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EL SR. PRESIDENT:

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

Cap.

Compareixença de la Sra. Iolanda Fresnillo i  Sallan i
del Sr. Amedeo Spadaro i Giardina, prevista en el Pla de
treball aprovat per la mateixa comissió, per tal que
exposin la seva visió i  opinió sobre la matèria pròpia de
la comissió, especialment en aquel l es qüestions més
relacionades amb el seu àmbit d’actuació.

Bé, passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
la compareixença de la Sra. Iolanda Fresnillo i del Sr. Amedeo
Spadaro, prevista en el Pla de treball aprovat per la mateixa
comissió, per tal que exposin la seva visió i opinió sobre la
matèria pròpia de la comissió, especialment en aquelles
qüestions més relacionades amb el seu àmbit d’actuació.

La presidència en nom de la comissió dóna la benvinguda
als compareixents i pas a donar la paraula a la Sra. Iolanda
Fresnillo, per un temps total de quinze minuts.

LA SRA. FRESNILLO I SALLAN:

Moltíssimes gràcies. Bon dia a tothom. Gràcies per
comptar amb mi i sobretot felicitats per la constitució de la
comissió i molta sort amb la feina perquè realment em sembla
una tasca molt important i molt necessària..., jo participo de
la plataforma de l’auditoria ciutadana del deute des que es va
crear l’any 2011, però he estat en moviments i en institucions
treballant en temes de deute públic des de l’any 99, i  per a
nosaltres després de tots aquests anys de treball, l’auditoria
parteix de la necessitat, moltes vegades ignorada, d’avaluar els
processos d’execució, de finançament i d’impacte des
polítiques públiques. 

Entenem que l’administració pública, en els diferents
nivells de l’administració pública, aquesta avaluació més enllà
de l’avaluació que pugui fer un tribunal de comptes, de
compliment, de normativa, de compliment financer, una
avaluació que sigui integral, que sigui de compliment
objectius polítics, però també d’eficiència, d’eficàcia,
d’impacte de gènere, d’impacte ambiental, d’impacte social de
les polítiques públiques, és absolutament imprescindible per
poder millorar en la gestió pública i per poder garantir a la
població que s’està duent a terme la gestió dels recursos
públics amb la diligència deguda. La política d’endeutament en
el marc de la política de finançament forma part de les
polítiques públiques i, per tant, també ha de ser objecte
d’aquesta avaluació necessària. 

Jo parlaré una mica de com pensem nosaltres que ha de ser
un procés d’auditoria del deute i de les polítiques públiques en
general. Entenem que hi ha d’haver un procés, jo tenc entès
que és el treball que esteu fent en aquesta comissió, per
definir l’objecte i e ls  objectius d’aquesta auditoria, la
metodologia, les condicions en què es farà aquesta feina.

Moltes vegades les administracions públiques posen sobre la
taula aquesta necessitat d’avaluació i acorden compromisos
per avaluar les polítiques públiques, però massa vegades
aquest compromís no va acompanyat de posar sobre la taula
els recursos humans i les metodologies adequades i els
tempos adequats per poder fer eficaçment aquesta avaluació
de les polítiques públiques. Aleshores en aquest sentit aquesta
fase és molt important perquè aquest procés d’auditoria sigui
realment eficient i sigui útil per a l’administració pública, per
a la seva millora i útil per a la població per poder tenir aquesta
garantia que s’està fent el millor ús possible dels recursos
públics.

Entenem que quan entrem en el tema d’auditoria del deute
hi ha d’haver un primer anàlisi de context, és a dir, abans
d’entrar a poder analitzar operacions d’endeutament i préstecs
concrets o períodes concrets de la política d’endeutament,
hem de poder tenir un dibuix de com ha anat l’evolució de
l’endeutament i la política financera, en el marc de la política
financera d’aquesta administració pública al llarg d’uns anys
determinats, que es fixen en la primera fase, per poder definir
i decidir de forma objectiva què és el que s’auditarà. Pot
haver-hi molt la temptació de passar a analitzar projectes molt
vistosos, grans inversions, però a vegades és més útil fer
aquesta avaluació de context i veure realment on val la pena
posar l’èmfasi en aquesta auditoria.

En aquesta anàlisi de context entenem que hi ha d’haver
simplement una anàlisi general de com ha anat l’evolució del
deute públic, tant en la pròpia administració com en relació a
altres administracions equivalents, en aquest cas les altres
comunitats autònomes; les causes d’aquesta avaluació, és a dir,
l’anàlisi de la política fiscal, de despeses i ingressos; el
context en què s’ha donat, el context del model de
finançament autonòmic en aquest cas, el context de la situació
econòmica que afecta directament a la política fiscal, si
aquestes són les causes, si hi ha hagut altres causes derivades
de la pròpia gestió i execució dels recursos públics; el cost
d’oportunitat, aquest és un aspecte que generalment no
s’analitza i que és el que ens pot permetre veure quines
millores podem adoptar en el futur, el cost d’oportunitat vol
dir si hi ha altres polítiques, tant de despeses, com
d’ingressos, o altres models de finançament, que haguessin
portat a una situació d’endeutament més sostenible, amb un
menor impacte sobre càrregues sobre les finances públiques,
etc.

Aquí m’aturo un moment en la qüestió aquesta del model
de finançament. En un moment històric en què, de fet s’està
negociant, s’està parlant d’aquest model de finançament, no
només l’autonòmic, sinó també el model de finançament
local, els processos d’auditoria del deute, els processos
d’anàlisi i d’avaluació de polítiques públiques de finançament,
és a dir, de la fiscalitat i de l’endeutament poden ajudar, poden
posar sobre la taula dades objectives sobre l’impacte de
l’actual model de finançament. I sé que molts em direu que
això ja se sap, però no hi ha un anàlisi realment rigorós,
estructurat sobre què ha passat, quines decisions s’han pres,
quin impacte ha tingut la política del FLA, quin impacte han
tingut les decisions fiscals que es van prendre a nivell estatal,

 



CNP Auditoria del deute de les Illes Balears / Núm. 6 / 19 d'octubre de 2018 59

a nivell autonòmic en la política d’endeutament i en la situació
d’endeutament de les administracions autonòmiques. Aquesta
informació hauria de ser el punt de partida per a la
renegociació d’un nou model de finançament autonòmic i no
els interessos polítics o altres qüestions.

En aquesta anàlisi de context es pot entrar també a analitzar
les condicions de l’endeutament, l’evolució dels tipus
d’interès, si hi ha hagut condicions abusives respecte de
condicions que han tingut altres administracions públiques i
l’impacte d’aquest procés d’endeutament, l’impacte
especialment en l’evolució de la política de despesa.
L’evolució  de l’endeutament i especialment l’evolució del
cost d’aquest endeutament, és a dir, del pagament dels
interessos, ha tingut uns efectes determinats, positius o
negatius, en l’evolució de la política de despeses, en quines
partides ha estat aquesta evolució. Això té un impacte social,
té un impacte de gènere, té un impacte ambiental determinats,
aquesta mirada global sobre quin impacte ha tingut el deute en
els pressuposts de la comunitat autònoma i, per tant, en les
condicions de vida de la població, és bàsic per poder veure
quina ha de ser la política de finançament i d’endeutament en
el futur.

A partir d’aquí es podrien identificar préstecs, polítiques
públiques, operacions o projectes rellevants, en els quals
endinsar-se en una avaluació, en una auditoria més específica.
En aquesta auditoria més específica novament hem de superar
el marc de les anàlisis que pot haver fet un tribunal de comptes
per exemple, es queda moltes vegades en l’anàlisi de
compliment comptable, de compliment financer i de
compliment normatiu. Aquí es pot analitzar la pertinença, la
rellevància, la justificació i la viabilitat d’aquests projectes, és
a dir, el punt de partida d’aquests projectes quin objectiu
tenien, eren coherents amb la política pública, als objectius de
política pública acordats en aquest cas al Parlament; tenien un
informe de viabilitat que garantien la seva sostenibilitat?; tenia
una justificació el procés, o la forma d’execució d’aquest
projecte o d’aquesta política pública?, perquè una política
pública pot ser per exemple l’externalització d’un servei
determinat, aquesta externalització del servei ha estat prou
justificada a nivell de l’impacte econòmic que té en els
pressuposts de l’Estat?; o en una recuperació d’un servei, eh?,
és a dir , va per les dues bandes, no?, aquestes decisions
polítiques.

Com que la comissió és d’auditoria del deute s’haurien
d’analitzar concretament les condicions de finançament
d’aquesta operació, d’aquesta política pública concreta en cas
que hi hagi algun préstec específic assignat a aquesta operació
o a aquesta política pública determinada. No sempre és així,
moltes vegades hi ha préstecs per al finançament... general,
diguem, del dèficit i no específic per a una política pública,
però en el cas que sigui així, idò l’anàlisi de les condicions de
finançament.

Aquesta anàlisi de condicions de finançament pot portar-
nos a veure si hi ha hagut, idò, això, no?, clàusules abusives,
swap , diferents mecanismes que potser no ens porten a
responsabilitats jurídiques, però sí a detectar bones i males

pràctiques, i això és bàsic per a la millora de la política
pública. És a dir, si s’ha detectat una mala pràctica en la
contractació d’operacions de finançament de certs projectes
amb unes condicions determinades o amb unes clàusules
determinades, per exemple els swap, idò aleshores poder
adoptar una normativa interna, una manera de fer perquè això
no es torni a repetir.

És important en tractament els aspectes contractuals, no?,
els processos de licitació, de contractació; l’execució del
projecte per part de tercers, però també per part pròpia;
aspectes jurídics com la capacitat jurídica per tirar endavant
aquest projecte, això és especialment rellevant en el cas
d’empreses públiques que a vegades superen les capacitats
jurídiques que tenen assignades; el procés de presa de
decisions relacionat amb aquesta operació, amb aquesta
política pública determinada; l’anàlisi de la gestió i els
processos; l’eficiència dels processos; l’eficiència de
l’estructura organitzativa que hi ha darrere d’aquella política
pública, i novament l’anàlisi pacífica de l’impacte econòmic,
de l’impacte social, de l’impacte ambiental i de l’impacte de
gènere.

Nosaltres entenem que aquest procés d’anàlisi d’avaluació
de polítiques públiques ha de ser integral, no pot quedar-se
només en els aspectes jurídics i financers, sinó també
aquestes altres qüestions, que són en definitiva les que també
toquen això, les condicions de vida dels ciutadans i les
ciutadanes.

Un procés d’auditoria per a nosaltres en realitat és un
procés permanent. És a dir, aquí estam dient: “bé, iniciem el
procés, facem una anàlisi de context, vegem quines operacions
del passat potser cal analitzar d’una forma més específica”,
però en realitat és: posem en marxa un mecanisme permanent
d’avaluació de polítiques públiques, no?

Tot i això, aquesta avaluació  permanent ha de tenir un
moments determinats als quals comparteixes les conclusions
d’aquesta anàlisi. Aquest compartir les conclusions... de fet tot
el procés, però especialment aquest compartir les conclusions
ha de tenir una dosi molt important de transparència,
d’accessibilitat per a la població. D’accessibilitat vol dir que
si un equip d’experts, el Tribunal de Comptes amb un equip
d’experts redacta un informe molt complert, però molt
complex sobre el deute públic, la ciutadania no tindrà capacitat
d’accedir a aquest informe de 400 pàgines sobre el deute
públic... I, per tant, s’ha de fer un esforç per poder comunicar
a la ciutadania aquestes conclusions, perquè aquestes
conclusions han de servir per fer recomanacions i per
modificar les polítiques públiques i per modificar si cal la
norma, per renormativitzar els processos interns de
l’administració pública.

Aquestes conclusions també poden posar sobre la taula
conclusions jurídiques i responsabilitats determinades. 

Aquest, per a mi, no ha de ser l’objectiu de l’auditoria,
l’auditoria no es pot convertir en una caça de bruixes -i
perdoneu l’expressió-, ha de ser un procés de millora de les
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polítiques públiques. Ara bé, si en aquest procés d’anàlisi i
d’avaluació sorgeixen responsabilitats , idò aquestes
responsabilitats s’han de posar sobre la taula i s’han de portar
a les instàncies pertinents.

Acabo perquè em queda un minut, jo penso que auditar el
deute públic, auditar els processos d’endeutament, auditar les
polítiques públiques en general, però el deute en particular és
l’única manera que ens permet reflexionar sobre com estem
finançant allò públic i sobre si la manera que tenim de finançar
allò públic és l’adequada. 

Per a mi és el punt de partida per reflexionar també sobre
el model de fiscalitat, sobre si el model de fiscalitat que tenim
és suficient, també sobre si és suficientment just, equitatiu,
progressiu i social, diguem, però sobre si és suficient.  Si els
processos d’execució de les polítiques públiques ens porten
a una situació de dèficit permanent i per tant a una acumulació
de deute insostenible, això vol dir que hi ha un problema en
l’altra banda i l’altra banda és la fiscalitat, i que hi ha un
problema, idò això, no?, en el model de finançament i en el
model fiscal que tenim.

I aquest ha de ser també la gran conclusió, no només
l’anàlisi d’aquella política pública, sinó de la política de
finançament de l’administració pública.

No me ha sonado la alarma, idò ho deixo aquí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fresnillo. Per tal de formular les preguntes
o observacions tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps, per un temps total de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
Fresnillo, per la seva intervenció i per la seva presència avui
aquí en aquesta comissió. Jo, a diferència de vostè discrep en
una qüestió, vostè ha dit que aquesta comissió era molt
important, que era molt necessària, nosaltres ja des del primer
moment entenem tot el contrari, que és una comissió
totalment innecessària i que és, des del nostre punt de vista,
una pèrdua de temps.

Assistim, per tant, a un nou episodi d’aquesta comissió,
d’aquest performance que..., en altres ocasions hem parlat de
circ fins i tot, d’aquest caprici de Podemos perquè al final és...
aquesta comissió, som aquí per un caprici de Podemos i
aquest caprici de Podemos té com a objectiu, en teoria,
analitzar el deute de la nostra comunitat autònoma.

I miri, jo li diré que aquesta comissió es va crear dia 20 de
febrer d’enguany, estam parlant que es va crear fa vuit mesos;
encara no tenim la documentació que vàrem sol·licitar; encara

no hem parlat ni una sola vegada del deute d’aquesta comunitat
autònoma; encara no hem analitzat cap document ni cap
préstec, per dir alguna cosa, que hagi fet aquesta comunitat
autònoma, i duim vuit mesos de comissió.

És clar, la sensació que tenim nosaltres és que passa el
temps i sembla que no hi hagi interès per analitzar el deute de
Balears, que era l’objectiu d’aquesta comissió. És a dir, la
sensació que em fa és que som aquí escoltant -i amb molt de
gust- intervencions de distints ponents, en aquest moment la
seva, però que tampoc no hi ha cap interès d’arribar a cap tipus
de conclusió i, per tant, la sensació  és que sembla que
l’interès que hi ha és que aquesta comissió mori de finor, mori
de finor perquè d’aquí a pocs mesos acabarà aquesta
legislatura i jo crec que no haurem fet res, no haurem analitzat
res i no haurem acabat en res.

Han vingut alguns ponents, que més que ponents semblaven
agents comercials que ens volien vendre les bondats de fer una
auditoria ciutadana del deute, vostè deia que formava part de
la Plataforma ciutadana, també, d’anàlisi del deute, bé, en fi,
ens explica les grans bondats d’aquests tipus d’auditories, però
jo... quasi, quasi... només faltava que ens donin la targeta:
“escoltin, contractin aquesta empresa”, perquè ho hem de
recordar: aquesta comissió..., un dels punts del pla de treball
d’aquesta comissió és que a través de l’Oficina Anticorrupció
es contractarà una empresa especialitzada a fer anàlisi o a fer
auditories ciutadanes del deute.

 I mirin, fa dues setmanes va ser aquí el Sr. Carlos Sánchez
i Mato, que el varen imputar per malversació de cabals públics
precisament per contractar una empresa per fer una auditoria
ciutadana del deute. Per què?, perquè ho va fer en contra del
criteri dels juristes de l’Ajuntament de Madrid, en aquest cas,
i perquè els juristes de l’Ajuntament de Madrid entenien que
estava auditat tot, que estava analitzat tot, que el deute de
Madrid estava auditat, com també està auditat el deute de
Balears per la Intervenció General de la comunitat autònoma,
per la Sindicatura de Comptes i que, per tant, és innecessari
fer una auditoria sobre una cosa que ja està auditada i està
analitzada, i a aquest senyor el van imputar per malversació de
cabals públics.

I només faig una reflexió: no faltaria res més al director de
l’Oficina Anticorrupció, e l Sr. Far, i a l’oficina en el seu
conjunt, que estan en hores baixes de credibilitat, que ara els
imputessin per malversació de cabals públics per haver
contractat una empresa, jo sempre he dit un "xiringuito" de
Podemos, perquè ens entenguem, per fer una auditoria
ciutadana del deute. Ja no li faltaria res més a aquest senyor,
que a més a més l’imputessin per malversació de cabals
públics per fer cas d’aquesta comissió que, ja dic, des del
nostre punt de vista no tindria raó de ser.

I jo encara...

EL SR. PRESIDENT:

Li queda un minut, senyor...
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, un minut. Duim tres ponències, o tres ponents que ens
expliquen les grans bondats de l’auditoria ciutadana del deute.
Jo encara tenc molts de dubtes del que és realment aquesta
auditoria ciutadana del deute, i prest atenció però..., és a dir,
la dinàmica d’aquesta auditoria ciutadana del deute no la veig
clara. Segons vaig interpretar del que deia el Sr. Carlos
Sánchez Mato, hi havia uns grups de ciutadans que es reunien
i analitzaven les diferents coses i  tal, i clar, jo em faig una
pregunta, jo no sé si la seva empresa va aquest tipus d’anàlisi
del deute a través de grups de persones i tal. Clar, i açò fos
així a mi m’agradaria saber qui elegeix aquestes persones, qui
són aquestes persones per dir si una inversió és bona o dolenta
o si ha estat ben finançada o no, o quins coneixements tenen
aquestes persones per poder formar part d’aquests grups que
interpreten si el deute és correcte o no...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... amb quin criteri ho poden decidir. Qui dirigeix o qui modera
aquests debats?, qui elegeix aquest moderador?, etc.

En tot cas tenc una rèplica, no? Després ja faré més
preguntes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo, per
un temps total de cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Voldria començar agraint la presència
avui en aquesta comissió d’Amedeo Spadaro, professor de la
Universitat de les Illes Balears, i de Iolanda Fresnillo,
precisament perquè tots  dos són experts en temes de
polítiques públiques, una qüestió que sembla que el Partit
Popular vol defugir en qualsevol cas perquè precisament és un
dels punts en els quals aquestes auditories volen incidir per tal
de recordar que auditar com es gestionen els doblers públics
no és una qüestió només, com ha explicat molt bé la Sra.
Fresnillo, no és una qüestió només de transparència i que la
ciutadania pugui saber exactament com i de quina manera s’han
gastat els seus diners, els diners de què disposa una comunitat
autònoma, sinó que és també una auditoria de polítiques
públiques.

I en aquest sentit jo crec que ha estat molt interessant una
qüestió en què vostè no es vol ficar, però que sí que crec que
és adient i pertinent en aquesta comissió, que és la qüestió de
la fiscalitat, perquè tenim punts de vista molt diferents en
aquest sentit . A banda del tema de la transparència i de la
rendició de comptes permanent, que crec que és una qüestió
molt sana i que la ciutadania agrairia moltíssim i que es fa

molt poc, malauradament, a banda d’això hi ha aquest altre punt
de la qüestió fiscal i de ser molt cursos amb el fet de com
això es du a terme. Contràriament al que reclama el Partit
Popular aquesta auditoria del deute i les polítiques públiques,
torn repetir, el que demana també és veure exactament per què
no és adient, en una situació..., bé, de bonança econòmica això
ho podríem matisar, l’altre dia precisament llegia un article de
la Sra. Fresnillo al respecte de com l’any 2019, per mor
d’aquesta reducció de compra de bons per part del Banc
Central Europeu i la pujada dels tipus d’interès també ens
abocam aquí, a l’Estat espanyol, segurament a una nova crisi
econòmica que tindrà un impacte que ja veurem com és, però
justament en aquest temps de bonança o de fi de la bonança,
perquè potser que sigui la fi de la bonança, és molt necessari
mantenir uns nivells que puguin garantir les despeses
públiques, perquè aquesta despesa pública és necessària
precisament per desenvolupar polítiques públiques, i això es
fa també, bé, quan hi ha un grup de gent que té uns ingressos
suficients i  que poden ser gravats, que poden rebre una
fiscalitat més exigent, això que els que tenen més paguin més,
paguin un poc més, o els que tenen molt paguin bastant més,
jo crec que és una cosa que no compartim i que també és fruit
de les reflexions de les auditories ciutadanes del deute.

Jo tampoc no em vull estendre massa en altres qüestions,
perquè no cal recordar comissió rere comissió per què tenim
aquestes compareixences, però al Sr. Camps, com que hi
insisteix molt, m’agradaria només explicar-li en un segon que
estam en la fase, hi ha un pla de treball i aquesta és la fase de
compareixences, i que l’auditoria del deute, és a dir, l’estudi,
l’ha de fer una..., no, un "xiringuito" no, un "xiringuito" no, s’ha
de fer per part d’una empresa que és experta en aquestes
qüestions, d’acord?, i que ha de contractar l’Oficina
Anticorrupció. Ara no estam en aquella fase, ara estam en
aquesta primera fase. Clar recordar dia rere dia que aquí no
estam auditant el deute perquè això no ho feim nosaltres, ho
fan experts i expertes.

En tot cas sí que m’agradaria acabar amb un parell de
preguntes per a la Sra. Fresnillo. La primera d’elles és quin
paper pensa que ha jugat el FLA, el fons de liquiditat
autonòmica, en el procés d’endeutament de les comunitats
autònomes; no sé si té notícies sobre com ha funcionat el FLA
en el cas de les Illes, però crec que és una qüestió que ens
hem de demanar, en comparació amb el que hagués estat
l’endeutament en el mercat privat, és a dir, l’existència
d’aquests fons de liquiditat autonòmica en certa mesura ajuda
les comunitats envers les regulacions o no regulacions, millor
dit, del mercat privat.

I després també els mecanismes... una segona pregunta
sobre mecanismes adequats per analitzar l’eficàcia i
l’eficiència de manera continuada en el temps, en lloc de
limitar-nos a investigacions puntuals, és a dir, com es millora
la participació  i la transparència per tal que passi això que
vostè ha dit, i és que l’auditoria sigui un procés permanent.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc volem agrair la
presència del Sr. Amedeo Spadaro, del qual esperam ara la
seva intervenció, i de la Sra. Iolanda Fresnillo, que sí que ens
ha fet ja la seva intervenció, i a més de la qual crec que n’han
sortit alguns temes prou interessants, almanco des del meu
punt de vista. 

No entraré una vegada més en les teories del Sr. Camps. Jo
sí que crec que hi ha algunes qüestions que són fonamentals.
Em qued amb alguna de les qüestions que vostè ha comentat,
que és la de l’avaluació permanent; crec que això sí que és
molt important, perquè és vera, i crec que part de les
reticències del Partit Popular vénen d’aquest punt de vista,
perquè crec que pensen que ara es vol mirar el que es va fer en
el passat en relació amb l’endeutament de les Illes Balears, on
vull recordar que hi ha distints governs de distints colors
polítics que han intervengut, i ja està. No, jo crec que, pel que
he entès del que vostè ens ha dit, és analitzar el cost
d’oportunitat de les polítiques que es varen fer en el seu
moment i aprendre, evidentment, d’aquells errors que es
puguin haver comès, o encerts, que també n’hi pot haver, i per
tant analitzar l’impacte que ha tengut, analitzar quins són els
pros i contres del que es va fer, i evidentment de cara al futur
i seguir avaluant de cara al futur.

Crec que tota l’administració pública necessita fer, per
tant, aquest procés permanent, evidentment també arribant a
conclusions i arribant, efectivament, a aquesta situació que
vostè deia de transparència, efectivament, actuar amb
transparència, això és fonamental; accessibilitat, que tothom
ho pugui entendre, que tothom pugui arribar a avaluar què ha
passat; i evidentment extreure unes conclusions i unes
recomanacions d’aquí, perquè si no de res no ens serviria si
feim l’avaluació i llavors tornam repetir errors. De totes
maneres forma part de la manera de ser dels humans repetir
errors, però així i tot en la mesura d’allò possible sí que és
vera que hauríem d’aprendre, precisament després d’aquesta
anàlisi, a detectar aquestes bones i males pràctiques que hi ha
hagut, i per tant millorar aquestes polítiques públiques.

Em qued també amb una qüestió molt important, que ha
posat un exemple que crec que és fonamental, que és l’anàlisi
del model de finançament. És a dir, una vegada més s’està
plantejament malament, des del meu punt de vista, a nivell
estatal el model de finançament autonòmic, que per a
nosaltres, per a la meva formació política, és un tema
absolutament clau, i és que fins ara el que hi ha hagut és un
expert, cada expert, evidentment, d’acord amb la seva
ideologia o la seva praxi econòmica, planteja cap on ha d’anar,
cap aquí, cap allà, però ningú no està analitzant, efectivament,
prèviament què ha passat amb l’actual model, quins són els

problemes que té l’actual model i sobretot com afecta al
ciutadà. 

Quan dic com afecta em referesc a com afecta, per
exemple, el finançament del sistema públic de salut, com
afecta el sistema públic d’educació, com afecta el finançament
dels serveis socials, i he posat aquest tres exemples perquè
són les tres principals competències que tenim les
autonomies i que, a més, afecten de manera clara i evident tota
la població. Per tant, aquí sí que per a mi seria molt important
veure, doncs, una cosa tan senzilla com què destinam per
alumne a educació o què destinam per pacient als  hospitals
públics i analitzar si estam en igualtat de condicions tenint en
compte altres factors, que en el nostre cas ens afecten més,
com pugui ser la insularitat o com pugui ser, per exemple, el
major cost de la vida precisament per mor de la insularitat o,
com vostè deia molt bé, l’impacte del FLA. 

La Sra. Camargo li feia una pregunta, a veure com havia
impactat, jo li afegiria si el fet d’haver tengut aquesta
disponibilitat de FLA i no haver anat al sector privat, jo li
afegiria com pot haver afectat -acab ja, Sr. Morrás- com pot
haver afectat haver hagut d’anar al FLA en un cas com el de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que des del meu punt
de vista genera prou recursos, però com que no disposam de
la sobirania fiscal suficient, aquests recursos se’n van i no
tornen, i al final hem d’anar acabant al papà Estat que ens doni
uns doblers que prèviament han sortit d’aquí i que llavors hem
de retornar. Per a mi això evidentment llastra la nostra
economia i té un impacte en cada un dels ciutadans. 

Evidentment sé que és una pregunta complexa, complicada
i que per ventura donaria per a una altra compareixença. Per
tant, no pretenc que es faci una cosa excessivament extensa.
En tot cas, vull reiterar efectivament que crec que és
important haver analitzat què es va fer malament, però sobretot
per aplicar en el futur aquelles polítiques que calguin.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Sra.
Fresnillo, gràcies per ser aquí a donar-nos les explicacions
sobre l’auditoria del deute. 

Bé, des del nostre grup parlamentari ens vàrem abstenir
inicialment a la creació d’aquesta comissió per una sèrie de
motius, un d’ells perquè pensam que l’endeutament de la
nostra comunitat ja està auditat a través de la Sindicatura de
Comptes, dels interventors de la comunitat, i fins i tot per
auditories externes en segons quins casos, que ells fan
informes i elaboren conclusions, i que si s’ha fet una mala
gestió en diferents obres o inversions es coneix i es van
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advertiments a través dels informes que s’elaboren. També
perquè pensam que, sobretot a l’alçada de legislatura en què
estam, hi ha altres prioritats que els ciutadans de les nostres
illes podrien ajudar-los i que podríem fer des d’aquest
parlament; també perquè si s’ha actuat malament i s’han
finançat activitats il·lícites o s’ha fet qualque tipus de
malversació, etc., la justícia hi ha actuat; i  també perquè el
finançament, els 9.000 milions d’endeutament que tenim en
aquesta comunitat, si tenguéssim un finançament així com ens
pertoca, uns 5.000 milions no existirien i no pujaria a les
xifres que pujam.

Dit això, sí que vostè ha parlat d’una avaluació permanent
i m’agradaria saber com troba vostè que s’hauria de fer aquesta
avaluació permanent, si contractant una empresa externa o si
els ens que tenim nosaltres com la Sindicatura de Comptes,
els interventors, etc., bastarien per poder dur endavant aquesta
avaluació permanent.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, yo también quiero dar la
bienvenida tanto a la Sra. Iolanda Fresnillo  como al Sr.
Amedeo Spadaro, y no tengo ninguna pregunta que añadir a las
que ya han hecho anteriormente. porque coincido totalmente
con la visión que usted nos ha expuesto hoy aquí, y nada más.
Estaré atenta a las respuestas que dará.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs, per un temps total de
cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Abans de res li donam també la
benvinguda, Sra. Fresnillo, i també al Sr. Spadaro; els
demanam disculpes, a vostès i també a la resta de membres de
la comissió, pel retard per causes aèries, de connexions entre
illes, que aquests dies van pitjor del que acostumen a anar, que
no és gaire bé, però aquests dies van una mica pitjor.

I no es preocupi perquè el Sr. Camps es pensi que vostè ve
aquí en representació d’un "xiringuito", o que (...) un
"xiringuito", el Partit Popular considera fins i tot que hi ha un
"xiringuito" a la Via Alemanya de Palma, que els últims dies a
la Via Alemanya de Palma el "xiringuito" fa feina i audita prou
el deute d’aquesta comunitat, cas Over, es diu en llenguatge
judicial, i per tant... 

Auditories, se’n fan, tard i malament, perquè evidentment
no haurien de poder arribar mai, les finances públiques i les
polítiques públiques, no haurien d’haver d’arribar mai a ser
jutjades en seu judicial, valgui la redundància. I en tot cas
tampoc no consideraria que vostè ve en representació d’un
"xiringuito" si en tost de ser membre de la Plataforma de
l’auditoria del deute vingués per una altra cosa que comença
per pe, també, que és Price Waterhouse Cooper; en aquest cas
crec que ja no seria un "xiringuito" sinó que seria una empresa
de gran solvència, rigor i professionalitat contrastada
universalment. Per tant, paciència, paciència i...

Jo tenc alguns dubtes sobre la seva intervenció. D’entrada
li he de dir que estic d’acord amb el Sr. Barceló que el
problema principal és de finançament; sense sortir encara del
Partit Popular, la Sra. García Tejerina ho il·lustrava molt
clarament fa uns dies: “En Andalucía me dicen que un chico
de 8 años andaluz sabe tanto como uno de...”, al revés,
“...que un niño de 10 años andaluz sabe tanto como uno de
8 años de Castilla-La Mancha, de Castilla-León”; és clar, un
govern del PP, evidentment, i els comptes (...). El problema
que un infant sàpiga més o sàpiga manco en aquest país neix
bàsicament d’un problema de finançament; jo no sé si sap més
un d’Andalusia i Castella-Lleó, però sí sé que un infant de les
Illes té més dificultats que un altre per tenir totes les
infraestructures educatives i els mestres suficients per tal de
fer front a la seva educació per culpa d’un dèficit de
finançament important, i compartesc amb el Sr. Barceló que
abans de discutir d’un nou sistema de finançament hauríem de
veure on ens han duit l’actual sistema de finançament i algunes
mesures que han vingut a ploure sobre banyat, com el FLA,
com algunes decisions que han acabat encara fent pitjor un
pèssim sistema de finançament.

A partir d’aquí els dubtes que em queden és que
evidentment el deute és el que és, els processos de decisió és
lògic que es qüestionin, aquí estem acostumats que per decidir
una inversió es deia “hágase”, es deia “hágase” i es feia, per
tant qualsevol procés que vagi més enllà de decisió és
qüestionat per determinades forces polítiques, però el
problema del deute, i aquí és el gran tel, perquè és molt prim
però és molt gran, és entre què és una bona inversió i què és
una mala inversió que justifica un endeutament o no justifica
un endeutament. Evidentment jo possiblement coincidiré
bastant amb vostè que és una bona inversió, però evidentment
no tots els ciutadans i les ciutadanes d’aquesta comunitat
pensaran igual. Per açò la primera eina fonamental és la
transparència, i que cada un jutgi i decideixi. Per tant s’han
d’auditar els auditors, perquè els auditors principals no són els
de l’auditoria del deute, sinó l’auditoria que fan
sistemàticament els mateixos funcionaris encarregats de
vigilar la rectitud dels processos, però evidentment no per
culpa dels funcionaris, entenc, en alguns casos sí però en
caràcter general no pel culpa dels funcionaris, entenc que els
problemes neixen dels sistemes de funcionament i dels
protocols de funcionament i de la legislació -em queda un
minut, estic acabant-, del sistema de finançament i dels
protocols de gestió, administració i control.
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A partir d’aquí, per tant, és bona aquesta auditoria per
corregir aquests errors, aquests vicis adquirits per part de
l’administració, ja dic que no imputa cap funcionari
evidentment, i en funcionaris hi ha de tot com a tots els
col·lectius humans, però sí que algunes vegades ha pogut ser
culpa de..., diguéssim, que les pròpies lleis de mecanisme de
control no han funcionat, no?

Per tant, aquest tel, aquest tel és molt delicat i per açò és
molt important la funció de poder amb tota transparència saber
quin ha estat el problema, no tant com ha dit vostè -això ho
compartesc- per jutjar el passat, sinó per prevenir el futur i
perquè evidentment els ciutadans puguin recuperar la
confiança en les administracions públiques, en les decisions
polítiques que al final les decisions polítiques sempre són
opinables, però evidentment si els ciutadans tenen
transparència sobre el procés de presa de decisió tot serà molt
més segur per part de tothom.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Per contestar els grups parlamentaris
intervé ara la Sra. Iolanda Fresnillo.

LA SRA. FRESNILLO I SALLAN:

Moltíssimes gràcies per les intervencions i els comentaris
i les preguntes. 

Respecte dels comentaris del Sr. Camps, jo no he vingut
aquí com a comercial, jo he participat en diferents processos
d’auditoria com a voluntària i com a professional, això també
és veritat, és a dir, no enganyo ningú, però no tinc cap intenció
de vendre cap producte aquí. De fet, he fet un esforç bastant
important per venir i... simplement perquè pensava que aquesta
experiència podia ser útil, no?

Sí que ha fet una pregunta sobre qui selecciona qui fa
l’auditoria, jo crec que això és la funció d’aquesta comissió i,
per tant, hauria de ser un consens entre els diferents grups
polítics, com major consens millor sobre qui ha de participar
i com ha de ser la participació ciutadana, com ha de ser la
participació externa i com ha de ser la participació interna.

Vaig directament a la pregunta de la Sra. Sureda, sobre la
Sindicatura de Comptes, jo som molt partidària d’utilitzar els
recursos públics existents, molt partidària. Penso que per això
estan, i si hi ha un organisme dedicat a avaluar com s’està fent
la gestió pública, idò aprofitar-lo. 

Ara bé, no conec el funcionament ni e ls  treballs de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, per tant, no poc
opinar; sí que conec una mica la feina de la Sindicatura a
Catalunya sobretot perquè hem utilitzat molt els seus
informes per fer els informes i els estudis sobre deute a
Catalunya, és a dir, és una font d’informació molt valuosa,
però també penso que s’ha de fer una reflexió sobre el tipus
d’avaluació, d’estudi, de rendició de comptes que es fa des de
la Sindicatura de Comptes. El que deia abans: que sigui més
integral, que inclogui temes d’impacte social, d’impacte

ambiental, d’impacte de gènere. Crec que hi ha un punt de
canvi de mirada, no només normatiu, no només formal, que és
necessari aplicar a l’avaluació de polítiques públiques.

La qüestió de l’accessibilitat i la transparència cap a fora,
normalment les sindicatures de comptes quan publiquen els
informes publiquen l’informe fet, però no tens capacitat de
tenir les dades per contrastar aquell informe com a ciutadà o
com a ciutadana. És molt inaccessible per a la ciutadania, això
ja ho deia abans, i la Sindicatura de Comptes podria comptar
amb experts i expertes de diferents àmbits per avaluar
qüestions concretes, jo crec a Catalunya ho fan, no sé si aquí
també ho fan, diguem, que pot ser una combinació.

Crec que és important poder implicar en aquesta proposta
d’avaluació continuada les polítiques públiques al funcionariat
de l’administració. Crec que és molt important que no
entenguin aquest procés com una fiscalització de la seva feina,
sinó com una possibilitat de millora i per això és important
incorporar persones de servei jurídics, de planificació de
pressupostos, de diferents departaments al procés d’auditoria
o a les conclusions d’auditoria . I per a mi l’ideal és una
composició mixta, és a dir, aprofitant els recursos interns,
comptant amb l’expertise que pot haver-hi a fora, considerant
aquest expertise més enllà del prototipus del senyor blanc,
adult, amb corbata, no?, les dones també som expertes, els
joves també són experts, la gent gran també és experta, hi ha
expertes en temes de gènere, ambiental, social..., és a dir, més
enllà d’aquesta caixa a vegades tancada dels experts.

El tema del FLA i del model de finançament, ho contesto
en una sola resposta. Penso que el FLA va ser un pegat que va
fer el Govern espanyol davant d’una situació previsible, però
que no varen preveure, on les comunitats autònomes es varen
trobar amb el tancament dels mercats financers, seguir amb
els mercats financers crec que hagués estat pitjor opció
perquè segurament s’hagués generat més desigualtat entre
comunitats autònomes, en alguns casos els tipus d’interès es
podrien haver disparat encara més i estar en les mans dels
mercats financers crec que és pitjor solució. Ara bé, també
penso que el Govern espanyol va utilitzar el FLA per exercir
un control més enllà del propi repagament del deute sobre
aquestes comunitats autònomes, per exemple imposant
prioritats on havien d’anar els recursos del FLA, què és el que
s’havia de pagar primer, a quins creditors s’havia de pagar
primer, quan passàvem a serveis a quins serveis s’havia de
pagar primer i això crec que és una ingerència en l’autonomia
de les comunitats autònomes i a les competències de les
comunitats autònomes.

Penso que l’experiència del Fla ben analitzada ens hauria
de fer reflexionar sobre la necessitat d’un instrument de
finançament públic, una banda pública, un instrument de
finançament intraautonòmic, un instrument de finançament per
als municipis on les administracions públiques poguessin tenir
accés a crèdit a un tipus d’interès assequible, reglat i que es
regís per uns valors i uns criteris d’eficiència, d’avaluació i
de... vaig al tema que és una bona inversió; una bona inversió
és una inversió que està justificada, que està ben justificada i
que la seva viabilitat està justificada. Jo puc estar molt en
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contra d’aquest inversió, però si hi ha una justificació darrere
i tots els procediments estan ben fets, idò mira, estaré en
contra, però serà una inversió ben feta.

Crec que hem de posar judicis  de valor i polítics sobre
aquesta anàlisi, però jo he vist en processos d’auditoria
professionals en què he intervingut inversions milionàries i
multimilionàries justificades amb un DIN-A4, que l’anàlisi de
viabilitat era un quadre que podria haver fet una persona que no
ha entrat a la Facultat d’Econòmiques. Aleshores, això s’ha de
superar.

El tema de “ja sabem com ha anat”, el tema del FLA i de
l’endeutament i el problema és el model de finançament, jo
crec que també l’hem de superar perquè és important que
veiem què ha passat per exemple amb el deute de les empreses
públiques, amb el deute amagat en altres formats tipus model
alemany de finançament d’infraestructures. És a dir, que
l’anàlisi ha d’anar molt més enllà, crec que ha d’incloure la
reflexió sobre el model de finançament autonòmic, però ha
d’anar molt més enllà. Òbviament ha d’afectar el tema de la
fiscalitat, però també de com financem els ens adscrits, que és
on no heu pogut entrar, diguem, a l’administració central.

Penso que aquest debat de model de finançament que
s’està fent a nivell de l’Estat, que no és un debat, que és una
negociació..., és erroni de partida perquè està posant
administració contra administració, comunitats autònomes
contra comunitats autònomes i comunitats autònomes contra
municipis.

El model de finançament de les administracions públiques
a Espanya té més de quatre dècades, té quatre dècades, perdó.
Potser és hora de revisar-lo i de revisar-lo sencer, de revisar-
lo..., si e l percentatge de recursos que van a parar als
municipis no ha variat en quatre  dècades, quan les seves
competències i les seves actuacions s’han incrementat
moltíssim, no? No té cap mena de sentit. El model de
finançament de les comunitats autònomes sí que s’ha anant
modificant, però genera situacions absolutament de desigualat
entre diferents comunitats. Això és més opinió, diguem, per
haver-ho... haver-ho estat estudiant en el cas de Catalunya,
però penso que no podem simplement posar sobre la taula que
és un model de finançament injust, crec que la reflexió ha
d’anar, com deia, molt més enllà.

Hi havia una qüestió de mecanismes per analitzar l’eficàcia
i l’eficiència de forma permanent en el temps. Segurament el
meu company entrarà molt més en aquest tema.

Torno al tema de la Sindicatura de Comptes i  a la
necessitat d’aprofitar els recursos existents i de poder fer
avaluacions ex ante, en el moment en què es presenten els
pressupostos; durant, amb polítiques i programes concrets; i
especialment ex post, perquè moltes vegades el que s’acaba
fent quan s’adopten criteris d’avaluació  és posar-te uns
objectius i no acabar avaluant aquests objectius.

No hi puc entrar massa perquè ja se m’ha acabat el tema.
No sé si m’ha quedat alguna pregunta pendent, però en

qualsevol cas vull restar a disposició no per vendre els meus
serveis sinó per col·laborar en qualsevol cosa que necessitin
en aquesta comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies a vostè, Sra. Fresnillo.

A continuació, finalment, intervenen els grups
parlamentaris per tancar el debat, per un temps de dos minuts.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Antoni
Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Fresnillo, vostè
deia ara que aquests grups ciutadans haurien de ser elegits per
aquesta comissió...

LA SRA. FRESNILLO I SALLAN:

No ciutadans, experts (...), no, no.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

O experts i tal... És que jo, és clar, jo em bas en el principi
que entenc que un grup de 50 persones, de 60 persones, de
200 persones, de 1.000 persones, no són ningú per decidir si
una inversió és bona o és dolenta. Açò ho decideix la població
en el seu conjunt quan hi ha eleccions, i si unes inversions han
anat bé votaran aquell partit que les ha gestionat, i si una
inversió ha anat malament segurament no el votaran. És a dir,
aquesta és la clau, i  açò és la democràcia, perquè aquí
participen tots. Això que un grup de 1.000 persones pugui
decidir si és bona o dolenta una cosa no em serveix; dubt molt
del rigor d’aquell grup de persones, o d’aquella decisió, o
d’aquelles conclusions d’aquella auditoria ciutadana d’aquelles
1.000 persones. Per tant ja partim d’una base que entenem
diferent entre el que vostè voldria i el que entenc jo que no
hauria de ser així.

I repetesc una altra qüestió: està passant el temps, duim
vuit mesos de comissió i parlam de vaguetats. Del sistema de
finançament, n’hem parlat mil vegades en aquest parlament;
del FLA, n’hem parlat mil vegades en aquest parlament; del
deute, que és l’objectiu d’aquí, és que encara no tenim ni un
paper. Però és que, és més, no hi haurà temps perquè l’Oficina
Anticorrupció contracti una empresa especialitzada perquè
faci l’auditoria ciutadana, no hi haurà temps, per molt que la
Sra. Camargo digui que hi haurà temps, no hi haurà temps, és
impossible amb els tràmits que necessita aquesta operació.
Per tant el fracàs d’aquesta comissió està assegurat, no
arribarem enlloc, és una comissió que ens du directament a
la..., ja dic, a morir de finor.

Però, és clar, i açò ho deia, ho he dit en altres ocasions...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí. Aquesta comissió estava enfocada només a cobrir
l’expedient de Podemos, perquè Podemos pogués dir als seus
militants, que pogués dir als seus votants, “hem fet una
auditoria ciutadana del deute”, que no farem, però almenys ja
ho podrà dir. I en aquests moments de crisi interna de
Podemos aquí a Balears evidentment almenys que es puguin
apuntar un gol i poder dir “escolti, açò hem fet”, perquè de la
resta, aquest partit que havia de solucionar aumon, no ha
solucionat res.

I, ja dic, i ja per finalitzar i  només per una qüestió que
vostè ha comentat, m’espanta, m’espanta que vostè recomani
fer una banca pública, m’espanta profundament, sobretot
veient com ha acabat Sa Nostra, sabent els préstecs que donava
Sa Nostra a determinats càrrecs públics del PSOE sobretot,
sobretot...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... m’espanta que sigui la solució al finançament de les obres
públiques...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Miri, Sr. Camps, no sé com té la barra
de dir que una qüestió només del Partit Socialista, perquè
vostès van votar en contra també de la creació d’una comissió
d’investigació per veure exactament què va passar amb Sa
Nostra...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ai, quina casualitat! El que passa és que les coses s’han de
votar en el moment, no quan a vostè li va bé, no quan a vostè li
va bé. Llavors aquesta comissió d’investigació que, per cert,
la vam proposar des de Ciudadanos i des de Podemos, la
podien haver votat a favor si pensaven que era una cosa no

només del Partit Socialista. Qualque cosa amaguen vostès
també en relació amb el cas Sa Nostra, qualque cosa amaguen
vostès, segurament, precisament perquè també era un
"xiringuito", atès que li agrada tant la paraula, per fer coses que
a vostès els anaven bé, a les butxaques dels seus amics. Però,
bé, no parlem ara d’això. El que passa és que, clar, hi ha coses
que s’han de recordar, perquè la mala memòria a vegades, o la
barra, com deia, és molt agosarada.

Bé, jo volia agrair a la Sra. Fresnillo que hagi estat tan clara
en les respostes que ha donat, i justament vull tornar a insistir
en la importància, tot al contrari del que deia ara el Sr. Camps,
de la creació d’una banca pública que ens permetria revertir
algun d’aquests efectes perniciosos, perquè com saben
precisament el deute, i aquests 9.000 milions d’euros de deute
que tenim a la comunitat autònoma de les Illes Balears, el
deute també es produeix perquè el deute genera més deute,
perquè és una espiral de la qual no pots sortir perquè has de
pagar els interessos, i per pagar els interessos t’has d’endeutar
cada vegada més; amb una banca pública amb interessos baixos
això es podria revertir clarament, és a dir, les polítiques
d’endeutament públic...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... les polítiques d’endeutament públic per si mateixes no són
dolentes, és a dir, nosaltres no estam en contra de
l’endeutament públic, perquè l’endeutament públic és
necessari per fer polítiques públiques, això va de la mà, i una
fiscalitat com la que no vol el Partit Popular també és
necessària per fer polítiques públiques. Però, clar, a vegades
les comunitats autònomes s’endeuten perquè han de cobrir...,
perquè per exemple el sistema de finançament, que en això
també seria interessant que el Sr. Spadaro pogués explicar
també com veu el sistema de finançament aquí, els problemes
que això genera, els sistemes de finançament són insuficients,
s’han d’endeutar per poder dur endavant certes qüestions que,
com deia la Sra. Fresnillo, s’han d’avaluar ciutadanament, s’han
de poder avaluar per part de la ciutadania, i  amb una banca
pública jo crec que aquestes situacions es podrien..., l’impacte
d’aquest deute es podria minimitzar molt.

I després...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, acab ara mateix dient que és molt important dir, no al
Sr. Camps, sinó a aquesta comissió perquè consti almanco al
Diari de Sessions, que això no és un capritx nostre, i que si no
s’acaba aquesta legislatura, tanta sort que es pugui acabar la
propera; això significaria clarament que el Partit Popular no
governa aquesta comunitat.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, crec que està més
o manco tot dit, volem tornar agrair a la Sra. Iolanda Fresnillo
la seva intervenció, i només dues qüestions. Una, en relació
amb el “no hi haurà temps” del Sr. Camps; jo compartesc el
que acaba de comentar ara la Sra. Camargo, és a dir , s’ha
començat una feina, evidentment aquesta feina, per unes
qüestions òbvies que a finals del mes de març es dissol
aquesta cambra, arribarà fins on arribarà, però jo també vull dir
que allò eficient i allò eficaç és que el nou parlament
lògicament també aprofiti la feina que s’ha fet no només en
aquesta comissió sinó com sempre hem aprofitat tota la feina
i el know how que anam acumulant tant els grups
parlamentaris com els diputats a nivell personal, com tota la
cambra en si, i es pugui aprofitar, n’estic convençudíssim.

I un darrer comentari sobre el tema de l’endeutament a
través del FLA. Efectivament, era a un interès 0, això és cert,
però hi havia unes imposicions per poder-hi accedir, hi havia
unes imposicions per poder-hi accedir, i per tant a partir
d’aquí crec que hi ha idees o propostes com la d’un instrument
de finançament públic que per què no s’han d’estudiar, per què
no?

En tot cas torn a la meva: en el cas de les Illes Balears
estam endeutats per dues qüestions fonamentals, evidentment
és el que jo veig: una, per unes decisions econòmiques
equivocades i, l’altra, perquè no hem disposat de recursos
propis sinó que aquests recursos se n’han anat i no han tornat,
i evidentment si haguéssim tengut aquests recursos per ventura
no ens haguéssim hagut d’endeutar tant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Montse Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, quiero agradecer la
claridad con la que ha expuesto todo el tema de la auditoría, y
quiero decirle al Sr. Camps que voy a hacer todo lo posible

para que pueda votar en esta legislatura a favor de una
comisión de investigación de Sa Nostra. Entonces a ver si
realmente usted aquí tira faroles o si realmente está dispuesto
a..., se compromete usted por su partido a investigar sobre
este tema que anteriormente, como bien dijo la diputada Sra.
Camargo, que ustedes fueron los que se opusieron y que
facilitaron con su voto que no se investigase.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí gràcies, president. El Sr. Camps té una capacitat de
sorprendre al personal inabastable, fins i tot jo crec que de
vegades se sorprèn ell mateix, queda sorprès d’allò que és
capaç de dir.

Ja ens ho ha dit, no tindrem temps d’acabar l’auditoria
perquè hi ha eleccions, el Sr. Camps es pensa que el temps
polític  i  e l temps social, el temps ciutadà, funciona
compartimentat en eleccions, quan la pròpia acció del Partit
Popular demostra el contrari, no?, que les eleccions
evidentment són una revàlida de determinades polítiques, però
que evidentment les bones polítiques han de poder ser
revalidades constantment en el temps, no només durant els
quatre anys i per açò és necessari revisar totes les actuacions,
sobretot quan afecten d’una manera important, de manera
directa o indirecta, la vida diària de les persones; perquè al
final quan parlam d’endeutament, quan parlam de mal
finançament, quan parlam d’ús indegut de cabdals públics o
d’inversions equivocades, del que estem parlant és de diners
de les persones i que afecta la seva vida de cada dia, de
l’educació dels seus fills, del seu benestar, de la seva
prosperitat. I, per tant, no ho podem deixar només en períodes
de quatre anys, que fer eleccions signifiquin comptar de zero
tot, sinó que evidentment les polítiques van més enllà dels
quatre anys i la revisió d’aquestes polítiques, per tant, les
auditories que es puguin fer damunt aquestes polítiques també
estan per damunt dels períodes de quatre anys que -repetesc-
no són estancs. 

Jo entenc que el Partit Popular, com que és a l’oposició i
no li agrada ser a l’oposició, no sap estar a l’oposició, pensi
que té una oportunitat de canviar les coses i (...) de canviar les
coses és recuperar el poder, quan canviar les coses en política
hauria de ser molta altra cosa que no el poder, sinó aconseguir
que les persones fossin més pròsperes, més felices i
tinguessin més benestar.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. A continuació intervé el Sr. Amedeo
Spadaro, per un temps total de quinze minuts.
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EL SR. SPADARO I GIARDINA:

Bueno, empezamos otra vez. Bueno, muchísimas gracias
por invitarme y darme la ocasión de participar en los trabajos
de esta comisión. 

Yo soy profesor de universidad, vengo trabajando en
evaluaciones de políticas públicas y efectos accesorios de
todos estos desde hace 25 años y lo he hecho a nivel nacional,
España, lo he hecho a nivel internacional, en otros estados,
desde un punto de vista profesional me he dedicado a eso, no
sólo desde un punto de vista operativo he realizado
evaluaciones, sino desde un punto de vista teórico, he
investigado sobre los métodos, sobre los criterios y he tenido
oportunidad millones de veces de interaccionar con lo  que
Rousseau llamaba el poder ejecutivo, es decir, la gente que
llevaba a cabo a las políticas y necesitaba ayuda para hacer
toda una serie de trabajos. 

Pocas veces me he encontrado enfrente de lo que
Rousseau llama el poder legislativo y para mí realmente,
déjenme decirlo , es un gran honor. Vosotros sois
representantes de los elegidos del pueblo, por lo tanto
realmente creo que es un tema importante que no hay que
olvidar a la hora de entrar después en la conversación, ¿por
qué motivo digo esto? Porque fundamentalmente esta
comisión es una comisión de auditoría de la deuda, así se
llama, ¿correcto? Vale, perfecto. Pero a mí se me ha pedido
venir a dar una contribución corta sobre algo que en mi
opinión va más allá de la auditoría de la deuda. Y cuando lo he
aceptado, he dejado claro que yo no soy experto de auditoría
de deuda, esto son cosas de contable, de síndicos de cuentas,
de abogados expertos en fiscalidad. Yo puedo aportar más
sobre algo que es distinto de la auditoría, que es cómo evaluar
la política pública, vale; y la ocasión de poderlo hacer enfrente
de los elegidos del pueblo, es una cosa importante ¿por qué
motivo? Voy a desarrollar mis argumentos.

Primer de todo quiero dejar claro que una cosa es hacer
auditoría, una cosa es avaluar. La auditoría es una parte
pequeña de una evaluación. La auditoría fundamentalmente
tiene que ver con detectar y ver si todo el proceso
administrativo, toda la política pública, los programas, los
proyectos que se han llevado a cabo cumplen con las reglas,
con la ley, reglas contables, financieras, administrativas,
penales a veces. Hay una ley, hay un marco legal bien definido,
pues ¿estamos dentro de este marco?, ¿hemos gastado el
dinero público dentro de este marco o no? Esto es hacer
auditoría y para eso están Inspección, Sindicatura, el Tribunal
de Cuentas. Hay varias instituciones públicas que lo hacen y
mejor que ellos no lo va a hacer nadie, creánme. Después uno
puede querer extenderlo a una suerte de auditoría popular
también, pero la auditoría mejor que estas instituciones
difícilmente se puede hacer. Pero la auditoría es una parte
pequeña de un proceso más grande, que por mi experiencia y
os la quiero trasladar, es necesario: la evaluación.

Cuando hablo de evaluación, ¿qué entiendo por evaluación?
Evaluación son todos aquellos procesos de análisis de la
actuación pública que tienen que ver con la coherencia de la

actuación, con los resultados, los impactos y el alcance que
tienen estas actuaciones y con los procesos que se emplean,
porque no hay un solo proceso para conseguir un objetivo con
unos recursos, hay varios. Y ahí quiero dejar claro que me
inspiro como economista que soy -lo siento mucho-, me
inspiro a la hora de evaluar y pensar siempre en el criterio de
eficiencia, hay procesos distintos, alternativos que se pueden
poner en marcha, algunos son más eficientes otros menos.
Cuando hablo de eficiencia, ¿de qué hablo?, un ratio muy
simple, recursos a disposición, resultados obtenidos, cuando
más alto es este ratio más eficiente es la actuación. Entonces,
hacer evaluación ¿qué es?, chequear, que los objetivos estén
bien definidos, que los recursos estén y si no están, a ver de
dónde los sacamos y que los procesos que decidimos emplear
para gastar estos recursos y alcanzar estos resultados sean de
todos los posibles, los que menos cuestan, o  sea los más
eficientes y los que más resultados puedan conseguir.

No tengo tiempo aquí para hacer un relato de las técnicas
de evaluación, porque necesitaríamos horas y horas, puedo
hablar de evaluaciones ex ante, in itinere, ex post, evaluación
aritmética o evaluación con comportamientos. No olviden lo
que es una política pública, un cambio de las reglas del juego
para los ciudadanos, si yo hago una reforma fiscal les estoy
cambiando las reglas de juego, si voy a trabajar tantas horas
gano menos o más, si voy a comprar tantos bienes de
consumo, si he reformado el IVA, mes costará más o menos,
entonces los individuos adaptan los comportamientos, las
reacciones del comportamiento puedo incluirlas o no. Puedo
hacer una evaluación que se interesa por los efectos macro de
la política, ya que este tipo de presupuesto que vamos a votar
va a impactar sobre el empleo o el desempleo de tanto; o
puedo hacer una evaluación micro, no, no, tengo los datos, los
técnicos podemos hacerlo si se dispone de los datos, los
instrumentos y esta reforma fiscal que voy a anunciar, dice, va
a hacer perder a Amedeo Spadaro y va a hacer ganar a Biel
Barceló, porque ahora sabemos y podemos hacer, con todas
las implicaciones que esto hace.

O sea, hacer evaluación no es solo hacer auditoría, es
muchísimo más. Vale, entonces, la experiencia que yo tengo
es que la cultura de la evaluación en todo lo que es gestión
pública, falta, pero no desde ahora, falta desde hace 15 años,
20 años. Yo recuerdo, señores, hacer una intervención
parecida a la que estoy haciendo ahora hace 15 años, en la
Asamblea General de las Naciones Unidas, no enfrente de la
asamblea, sino que era una comisión de trabajo de la asamblea
hace 15 años y los problemas eran exactamente los mismos,
las políticas a evaluar era políticas de ayuda al desarrollo,
mucho más centrado. Pero los problemas eran exactamente
los mismos.

Falta la cultura y el mensaje, ¿qué me queda? Justo para
saberlo...

EL SR. PRESIDENT:

Ocho minutos.
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EL SR. SPADARO I GIARDINA:

Ocho, ah, perfecto, tengo un poquito de tiempo entonces,
el mensaje, por esto para mí es un orgullo y lo he dicho, hablar
enfrente de los elegidos del pueblo, el poder legislativo.

El poder legislativo no ejecuta la política, las políticas las
ejecuta el poder ejecutivo, el Govern, los consellers, perfecto.
Por lo tanto, el poder legislativo, ¿cuándo entra?, ¿cuándo
puede entrar en todos estos temas de eficiencia en la gestión,
coherencia del diseño de las políticas, coherencia ex ante,
evaluaciones post? Puede entrar cuando define el marco
legislativo porque para eso está, para eso se le vota, que
después regula la actuación del poder ejecutivo.

Voy a ser más concreto, cuando se les llama a ustedes,
pregunto, después és una pregunta,  cuando se les llama a
ustedes a votar a favor o en contra de un presupuesto, ¿se les
dota a cada uno de vosotros, miembros diputados, elegidos,
representando al pueblo, como usted dijo antes
correctamente, se le dota de una información, de una
evaluación ex ante de la coherencia, la eficiencia, el impacto,
la previsión de impacto de este presupuesto que ustedes van a
votar? No. ¿Por qué?, porque probablemente no hay un marco
legislativo que obligue a que se produzca este tipo de
información por alguien o sea una oficina ad hoc..., hablaba
antes en los pasillos, creáme, Guatemala, e l estado de
Guatemala, he trabajado con ello, Guatemala, no comunidad
autónoma de las Islas Baleares ni Gobierno de España,
Guatemala tiene una oficina de planificación y evaluación que
evalúa sistemáticamente todos los planes y programas del
gobierno guatemalteco, Guatemala, porque se han dado un
marco legislativo que le obliga a tener esta evaluación.

Entonces, allí creo que como poder legislativo tenéis
ámbitos de actuación. Crear un marco legislativo que dote de
recursos, la evaluación puede ser interna, externa, después hay
ya... uno puede hacer lo que quiera, pero yo creo que es útil,
independientemente del color político de las ideas que uno
defienda y de los intereses buenos que represente es útil saber
ex ante, durante i ex post si el euro que estamos gastando se
está gastando coherentemente, eficientemente o con qué
grado de eficiencia y qué impacto produce porque esto es la
evaluación, esto. Y esto lo puede hacer el payés en el bar de la
esquina, si los procesos son fáciles, o se requiere de técnicos
ultraespecializados o economistas o ingenieros o lo que sea
si los programas y los proyectos son complejos. 

Experiencia, la pongo encima de la mesa también, cuando
se trata de evaluar políticas públicas, el nivel de complejidad
y de los efectos es alto. ¿Por qué? Porque -lo decía antes el
Sr. Barceló- el actor público -disculpen el jergón- tira encima
a la misma ciudadanía un montón de políticas, cada una con su
objetivo, cada una diseñada por equis motivos, pero es una
avalancha de intervenciones en el día a día de la misma
población que la evaluación de los efectos conjuntos requiere
realmente niveles de preparación y de comprensión, de la
complejidad altos entonces. Por eso, la necesidad de
implantar desde un punto -creo yo- legal la cultura de la
evaluación en el día a día de la administración.

Y honestamente no quiero ir más allá porque os aburriría
con la descripción de las técnicas de evaluación, (...), creo que
aquí es irrelevante. 

Creo que... voy a concluir mi intervención, la voy a
concluir ya antes..., si alguien tiene alguna pregunta más
específica, más técnica estaré encantado de contestar, pero
voy a concluir antes retomando una frase del diputado Camps,
dice, usted dijo: “esta comisión fundamentalmente no sirve
para nada”, és inútil, los de Podemos quieren..., dice.

Entonces yo digo: Sr. Camps, hagan ustedes que sea útil,
háganlo ustedes. Hagan ustedes que sea útil. Si el resultado de
esta comisión, más allá de la auditoria de la deuda, etc., yo allí
no entro ni me importa honestamente, es una de las
conclusiones de (...): señores, ¿tenemos una cultura de la
gestión pública moderna o hemos quedado anclados en
modelos arcaicos?, hacemos esta reflexión y si todos
concordamos que se necesita implementar desde un punto de
vista legal la necesidad de evaluar, por lo  tanto , pasar a un
marco más moderno, pues hagámoslo. 

Creo que esto honestamente va más allá de cualquier color
político, gobierne quien gobierne el tener un marco legislativo
que le ayude, le permita y le obligue a ser eficiente, esto va
bien a todos. Lo creo independientemente de cuáles sean los
objetivos generales que uno defiende.

Cierro aquí mi intervención.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Spadaro. Per tal de formular preguntes o
observacions tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Muchas gracias por su
intervención, Sr. Spadaro, para que quede claro, como decía la
Sra. Camargo “para que conste en el libro de sesiones”:
nosotros estamos de acuerdo en que se hagan evaluaciones y
que haya una evaluación constante y que se haga ex ante,
durante y ex post. Evidentemente en esta cuestión nos vamos
a entender seguro porque además cuantos más datos tengamos
sobre cualquier cosa pues mucho mejor para poder tomar las
decisiones lo mejor posible.

Luego, otra cuestión es que estemos de acuerdo en una
auditoria ciudadana de la deuda tal y como está planteada o tal
y como plantea esta comisión, esto ya es otra cuestión.

Y entenderá que diga que esta comisión no va a servir para
nada porque incluso los proponentes de esta comisión ya han
dicho que no la terminaremos, con lo cual terminará la
legislatura, no habrá conclusiones, esta comisión quedará
disuelta y todo quedará a expensas de lo que pase en las
próximas elecciones con lo cual difícilmente contrataremos
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a ninguna empresa para que haga esta auditoria ciudadana de la
deuda y difícilmente llegaremos a conclusiones de ningún
tipo. Bien es verdad que sus intervenciones, de los ponentes
que vayan viniendo quedarán en el Diari de Sessions y será un
material útil para la próxima legislatura con lo cual en esto no
hay ningún problema.

Pero yo bajaré un poco a cuestiones más concretas. El
otro día vi una entrevista que le  hicieron a usted en el año
2013 en IB3 donde... bueno, usted proponía... en el 2013
estábamos en plena crisis y usted proponía algunas medidas
para salir de la crisis y sus medidas eran..., cuando estábamos
en crisis usted decía que lo que tocaba era aumentar el gasto
público y reducir impuestos que es precisamente todo lo
contrario de lo que se hizo...

EL SR. SPADARO I GIARDINA:

Exacto...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

De hecho en Baleares se subieron impuestos en plena
crisis y se redujo el gasto , pero claro, yo creo que es
importante ver en qué situación se encontró... en este caso el
Partido Popular en el 2011 las cuentas de la comunidad
autónoma.

Pues en el 2011 en Baleares había déficits estructurales se
puede decir de más de 1 .200 millones de euros, sin poder
recurrir a la financiación bancaria, el grifo de los bancos
estaba cerrado. De hecho, recordaremos cómo el Govern
Antich emitió 300 millones de bonos patrióticos para poder
conseguir financiación, no había financiación, había 1.600
millones en facturas impagadas y precisamente por no poder
pagar a los proveedores..., pues, empresas que cerraban y
miles de personas que iban al paro diariamente.

Por tanto, ¿usted sigue pensando que en esta situación, en
esa situación dantesca la receta correcta era aumentar gasto
público y bajar impuestos? ¿Cómo hubiese financiado ese
incremento de gasto público? 

Esta medida de aumentar gasto público, ¿no hubiese sido
vista con muy malos ojos por parte de la agencias financieras
que ya habían cerrado el grifo y que por tanto mayor temor
tendrían por los préstamos que todavía tenían pendientes del
Govern por si no las pagaban?

Al no poderse financiar vía bancos, ¿no se hubiese
incrementado la deuda comercial todavía más y por tanto,
cargar sobre las espaldas de los proveedores, de los pobres
empresarios y autónomos de Baleares ese incremento de
gasto? 

Yo creo que se podrá criticar lo que se quiera, pero la
receta que aplicó el Partido Popular en ese momento fue un
éxito, y la prueba la tenemos hoy, aumentar impuestos en ese
momento complicado, en contra de lo que haríamos en
condiciones normales, pero lo hicimos para aumentar

ingresos y reducir gastos porque precisamente si subes
ingresos y bajas gastos, reduces el déficit. Yo creo que esto
da muestras de mayor rigor y credibilidad ante los bancos, por
si en algún momento pudiesen abrir el grifo y esto fue
acompañado de políticas liberalizadoras de la economía que
incentivaron la actividad empresarial y generaron crecimiento
económico, que es el que disfrutamos ahora.

Yo creo que su receta en ese momento hubiese generado
una mayor deuda, pero una deuda que hubiese sido insalvable,
que hubiese sido imparable. Por lo tanto, yo creo que... y voy
terminando, creo que las recetas que aplicó el Partido Popular
en ese momento se demostraron muy acertadas y la prueba es
que en el 2014 ya teníamos crecimiento económico. Se
empezaban a equilibrar las cuentas, se incrementaba la
recaudación de todos los impuestos, gracias precisamente a la
mejora de la economía y hoy ya tenemos superávit. Hoy
estamos reduciendo el endeudamiento, precisamente porque
se aplicaron una serie de políticas en ese momento
complicadas, difíciles, incomprendidas en muchos casos, pero
que al final han resultado ser exitosas.

Y en todo caso en mi segunda intervención ya seguiré
ahondando en esta cuestión.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Jo crec que en realitat el Sr. Spadaro ha
centrat la seva intervenció en la necessitat que aquestes
avaluacions, que també es poden incloure perfectament en una
comissió com aquesta, s iguin profitoses també per als
mateixos representants públics, la ciutadania com ja s’ha
repetit diverses vegades, en una qüestió tan cabdal i
fonamental com és la votació dels pressuposts.

Jo entenc que si aquesta idea d’auditoria com a procés
permanent es lliga a la idea d’avaluació de les inversions
públiques, les polítiques públiques i el tipus de fiscalitat com
a procés permanent, serien bastant complementàries i pens
que serien profitoses precisament per saber, no només què
aprovam en els pressuposts de l’any següent, sinó una altra
qüestió, què s’ha fet amb els pressuposts de l’any que acaba,
que de vegades és una qüestió que tal vegada la ciutadania
desconeix per complet, però que fins i tot aquí a la cambra,
tampoc no és de vegades de tots conegut exactament com
s’han gastat euro a euro els diners dels pressuposts i crec que
seria també una part d’aquesta avaluació necessària.

En tot cas a mi m’interessa també especialment el fet que
aquestes avaluacions puguin ser en audiència pública, perquè
aquí dins aquestes quatre parets es fan moltes coses, però per
a nosaltres des de Podem consideram que la democràcia no és

 



CNP Auditoria del deute de les Illes Balears / Núm. 6 / 19 d'octubre de 2018 71

anar a votar cada quatre anys i deixar la gent tancada en un
parlament que faci el que vulgui, sinó també obrir portes i que
la ciutadania també sàpiga exactament què està passant en
matèries tan importants com aquesta de què parlam aquí ara
mateix.

Després hi ha una qüestió respecte d’aquest tema, de les
polítiques fiscals que ha tornat insistir el Sr. Camps i és que
quan es baixa la pressió fiscal, que és el que defensa el Partit
Popular, o bé s’incrementa l’endeutament públic o bé es
disminueixen els serveis públics, que són els que defensen
precisament les classes populars. És a dir, això genera una
contradicció: o bé augmenta el deute o bé es deixen de fer
polítiques com escoles, inversions en sanitat pública o en
serveis socials. 

Llavors, clar, és cert que si tenen bones relacions amb els
banquers i amb els poders financers, amb els oligopolis
econòmics i són els que comanden el món, no m’estranya que
vulguin que hi hagi més endeutament, perquè això beneficia
també aquestes entitats. Però jo crec que també cal parlar
d’allò altre, cal parlar precisament que es deixen de defensar
aquestes classes populars, que diuen de manera demagògica,
que també volen defensar. Vostès del que parlen normalment
és d’abaixar impostos a classes mitjanes i altes, que són
precisament les que mantenen les condicions de vida de les
classes més baixes que no poden accedir d’una altra manera
amb els seus sous, amb els seus salaris a serveis, a serveis
no..., directament a uns nivells de vida que no siguin de
pobresa total.

I després hi ha una altra qüestió i és que, jo crec que de les
paraules del Sr. Spadaro es desprèn aquesta conceptualització
de l’endeutament en èpoques de recessió econòmica, jo crec
que s’estava referint a èpoques de recessió econòmica com un
recurs que no hauria de ser negatiu en si mateix i que en canvi
el problema se situaria més aviat en el tractament diferenciat
que es dóna o que s’ha donat als bancs i a les famílies, però ho
podrà explicar millor el Sr. Spadaro, ja que aquesta és una de
les preguntes. Exactament d’aquest endeutament, o aquesta
idea que vostè ha defensat, si està pensada en aquest sentit i
com es podria enfocar. Ara tornam a un problema de recessió
econòmica.

I també la següent pregunta, per anar acabant, és qui paga
l’ajust que s’ha de fer, perquè clar, en moments d’aquests el
que s’han de fer són ajustos i els ajustos normalment recauen
a les esquenes de la majoria social que es veu pagadora de les
crisis que no ha generat, i això és el que hem posat damunt la
taula tantes vegades, no?, per què hem de pagar nosaltres la
crisi que han causat els banquers i els grans poders financers?

Res més. Gràcies, president.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Camargo. Acomiadam i agraïm la presència
de la Sra. Fresnillo, però ha de marxar ara perquè surt l’avió i
demana disculpes per abandonar la comissió abans.

Gràcies, Sra. Fresnillo.

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies per la intervenció al Sr.
Spadaro. Jo crec que ha plantejat un tema prou important i que
du a una reflexió molt ampla, que és aquesta avaluació
contínua de les polítiques públiques àmplia, que a més jo crec
que es complementa molt amb allò que ha estat dient també
l’anterior intervinent, la Sra. Fresnillo, no només no és
incompatible, sinó que és perfectament el mateix,
complementari absolutament i, per tant, introduir aquesta
cultura de la gestió pública continuada. 

Jo entenc que vol dir abans de prendre les decisions,
perquè efectivament aquestes decisions, he entès pel que
explicava vostè, poden tenir moltes conseqüències damunt la
mateixa població cada una d’aquestes polítiques que hi feim i
que tenen molta relació unes amb les altres. Per tant, fer una
avaluació abans, durant l’execució i evidentment
posteriorment d’haver pres aquestes decisions, analitzar què
ha passat, quin impacte, quins resultats s’han donat. I crec que
es fa poc, per no dir gens, efectivament. Sí que és ver que
tímidament s’han introduït algunes qüestions, ara en aquests
moments per exemple a nivell normatiu, del qual vostè parlava,
els decrets que fa el Govern, no ho fa el legislatiu, els decret
que fa el Govern tenen una obligació de fer aquest anàlisi
abans i posteriorment també de com s’està aplicant. Hi ha una
obligació.

Però clar, això només és una petita part de l’actuació
administrativa, no reflecteix per exemple un projecte
constructiu, o un projecte d’implantar una determina política,
o per descomptat les polítiques fiscals, efectivament,
polítiques fiscals que tenen un impacte molt gran, entre altres
coses també, dins la política d’endeutament que és l’objecte
d’aquesta comissió, la política de l’endeutament.

Jo per acabar simplement vull dir que efectivament crec
que és important recollir aquesta proposta de cultura de gestió
pública continuada, crec que és absolutament imprescindible
i necessària i contestar una part d’allò que deia el Sr. Camps,
a part que s’entesta a discutir amb els ponents la necessitat o
no d’aquesta comissió, a mi em pareix molt bé, ho diu a cada
ponent “és que aquesta comissió no és necessària”, el ponent
no n’és res, de la decisió, però cada vegada ho fa. Però bé, a
part d’això, jo vull escoltar l’opinió del Sr. Spadaro, ja que ha
sortit el tema i el Sr. Camps l’ha interpel·lat perquè, clar, si
incrementam imposts precisament quan més malament ho
passen les empreses i els particulars i més dificultats tenen
per pagar, això té un cost i té evidentment unes dificultats, i en
canvi si quan les coses van bé, que la gent pot pagar, les
empreses guanyen doblers, els reduïm els imposts, que és
precisament quan les administracions podrien fer raconet...,
no ho sé, això és..., evidentment jo no som economista però
pareix de sentit comú.
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Per ventura jo vaig absolutament equivocat, però jo crec
que sí s’hauria de fer una anàlisi, l’anàlisi que el Sr. Spadaro
proposava, de quin impacte varen tenir la disminució de la
despesa pública, la contenció de la despesa pública de què tan
braveja el Sr. Camps que es va fer en el seu moment; les
retallades directament, la política d’austeritat, perquè no va ser
només una política de contenció; quin impacte ha tengut
llavors, el que ha costat recuperar, recuperar per part de les
administracions públiques, siguin locals, siguin autonòmiques
o el Govern estatal, el que ha suposat. Li puc assegurar, jo que
he estat a l’executiu una part d’aquesta legislatura, el que ha
costat tornar a posar en marxa les coses, e l que ha costat
tornar a recuperar les coses; i  no només estic parlant
pressupostàriament, que també, sinó un esforç administratiu,
un esforç humà, un esforç de recursos humans i en tot tipus de
qüestió.

Per tant crec que també formarien part d’aquesta avaluació
continuada de la gestió pública evidentment qüestions com
aquestes o també la implantació de les polítiques fiscals. Crec
que és una equivocació reduir imposts quan la política va bé,
i en canvi incrementar-los quan hi ha greus dificultats, i estic
parlant de l’impacte que té sobre la gent, no tant en la
macroeconomia sinó en l’impacte que té..., quan dic gent no
només em referesc als particulars, també a les empreses.

Bé, no sé si el Sr. Spadaro també..., potser dóna per a un
altre dia, però, bé, si d’alguna manera pot entrar en aquest
tema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Montserrat Seijas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Spadaro, por su
exposición, y yo me quedo sobre todo con el tema de darle un
marco legislativo a la evaluación. Me parece importantísima
esa aportación, y creo que sería uno de los retos de esta
comisión. 

También otro reto sería que esa evaluación se haga...
traducirla, aunque sea posteriormente, para que pueda llegar
también a la ciudadanía, porque pienso que eso sería el
elemento vital para que los ciudadanos..., para que pudiera ser
una democracia verdaderamente efectiva, porque llegaría la
información real, no la que llega por el periódico sino la
información real, a cada ciudadano. Y bueno, es otro reto más
que tenemos por delante.

Nada. Gracias por su intervención y estaré pendiente de las
respuestas a las preguntas anteriores. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs, per un temps de deu
minuts. Cinc, perdó, cinc minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Cinc minuts, sí. Intentaré ser breu
perquè crec que s’ha dit pràcticament tot, ja, perquè hi ha
algunes coses que són subjacents de tot aquest debat, i la
fonamental és la fiscalitat, perquè evidentment el problema
neix tot en la capacitat que tinguem o no de generar ingressos,
perquè depenent de la capacitat de generar ingressos
directament o indirectament afectarem tant el pressupost
públic com el pressupost de les empreses i sobretot de les
persones, el pressupost personal, els recursos que té cada
família.

Convé apujar imposts en temps, diguéssim, de crisi
econòmica? Segons el Partit Popular, sí; ho ha dit el Sr.
Camps, així ho he entès. Evidentment si deim que convé
abaixar impostos a les persones que tenen dificultats per
poder arribar a final de mes ho podem compartir, evidentment;
les polítiques que va aplicar el Partit Popular quan va governar
aquesta comunitat i sempre que ha governat, fiscals, han estat
de greu perjudici, diguéssim, a les classes mitges i les classes
populars; en canvi, de benefici evident a les classes més altes.
I si no, l’espectacle del Sr. Casado a Brussel·les l’altre dia
defensant les classes mitjanes, que són aquelles que com sap
tenen una renda de més de 300.000 euros anuals, segons ells
són les classes mitges d’aquest país, perquè la fiscalitat...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... la fiscalitat... El Partit Popular -ho defensava el Sr. Camps
en el Parlament- va posar, als envasos de la llet, va posar un
impost, que al final no va arribar a prosperar, i ara parlam
d’imposts al diesel, quan el Sr. Camps defensava els imposts
als envasos dels aliments que les persones havien de comprar
als supermercats. Però les classes mitges, segons el Sr.
Casado, són les tenen uns ingressos de més de 300.000 euros
anuals.

I ho hem vist també amb el que està passant -vostè és italià,
he entès pel seu nom i pel seu accent-, ho veim amb els
pressupostos que per al 2019 presenta el Govern Conte, que
ha presentat a la Unió Europea, que no només han disparat el
2,4% el dèficit i el 2,4% del PIB, sinó que a més fan uns
avantatges fiscals per a les rendes altres i altíssimes
espectaculars i s’ha inventat una cosa que li diuen paz fiscal,
que és l’equivalent al Sr. Montoro amb l’amnistia fiscal,
encara amb un nom més... més sarcàstic, perquè amnistia ja
era dur, però paz fiscal, que és condonar el deute a les
persones que han estafat Hisenda, és a dir, a tots els ciutadans
i les ciutadanes, ja crec que es necessita molta barra, no?

Per tant estic d’acord en la necessitat de processos
d’avaluació de les polítiques públiques, evidentment
necessitam un marc legislatiu que ho faci possible, que marqui
les regles de joc, evidentment a l’hora de completar les feines
dels serveis -que per açò hi són- jurídics, econòmics, la
Sindicatura de Comptes, que ho permetin, que ho facin
possible, i sobretot perquè les persones al f inal puguin
entendre com s’inverteixen els  recursos, d’on ve el deute i
com repercuteixen aquestes inversions públiques en la seva
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vida diària, de cada dia, des que s’aixequen fins que van al llit,
planifiquen l’educació dels seus fills, planifiquen la seva
vellesa, planifiquen tota la seva vida d’un moment a l’altre. 

Per tant jo crec que sí que és important aquesta avaluació,
i a més també és important perquè no pugui dir algun
responsable polític impunement que una persona de classe
mitja d’aquest país és aquella persona que ingressa 300.000 o
més euros cada any, quan tenim uns índexs de pobresa
alarmants en aquesta societat que es pretén benestant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Per tal de contestar als grups
parlamentaris intervé ara el Sr. Amedeo Spadaro.

EL SR. SPADARO I GIARDINA:

Muchísimas gracias por todas las contribuciones.
Entonces, miren, sobre la necesidad de evaluación general, la
sensación que tengo por el trabajo del día a día es que la
población en general, no sólo aquí en Baleares, es un discurso
general que afecta al mundo, desde la población ha aumentado
muchísimo la demanda de evaluación, porque la gente
realmente se hace básicamente dos preguntas. Una dice: “¿la
clase política cumple con lo que promete?”; entonces no nos
basta ya análisis cualitativos -“Sí, ¿lo veis?, hemos hecho esto
o han hecho esto”-, sino que, como vivimos en una sociedad
muy tecnológica, muy de números, muy mercantilista, lo que
la gente demanda es qué grado de cumplimiento de lo que
habéis prometido habéis hecho. Entonces hay una demanda
importante que viene de la sociedad. Y, segundo, claro, como
vivimos en una sociedad donde todo se mercantiliza, o casi
todo, también la gente quiere poder asociar al dinero todo tipo
de efectos, dice “sí, sí, al final, derecha, izquierda, norte, sur,
todo lo que queráis, ¿pero yo estoy mejor de dinero en el
bolsillo  o  estoy peor?”; esta es una información relevante.
Entonces ahí también, argumento a favor de la evaluación.

Bueno, entonces, dicho esto, ahora vamos a la pregunta del
Sr. Camps, retomada por la Sra. Camargo y un poco todos, es
decir, Sr. Camps, mire, yo recuerdo esta entrevista; su
pregunta a raíz de esta entrevista es “¿sigue pensando que es
así visto lo visto?”; respuesta, sí, y le diré más, sigo pensando
yo y toda la profesión. La intuición que hay detrás, esta es una
prescripción de política económica macro, tiempo de crisis
el Producto Interior Bruto no crece por si solo lo
suficientemente, el actor público tiene dos levas, uno es el
nivel de gasto público, o sea, el dinero, los recursos que mete
en la economía y el otro es a nivel de presión fiscal, que sirve
básicamente para incentivar o desincentivar la actividad
económica. 

Y la regla, la intuición argumentada de miles de maneras,
es cuando el tren de la economía va solo, entonces hay que
ponerle un poquito de freno, ¿cómo? Subiendo los impuestos
y sobre todo no metiendo más gasolina dentro, menos gasto
público. Cuando la locomotora de la economía se frena y
normalmente se suele frenar por problemas estructurales
internos y por ejemplo en el caso de Baleares se suelo frenar

mucho por problemas externos a la economía (...) que llegan
y que uno no puede preveer; entonces, dice, en tiempos de
crisis reduces los impuestos y aumentas el gasto público.
Porque el gasto público es la gasolina que le falta que no está
viniendo del privado. Este es el discurso macro y el discurso
macro es fácilmente argumentable, Y no sólo fácilmente
argumentable desde un punto de vista teórico, sino que
fácilmente argumentable recorriendo un poco a la historia
económica contemporánea en todos los países que han
seguido, han aplicado estas reglas, que al final terminan
funcionado.

Claro, el problema en España y recuerdo perfectamente
también el estado de ánimo de esa entrevista, el problema en
España es que ...  -esta entrevista era de 2013-, analizando la
política económica de los gobiernos de España y se habían
sucedido gobiernos de todos los colores, no era sólo PP o
sólo PSOE, había habido varios cambios de gobierno. Mire,
uno se daba cuenta que parecía que no habían estudiado
macroeconomía, porque habían hecho sistemáticamente al
revés de lo que el manual de economía prescribe. Y claro, esto
se había sentido en la economía. 

Cuando entra la crisis, explota la crisis y tocamos fondo,
claro, allí, si uno quiere ser de manual, dice bueno señores, da
igual de dónde saquemos el dinero, ¿obviamente de dónde lo
sacamos? De la deuda, hagamos deuda para aumentar el gasto
público. No obstante uno es perfectamente consciente del
coste de esta deuda, la deuda no es gratis, tiene un coste, pero
yo puedo citar miles de ejemplos, había apuntado Italia, pero
después de la intervención suya, citar Italia ..., mire, Italia
refinancia todo su bienestar económico desde la II Guerra
Mundial hasta el día de hoy con deuda pública, llega a tener
tasas de deuda pública con respecto al Producto Interior Bruto
del 190%, 180%. Uno hace la fotografía y dice 180% de
deuda, esto es insostenible, esto es inaguantable. Pues se ha
aguantado perfectamente, porque ¿qué hacían? Trasladaban a
las generaciones futuras el coste de la deuda, se limitaban a
financiar el coste de la deuda, o sea la deuda la trasladaban y
se limitaban a financiarlo. 

Claro, llega un momento en que hay que devolverla, pero
la idea ¿cuál es? Desde un punto de vista macro esto es lo que
hay que hacer, entre otras cosas porque te aseguras cuando tú
estás creciendo, si tú aumentas impuestos y reduces deudas,
tú básicamente como decía él, estás poniendo de lado dinero,
te aseguras frente a riesgo crisis en un futuro. Pero este es el
discurso macro, después está el discurso micro, porque yo
puedo subir o reducir impuestos en promedio, pero después,
donde lo hago, la incidencia, la carga, eso importa y a veces
importa más que el promedio. 

Yo puedo aumentar el gasto público, pero no es lo mismo
gastar 1.000 millones más en carreteras que gastar 1.000
millones más en sanidad pública, o en educación pública o en
dependencia. No es lo mismo ¿por qué? Porque los efectos
sobre el bienestar de los individuos son totalmente distintos.
Entonces claro, en tiempos de crisis todos pagan un coste,
todos, porque hay crisis y todos pagan un coste. Pero la
factura, aunque fuera igual para todos no genera el mismo
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impacto, porque si yo gano 300.000 euros al año y la factura
cuesta 50.000, mi disminución del bienestar nunca será la
misma si yo quito 50.000 a uno que gana 70.000 euros año. 

Este es el punto y este ejemplo lo digo porque me permite
argumentar otra vez a favor de la evaluación, porque no es sólo
la gran política la que importa evaluar, sino que son los
detalles, los efectos micro, porque muchas veces uno se
encuentra con que el objetivo macro es fantástico, ayudamos
a la economía, pero cuando después entras en el micro y
empiezas a diseñar las acciones, las actuaciones, descubres
que hay una parte de la población que se queda atrás y que no
lo sabías. Este es el punto, en crisis reducir el gasto la
experiencia cuando uno analiza lo que han hecho en los países
que lo han hecho, los gobiernos que lo han hecho, ¿qué
reduces?, ¿qué tipo de gasto reduces? Al final el 80% del
gasto público es sanidad, educación, protección social,
entonces cuando reduces el gasto qué reduces, reduces esto,
y este es un gasto que tiene un impacto social enorme,
enorme. La reducción de 1 euro en sanidad pública tiene... -lo
había calculado-, la reducción de 1 euro en sanidad pública
tiene el 30% más de impacto sobre las clases pobres que la
reducción de 1 euro del impuesto que se le hace pagar, porque
la sanidad pública universal resulta que tiene un impacto
distributivo monumental y esto los expertos lo tenemos
calculado, hemos imputado el valor de 1 euro gastado en
sanidad pública sobre la renta de las personas y resulta que es
tremendo.

Entonces esto yo creo que para una clase política que tiene
que decidir qué hacer en tiempos de crisis, es una información
importante y de ahí otra vez la necesidad de tenerla.

No digo nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Spadaro. Finalment intervenen els
grups per tancar el debat per un temps de dos minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí moltes gràcies, Sr. President. Sr. Spadaro, permítame
que discrepe, es decir, en la situación de 2011 en esta
comunidad autónoma, donde no podías acudir al crédito,
donde no había el FLA, donde se habían emitido 300 millones
de bonos patrióticos a un interés altísimo y a devolver al año
siguiente, no había financiación posible. Por tanto , era un
suicidio aumentar gasto público, era un auténtico suicidio. 

Y muy a nuestro pesar se tuvieron que subir impuestos,
pero se subieron impuestos a pesar de que en condiciones
normales evidentemente no los hubiéramos subido, y aquí el
Sr. Barceló y el Sr. Borràs se rasgan las vestiduras porque se
subieron impuestos. Pero fíjese usted, en el 2011 no hubo
presupuesto, no pudieron aprobar presupuestos porque querían
ellos mismos subir impuestos, querían subir impuestos y Unió
Mallorquina dijo que no y por eso no pudieron aprobar los
presupuestos y por eso en el 2011 no hubo presupuestos. Pero
ellos que ahora critican la subida de impuestos del Partido

Popular, querían también subir impuestos en plena crisis. Con
lo cual es bueno recordar la hemeroteca y es bueno recordar
al Sr. Borràs y al Sr. Barceló lo que querían hacer en ese
momento y no pudieron hacer y que después perdieron
obviamente las elecciones.

Yo quería preguntarle otras cuestiones, pero dado el
formato de esta comisión, no me podrá contestar, pero al
menos las dejaré en el aire. A mí me gustaría saber si
considera usted que la regla de gasto es un buen instrumento
para intentar equilibrar los ciclos económicos, de manera que
en momentos de crecimiento se vaya haciendo un colchón
para los momentos de crisis y de forma que el gasto público
sea más estable a lo largo del tiempo, porque seguramente si
en el segundo pacto de progreso se hubiese aplicado la regla
de gasto seguramente no hubiese habido 1.600 millones en
facturas impagadas, 1.200 millones de déficit y 300 millones
en bonos patrióticos a devolver en un año.

Otra cuestión de la que también me gustaría saber su
opinión es que algunos partidos, algunos grupos
parlamentarios hablan aquí de deuda ilegítima, una deuda que
según ellos se habría generado de forma ilegítima y que por
tanto no se debería pagar. 

¿Usted cree que existe deuda ilegítima? ¿Usted es
partidario de no pagar determinada deuda? ¿Qué instrumentos
legales existen para justificar que una deuda no tenga que ser
pagada?...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Y otra cuestión, y última, que me gustaría plantearle
también y se ha dicho también en la otra comparecencia: el
sistema de financiación parece ser que es el causante de que
según un informe de la Conselleria de Hacienda 5.000
millones de la deuda provengan de esta infrafinanciación o
según un informe de la Sindicatura de Cuentas serían 3.000
millones, ¿usted entendería justificando que de esta
infrafinanciación hemos tenido que endeudarnos, a
consecuencia precisamente de esta infrafinanciación, usted
considera que sería adecuado pedir una condonación de esta
deuda? ¿Ve algunas opciones legales para que se pueda
condonar parte de esta deuda?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, acabi per favor, si vol que li contesti el ponent
perquè el ponent sap vostè, sap vostè que no té temps, però
si...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

A mí me gustaría que después pudiera intervenir, a mí me
gustaría, si los demás están de acuerdo, más que nada para...
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EL SR. PRESIDENT:

Contesti breument (...) la seva intervenció, ara mateix,
breument.

EL SR. SPADARO I GIARDINA:

Pues mire, la política fiscal, gastos-impuestos, Sr. Camps,
en este momento los gobiernos que se adhieren al s istema
Europa es el único instrumento que tienen para hacer algo,
porque la monetaria no la tienen, punto.

Por lo tanto, que guste o no es jugando sobre los gastos o
sobre los impuestos que uno puede actuar. No hay otro ámbito
a nivel macro, porque la monetaria la hemos limpiado, se la
hemos dado a los alemanes ahí, “venga toma”, vale.

Sistema de financiación. Mire, yo hace aproximadamente
cinco o seis años que he dejado totalmente de interesarme por
temas de financiación aquí en España, Baleares. Había hecho
antes un trabajo para el Consejo de Mallorca, financiación
interinsular y entonces esto me había llevado a analizar los
sistemas de financiación de las comunidades autónomas. 

Creo que Baleares, le puedo dar una opinión, pero ahora
así de lo que recuerdo, Baleares en este momento está
realmente infradimensionada en financiación, totalmente
infradimensionada porque el modelo actual, las reglas, usted
las conoce probablemente mejor que yo, la reglas de cálculo
de... emplean indicadores que terminan produciendo un
resultado absolutamente insuficiente, en mi opinión, para
hacer frente a la necesidad de Baleares porque Baleares no es
sólo los que vivimos aquí, a Baleares después le añades 14 o
13 millones de turistas que vienen durante cinco años que
consumen recursos públicos igual que los que vivimos aquí y
esto está considerado, pero creo que insuficientemente.

Lo de la deuda legítima, honestamente no sé qué
contestarle porque no he hecho un trabajo mío, intelectual,
serio, para reflexionar y llegar a una conclusión. A veces voy
por impulsos, a veces estoy a favor dependiendo de qué tipo
de deuda me estén hablando digo: “sí, córtenla”, pero después
a veces otro impulso, digo: “porque son compromisos
adquiridos y por qué motivo...”, o sea, no tengo las ideas
claras, por lo tanto no puedo ayudarle en este sentido.

Ya está.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Spadaro. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Miraré de ser breu, en parlar d’un
contraexemple que crec que és important per tal de respondre
el plantejament que va el Sr. Camps i és justament el que s’ha
fet als Estats Units. 

Als Estats Units, que és justament el que explicava també
abans el Sr. Spadaro, es va incrementar el dèficit i es va sortir
molt abans de la crisi per la via d’aquest increment del dèficit
públic, és a dir, el problema és què es fa després amb
l’increment del deute i especialment el problema és el que ha
passat aquí, no?, i és que per pagar el deute s’ha deixat de
gastar en tot allò que era necessari per a la recuperació, és
clar, perquè la recuperació no és la recuperació dels bancs. La
recuperació que nosaltres consideram important és la
recuperació de la gent, de cobrir les necessitats bàsiques i els
recursos públics necessaris d’allò anomenat estat del benestar
social o l’estat del benestar.

I aquí la recuperació econòmica ha tardat més que als
Estats Units. El Sr. Spadaro crec que ho deia: s’incrementa el
dèficit, però això et serveix per cobrir les necessitats,
l’economia es reactiva més ràpidament, aquí l’economia no
s’ha reactivat tan ràpidament, i a més s’ha prioritzat pagar
deute a... precisament això que dèiem, que són inversions en
polítiques públiques -inversions en polítiques públiques.

I m’ha encantat per cert l’exemple que ha posat el Sr.
Spadaro -i amb això acabaré- que no és el mateix invertir en
sanitat o en educació que a fer autopistes, també això s’ha
d’avaluar, també s’ha de veure el rèdit que dóna fer un hospital
o fer una escola pública i fer una carretera o fer una autopista.

Per part meva res més. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Biel Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, molt breument perquè només... ja som a la recta final,
jo em torno quedar efectivament amb la idea que posa damunt
la taula el Sr. Spadaro d’aquesta anàlisi dels impactes i amb el
que, molt oportunament, ha dit que a la macroeconomia, però
també els efectes de baix, no?, a la microeconomia perquè
efectivament ens oblidam que llavors cadascuna de les
decisions té..., a l’autònom, té conseqüències damunt un
autònom o damunt una petita empresa o damunt la botiga o
damunt cadascuna de les persones individuals i particulars, no?

I en aquesta anàlisi el Sr. Spadaro insistia molt sobretot en
època de crisi, perquè ha sortit el tema de si en època de crisi
hem d’incrementar o no la despesa i hem de posar o no
imposts, però jo afegiria també en èpoques de bonança,
efectivament, no?, en èpoques de bonança perquè... perquè hi
ha hagut èpoques en què ha semblat que ens hem tornat bojos
i s’han malbaratat els doblers i  jo crec que sí que hi ha
d’haver..., el Sr. Camps insisteix molt en la regla de depesa i
jo dic que hi ha d’haver regles, efectivament, per no malbaratar
els doblers i aquesta anàlisi ens ha de dur, però també han de
ser lògiques i l’absurd del que ens trobam ara en aquests
moments quan tenim ajuntaments amb necessitats i per mor
d’una de les normes excessivament restrictives en aquests
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moments aquests ajuntaments no poden disposar de doblers
que els farien falta per a determinades polítiques.

Bé, de totes maneres jo ja per acabar, li puc assegurar, Sr.
Camps, jo en aquells moments era portaveu del grup
parlamentari de 2011, del meu grup parlamentari, no estava a
l’executiu, li puc assegurar que no es volia pujar imposts com
vostè diu, sí que es mirava on es podia retallar i ens trobàvem
amb la gran problemàtica que el Sr. Spadaro ha posat damunt
la taula, que podíem retallar en determinades qüestions, però
el gruix, el 80%, que és educació, salut i serveis socials, no el
volíem tocar perquè efectivament era educació, salut i serveis
socials. Aquesta és la qüestió més important.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, molt breu, per agrair-li la seva intervenció, al Sr.
Spadaro, sobretot la primera part de la seva penúltima
intervenció. Vostè quan parlava de fiscalitat i inversió en
temps de crisi o de bonança ha fet una intervenció de
reminiscències clarament keynesianes...

EL SR. SPADARO I GIARDINA:

Absolutamente. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Per això permeti’m que acabi citant, que acabi amb una cita
de Keynes, que crec que hi ve bé. Keynes va dir: “no sé què,
quina cosa farà a una persona ser més conservadora o no saber
res del passat o no saber res del present”.

Avui s’ha demostrat una vegada més que el Sr. Camps és
molt i molt conservador.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. 

Una vegada acabat el debat volem agrair, com ja li vàrem
agrair a la Sra. Fresnillos la seva presència, la presència del Sr.
Amedeo Spadaro en aquesta comissió.

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