acord en una qüestió que sabem que és el
punt de dissens, i bàsicament estaria format d’aquestes parts
que ara explicaré de manera breu.

En primer lloc, el que volem és sol·licitar una sèrie de
documentació, que està explicada en el nostre pla de treball.
No faré un seguit de tot el que volem sol·licitar, però en
general es tracta de contractes d’endeutament de la comunitat
autònoma i dels organismes dependents en forma d’informe
en el cas de l’endeutament comercial.

En segon lloc, informació rellevant per a l’anàlisi de la
despesa inconvenient en infraestructures, que haurem definit
a partir de la participació ciutadana. Com dèiem, és una
auditoria ciutadana del deute, no es tracta només de fer una
comissió a porta tancada i de beneficiar-nos només nosaltres
de tota la informació i de tots els coneixements que aquí es
puguin posar en comú, sinó que també hi hagi una participació
de la ciutadania.

En tercer lloc, informació rellevant per a l’anàlisi de la
despesa inconvenient en fundacions i altres òrgans
dependents, que haurem definit a partir de la participació
també.

En quart lloc, informació sobre els contractes
d’instruments financers derivats.

Cinquè, evolució del tipus d’interès del BCE. 

I sisè, evolució de la pressió fiscal.

Després, és necessari també comptar amb compareixences
d’experiències prèvies i d’experts i també d’agents
institucionals que segurament tenen ja una idea sobre com s’ha
produït tot això. En tot cas, voldria insistir que aquesta no és
una auditoria comptable i el fet que els mateixos síndics de
comptes, en compareixences en aquesta... bé, a la Comissió
d’Hisenda, han insistit que, per tal de dur a terme una anàlisi
més detallada de l’augment de l’endeutament públic a la nostra
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comunitat autònoma, caldria fer un estudi específic i no
només els informes que ells fan, amb bon criteri sempre, i que
ells mateixos reconeixen que es queden curts perquè no poden
analitzar en profunditat l’origen d’aquest deute i com ha anat
pujant i com s’ha desenvolupat.

Deia abans, per tant, que en aquesta comissió no permanent
també voldríem comptar amb experiències prèvies, tenim una
sèrie de noms de persones que han participat en auditories del
deute o  bé a la Comunitat de Madrid, com el cas de Carlos
Sánchez Mato, o bé a l’auditoria de Grècia, com és el cas
d’Eric Toussaint, és un dels màxims experts en aquest matèria,
o Sergi Cutillas; altres experts que són economistes, alguns de
la nostra universitat; moviments socials també per aquesta part
ciutadana i de participació, que hem dit ja unes quantes
vegades, i en aquest sentit ATTAC o el Grup EcoCrida de la
nostra universitat, i també agents institucionals dels quals
manca especificar els noms, però directors generals del
Tresor, directors generals de Pressuposts, síndics de
Comptes, el Consell Econòmic i Social, responsables polítics
de projectes controvertits, i aquí hem fet també qualque
esmena in voce; entre els experts hem tret un dels que
constaven en el nostre pla de treball, hem tret Josep Manel
Busqueta, i en la part aquesta que deia d’agents institucionals
hem tret l’EBAP.

Per tant, quant a la metodologia, i vaig acabant, també hem
fet un parell de canvis en qualque paràgraf, i voldria llegir com
quedaria, perquè crec que és important per al desenvolupament
d’aquesta comissió. “La comissió no permanent començarà...”,
aquest primer paràgraf queda igual; en el següent paràgraf hem
introduït un canvi: “Els compareixents -diu així- tindran quinze
minuts per compartir les seves aportacions. Cada grup
parlamentari podrà formular preguntes als compareixents per
un temps de cinc minuts. Seguidament es donaran cinc minuts
més perquè el compareixent contesti les preguntes de forma,
si s’escau, interactiva amb el portaveu”. El tercer paràgraf
roman talment surt redactat. 

I sí que hem canviat el paràgraf que ve després: “Al mateix
temps la comissió sol·licitarà el suport extern d’una
consultora especialitzada en auditories ciutadanes del deute
per a les tasques de participació ciutadana i de l’estudi i
l’anàlisi de la documentació  rellevant sobre el deute i les
polítiques públiques”. Volia dir que crec que aquest és un dels
punts de discrepància, que hauríem de ser capaços de negociar
i de transaccionar. Nosaltres pensam que és imprescindible
que hi hagi aquesta ajuda externa per tal que aquesta comissió
tingui uns resultats adients, però sí que hem fet aquest canvi,
hem instat el Govern de les Illes Balears a obrir un concurs i
faci uns plecs de contractació  en un temps no major a dos
mesos des de l’aprovació d’aquest pla de treball. I abans deia
que la comissió supervisava; la comissió no ha de supervisar
res en aquest sentit.

I, bé, finalment... volem posar també l’accent en el fet que
consideram que si bé la nostra tasca com a diputats i diputades
és estudiar documentació i escoltar els compareixents, per fer
en profunditat un estudi, una anàlisi de l’endeutament públic i
de les polítiques públiques que s’han duit a terme durant les

tres legislatures que serien objecte d’estudi, seria necessari
comptar amb una contractació externa, amb una consultora
especialitzada, com ja s’ha fet en altres experiències prèvies
en altres comunitats o en altres ajuntaments.

Per la meva part, res més. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Antoni Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Assistim avui al primer episodi, al primer capítol d’un nou
culebrón venezolano, i dic venezolano amb tot el sentit del
món, és a dir, som davant d’una ocurrència, davant una
xarlotada més de Podemos, que ha arrossegat tot el Parlament
i els seus socis de govern a tenir avui una comissió sobre
l’auditoria del deute, un deute que està auditat, que està
analitzat, que està perfectament fiscalitzat tant per la
Sindicatura de Comptes, tant per la Intervenció General de la
comunitat autònoma, està tot vist i tot analitzat i tot auditat.
Per tant no té sentit que es faci aquesta comissió. Nosaltres
no creim en aquesta comissió, i per tant nosaltres hi
assistirem, perquè hi hem d’assistir, és la nostra obligació,
però evidentment hi participarem el mínim possible, perdrem
el temps mínim possible en aquesta comissió  perquè no hi
creim.

I no hi creim perquè ja neix malament, neix per un acord
entre els partits que donen suport al Govern per imposició de
Podemos, en aquest cas. Podemos, com que les seves
promeses electorals eren fer una auditoria ciutadana del deute,
ha obligat tot el Parlament a entrar dins aquesta roda de crear
aquesta comissió, quan realment no té cap sentit, no té cap
lògica i no té cap interès, perquè tot -ja dic- està auditat i tot
està previst.

Només vull recordar una cosa: també els partits que en
aquests moments donen suport al Govern ens van obligar a
crear també una comissió d’investigació de les carreteres
d’Eivissa, i tots sabem com va acabar, va acabar a la paperera;
els resultats van acabar dins la paperera de la Fiscalia perquè
no hi havia res, perquè també tot estava auditat, tot estava
analitzat, tot estava informat, i per tant era una pèrdua de
temps, pèrdua de temps que vam perdre tots els diputats que hi
vam assistir, i pèrdua de doblers; record que va valer 30.000
euros aquella comissió. I què ens costaria aquesta comissió si
feim cas del que diu Podemos i hem de contractar uns experts,
una consultora especialitzada?, que jo pos entre cometes,
evidentment de l’òrbita de Podemos, perquè aquests tipus de
fiscalització , aquests tipus d’auditories, els fan els de
Podemos, no hi ha auditors reals que facin aquest tipus
d’auditories; són els de Podemos, els seus grupets, les seves
associacions afins que creen aquestes consultores, que
evidentment només es poden contractar a Grècia i a països...,
a Veneçuela i a Cuba...
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(Algunes rialles)

... i poca cosa més, i que evidentment volen obligar el Govern
a contractar aquesta auditoria, la qual cosa també ens sembla
un disbarat. I què ens costaria açò?, què val?, què val a tots els
ciutadans contractar aquesta auditoria?

Ja dic, nosaltres participarem de les comissions per
responsabilitat, però evidentment no estam disposats a fer
seguidisme d’aquest teatre, ni tampoc a riure les gràcies a les
obsessions de Podemos.

Nosaltres no hem presentat cap proposta de pla de feina,
i és perquè precisament no volem perdre ni un segon amb
aquesta comissió. Hem de tenir en compte una altra cosa: que
ens queden sis mesos efectius de legislatura, i perdrem un
temps preciós amb aquesta comissió quan damunt la taula
tenim la possibilitat que es creï la comissió d’investigació de
Sa Nostra, que jo crec molt més important i molt més
interessant que aquesta comissió que no ens durà a res. 

A més aquesta comissió neix amb les conclusions ja fetes;
és a dir, aquí feim un teatre quan les conclusions ja estan
escrites. Quan van presentar la comissió aquesta van dir: “El
resultat és que hi ha 400 milions d’euros del deute que són
fruit de la corrupció del PP”; açò és la conclusió i açò és el
que posaran les conclusions que redactaran, que ja estan
redactades i que al final d’aquesta comissió s’aprovaran.
Aquesta és la realitat. Per tant per què hem de fer aquest
teatre?, per què hem de fer aquesta comissió que no serveix de
res i és una pèrdua de temps per a tots?

Per tant, ja dic, només dedicarem el temps indispensable
per assistir a aquesta comissió, preparar -evidentment- les
compareixences, però evidentment no participarem en res, i
per açò avui ens abstendrem, ens abstendrem perquè no volem
saber res, no és la nostra comissió , no creiem en aquesta
comissió.

En qualsevol cas, ja dic, crec que no és oportuna aquesta
comissió i no és oportuna perquè ens queden sis mesos, set
mesos de legislatura, i crec que és molt més important
abordar altres qüestions, com per exemple aquesta possible
comissió de Sa Nostra, que perdre el temps i dedicar esforços
a una comissió com aquesta, on, ja dic, tot està analitzat, tot
està auditat i tot està ja sabut.

És més, la Sindicatura de Comptes deia la Sra. Camargo
que, clar, fan informes anuals i tal; no, no, no; va fer un
informe específic del deute, hi ha un informe específic de la
Sindicatura de Comptes sobre el deute. Què més volem?, què
més volem? I aquí, no, hem de seguir perquè Podemos vol
contractar els seus amics a costa de tots els ciutadans, amb els
doblers del Govern, perquè estiguin contents i poder dir a les
seves bases “no, no, nosaltres hem fet una auditoria ciutadana
del deute”. I què és una auditoria ciutadana del deute?, que
vengui un expert de Podemos i ens digui què hem fet amb els
doblers? Què és açò?, una auditoria ciutadana del deute?

Crec que realment aquí fem un teatre, perdem el temps i
fem perdre el temps a molta gent i doblers a aquesta institució
i crec que açò no és de rebut i, per tant, nosaltres,
evidentment, assistirem perquè és la nostra obligació, però no
participarem activament en aquesta comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. 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. Com a fixació de posicions i també
per explicar el pla de treball, perquè vull recordar que el pla de
treball també estava presentat pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, tot i que crec que el president no ho ha tengut en
compte.

Efectivament, al pla de treball es planteja estudiar i
analitzar l’endeutament públic de les tres darreres legislatures,
veure i estudiar l’interès social dels projectes i de les
polítiques que es varen fer i que varen requerir precisament
aquest endeutament i la situació financera, les polítiques
públiques i les inversions que ens varen conduir a aquesta
acumulació de deute i també les condicions en què es va
produir aquest endeutament, no?

Es proposa com a metodologia definir una sèrie
d’infraestructures que es varen fer i que s’han d’analitzar, en
aquestes tres legislatures, definir  les distintes
compareixences que ens puguin dur a aclarir aquesta situació,
les causes que varen provocar i que han generat aquest deute
que -com ha dit la diputada portaveu de Podemos- està entorn
als 8.800 milions d’euros i que supera, per tant, el 25% del
PIB, entorn..., entre el 25% i el 30% del PIB i lògicament,
com qualsevol comissió, a més d’analitzar la documentació
redactar les corresponents conclusions.

Hi ha tota una sèrie de documentació, crec que tant un pla
com l’altre van en la mateixa línia quant a la documentació
sol·licitada. En aquest sentit, per tant, crec que són
perfectament compatibles, quines són les operacions
d’endeutament de la CAIB, els organismes dependents, de les
fundacions, la despesa en infraestructures, evolucions de tipus
d’interès, evolució de la pressió fiscal i considerar, per tant,
les possibles alternatives a l’endeutament.

Jo afegiria al pla de treball que vàrem firmar conjuntament
MÉS per Mallorca i PSOE, també l’anàlisi del finançament
autonòmic, perquè estic convençut, i així a la compareixença
que la Sindicatura de Comptes va fer al seu dia, que també hi
té a veure i, per tant, no només es tracta de les polítiques que
s’han fet internes, sinó també, lògicament, també va molt lligat
al tema del finançament autonòmic i aquesta part l’hem
d’analitzar i vull recordar en aquest sentit que ja hi ha un estudi
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també inicial, no en profunditat, però sí inicial, de la
Sindicatura de Comptes en aquest sentit.

Quant a la llista de compareixents, evidentment la proposta
que hem fet és oberta a altres compareixences. Crec que
alguns dels compareixents que es proposen al pla de treball de
Podemos perfectament... alguns coincideixen i d’altres... es
podria ampliar i, per tant, no hi hauria problema. Bàsicament
el que hem proposat són els directors generals del Tresor de
les tres darreres legislatures, els interventors generals  i
directors generals de Pressuposts també d’aquestes tres
darreres legislatures, quan parlam de les tres darreres ens
referim a les tres anteriors, no a aquesta, la Sindicatura de
Comptes, la Universitat, moviments socials... Per tant, crec
que en aquest sentit es podria ampliar.

En tot cas, quant a la proposta que per ventura és més
diferent de suport extern d’una consultoria especialitzada,
evidentment que millora el text que instem el Govern, no crec
que aquesta comissió pogués ordenar al Govern que preparàs
una licitació, per tant, s í  que és pot instar, evidentment, i
llavors el Govern prendre la decisió oportuna que pertoqui,
decidir sí, hi té competències o no, si té pressupost o no, i
decidir-ho.

En tot cas, si el Govern finalment decidís que es fa, no
acab de veure clar que es faci a partir de dos mesos d’aquest
pla de treball, és a dir, a partir d’avui li donam juny i juliol,
no?, i un poquet del mes d’agost, a partir de l’aprovació del pla
de treball si l’aprovam avui. Crec que és més..., si s’arribàs a
la conclusió que el Govern ho hagués de fer, aquí diu que
s’haurien de seguir les recomanacions dels experts i les
experiències exposades davant la mateixa, i en aquell moment
ja sabríem cap on volem nosaltres aquesta comissió orientar...
orientar... el que vulguem fer, cap on volem orientar el plec de
condicions, què volem saber exactament perquè si no al
Govern ara li donam un encàrrec que evidentment podria tirar
cap a una banda totalment diferent cap al que aquesta comissió
trobaria que s’ha de fer, o decidir simplement el Govern que
no interessa.

Per tant, crec que el moment no és ara. El moment és quan
haguem començat els treballs, aleshores es prendria la decisió
de si es fa o no aquesta consultoria especialitzada, si es
demana, i cap on la volem orientar nosaltres. Una cosa és
escolar les recomanacions i l’altra que siguin les que van a
missa, ni molt manco, aquesta comissió és sobirana per
decidir allò que trobi oportú i aleshores de les recomanacions
que ens fessin els experts agafar el cent per cent, el noranta
per cent, el que trobàssim oportú.

Per la resta, evidentment estam d’acord amb la fórmula de
les compareixences, compareixents per quinze minuts i un
diàleg de cinc minuts amb cada grup amb una o dues
intervencions, dins una certa flexibilitat que crec que
lògicament la mesa tendrà, segur, com ha tengut en altres
comissions no permanents del mateix estil.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé,
tornam... jo aniré una mica amb la línia del Sr. Camps, ja va
passar el mateix en el tema de la Comissió de les autopistes
d’Eivissa, crec que aquest parlament té altres tasques més
importants a haver de debatre, té altres lleis pendents més
importants que ajudarien més els ciutadans que no aquesta
comissió capritx de Podem.

Un mal finançament per part de l’Estat any rere any ha
ajudat al fet que hi hagi aquest increment al deute de la nostra
comunitat. Si tenguéssim el finançament que ens pertoca crec
que s’hauria d’haver arribat a aquest punt.

Hi ha hagut auditories per part tant de la Sindicatura de
Comptes com auditories externes per part d’Intervenció que
han avisat de les possibles situacions irregulars que s’han
trobat i s’ha avisat i el Govern el que ha de fer és cas del que
se li diu.

Sí que hi ha hagut polítiques del govern de torn que han
donat prioritat a unes accions o a unes altres i això ha fet que
hi hagi un endeutament que s’ha incrementat de manera
significativa, i jo crec que són aquestes polítiques les que han
fet que els ciutadans al cap de quatre anys decidissin si eren o
no eren correctes i si eren les despeses que volien que fessin
per a ells.

Jo de les dues propostes, la que veig més coherent és la
del Grup Socialista i MÉS per Mallorca, perquè veig que és un
pla de feina més concret i més específic; en canvi jo en
segons quins temes... el pla de feina de Podem, als punts 2 i 3,
on volen fer enquestes perquè diguin quines infraestructures
s’han d’analitzar, per a mi això no és una auditoria del deute,
això és una auditoria d’unes despeses concretes que per
ventura no han generat aquestes despeses... el deute. Quin cost
ens suposaria aquesta contractació externa? 150.000, 200.000
euros? No ho sé, crec que aquesta despesa es podria destinar
a altres coses que crec que serien més aprofitables.

Crec que vostès des de Podem volen fer una auditoria de
les polítiques fetes perquè no hi eren en aquell moment i
volen tornar tenir el bullit aquí d’atacar les polítiques que
s’han fet i això, com ja els he dit, són els ciutadans els que ho
decidien o ho decideixen a l’hora d’anar a les urnes.

És la nostra obligació ser aquí, a totes les comissions que
s’han fet hem vengut i hem fet les preguntes oportunes als
compareixents i hi hem partic ipat, però tampoc no estarem
estudiant o participant de manera molt activa, sinó que és la
nostra obligació i serem aquí, però -com dic- crec que hi ha
altres, a final de legislatura com estam i amb moltes lleis
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pendents, crec que hi hauria altres prioritats per part d’aquest
parlament a fer feina i no aquestes. 

Per tant, nosaltres també ens abstendrem a aquestes
votacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Montserrat Seijas, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Pues, voy a ser muy breve. El
mandato que me ha traído a este parlamento era precisamente
auditar la deuda, era uno de los puntos que estaban en el
programa que me ha traído a las instituciones, entonces, lo voy
a apoyar y por supuesto voy a apoyar el plan de Podem porque
es el que corresponde que apoye. 

Nada más, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Volen fer ús de la paraula per
contradiccions?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Damià Borràs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. D’entrada, és clar que el Sr. Camps i jo
tenim idees diferents de com invertir els recursos d’aquesta
comunitat i també de com invertir el temps de la nostra feina
de diputat i entenem, per tant, que si és perdre el temps
estudiar el deute i les inversions que s’han fet en les darreres
dues legislatures, no sé què deu ser dedicar-se a fer de disc-
jockey castrense durant les sessions de control del Govern en
els plenaris del Parlament...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, ja sé que no va ser vostè, però és del seu grup el disc-
jockey castrense o la disc-jockey castrense que tenim, en tot
cas. Si tenim temps de posar musiquetes, crec que podem
tenir temps també de dedicar-nos a la nostra funció que és de
representar els ciutadans i de fer política en aquest Parlament.

Compartesc amb el Sr. Barceló que, evidentment, és lògic
també estudiar el finançament autonòmic, analitzar el

finançament autonòmic en relació amb la despesa, tant de
l’Estat, del Govern d’Espanya, com també en relació amb
l’equilibri del finançament autonòmic en relació amb altres
comunitats autònomes i amb altres administracions també,
crec que serà també un tema interessant i, en tot cas, mai no
serà una comissió del Parlament teatre, teatre, sempre i quan
no la vulgui convertir algú en una paròdia, perquè massa
vegades vam tenir escenes absolutament paròdiques d’una
comissió d’investigació, amb compareixences en aquesta
mateixa sala de personatges no gens il·lustres d’aquesta
comunitat com el Sr. Matas, celebrada quasi quasi amb honors
per part dels portaveus del Grup Popular.

En tot cas, però, centrant la qüestió que ens ocupa,
evidentment és clar que hem d’analitzar la situació i jo puc
respectar els compromisos electorals de tots els grups,
evidentment i auditar el deute per part d’aquest Parlament, és
una funció legítima i ho podem fer i per açò s’ha presentat un
pla de treball per dur-la endavant. Però en tot cas, com també
ha dit el Sr. Barceló, en el decurs d’aquest treball de la
comissió, si necessitam més compareixents, diguéssim
voluntaris o si és necessari fins i tot contractar, ja ho podem
analitzar en aquest moment, però el que necessitam primer és
fer una radiografia de la situació, una fotografia de la situació
i per açò el nostre  pla de treball contempla les
compareixences que hem explicat i, en to t cas, a partir
d’aquesta radiografia podem anar ampliant també els
compareixents.

Evidentment tot suport sempre és positiu, però en tot cas
em de vigilar molt bé com es fan les despeses públiques, en
què es gasten i si tenim una comissió per analitzar l’auditoria
del deute, fruit d’inversions que podem compartir molts dels
que som aquí presents, que no sempre han estat encertades i
no sempre han estat pensades per al benestar dels ciutadans i
ciutadanes, sinó per als rèdits espuris que podrien generar a
alguns dels membres que hi han participat. Si partim d’aquest
principi, en tot cas, hem de ser molt vigilants també dins
aquesta comissió de com gestionam la feina que tenim d’avui
en endavant.

En tot cas, entenc que no és perdre el temps, en tot cas
entenc que les conclusions ni d’aquesta comissió, ni de la
comissió de carreteres, ni d’altres comissions que s’han fet
aquí han estat documents per tirar a cap paperera, el que
hauríem d’haver tirat a la paperera i a la paperera de la història,
són algunes de les seves polítiques d’aquesta comunitat que
ens han dut a la situació on ens trobam en aquests moments
situats amb el deute que explicava la Sra. Camargo, que supera
els 8.000 milions d’euros i que tant lesionen les actuacions
polítiques necessàries per al benestar dels ciutadans d’aquesta
comunitat.

En qualsevol cas ho deixaríem aquí, entenem que el nostre
pla de feina és un pla per començar a poder fer feina. És cert
que ens queda molt poc temps hàbil de debatre, però, en tot
cas, estic convençut que sense que generem cap estrès al Sr.
Antoni Camps, tindrem temps i capacitats suficients com per
poder fer la nostra feina que ja teníem i afegir-hi aquesta feina
d’aquesta comissió que avui comença a fer feina. No crec que

 



CNP Auditoria del deute de les Illes Balears / Núm. 2 / 8 de juny de 2018 13

de la gran capacitat de feina del Sr. Camps pugui sortir
lesionat per haver de seguir aquesta comissió, sé que ell és
una persona tenaç i, per tant, vindrà aquí i ens delectarà amb
les seves paròdies tantes vegades com sigui necessari.

En tot cas, -estic repetint açò d’“en tot cas” avui-, en
conclusió, intentarem que aquesta comissió aporti la llum
necessària sobre la situació no només del deute que tenim,
que evidentment el tenim fixat, sinó per què s’ha produït
aquest deute, a partir dels treballs, de l’anàlisi que puguem fer
de les inversions que s’han produït en aquesta comunitat,
evidentment del sistema de finançament que tenim, o patim, i
també, és clar, de les decisions fiscals de política fiscal que
ha pres tant e l Govern d’Espanya com el Govern de la
comunitat al llarg d’aquestes tres darreres legislatures. En tot
cas, és cert que hi ha hagut decisions fiscals que han rebaixat
els ingressos, -estic acabant president-...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Borràs. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... han baixat els ingressos, amb aquell discurs neoliberal tan
poc consolidat, que la baixada de la pressió fiscal fa
incrementar els ingressos de la caixa pública. Açò també
amaga...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Borràs...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

... un grau frau als ciutadans i ciutadanes.

Ja he acabat, president.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
el Sr. Biel Barceló. Li demanam disculpes per no haver
esmentat el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca també com
a redactor del Pla de treball d’abans.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. No tenc res més a afegir al que he
dit a la meva primera intervenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula per cinc minuts la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Faré algunes puntualitzacions respecte
allò que han dit els portaveus dels diferents grups. I
començaré pel Sr. Camps dient que de "culebrot" veneçolà res
de res, atès que a Veneçuela mai no s’ha fet una auditoria
ciutadana del deute. Llavors començant per aquí, jo crec que
la seva afirmació està mancada de tot argument sòlid i arrelat
en la realitat.

Bé, jo crec que és banalitzar moltíssim el que suposa fer
un estudi d’aquest tipus, dir que és un capritx d’un cert grup
parlamentari, o que és una línia escrita en uns acords de
governabilitat i que per això s’ha de donar gust a aquest grup.
Jo crec que això és banalitzar molt el que suposa que tinguem
com he dit abans un 20% del nostre pressupost anual de la
comunitat autònoma dedicat a pagar deute i a pagar interessos
d’aquest deute. I jo crec que la gent té dret a saber com i per
què s’ha generat aquest fet que la segona partida més alta del
nostre pressupost anual sigui destinada precisament a això. És
una qüestió absolutament relacionada amb la transparència i
com deia abans, amb la rendició de comptes.

Respecte  del fet que això es faci molt millor amb la
contractació d’una consultora externa, cal remarcar almanco
quatre coses importantíssimes. És molt necessari, per una
qüestió també d’independència, que siguin ulls externs els que
puguin analitzar com ha evolucionat aquest endeutament, és a
dir, això quan altres organismes contracten auditories
externes, ho fan precisament perquè han de ser ulls externs
que puguin donar llum respecte de coses que potser
internament se’ns escapen.

Després també ho he dit i ho repetesc per una qüestió de
transparència i de rendició de comptes i perquè cal també
contractar per fer aquestes tasques professionals
especialitzats que puguin donar un nou punt de vista respecte
de coses que la mateixa Sindicatura de Comptes va afirmar
clarament que es podrien fer i s’haurien de fer, però no era
part de la seva feina. Justament respecte d’aquest informe de
la Sindicatura que vostè esmentava abans, Sr. Camps,
justament el síndic deia, i cit literalment que “l’anàlisi
d’eficiència i eficàcia sobretot d’aquelles actuacions que
comprometen despesa a molts d’anys vista, tot i que estan
permeses a la Llei de pressuposts, no queda clar quina és la
seva sostenibilitat i que el resultat d’una anàlisi d’eficiència i
eficàcia”, que és això el que nosaltres proposam anàlisi
d’eficiència i eficàcia és la manera d’expressar-ho que té la
Sindicatura, nosaltres pensam que això es pot dir també
auditoria ciutadana del deute i les polítiques públiques, deia
“el resultat d’una anàlisi d’eficiència i eficàcia estarà subjecte
a moltes interpretacions, de manera que el que es faci o es
proposi, ha d’estar molt acotat per evitar que un informe acabi
sent un instrument de batalla entre grups polítics”.

Com que la Sindicatura de Comptes no pot fer aquest tipus
d’informe ni aquest tipus d’estudi nosaltres proposam que es
faci, però no per fer d’això un camp de batalla sinó
senzillament perquè cal donar explicacions i perquè cal tenir
arguments respecte de com hem arribat a aquesta situació, en
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la qual tenim 9.000 milions d’euros de deute a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Contràriament al que vostè afirmava, Sr. Camps, la
Comissió parlamentària de l’auditoria del deute és, per tant,
una forma de completar amb professionals externs, com deia,
aquesta feina feta per la Sindicatura en el sentit que justament
reclamava el propi síndic major en aquestes paraules que he
llegit abans.

Finalment, sí que m’agradaria dir que aquesta proposta que
nosaltres fem de contractació de consultora externa no és una
despesa, no es pot considerar una despesa sinó que s’ha de
considerar una inversió. Per què ho diem així? Perquè si
sabem que hi ha 40.000 milions d’euros que se’n van cada any
pels embornals de la corrupció a l’Estat espanyol i que aquí
tenim 1.200 milions d’euros que també se’n van, com a
mínim, o se n’han anat durant un temps de mitjana pels
embornals de la corrupció, segons la Comissió Nacional del
Mercat de Valors, clarament esbrinar com es genera aquesta
partida, la segona més alta del nostre pressupost, justament
per qüestions d’endeutament públic i de polítiques públiques
estaria bé fer aquesta inversió, pensam que és adient fer
aquesta inversió.

Sí també tenim les dades, i amb això acab, que cada euro
invertit en inspecció d’Hisenda reverteixen 9,37 euros, i
també podríem pensar que amb aquests mecanismes que es
generessin dins aquesta comissió podríem aturar aquest
endeutament il·legítim que s’ha produït durant aquest temps,
jo crec que cal i és necessari fer aquesta inversió, no aquesta
despesa.

Crec que mereixem una administració eficient, crec que
mereixem que aquesta comissió sigui un èxit i, per tant,
defensam, torn a repetir, la necessitat que, a més de totes
aquestes coincidències que tenim en el pla presentat pel PSIB
i MÉS per Mallorca es faci aquesta contractació de l’auditoria,
de la consultora externa, no entraré a parlar si són de Cuba,
Veneçuela o Equador, perquè cap d’aquestes, cap d’aquestes
són de cap d’aquests països, són totes auditories espanyoles,
perdó, consultores espanyoles, i tornam a insistir en la
necessitat que aquesta comissió ha de ser un èxit i no un
capritx. Per tant, seria necessari comptar amb aquest servei.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Acab el debat aquesta presidència,
atès que s’han presentat dos plans de treball diferents, proposa
la suspensió per un temps de deu, quinze minuts, per tal...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, perquè és un torn de contradiccions-, per tal d’intentar
arribar a algun acord o transacció respecte dels plans
presentats.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Damià...?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, simplement, si m’ho permet, per corregir un punt molt
concret del nostre  pla de treball, que és el nom del síndic
major, que evidentment l’actual és Joan Rosselló, el Sr. Joan
Rosselló, no el Sr. Mas. Per tant...

En tot cas, no tenim cap inconvenient que si el Partit
Popular en qualsevol moment vol proposar els síndics majors
d’altres temps ho pugui fer, però, en tot cas, el que nosaltres
volíem que comparegués és l’actual, que és el Sr. Rosselló.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, passem, aleshores, a la votació dels plans de treball.

Vots a favor de la proposta RGE núm. 5358/18, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor de la RGE núm. 5359/18, presentada pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

(Remor de veus)

Bé, un cop acabades les votacions, en aquests moments no
hi ha cap pla de treball aprovat.

(Algunes rialles)

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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