
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ NO PERMANENT SOBRE L'AUDITORIA DEL

DEUTE DE LES ILLES BALEARS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2018 Núm. 7

 

Presidència
de l'Honorable. Sr. Aitor Morrás i Alzugaray

Sessió celebrada dia 26 d'octubre de 2018 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Compareixença del Sr. José Luis Gil i  Martín i del Sr. José Vicente Marí i  Bossó, 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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

 



80 CNP Auditoria del deute de les Illes Balears / Núm. 7 / 26 d'octubre de 2018 

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí, Carlos Saura substitueix Laura Camargo.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

Compareixença del Sr. José Luis Gil i  Martín i del Sr.
José Vicente Marí i  Bossó, 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.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença del Sr. José Luis Gil i Martín i del Sr. José
Vicente Marí i Bossó, prevista en el Pla de treball aprovat per
la mateixa comissió, per tal que exposin la seva visió i
opinions 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 dos compareixents.

Té la paraula el Sr. José Luis Gil i Martín per un temps
total de quinze minuts.

EL SR. GIL I MARTÍN:

Bon dia, Sr. President, senyores i  senyors diputats. Per
començar la meva exposició intentaré emmarcar quin és el
funcionament de l’endeutament en general, a l’Estat, a totes
les comunitats autònomes, i en concret a la nostra comunitat.

L’endeutament el gestionam no com una operació,
operació vinculada a un projecte o inversió concreta, sinó com
una cartera. Cada exercici ens endeutam per les quanties que
s’han d’amortitzar segons el calendari de cada operació, més
o menys el dèficit o el superàvit previst al pressupost, en línia
amb els objectius d’estabilitat pressupostària. Els criteris o
principis que seguim per gestionar aquesta cartera són, en
primer lloc, la diversificació d’instruments, és a dir, no seria
bo per a la comunitat autònoma que tot l’endeutament el
tenguéssim formalitzat només amb entitats financeres i amb
préstecs en relacions bilaterals; també convé cercar
finançament en els mercats, com es diu, amb una emissió de
bons, i aconseguir el finançament directament a través
d’inversors nacionals o internacionals.

Actualment la situació és que, com que des de l’any 2011
estam amb mecanismes amb l’Estat, la concentració, diguem,
amb qui ens estam finançant és molt alta, perquè
aproximadament el 74% de la nostra cartera està coberta per
mecanismes de l’Estat, és a dir, que el nostre principal

creditor és l’Estat. Aproximadament un 7% el tenim en bons,
evidentment emesos abans dels mecanismes, i un 19% en
altres operacions, que també vénen d’abans dels mecanismes.

Un altre  criteri o principi que utilitzam per gestionar
aquesta cartera és la diversificació del tipus d’interès, és a dir,
no interessa tenir-ho tot a tipus fix o tot a tipus variable,
perquè si ho tens tot a tipus fix no et beneficies de les
reduccions de tipus d’interès, de l’Euribor, i per altra banda si
el tens tot a variable t’arrisques que amb una apujada de tipus
et faci bastant de mal al pressupost de la comunitat autònoma.
Intentam tenir una proporció estable, que vagi entre el 60-40
fix variable, o un 40-60, depèn de les circumstàncies del
mercat. En l’actualitat el 90% de la nostra cartera està a tipus
fix; per què?, perquè tots els mecanismes amb l’Estat són
operacions de préstec a tipus fix. També és vera que no és
gaire preocupant perquè està a tipus fix amb un tipus barat,
tampoc no és perjudicial per a la comunitat autònoma, però,
bé, perquè sapiguem que en els dos criteris que utilitzam,
diversificació d’instruments i diversificació de tipus d’interès,
actualment estam en una situació  d’una certa, diguem...,
situació no adequadament gestionada, però sí com a
conseqüència d’estar en els mecanismes, d’acord?

I finalment un altre criteri o principi que utilitzam per
gestionar aquesta cartera d’endeutament és gestionar els
venciments, és a dir, intentar en les diferents operacions que
no tot caigui dins un mateix exercici per evitar una
concentració de venciments que ens pot provocar en aquell
exercici una dificultat per obtenir aquest finançament.

Aquesta gestió de la cartera la volem recuperar per no
concentrar-los en un mateix període, i aquesta gestió la volem
recuperar amb la desvinculació gradual dels mecanismes de
l’Estat. Dins l’any 2018 s’ha obert la possibilitat que les
comunitats autònomes puguem fer una petició de
desvinculació gradual dels mecanismes presentant un pla
plurianual d’endeutament, que això és el que hem fet; la
intenció, des de l’any 2019 endavant, és no utilitzar els
mecanismes al cent per cent sinó una part ja començar a
recórrer als mercats. Recentment sabeu que a Andalusia
després de molts anys ha sortit una emissió de bons, una
emissió pública que ha tengut bastant d’èxit, i amb això el que
pretenem és recuperar aquesta gestió de cartera amb la qual
podem decidir on volem que ens caiguin els venciments, que
és on tenim més espai, i a quin tipus volem fer-ho, si fix o
variables, i diversificam, diguem, els instruments.

En aquest sentit el sentit comú diu que s’hauria de reduir
el deute en temps de bonança per així poder-hi recórrer en
moments de crisi; d’aquesta manera els ingressos totals de la
comunitat autònoma tendrien una major estabilitat, i no
s’haurien de retallar de forma tan extrema les despeses
relacionades amb el benestar dels ciutadans. La realitat de la
nostra comunitat no ha anat per aquest camí fins l’actual
legislatura, que és la primera vegada que es redueix
l’endeutament no només en termes relatius al PIB sinó també
en termes absoluts.
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La veritat és que no sé com podríem determinar si
l’endeutament és legítim o no; tal vegada seria millor parlar de
si les polítiques desenvolupades pels diferents equips de
govern ho són. No podem vincular endeutament a inversions
o a despeses concretes, a excepció de qualque operació feta
a diferents empreses públiques, que en aquest cas sí es podria
identificar en certa manera..., per exemple, Consorci del
Velòdrom, que sempre hem parlat del Palma Arena, bé, es
podria vincular una operació concreta d’endeutament amb el
projecte  que s’ha fet, però en el conjunt de la comunitat
autònoma això no és possible. Però no tota la inversió s’ha fet
amb endeutament, per tant si el projecte és il·legítim, idò
independentment que s’hagi finançat amb deute o amb altres
partides del pressupost públic.

Si miram per legislatures i segons dades del Banc
d’Espanya, l’endeutament del període 2003-2007 va passar de
858 milions d’euros -això són dades del Banc d’Espanya- a
1.798, és a dir, un increment d’un 110%, que implica en
termes absoluts 940 milions d’euros d’increment. En el
període 2007-2011 ha passat de 1.798 a 4.774, un increment
d’un 165%, que són 2.976 milions d’euros. En el darrer
període complet 2011-2015 ha passat de 4.774 a 8.330, un
75% d’increment, 3.556 milions d’increment en termes
absoluts. Dic l’import en termes absoluts perquè els
percentatges moltes vegades, així com va incrementant el
deute, els percentatges no representen el volum global del que
realment incrementa el deute, perquè sempre és en termes
relatius a l’exercici o al període anterior. De moment al
període 2015-2018, fins a la previsió de tancament d’enguany,
hauríem passat de 8.330 milions a una previsió de tancament
de 8.620, un 35% d’increment, que serien 290 milions
d’euros. Són increments en tots els casos molt elevats, la qual
cosa ens situa com la quarta comunitat autònoma més
endeutada en termes de deute PIB. L’objectiu de tancament
per a l’any 2018 estaria situat en el 27,6%.

També amb la intenció de ponderar el problema que les
comunitats autònomes poden tenir amb la sostenibilitat del
seu endeutament, s’ha d’indicar que la ràtio del deute PIB del
conjunt de les administracions actualment és del 98,1%, de la
qual un 2,5% correspon a entitats locals, un 24,7 a comunitats
autònomes, i un 70,9 a l’Estat. La situació no és la millor per
a les comunitats autònomes, però en cap cas no podem posar
en dubte la sostenibilitat dels comptes públics autonòmics.

Una vegada passat el període 2007-2015, on més ha
impactat la crisi i, per tant, més ha incrementat el deute, hem
de retornar a una senda de reducció, com ja deia abans, que
l’hem iniciada el 2018. 

Qued a la vostra disposició per a qualsevol dubte que
puguin tenir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gil. 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, senyores i senyors diputats.
Benvingut, Sr. Gil, a aquesta comissió del deute, una comissió
que vostè supòs que ja sabrà que és una comissió que nosaltres
vam votar en contra de la seva pròpia existència, i entenem que
és una pèrdua de temps. Per tant em sap greu que vostè avui
hagi vingut aquí, a aquesta comissió, a perdre el temps.

En qualsevol cas vostè ha dit algunes qüestions que ens
semblen molt rellevants i que justifiquen el fet que nosaltres
estiguem en contra d’aquesta comissió. Una qüestió que vostè
ha dit és que pràcticament impossible vincular un préstec
concret a un projecte concret, i aquí s’ha parlat de fer una
auditoria ciutadana del deute precisament perquè entenien que
determinats préstecs que estaven vinculats a determinats
projectes, s i açò podien ser justificats o no podien ser
justificats. Per tant, aquesta primera premissa cau de per si
amb la seva argumentació que vostè ens fa avui aquí.

Però és que és més, un possible objectiu d’aquesta
comissió és fer una auditoria ciutadana del deute que, ja dic,
duim vuit mesos de comissió i encara no sabem prou bé què
és açò, eh!, es pot imaginar el grau d’estupefacció que tenim
alguns sobre la pròpia existència, ja dic, d’aquesta comissió.
Per tant, aquesta auditoria ciutadana del deute seria
l’encarregada de dictaminar si un deute és il·legítim i si un
deute no és il·legítim, i si el deute és il·legítim pagar-lo o no
pagar-lo. Li vaig fer una pregunta al Sr. Spadaro, que va venir
la setmana passada aquí, a veure si un deute il·legítim s’havia
de pagar o no i, bé, la contestació va ser sorprenent, és a dir,
depenia del dia, hi havia dies que sí s’ha de pagar i dies que
s’aixecava, avui no hem de pagar. M’agradaria saber quina és
la seva opinió, si hi ha deute il·legítim o si és possible que
existeixi deute il· legítim i si aquest existeix si s’hauria de
pagar o no s’hauria de pagar.

Una altra pregunta que també m’agradaria fer-li, vostè creu
que és necessària una auditoria ciutadana del deute? Perquè jo
també ho dit diverses vegades, és a dir, el deute actual està
auditat per la Sindicatura de Comptes, està analitzat per la
Intervenció General de la comunitat autònoma; entenem que
són organismes independents i prou solvents per saber si el
deute és correcte o no és correcte; la pròpia Conselleria
d’Hisenda duu un seguiment del deute, per tant, vostè creu que
és necessari fer una auditoria externa del deute? Sobretot
tenint en compte que aquell que va encomanar una auditoria
ciutadana del deute a l’Ajuntament de Madrid està imputat per
malversació de cabals públics precisament per haver
contractat una empresa per fer aquesta auditoria ciutadana del
deute, perquè els serveis jurídics de l’Ajuntament de Madrid
entenien que el deute ja estava perfectament auditat i analitzat
i, per tant, era superflu fer una altra auditoria sobre una cosa
que ja estava auditada, per tant, era un malbaratament de cabals
públics.
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Una altra qüestió que també m’agradaria demanar-li, i
també li vaig fer la mateixa pregunta al Sr. Spadaro, vostè va
ser director general del Tresor en el període 2007-2011, a
finals del 2010-2011, fins i tot en el 2011 no es van poder
aprovar pressuposts, el Govern Antich, d’aquell moment, va
voler pujar imposts, i de fet no ho va poder aconseguir,
precisament perquè Unió Mallorquina en aquell moment s’hi
va oposar, i per açò va haver-hi eleccions, etc., i reduir
despesa; vostè creu que en moments de crisis açò és una bona
recepta: reduir despesa i augmentar imposts, o creu, com el
Sr. Spadaro, que el que hem de fer és augmentar despesa i
reduir imposts? Perquè vostè supòs que devia sofrir la situació
de crisi que hi va haver en aquell moment, una situació de crisi
que a vostè en concret li va generar més de 1.600 milions
d’euros en factures sense poder pagar; vostès per poder pagar
van haver de fer el que es deia els bonos patrióticos de 300
milions d’euros per poder tenir finançament, és que vostès
anaven al banc i no tenien finançament. 

És a dir, per tant, pensar en augmentar despesa i disminuir
imposts en una situació on és impossible acudir a les entitats
financeres em sembla un disbarat de primera magnitud.
M’agradaria saber la seva opinió, si realment vostè creu que en
aquell moment concret s’havien de pujar imposts i disminuir
despesa o fer tot el contrari. 

Una qüestió que també...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... -i vaig acabant-, una qüestió que també m’agradaria
remarcar, vostè  deia que de l’any 2007 a 2011 el deute va
passar de 1.798 milions a 4 .794 milions, un 165%
d’increment, però, és clar, açò són dades del Banc d’Espanya,
aquí no s’inclou el deute comercial, és clar, el deute
comercial en aquells moments eren aproximadament 1.600
milions d’euros els quals s’haurien de sumar als 4.794 milions
i, per tant, l’increment de 2011-2015 seria menor perquè, és
clar, hem de pensar que aquests 1.600 milions d’euros de -i
vaig acabant, Sr. President- de deute comercial es va haver de
bancaritzar, es varen fer tres mecanismes extraordinaris de
pagament a proveïdors per convertir aquell deute comercial en
deute bancari. Per tant, aquests números efectivament són del
Banc d’Espanya, però en certa manera no són prou correctes.

I ja acabaré. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. José Luis Gil
i José Vicente Marí Bossó després li donaré la benvinguda a
vostè també. 

Bé, nosaltres tenim molt clar que l’encàrrec de transmetre
a l’Oficina Anticorrupció les orientacions i els objectius
d’aquesta comissió de l’auditoria del deute és essencial per
poder avançar en aquesta investigació, perquè no només és una
auditoria del deute sinó també una auditoria que suposarà a les
conclusions com encaminar la política cap a una avaluació de
les polítiques públiques perquè els errors del passat no es
tornin escometre, cosa que jo crec que hauria d’interessar
també al Partit Popular si pensa governar en algun moment a
aquesta comunitat autònoma, nosaltres esperam que no ho
facin, però crec que seria bo esmenar els errors del passat,
perquè això és responsabilitat dels actuals càrrecs del Partit
Popular en aquesta comunitat autònoma, com també seria
responsabilitat d’aquests càrrecs tornar els 153.000 euros de
finançament il·legal, que ja s’ha dit que s’han de tornar, però
que els actuals càrrecs continuen sense esmenar els errors del
passat.

Per tant, pensam, Sr. Gil, que és essencial aquesta
comissió de l’auditoria del deute perquè s’ha reconegut
mitjançant molta literatura acadèmica que hi ha un cercle
viciós de l’endeutament, que la necessitat de pagar deute
deprimeix l’economia i en aquest sentit anaven les paraules
del Sr. Spadaro: la contenció de la despesa no suposa un
estalvi sinó que pot augmentar un impuls cap a la demanda
agregada que es pugui produir, és el cas de la inversió en
sanitat i en polítiques públiques, en educació, en I+D,
polítiques que suposen un retorn també cap a la ciutadania i
que suposa després haver de disposar de més doblers públics,
és a dir, hi ha un retorn d’aquesta inversió.

En aquest sentit, li volia demanar, Sr. Gil, s i  vostè  està
d’acord amb aquesta contenció de la despesa o si creu que en
determinats casos augmentar la despesa produiria un retorn.

També sobre si l’afirmació de pagar el deute deprimeix
l’economia, si està d’acord amb aquesta afirmació.

Després li volia demanar també pel tema del FLA, que
sabem que és una línia de crèdit amb baixos interessos que
l’Estat central va crear perquè les autonomies poguessin
retornar préstecs a la banca privada, nosaltres pensam que això
és una constatació d’aquest cercle viciós del deute al qual he
fet referència.

Pensam que si era possible finançar-se més
econòmicament volem saber per què no es varen emprar els
doblers en la recuperació social i econòmica. 

En aquest sentit, també li  volia demanar per aquests
mecanismes perversos que feia signar l’Estat a les comunitats
autònomes en el tema del FLA, per exemple condicionar
l’acceptació de diverses clàusules, com el cas que va ser prou
sonat del requeriment de signar un conveni amb
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Farmaindustria, per desincentivar la despesa farmacèutica en
medicaments genèrics. Nosaltres pensam que això és un
transvasament de doblers públics a empreses privades amb uns
interessos molt determinats i pensam que no es poden posar
condicions d’aquesta mena perquè no beneficien directament
la ciutadania, sinó a negocis privats. I en aquest cas sí que
consideram que aquestes polítiques són il·legítimes perquè,
nosaltres ho hem dit moltes vegades, il·legítim és quan la teva
intenció en la contenció de la despesa o  en la signatura de
convenis no és beneficiar la ciutadania, no és millorar els
serveis públics sinó beneficiar entitats privades i en darrera
instància una minoria privilegiada, que veu com aquest
transvasament de doblers públics se’n va cap a mans privades.

També, Sr. Gil, li volia demanar sobre la política del Banc
Central Europeu. Vostè sap que en els anys més durs de la
crisi el Banc Central Europeu feia préstecs a bancs privats a un
interès molt baix i que després aquests bancs privats deixaven
els doblers a les administracions a un interès més alt. Volia
saber la seva opinió sobre aquest tema, que per a nosaltres és
fonamental i és la base d’aquest cercle viciós d’endeutament
que pateix la nostra comunitat autònoma i també el nostre
país.

Tinc més preguntes i observacions, en tot cas esperaré les
respostes per seguir endavant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. 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.

Sí gràcies, Sr. President. Bé, agrair la intervenció del Sr.
José Luis Gil, director general de Tresoreria i la presència en
aquesta comissió. Un parell de reflexions i un parell de
preguntes.

Ja que ha sortit el tema de les polítiques econòmiques que
s’han de dur a terme i va sortir de fet ja a les compareixences
de la setmana passada, jo reiteraré, perquè quedi constància,
a més, la posició de MÉS per Mallorca en aquest sentit, si a un
moment, a un context de crisi econòmica baixam la despesa
social, això és educació, salut, serveis socials, etc., qui acaba
patint són els més desfavorits? I per altra banda, també si les
retallades poden acabar afectant el teixit econòmic, és a dir,
autònoms, empreses petites, etc., que això és el que va passar,
aquestes determinades retallades, algunes imposades per
Europa, altres imposades per l’Estat, altres fetes per les
comunitats autònomes, varen afectar tot aquest te ixit. Si, a
més, a aquesta situació hi afegim un increment d’imposts,
evidentment ja acabam de tenir la tempesta perfecta per
destrossar tot el teixit de l’economia domèstica, per una
banda, i sobretot de les petites i mitjanes empreses que són
les que més difícil ho tenen en ocasions per aguantar.

Dit això, evidentment en qualsevol cas i en qualsevol
moment de bonança econòmica, o de crisi econòmica,

evidentment s’ha de gastar amb seny, s’ha de gastar amb sentit
comú, no s’han de malbaratar els doblers públics, que d’això
parlam precisament en aquesta comissió, perquè la qüestió no
és gastar molt o gastar poc, sinó en què gastam, hi ha
determinades necessitats de les quals nosaltres pensam que no
s’ha de retallar, primer, perquè afecten els més febles, i segon,
perquè poden fer malbé el teixit econòmic i domèstic de les
economies familiars. Dit això, en tot cas, el Sr. Gil, ja donarà
la seva opinió, perquè l’han interpel·lat altres diputats.

Quant al tema de l’endeutament, jo voldria incidir en dues
qüestions: per una banda, estic convençut evidentment que la
crisi econòmica i, a més, basta veure les dades i els
endeutaments que ha donat el Sr. José Luís, ha tengut molt a
veure evidentment amb les necessitats d’endeutament; però
també un tema que nosaltres, des del meu grup, consideram
també fonamental, que és el mal finançament de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. De fet, si miram les comunitats
autònomes més mal finançades per l’Estat espanyol, veurem
que coincideix que són les que estan més endeutades, és el
que li passa al País València, em remet al que passa a
Catalunya, em remet al que passa a les Illes Balears, les més
mal finançades les que més s’han d’endeutar, això al marge de
la crisi econòmica que evidentment afecta a totes per igual,
tant si és tan ben finançats com si estan mal finançades, en el
nostre cas, a més, hi ha aquest afegit.

I per tant, evidentment i això és un altre debat, la necessitat
de canviar el sistema de finançament i tornam anar al mateix,
hem de recórrer bona part de les vegades a endeutament
precisament perquè els recursos que generam no queden aquí,
si els recursos que generam quedassin aquí, evidentment ja no
dic si tenguéssim un sistema com el concert econòmic, com
el basc, evidentment aquesta situació d’endeutament tan
complicat, no vol dir que el País Basc no s’hagi d’endeutar,
però evidentment si miram les xifres d’endeutament ho
veurem clarament, canviaria molt. I això em du a la pregunta
que li vull fer en relació amb la condonació, la condonació
d’aquest deute, ja no parl del deute que hagi fet la comunitat
autònoma en determinades inversions, que s’hagi hagut
d’endeutar, sinó de la condonació del deute amb l’Estat,
perquè hem hagut de recórrer al FLA moltes vegades,
precisament per no disposar de recursos propis. Si hi veu
possibilitats també evidentment, difícil, però si hi veu
possibilitats i la motivació.

I amb això acabaria la meva intervenció. I en tot cas en el
següent torn ja insistirem en altres temes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Montse Seijas, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias por estar en esta comisión
Sr. Gil Martín. No tengo ninguna pregunta concreta para usted,
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pero sí me gustaría hacer una serie de comentarios de las
intervenciones anteriores.

Sr. Camps, para mí usted está entrando en una confusión de
categorías, porque la deuda cuando decimos que es ilegítima,
lo decimos políticamente, y las responsabilidades serán
políticas, en ningún caso nadie está aquí hablando de que no se
va a pagar la deuda. Y creo que se confunde la idea también de
deuda ilegítima..., que confunde también la idea de deuda
ilegítima en términos políticos con el hecho económico de
que la comunidad no quiera responsabilizarse de sus deudas.
Para eso de no responsabilidad en las deudas ya tenemos a
Matas y a Rato, por ejemplo, que no devuelven lo robado.

Por ello, Sr. Gil Martín, me ha agradado cuando en el
inicio de su intervención ha señalado que en todo caso lo
ilegítimo son las políticas hechas, que generan la deuda, en
eso totalmente de acuerdo. Es un buen entendimiento de lo
que se ha de esclarecer a la ciudadanía realmente.

Nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair al Sr. Gil que
sigui aquí. Jo crec que l’exposició que ha fet ha estat una
exposició molt clara, molt específica de la situació en què es
troba aquest deute i el que està clar és que si augmentem
deute, després d’una manera o altra l’hem d’anar pagant, quan
és la discussió.

Jo crec que ja s’ha dit aquí, si és en el moment de crisi
quan s’ha de reduir despesa o reduir deute en el moment de
crisi, en el moment de crisi quan les famílies necessiten ajuda,
tal vegada cal augmentar la despesa abans de reduir el deute.

Jo crec que aquí el que haurem de tractar, i és en el que jo
volia incidir, és la relació entre el deute i les polítiques que
s’han aplicat. És a dir, quan vostè ha parlat que és prou difícil
desvincular un deute concret d’una política concreta, si venim
aquí a analitzar precisament si és il·legítim o no és il·legítim,
si hi ha algun element econòmic que determini la il·legitimitat
d’aquesta política. No sé si ho he explicat, és a dir , hi ha
elements de costs de determinades polítiques que puguin fer
il·legitimes aquestes polítiques? Això és el que li volia
demanar.

I després també li volia demanar, però jo crec que ja li ho
han demanat, és la relació d’aquest deute, sobretot el deute
amb l’Estat, en relació al finançament de l’Estat i sobretot en
la dotació de determinades competències. És a dir, si el deute
que tenim aquí ara és conseqüència de l’infrafinançament del
traspàs de determinades competències que es van donar a un
moment determinat i que aquí duem a terme i ara hem de

seguir finançant-les, malgrat la manca d’ingressos per part de
l’Estat.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Per contestar intervé el Sr. Gil i
Martín, per un temps aproximat de cinc minuts.

EL SR. GIL I MARTÍN:

Intentaré contestar totes les preguntes que han fet, algunes
són comunes. I el primer de tot i coincidesc amb els diferents
plantejaments, si consider que el deute és legítim o no és
legítim, si s’ha de pagar o no s’ha de pagar. Jo crec que no hi
ha cap dubte que el deute no és il·legítim, en el sentit que el
deute està previst en el pressupost, està aprovat per la cambra,
està auditat, està revisat, està controlat per la Sindicatura de
Comptes, amb la qual cosa el plantejament, que la diputada
Seijas ha comentat, que no es planteja pagar o no pagar, però
bé, com que la pregunta del Partit Popular era aquesta la
resposta evidentment és: evidentment tot e l que s’ha
formalitzat dels compromisos que tenim amb els bancs i amb
qui sigui els hem de complir, d’acord?

Després, una altra qüestió que també s’ha plantejat com a
una pregunta comú és si jo consider que aquesta comissió té
sentit o no té sentit. Bé, jo no entr a valorar si aquesta
comissió..., no pos en dubte que aquesta comissió sigui
necessària, amb el que sí no estic d’acord és amb el nom que
se li ha posat, perquè és una comissió d’Auditoria del Deute,
jo crec que en aquesta comunitat no hi ha res que no estigui
més auditat que el deute. En tot cas, insistesc, si podem
identificar quines són les polítiques en concret que
consideram que tenen visos d’il·legitimitat o qualsevol cosa,
doncs, es pot crear una comissió per analitzar, com s’ha fet ja
en alguns casos, per analitzar aquells projectes o aquella
despesa o  aquella inversió en concret i citar, diguem, les
persones vinculades amb les decisions d’aquesta despesa
inversió projecte, no?

Després, quant a les xifres del Banc d’Espanya,
efectivament, sempre hi ha un decalatge de la part de deute
comercial, justament el 2011 era la situació més crítica i de
fet per mor d’això es varen posar en marxa els mecanismes de
l’Estat, perquè jo crec que no hem d’oblidar que es va produir
aquella tempesta perfecta en la qual dius: bé, estam en una
situació de crisi econòmica, que dius, bé, en circumstàncies
normals l’administració té l’obligació de quan el sector privat
no acaba d’arrencar, doncs, té un efecte de contrapès, amb la
qual cosa sí que té un cert sentit en moments de crisi
incrementar la despesa; però, per altra banda, és clar, per fer
això has d’haver fet les feines abans de deixar crèdit suficient
com per recórrer a l’endeutament en moments de crisi. Jo ho
he comentat a la meva exposició, a moments de bonança hem
de fer un poc per tirar el deute per avall i en el cas de crisi
recórrer a aquest recurs. Què és el que passa? He dit la
tempesta perfecte, perquè es va produir no només una crisi
econòmica sinó una crisi global en el sector financer, per la
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qual cosa el recurs al finançament no era viable, no només per
a la nostra comunitat autònoma, sinó per a totes les
comunitats autònomes i totes les administracions públiques i
per a bona part del sector privat.

És clar, hem de fer una crítica als mecanismes, també un
poc contestant a una altra pregunta, independentment que ens
posassin més condicionants o menys, si el de Farmaindustria
era un condicionant adequat o no? Bé, això al final sempre
passa el mateix, qui aporta una solució a la situació crítica del
conjunt de l’Estat és l’Estat que aconsegueix aquest
finançament en el mercats, i les comunitats autònomes no el
podien aconseguir, perquè, de fet, en el 2011 vàrem haver de
recórrer a finançament, parlàvem dels bons patriòtics, perquè
ni els inversors ni les entitats financeres ens prestaven
doblers. Per tant, no puc posar en dubte o criticar els
mecanismes si ara hi ha motius per anar sortint, perquè ja les
circumstàncies han canviat, però no puc criticar aquest
sistema perquè ens va donar oxigen a totes les comunitats
autònomes.

Després, bé, sí, un poc repetint, Biel Barceló  també ha
comentat si en situació de crisi consideram que la despesa
social ha d’augmentar o s’ha de reduir; bé, jo crec que en certa
manera quan entram en una situació crítica si l’administració
també es fa enrera estam retroalimentant la mateixa, això és
un principi que tots podem compartir, el que passa és que
després mantenir una situació de despesa quan no
t’acompanyen els ingressos i el recurs de l’endeutament és
limitat, doncs..., bé, i no només que és limitat, sinó que
evidentment hem de complir una sèrie de normes que l’Estat
té compromisos amb Europa, de convergència cap a l’equilibri
pressupostari i, és clar, quan es produeixen aquestes
circumstàncies és molt complicat encaixar, diguem, aquestes
tres potes; incrementes els imposts o els rebaixes?
Incrementes despesa social o la mantens o la rebaixes? En
funció d’aquests dos has de jugar al deute, però si el deute ja
és una variable que no controles doncs la situació ja és crítica,
no?

Crec que en general la situació de crisi aquesta l’hem
passada, l’hem passada com l’hem pogut, ens ha deixat en una
situació de volum d’endeutament elevat, ja ho he comentat a
la presentació, però entenc que és un nivell sostenible en el
sentit que si ho compares amb el volum d’endeutament que té
l’Estat dius, bé, si posam en dubte un 25% del PIB de deute de
les comunitats autònomes i un 71% de l’Estat, si dubtam de
les comunitats autònomes, de l’Estat no sé què hauríem de
pensar.

Finalment, el tema de vinculació entre deute i sistema de
finançament, condonació del deute. Bé, des de la comunitat
autònoma, des del Govern actual s’ha fet un estudi, s’ha fet un
plantejament a l’Estat que es calculava que aproximadament al
voltant de 5.000 milions d’euros del nostre endeutament és
com a conseqüència d’un sistema de finançament per sota de
la mitjana. És clar, si nosaltres amb un volum de deute de
8.500 milions d’euros li llevàssim 5.000 milions, be,
evidentment les coses canviarien radicalment, sobretot per
pensar i dir, bé, a qualque moment ens podem plantejar

retornar aquest deute i no fer una càrrega diguem a les
generacions futures? Bé, si de 8.500 li llev 5.000 et quedarien
3.500 i dius, bé, en vint anys amb una reducció com la que
farem enguany, del voltant de 180 milions, en vint anys
estaríem a zero. Però, és clar, en vint anys passaran moltes
coses, afortunadament, passaran moltes coses que ens
obligaran a pujar i a baixar aquestes previsions, però bé, també
ens situaríem en un volum de deute que entenem tots que seria
molt més sostenible i una motxilla més acceptable per aquesta
comunitat autònoma, i més justa evidentment.

Segur que m’he deixat qualque cosa, però bé, en tot cas ho
repàs. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gil i Martín. Finalment intervenen els grups
parlamentaris per tal de tancar el debat, per un temps de dos
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS.

Moltes gràcies, Sr. President. Jo vull posar en valor
algunes qüestions que vostè ha plantejat. Deia que no hi ha
deute il·legítim, que és una bona afirmació, per tant,
compartim aquesta afirmació, no hi ha deute il·legítim;
qualsevol deute s’ha de pagar perquè hi ha uns compromisos
de pagament, la qual cosa..., només aquesta frase, des del
nostre punt de vista, ja desmunta la pròpia existència d’aquesta
comissió i desmunta el discurs de Podemos de sempre,
perquè la Sra. Seijas s’espanta..., ningú no ha dit mai de no
pagar, tot açò era el discurs inicial de Podemos, de no pagar
el deute. Escolti, i  aquesta comissió està enfocada a açò, a
determinar quin és el deute il·legítim per a després dir, aquest
no el pagam. 

Una altra afirmació que vostè ha fet, que també m’ha
agradat molt, és: “no hi ha res que no estigui més auditat que
el deute”, és una altra afirmació que confirma la irrellevància
d’aquesta comissió, que aquesta comissió no té sentit, que és
ridícula o és ridícul que ens facin venir aquí cada divendres a
parlar de la qüestió del deute quan, efectivament, està auditat,
està analitzat per la Sindicatura, per la mateixa conselleria, per
la Intervenció General de la comunitat..., és una qüestió que és
una evidència, però en qualsevol cas aquí hi ha Podemos,
evidentment aquesta comissió és per obra i gràcia de
Podemos, una desesperació de Podemos per poder fer aquesta
comissió, doncs nosaltres venim aquí a fer aquest paperot,
aquest circ, però en fi.

Una altra qüestió que vostè també diu és que el FLA i els
mecanismes extraordinaris de pagament a proveïdors eren
necessaris, en aquell moment eren imprescindibles, si no hi
havia açò entràvem en fallida. Per tant, també, en certa manera,
desmunta el discurs de la consellera, de la consellera Cladera,
que sembla que el FLA és una cosa diabòlica...

EL SR. GIL I MARTÍN:

Ara, ara, en el seu moment és de respecte...
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

..., és clar, no, no, no, però el FLA en el moment que es fa o es
feia allò o les comunitats autònomes feien fallida. És clar que
ara, si és possible, ens n’hem de desvincular, a mi em sembla
molt bé, sempre i quan les condicions bancàries siguin millors
que les condicions del FLA no hi ha cap problema. O sigui,
l’adequat és aconseguir el finançament amb les millors
condicions, sigui a nivell privat sigui a nivell públic. Si fins ara
només es podia acollir...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... al sistema públic, doncs, s’anava al públic, que tampoc no
era obligatori anar al FLA, no hi havia cap més remei, però no
era obligatori, si podies aconseguir finançament a través dels
bancs, tot i que les condicions eren pitjors, doncs, paciència. 

En qualsevol cas, ja dic, em qued amb aquestes qüestions
que vostè ha plantejat i, per tant, amb plena concordança amb
el que nosaltres pensam.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per un
temps de dos minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, escoltant el Partit
Popular sembla que a aquesta comunitat autònoma no hi ha
hagut corrupció, no hi ha hagut una despesa supèrflua en
determinades obres i sembla que a aquesta comunitat
autònoma no tenim un problema d’endeutament, perquè si
tenim un problema de finançament, efectivament, i no tenim
els doblers necessaris per fer política a la nostra comunitat
autònoma també evidentment tenim un problema
d’endeutament; una altra cosa és que l’Estat tengui un
problema greu d’endeutament malgrat les polítiques
antisocials i de retallades que va posar en marxa el Sr.
Montoro. 

Sobre el FLA diabòlic, el FLA és una mala opció tal com
està plantejada en el moment que supedites l’accés a aquests
doblers amb convenis amb farmacèutiques o amb altres tipus
d’acords que crec que no són beneficiosos per a la ciutadania,
perquè, en què beneficia la ciutadania, per exemple, que el
Banc Central deixi amb un tipus d’interès determinat i que els
bancs deixin aquests doblers a les administracions públiques?;
en què beneficia la ciutadania privatitzar els beneficis i
socialitzar les pèrdues?, quan hi ha exemples molt clars que
fan veure que l’augment de la despesa pot fer incidir en un
cercle virtuós i no en un cercle viciós com l’actual, perquè el

que han demostrat les retallades consagrades a l’article 135 és
que es provocava un sofriment de la majoria social per
beneficiar una minoria molt determinada.

I el que els fa mal d’aquesta comissió és que és un
qüestionament d’un dogma, d’un dogma del Partit Popular, un
dogma neoliberal segons el qual les elits s’han de veure
beneficiades perquè hi hagi qualque cosa, malgrat que sigui
molt petita, per a la majoria social.

Nosaltres ho hem dit des del principi, i estam cansats
d’escoltar que això és un circ; ho hem dit des del principi:
volem que hi hagi una avaluació de les polítiques públiques per
no repetir els errors que s’han comès en el futur, per establir
marcs d’utilitat pública en la despesa, perquè les decisions
polítiques afecten moltíssima gent, i la gent es mereix que hi
hagi mecanismes d’avaluació d’aquestes polítiques.

I després, en darrera instància i molt important, és el
control ciutadà i la transparència, perquè la gent es mereix ser
governada per gent que no té res a ocultar, i és simptomàtic
que constantment desacreditin l’existència d’aquesta comissió
d’auditoria del deute sabent el que ha passat en aquesta
comunitat autònoma, que és la percepció que la política era la
de construir obres innecessàries, la d’invertir en determinades
qüestions que no beneficiaven la majoria de la gent.

Per tant nosaltres seguirem amb aquesta comissió, venint,
fent preguntes, i intentant acabar amb els problemes que ha
patit la majoria de la ciutadania de les nostres illes, gràcies a
la falta d’avaluació de polítiques i gràcies a la manca de
transparència.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

I, per favor, Sr. Camps, deixi intervenir, que ja ha parlat
prou.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Diverses qüestions. Efectivament
crec que és important disposar de mecanismes públics i
d’instruments públics per a finançament; en un moment donat
efectivament, com que hi havia una crisi financera, no es podia
anar a aquests instruments. L’altre dia, per cert, el Sr. Camps
es va manifestar totalment en contra d’aquests instruments
públics bancaris, diguem, però en moments determinats sí que
s’ha demostrat que sí que serien necessaris. 
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Per altra banda, el tema del FLA. Bé, jo sí que defens la
perversió del FLA, i la defens perquè vàrem haver de recórrer
al FLA, evidentment, perquè no hi havia finançament extern,
però sobretot perquè no teníem els recursos aquí que estàvem
generant, perquè si haguéssim pogut disposar d’aquests
recursos, i en una situació de crisi encara molt més,
evidentment no haguéssim hagut de recórrer, o almanco en la
mateixa quantitat, al finançament. De fet el Sr. José Luís Gil
ha analitzar, o el Govern ha analitzat l’endeutament que podia
venir a conseqüència del mal finançament en 5.000 milions.
Crec que és una quantitat suficientment respectable com per
tenir-ho present i tenir-ho en compte.

I la perversió del sistema encara anava més enllà, perquè
resulta que qui estava més endeutat era l’Estat, no tant les
comunitats autònomes; l’Estat era el que estava provocant
major dèficit, l’Estat és el que està més endeutat. I, per altra
banda, quines són les despeses que tenen les comunitats
autònomes? Educació, salut i serveis socials; això és el 80%
i busques de la nostra despesa, educació, salut i serveis
socials. Per tant si hem de retallar o bé retallam sobre el 20,
sobre el 15, pot eficient, o bé evidentment havíem d’acabar
retallant aquí on no tocava, retroalimentant la crisi econòmica,
com bé ha explicat, efectivament, el Sr. José Luis Gil, i
aquesta per a mi era la gran perversió del sistema, que avui en
dia encara continua, encara es permet un major dèficit  a
l’Estat, ell mateix, amb les seves pròpies regles, que no per
exemple a les comunitats autònomes, i encara estam amb això,
perquè el PP encara segueix amb aquesta història i també
bloqueja qualsevol canvi que pugui anar en una altra línia.

Ja està. Jo crec que amb aquesta... és suficient.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Montse Seijas, per un temps de
dos minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Reitero la gratitud por su
presencia aquí en esta comisión para contestar a nuestras
preguntas, e insisto que la deuda es un hecho material
irrefutable . Lo que se pone aquí en tela de juicio son las
acciones políticas que la generan, porque, Sr. Camps, si a una
empresa privada los directivos la hunden tienen
responsabilidades, y aquí de lo que se trata no puede ser que
en las instituciones no haya ningún tipo de consecuencia
cuando hay un mal gestor, un gestor pésimo, y que está
haciendo políticas que no benefician a los ciudadanos, que es
para lo que tienen que ser las políticas.

Entonces otra cuestión a poner de relieve es el tema de
esta deuda con respecto a la situación o el contexto global, y
quisiera poner... me gustaría, si lo tiene a bien, Sr. Gil, que nos
comentase sobre la senda de reducción, qué proyección puede
tener ante el ciclo económico que parece que se abre ahora
tras las últimas valoraciones del FMI de la situación global. 

Creo que hay grupos políticos que lo que les molesta de
esta comisión es que se busque, en consecuencia, el análisis
de la deuda, que se busquen responsabilidades políticas, y
también me preocupa que haya grupos políticos más
interesados por pagar la deuda que por rescatar a la gente. Sr.
Camps, usted es una persona inteligente y sabe bien que
aquellas decisiones políticas tienen que depurar sus
responsabilidades más allá de perder unas elecciones; hay una
responsabilidad que va más allá. Entonces pienso que ese es el
tema. Y, bueno, en una comunidad autónoma donde hay dos
presidentes que están presos, Munar y Matas, pues creo que
aquí hay cuestiones que hay que analizar.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo no faré ús d’aquest torn.
Simplement vull agrair la presència del Sr. Gil aquí, i res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. La Sra. Seijas ha fet una pregunta al
compareixent. Si cap dels grups parlamentaris no té problema,
la contesta.

EL SR. GIL I MARTÍN:

Bé, simplement com a comentari general insistiré en la
meva expressió d’abans, que jo no pos en dubte aquesta
comissió, si s’han d’analitzar les polítiques duites a terme; el
que no m’agrada és el nom, insistesc. Vull dir, el deute com a
tal que és conseqüència de..., en part, però la comissió en si no
la pos en dubte. De qualsevol forma les polítiques que es
desenvolupen per part dels diferents governs, anualment quan
es discuteix el pressupost, s’estan discutint exactament..., van
destinades a aquestes qüestions. Bé, això és un comentari
particular i entenc que es poden constituir les comissions que
es vulguin per analitzar les qüestions concretes; ara, vull dir
que no estic d’acord amb el nom. Simplement és això.

Quant al tema de la senda de convergència, bé, la situació
actual és la que és, és a dir, a vegades ens espantam que el
deute segueix incrementant malgrat que la situació econòmica
vagi millorant i tal, però, bé, de moment encara el que ens
estam repartint és el dèficit, i quan deim si volem més dèficit
o menys, que l’Estat es queda més part del dèficit, jo no vull
dèficit, jo vull recursos, perquè el dèficit implica deute i
aquest deute al final l’haurem de pagar més tard o més prest,
amb la qual cosa aquesta senda de convergència cap a
l’equilibri crec que és necessària. Evidentment en temps de
crisi tal vegada la senda que es va aplicar va ser massa estricta
i va provocar una acceleració de la crisi, sobretot carregada
sobre sectors més... més afectables, no?

 



88 CNP Auditoria del deute de les Illes Balears / Núm. 7 / 26 d'octubre de 2018 

Bé, no puc dir res més respecte d’això. Tant de bo
estiguéssim repartint superàvits, perquè això implicaria que
estaríem reduint el deute; ja lluitaríem per tenir més superàvit,
perquè això implicaria que podríem reduir més el deute.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gil i Martí. Res més, volem agrair la seva
presència en aquesta comissió.

(Pausa)

A continuació intervé el Sr. José Vicente Marí i Bossó, per
un temps total de quinze minuts.

EL SR. MARÍ I BOSSÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Comparezco en esta comisión a su
requerimiento para tratar sobre la gestión del endeudamiento
de la comunidad autónoma en el período en el que tuve
responsabilidades de gobierno, en el período en el que fui
director general del Tesoro y Política Financiera, desde el 23
de junio de 2011, hasta el 2 de mayo de 2013; pero como
quiera que no desconozco que desde el 2 de mayo de 2013
hasta el 2 de julio de 2015 fui el conseller de Hisenda i
Pressuposts del Govern, pues evidentemente me extenderé
también sobre esa responsabilidad, sin perjuicio de que, como
tengo entendido, en su plan de trabajo tienen también previsto
convocar al director general del Tesoro y Política Financiera
de aquel momento, don Miquel Miralles, y él seguramente les
concretará algunas cuestiones.

Quisiera destacar al inicio, para que no se olvide, porque
a veces parece que nos olvidamos, que la deuda de una
administración pública es consecuencia directa del déficit en
que haya incurrido esta administración. Por tanto el origen de
toda deuda es un déficit; es la consecuencia de haber realizado
mayores gastos sobre los ingresos. El origen de toda deuda, y
lo explicaba bien el Sr. Gil en su anterior intervención, es los
gastos que se realizan, y ese déficit, mayores gastos sobre
ingresos, hay que financiarlo, salvo que lo que se proponga sea
el sobreseimiento en los pagos y dejar de pagar
indefinidamente. El problema, señorías, en mi opinión no es
que una administración pública tenga un nivel adecuado de
déficit; en mi opinión el problema es cuando se descontrola
el déficit público, y ese déficit público descontrolado se
mantiene durante un tiempo. 

Esto es lo que en mi opinión pasó en Baleares, con 900
millones de déficit público en 2008, 856 en 2009, 1.311 en
2010 y 1.313 en 2011. ¿Fruto de qué?, en mi opinión, fruto de
la insuficiencia del sistema de financiación autonómico -yo
como conseller defendí que el sistema de financiación de
2009 supuso un paso adelante para la comunidad autónoma de
las Islas Baleares, de hecho defendí que cada vez que se ha
modificado el sistema de financiación hemos dado un paso
adelante, y por lo tanto en 2009 también-; fruto de una
profundísima crisis  económica, profundísima crisis
internacional económica, una crisis  de deuda, una crisis de
sistema financiera; y fruto -y esa ya también es mi opinión- de

una equivocada respuesta a una crisis de endeudamiento por
parte de las políticas nacionales y de las políticas
autonómicas, en concreto en Baleares. Contestamos a una
crisis de deuda con políticas de demanda, y esa es mi opinión.
Creo que al contestar con políticas de demanda nos ahogamos
aun más.

La deuda de la comunidad autónoma a 23 de junio de 2011
era: 5.250 millones de euros de deuda financiera, publicada
por el Banco de España; 5.250 millones de deuda financiera
con bancos, dividida -porque a veces esto se olvida- dividida
en 4.560 de la comunidad autónoma, que sectoriza en
términos del sistema europeo de cuentas, y 690 millones de
euros de deuda bancaria de empresas y organismos que no
computaban, que no computaban. Pero cuando hablamos de
deuda, deuda SEC y deuda no SEC, financiera, 5.250 millones
de euros. Y aproximadamente 1.560 millones de deuda
comercial con proveedores y entidades públicas, es decir,
cuando hablo de entidades públicas, consejos, universidad,
ayuntamientos. Es decir, 6.900 millones de euros.

La situación de la Tesorería de la comunidad autónoma
aquel día 23 de junio de 2011 era: 64 millones de euros
disponibles en pólizas; 85 millones que tenían que venir el día
30, 15 básicamente por recaudación y 70 por el sistema de
financiación, 23 de junio, y teníamos 85 que tenían que venir
dentro del día 30 de junio; y las necesidades a pagar
imprescindibles en lo que quedaba de mes eran nóminas de la
comunidad autónoma -aquel mes había que pagar doble,
porque era junio- nóminas de la comunidad autónoma, de toda
la comunidad autónoma -de la administración general, de
Ibsalut, pero también de las empresas públicas y también las
transferencias que hacíamos a los consejos para que ellos
pagaran las nóminas en sus consejos-; deuda bancaria, y esto
ascendía a 215; 149 millones de ingresos contra 215 sólo de
nóminas y deuda imperiosamente a pagar, nada de pagar otro
tipo de necesidad. De hecho hay que reconocer también que
la Tesorería de la comunidad autónoma venía padeciendo eso
desde hacía ya un tiempo, fruto de la confluencia de factores
que les he explicado. Nada de pagar otro tipo de necesidades;
nada de pagar deuda hacia atrás, porque llevábamos, ¿no?;
nada... Y además el agravante de que entre el 23 y el 30, el día
27, nos vencían tres préstamos por valor de 59 millones de
euros con entidades bancarias.

La situación en aquel momento, se debían..., por ponerles
ejemplos, ¿no?, se debían al Ayuntamiento de Palma 20
millones; a otros ayuntamientos, 20; a la universidad, 21;
centros públicos y concertados de educación, 9 millones;
entidades sociales, 8 700... Bien puede decirse, señorías, que
la situación de la Tesorería de la CAIB, fruto, vuelvo a decir,
de aquellas tres causas que les he indicado al inicio, era la de
un sobreseimiento generalizado en pagos, y lo era
lamentablemente desde hacía meses, y en la disyuntiva de
devolver dinero a los bancos el día 27 o pagar las nóminas el
día 30. He de reconocer públicamente el sentido de la
responsabilidad, y la ayuda que recibí del anterior director
general del Tesoro, el Sr. Gil, que durante todo el día 23
estuvo conmigo haciendo las llamadas que teníamos que hacer
para salvar esa situación. Comimos en Casa Julio; lo  digo
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porque no estuvimos en ningún reservado, tan asociado a las
altas esferas financieras; comimos en Casa Julio.

Y pudimos salvar aquella situación. Dimos patada adelante,
patada adelante, ¿eh?, no nos lo perdonaron, patada adelante a
aquellos vencimientos y pudimos saltar la situación. Y en esta
situación, ¿qué había que hacer, en nuestra opinión, para
afrontar los pagos de la comunidad autónoma y poder enjuagar
la deuda pendiente? Pues lo primero, aprobar un plan
económico y financiero de equilibrio, que lo hicimos en
junio; incrementar ingresos; ajustar gasto, gasto superfluo; y
refinanciar deuda bancaria; las tres cosas a la vez, porque si no,
con una sola de esas cosas, no salíamos. Si tuviéramos que
haber incrementado los impuestos a la ciudadanía por el
importe que necesitábamos hacíamos un agujero en nuestra
actividad económica que lo hubiéramos estado padeciendo
muchos años. Teníamos que hacer las tres cosas a la vez:
incrementar ingresos, ajustar gasto superfluo y refinanciar la
deuda bancaria. 

Y el proceso de consolidación fiscal de aquellos cuatro
años, señorías, el resumen es -lo digo para que lo tengan
claro- un ajuste  en gasto de 324 millones de euros, un
incremento de ingresos -324 millones de euros- un
incremento de ingresos de 531 millones de euros, lo que
produjo un ajuste en déficit de 855 millones de euros;
pasamos del 5,1, 1.300 millones en 11, al 1,8, 497 millones
en 15, con un punto más bajo, que fue el 2013, de sólo 300
millones de déficit, que fue cuando cumplimos el déficit
público. Por lo tanto, lo digo porque cuando se hace la
exégesis de aquellos cuatro años, las retallades, oiga, 324
millones de ajuste en gasto, 531 de ajuste en ingresos, de
incremento en ingresos. Ingresos que tuvimos que hacer,
primero, porque fue mejorando la actividad económica
evidentemente, segundo porque subimos impuestos a los
ricos, el impuesto del patrimonio lo volvimos a poner en esta
comunidad, hicimos progresivo el impuesto de transmisiones
patrimoniales, para que pagara..., porque antes pagaba el 7% el
de arriba y el de abajo y lo hicimos progresivo. También
pusimos el céntimo sanitario en la gasolina.

Bien, digo ajuste en gasto de 324 millones, incremento de
ingresos de 531, un total de ajuste en déficit de 855, pasando
de 1.300 a 497.

Y en el ámbito del endeudamiento concreto y financiero
la situación fue también en junio de 2011, ya venía de un poco
antes y durante todo el 2012, empezamos a respirar el 2013.
La situación fue de cierre de la financiación bancaria para la
comunidad, prima de riesgo, es decir incremento de los
interesentes, 600, 700 puntos básicos, impago de las
administraciones públicas de deuda bancaria en diciembre del
11, Generalitat de Catalunya, Generalitat Valenciana, y eso,
oiga, eran ellos, pero repercutían en nosotros, porque esos
impagos de deuda bancaria hacían que se nos incrementara el
precio a nosotros. Lo digo porque..., no, no, impague usted al
banco, ¡ya, ya!

Sólo pudimos concertar operaciones de crédito, entramos
en junio, sólo pudimos concertar operaciones de crédito con

entidades financieras en diciembre de 2011. Abro un
paréntesis, tienen ustedes toda la información, toda, en las
liquidaciones de presupuestos colgadas en la web de la
Intervención General de la comunidad autónoma, van a
resultados finales, clican y van a operaciones financieras y allí
tienen la memoria de todas las operaciones financieras
firmadas por la comunidad cada año. O sea, que tienen la
información y los ciudadanos tienen la información a su
alcance. 

Sólo pudimos firmar con entidades de crédito operaciones
en diciembre de 2011 por valor de 174 millones de euros, a
mayor precio, evidentemente, y a menor plazo, evidentemente.
Y además todas las entidades financieras nos reclamaron que
repreciáramos operaciones de cartera. Baste un ejemplo para
indicar la situación, en 2010 el corto plazo de la comunidad,
el corto plazo que se firma siempre en marzo, eran 441
millones, el tipo medio el 2. En 2011 ya el corto plazo fueron
322 millones, es decir, nos rebajaron importe en corto plazo,
es verdad que sustituyeron una parte a través de confirming,
pero ya me dirán ustedes, menudo apaño ¿no?, en vez de
ponerte el dinero, te dan confirming, teníamos que decir al
proveedor te voy a pagar a 180 días y tu vas y descuentas y que
te cobren los intereses a ti. Pero bien, para que vean la
situación del mercado financiero en ese momento.

De 441 pasamos a 322, del tipo medio del 2 pasamos al
4,48. Y luego a partir de ahí, en el 12 ya pudimos incrementar
un poquito, 362 hagamos un tipo medio del 4,5; en el 13, 413
millones de corto, ja bajamos el tipo medio a 3,7; en el 14,
421, ya el tipo medio 1,68, y en el 15 firmamos 500 millones
y el tipo medio 0,5. Y estoy seguro que durante estos año,
gracias a la magnífica gestión del servicio de endeudamiento
de la Dirección General del Tesoro, habrá ido para abajo en lo
que pagamos.

Igualmente en septiembre de 2011 tuvimos que aprobar
una ley que cubriera las operaciones financieras concertadas
con anterioridad, porque no había presupuestos del 11 y la
Sindicatura decía que las operaciones, ahí había una
discrepancia, pero bueno, oye como hay una discrepancia la
aprobamos y ya está, una ley de cobertura.

Y renovamos los bonos patrióticos en febrero de 2012, se
habían concertado 300, evidentemente lo que no podíamos era
amortizar 300, porque nos quedábamos con un agujero
tremendo, y hubo que renovar esa misión. Y lo hicimos
diciendo, bueno salimos con 275, amortizamos 25, yo creo
que era un buen mensaje para todo el mundo, 75 a un año y
200 a dos años. Es decir, pudimos alargar el plazo. Para que se
den cuenta también de la cuestión, en el 2011 se emitieron
300 y hubo peticiones de los minoristas por valor de 800.
Claro, es verdad que era un año y entonces claro era más
gustoso el plato, prestar dinero a un año. En el 2012 las
peticiones fueron de 400, la mitad, para que vean el impacto
de la crisis financiera, seguramente también porque como era
a dos años, pues para la gente es más riesgo. Y durante el 2012
también tuvimos que refinanciar operaciones de cartera, ¿para
qué? Para obtener 150 millones de euros en la financiación
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del presupuesto de 2012 que pudiéramos dedicar otras cosa en
vez de pagar intereses y amortizar deuda.

Toda la financiación obtenida durante estos cuatro años,
comparto lo que ha dicho el Sr. Gil, no se puede sectorizar y
decir, esto va a financiar esto, esto va a financiar lo otro, pero
si me permiten decirlo a grandes rasgos, 1.378 millones en
fondos de proveedores, mecanismo de proveedores, fondo de
proveedores 1, 2, 3 y el fondo social en estos cuatro años,
1.378 millones. Y luego aparte, la financiación del
presupuesto de cada año, si podemos decir, a dónde fueron los
fondos, los 1.378 millones de fondos de proveedores están
muy claros... -perdona me voy a retrasar un poco-, están muy
claros, porque iban a pagar las facturas directamente, porque
teníamos que colgar las facturas; 1.378 millones en fondo a
proveedores y luego concertábamos en el FLA, básicamente
en el FLA, toda la financiación que cubría todas las políticas
del presupuesto general de la comunidad que se aprueba cada
año. Sólo una operación puedo decir también que fue finalista,
en 2014, 24 millones de euros con el Banco Europeo de
Inversiones, ¿para financiar qué? Colegios, colegios, para
quitar el amianto de los colegios, esa sí que fue finalista.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. José Vicente...

EL SR. MARÍ I BOSSÓ:

Acabo, Sr. Presidente. Respecto a los fondos de
proveedores les he dicho antes que la deuda ascendía a 1.560
millones de euros y lo que hemos financiado con fondo de
proveedores 1.378, con lo cual la cifra coincide una con otra.
Por lo tanto, cuando hablen de que se incrementó la deuda
financiera de la comunidad en esos cuatro años, no olviden
que hubo 1.378 millones que corresponden a lo  que había
colgado a los proveedores.

Hicimos el mecanismo de proveedores en junio del 12,
842 millones. Por darles un detalle, de esos 842, 556 eran Ib-
salut, Hospital Comarcal de Inca, Manacor y Son Llàtzer.
¿Sabe cuánto tenía la Tesorería de la comunidad autónoma
para enviarle a estos entes para que pagaran de obligaciones
pendientes de pago del 11? Cero, eran todo facturas en los
cajones.

¿Qué hicimos además? Yo creo que la valoración de los
mecanismos extraordinarios de proveedores, fondo de
liquidez autonómica es muy positiva, había que concentrar el
endeudamiento para presionar a la baja el precio. Y una cosa
más positiva aún, el Tesoro impuso el principio de prudencia
financiera, les dijo a las entidades financieras, “empezad a
bajar tipos a las administraciones públicas”, eso fue muy
positivo.

Al mismo tiempo que hacíamos todo esto, adoptamos
otras medidas para la racionalización, -me queda una hoja, Sr.
Presidente-..., 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però vagi acabant.

EL SR. MARÍ I BOSSÓ:

... de las finanzas de la comunidad autónoma. Destaco cuatro:
mayor transparencia, tienes ustedes colgados y colgada en la
página web de la conselleria, todos los presupuestos y
liquidaciones de presupuestos desde 2010 por conceptos,
subconceptos, partida a partida. Mayor transparencia para que
se sepa.

Concentración de todo el endeudamiento en la comunidad
autónoma. Las empresas públicas dejaron de endeudarse, se ha
acabado.

Aprobación del Plan de disposición de fondos en marzo de
2012, es decir, que los ciudadanos supieran cómo íbamos a
pagar, en qué prelación, en qué orden íbamos a pagar. 

Implantación de la fiscalización previa en los contratos
superiores a 500.000 euros en el Ib-salut, importantísimo
señorías, luego hablaremos de Farmaindustria.

Y finalmente también, luego hablaremos de Farmaindustria
por comentar un poco el tema, y finalmente también
aprobamos la Ley de finanzas de la comunidad autónoma en
julio de 2014.

Oiga, nuevos requisitos para las ampliaciones de crédito,
históricamente veníamos haciendo ampliaciones de crédito
contra deuda, se  ha acabado, sólo se pueden ampliar los
créditos de determinadas partidas; mas control parlamentario
de los gastos plurianuales, que ustedes puedan decidir cuando
el Gobierno va a endeudarse plurianualmente si conviene o no
conviene, y mayor transparencia, y otras cosas.

Al final el resultado, en junio de 2015, les decía, 6.900
millones de euros al inicio, 8.765 a 30 de junio; entre 8.367,
Banco de España, 398 millones de euros que debíamos a
proveedores, 398 de los cuales 144 eran les bestretes de
finançament dels consells, que arreglamos por otro lado, por
la Ley de financiación de consejos.

Es decir, el incremento de endeudamiento en estos cuatro
años fue de 1.865 millones contra el incremento de
endeudamiento de la legislatura anterior de 4.700; 4.700,
señorías, 1.800.

500 días de período medio de pago, 54,18 días de período
medio de pago. Ya les he explicado el tipo medio del corto
plazo como fue bajando, los intereses de largo plazo 232
millones, no tengo el tipo medio, pero 232 millones en el
liquidado de doce 150 en el liquidado de quince, 80 millones
abajo los intereses que paga la comunidad.

Finalmente, muy brevemente, Sr. Presidente, dos
reflexiones: una, en mi opinión considero que la cuestión del
endeudamiento, ya lo han señalado ustedes, y la evaluación de
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las políticas públicas y en materia de endeudamiento hay que
hacerla cada día, yo creo que este parlamento lo hace cada día,
en la Comisión de Hacienda, en las comisiones de las distintas
consellerias, en el Pleno, y hay que hacerla cada día; y en la
evaluación del endeudamiento, como de las otras secciones
del presupuesto, pues, Intervención General, Sindicatura de
Cuentas determinen si se han hecho las cosas bien, si se han
hecho las cosas mal, si hay irregularidades. Si las
irregularidades tienen relevancia penal que lo determinen los
jueces y los tribunales, pero la evaluación política de las
políticas públicas, también de la política del endeudamiento,
hay que hacerla aquí cada día y cuando vamos a aprobar el
presupuesto y cuando la liquidación del presupuesto, yo fui el
primer conseller que compareció para dar cuentas de la
liquidación del presupuesto en agosto de 2014 respecto de la
cuenta general de 2013, luego eso lo metimos en la Ley de
finanzas de la comunidad autónoma con el Sr. Barceló, cuando
la negociamos, y ahora viene cada...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí Bossó...

EL SR. MARÍ I BOSSÓ:

Acabo ya.

EL SR. PRESIDENT:

No, ya...

EL SR. MARÍ I BOSSÓ:

Y una última reflexión también, la Consejería de Hacienda
es muy transversal y conoce pues lo que pasa en todos los
departamentos del Govern porque al final todas las políticas
públicas que hacen los departamentos del Govern impactan en
Hacienda, porque la economía es eso de estudiar cómo asignar
recursos escasos a necesidades infinitas, y en el conocimiento
que yo tuve transversal, o que me permitió tener un
conocimiento transversal de todos los departamentos del
Govern, quiero decir públicamente que el Govern de las Illes
Balears, la comunidad autónoma de las Illes Balears, tiene
unos grandísimos profesionales, tiene gente de una altísima
cualificación en todos los departamentos. Si me permiten
decirlo, sin desmerecer a nadie, en el caso de la Conselleria
de Hacienda es particularmente más cierto aún. 

Quiero agradecer públicamente a todos los profesionales
de la Conselleria d’Hisenda y en definitiva del Govern su
responsabilidad, su esfuerzo, su altísimo sentido del deber que
aplicaron en beneficio de los ciudadanos en momentos muy
complicados para nuestra comunidad autónoma. Para mí fue
y sigue siendo un gran orgullo haber trabajado con ellos
durante estos cuatro años.

Muchas gracias, Sr. Presidente, y disculpe. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí i Bossó, disculpi vostè perquè abans a
l’anomenar-lo li he tallat el nom, i es diu José Vicente en lloc
de Vicente com l'he anomenat, i deman, per favor, al Servei de
Transcripció del Diari de Sessions que ho posin correctament
a tots els llocs on he comès aquesta errada.

Bé, 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:

Cinc? 

EL SR. PRESIDENT:

Tres.

(Rialles del Sr. Camps i Casasnovas)

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. José Vicente Marí, benvingut a aquesta comissió. Li anava
a dir abans d’escoltar-lo que venia aquí a perdre el temps,
després d’escoltar-lo dic que ha estat una brillantíssima
intervenció...

(Rialles i remor de veus)

... -no, no, no, és que ho ha estat objectivament, ho ha estat
objectivament-, i estic content de la seva intervenció i que açò
constarà al llibre d’actes, perquè realment ha explicat de
forma clara, concisa, en vint minuts, segurament s’ha passat
del temps, però en vint minuts ha explicat perfectament el que
va haver de patir i el que va passar a l’anterior legislatura. 

A més, coincideix perfectament amb el relat que ens
explicava el Sr. Gil fa una estona, és a dir, la situació era tan
dramàtica, la situació de fallida de la comunitat autònoma era
tan dramàtica, i ho repetesc, que el que es va fer, el que va
haver de patir el Sr. José Vicente i tot el Govern i les accions
que van haver de prendre eren les úniques possibles, però no
és que ho digui el Sr. José Vicente, és que ho ha dit també el
Sr. Gil. És a dir, en aquell moment on l’aixeta del finançament
públic estava privada, estava tancada només hi havia dues
alternatives, efectivament, ajustar la despesa, incrementar
ingressos i, com ha dit també, intentar refinançar
l’endeutament que hi havia; és que no hi havia més solució.

Per tant, que alguns aquí encara critiquin la política
d’austeritat de l’anterior legislatura és autènticament una
ironia, és no haver entès res, és que tornarien repetir els
mateixos errors que van cometre en el segon pacte de progrés;
i precisament el que haurien de fer és intentar no repetir
aquells errors que ens van dur a la situació d’absolut col·lapse
a l’any 2011.
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I deia el Sr. Gil, i també ho deia el Sr. José Vicente: jo no
vull dèficit, jo vull recursos. El dèficit vol dir mes deute i quan
sentim a la consellera Cladera insistint al Partit Popular
perquè acceptem un increment del dèficit a Europa diu que vol
més endeutament, diu implícitament que vol més endeutament,
que és el contrari del que diu el seu director general i del que
diu el sentit comú, i del que diu el sentit comú. 

És molt important també, i el Sr. José Vicente també ho ha
dit, en el 2011 hi havia 1.560 milions en factures impagades
a proveïdors que es van haver de convertir en deute bancari i
que, per tant, l’increment de deute dins l’anterior legislatura
era d’uns 1.800 milions d’euros només; dic només perquè
evidentment les xifres són molt grosses. Però és que en
aquesta legislatura amb la bonança econòmica que hem tengut,
amb els recursos que hem tengut, haurem seguit augmentat
l’endeutament, tot i que ara començarem a baixar-lo, però al
final de legislatura haurem augmentat l’endeutament. El Sr. Gil
deia 290 milions d’euros quan el lògic és que amb aquesta
situació s’hauria d’haver hagut d’abaixar.

Jo realment, és a dir, només dues qüestions per finalitzar,
perquè entenc que l’explicació ha estat suficientment clara, o
sigui, aquí tenim una qüestió que era, per exemple, el sistema
de finançament, el FLA i els mecanismes extraordinaris de
pagament a proveïdors que van ser providencials en aquell
moment que, a més, m’agradaria destacar una altra qüestió que
no s’ha dit, però el FLA haurà estalviat molts de doblers, cents
de milions, a aquesta comunitat autònoma en interessos. O
sigui, alguns quan critiquen el FLA no s’adonen que amb
aquests doblers que ens hem estalviat en interessos hem pogut
fer polítiques públiques. 

I estic content també que el Sr. José Vicente parli de
l’avaluació de les polítiques públiques, que deia el Sr. Saura fa
una estona, que s’han de fer cada dia, efectivament, perquè una
auditoria ciutadana del deute implica que determinades
persones, grupets de persones, facin aquesta avaluació  de
polítiques públiques. Amb quin criteri? Qui elegeix aquestes
persones? Qui són els que controlen aquests grupets de
persones que fan aquesta avaluació  de les polítiques
públiques? Per què...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... -sí-, per què determinades polítiques són bones, amb aquell
criteri d’aquell grup, i altres no? Que no és tot molt subjectiu?
Que no -com deia el Sr. Marí- hem de fer l’avaluació pública
aquí, en el Parlament, cada dia, demanant explicacions de
determinades coses?, amb els pressupostos?, fent mocions?,
fent preguntes? És aquí on fem aquesta avaluació de les
polítiques públiques. Quin són aquests...?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, vagi acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... qui són aquests “xiringuitos” de Podemos que són els que
ens han de dir qui és o quines polítiques són bones i quines
polítiques són dolentes?

Per tant crec que és molt encertat el que el Sr. Marí ha dit
aquí...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, no està aportant res de nou amb la seva
intervenció.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Quants de minuts duc?

EL SR. PRESIDENT:

S’ha acabat ja el temps.

(Rialles del Sr. Camps i Casasnovas)

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. José Vicente
Marí, por haber venido a esta comisión. Me alegro que por
primera vez el Sr. Camps haya disfrutado de una
comparecencia. Yo personalmente reconozco que he
aprendido, y no tengo ningún problema en que un adversario
político me explique cómo él ve las cosas y yo confrontarlas;
creo que es un ejercicio que debería hacer también el Partido
Popular no cuestionando esta comisión, sino dedicándose a
aprender un poco y a intentar confrontar su ideología y su
pensamiento político con los comparecientes, que creo que
no habría ningún problema con esto.

Nosotros, como usted sabe, Sr. Marí, sí que cuestionamos
las decisiones que se tomaron, entendemos que la austeridad
suponía politizar el pago de la deuda a los bancos por encima
de los derechos de la gente. Entendemos que el gasto social
en Europa siempre, durante los años de la crisis, fue más
elevado que el de nuestro país, y por tanto que había otras
alternativas para poner en marcha; es el caso por ejemplo de
Estados Unidos, que aumentó el gasto, mantuvo ese gasto e
incluso lo aumentó, para crear demanda agregada y para dar
soluciones a la gente, porque si había un problema en cuanto
al déficit y a la generación de deuda, la solución supone donde
ponemos en acento, es decir, si había más gastos que ingresos
se puede o bien contener el gasto o bien aumentar ingresos.
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Usted ha dicho que se tomaron decisiones de subir impuestos
a los ricos; en todo caso se restituyeron cuestiones que no se
deberían haber echado atrás en su momento, y nosotros
pensamos que se podrían haber tomado decisiones más
valientes frente a gente que no lo pasó tan mal durante la
crisis, o incluso nunca llegó a entrar en la crisis, así como sí
que hubo gente que lo pasó muy mal y sobre la cual se
asentaron todas las políticas que se llevaron a cabo en ese
momento.

Tengo una pregunta muy concreta, y es ¿a qué atribuye que
España no haya bajado la deuda a pesar de la contención del
gasto y de las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular?

Otra pregunta, fundamental para nosotros, es si considera
que en su gestión había mecanismos para evaluar la viabilidad
de los planes que se llevaron a cabo. Nosotros entendemos
que en esta cámara se pueden examinar las políticas públicas,
pero nos es del todo insuficiente, ya que lo que ha hecho en
esta comunidad autónoma es hipotecar no sólo a las personas
que han padecido las políticas del Partido Popular en España,
sino a las generaciones futuras mediante el pago de la deuda. 

Entiendo también -usted ha hecho mención pero no lo ha
explicado- que ve con buenos ojos los mecanismos del FLA,
las cláusulas que imponía a las comunidades autónomas para
poder acceder a ese dinero. Nosotros ya lo hemos explicado,
y pensamos que era un abuso por parte de las compañías en
este caso farmacéuticas, para dejar un dinero que era
necesario para la comunidad autónoma porque -y usted lo ha
reconocido- había una insuficiencia en cuanto al sistema de
financiación, y por tanto pensamos que poner ese tipo de
cláusulas para no beneficiar a la población sino beneficiar a
empresas privadas es un auténtico error.

En cuanto a la viabilidad de la deuda, ya le he preguntado
sobre eso, pero me gustaría saber si ustedes pensaban en el
impacto que podrían tener todas esas decisiones que estaban
tomando, y esto forma parte del análisis político de si la
contracción de la deuda era legítima o no, y esto también lo ha
dicho el Sr. Gil, ha dicho que las decisiones políticas sí son
cuestionables, en cambio la deuda que se genera no. Nosotros
pensamos que eso es inseparable, porque es una hipoteca,
como he dicho, para la gente de hoy en día pero también para
las generaciones futuras el haber tomado unas decisiones y no
otras, que no responden a una cuestión científica sino
ideológica, es decir, el hecho..., y usted... ha sobrevolado por
su discurso aquella frase de “no hay alternativa”, y nosotros
que sí que la había, y pensamos que fue una cuestión
ideológica para justificar esos recortes.

También... entiendo que usted considera que no debe haber
una entidad externa que haga esta auditoría de la deuda y que
luego la ponga a disposición de la ciudadanía. En todo caso
¿piensa usted que la ciudadanía sabe lo suficiente con respecto
a la deuda?, ¿piensa que hay suficiente transparencia en cuanto
a la contracción de deuda en las comunidades autónomas, pero
también en nuestro país? 

Nosotros -ya se ha dicho antes- no hemos dicho que no
haya que pagar la deuda. De hecho ahí donde hemos
gobernado, en ciudades como Madrid, lo que hemos hecho es
contraer esta deuda y aumentar el gasto social, demostrando
así que sí que había otras maneras de afrontar la realidad que
sobrevino en nuestro país. Sí que hacemos una cuestión...
nosotros cuestionamos las reglas, es decir, pensamos que la
reglas están diseñadas para unas cosas muy concretas, y aun
así podemos cumplir con las reglas y aumentar el gasto social,
y pensamos que esa es la demostración palpable de que sí que
había alternativa. Y se lo he dicho antes, en Estados Unidos
también se hizo así, es decir, se aumentó el gasto para que las
mayorías sociales no padecieran tanto las consecuencias de
una crisis que ellas no habían provocado.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Bueno, en todo caso seguiré con mis consideraciones en
la siguiente intervención. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. 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. En primer lloc, benvingudes siguin
aquestes dues compareixences si el Sr. Camps avui almanco
no qüestiona la utilitat d’aquesta comissió, avui, supòs que
llavors la seguirà qüestionant, però benvingut sigui que hagi
quedat content idò d’aquestes compareixences.

Volem donar la benvinguda al Sr. José Vicente Marí
Bossó, donar-li les gràcies per les explicacions, lògicament,
i per la seva intervenció. Evidentment s’ha de reconèixer -quan
un ha estat en el Govern se n’adona més que si està a fora-
evidentment... que davant les dificultats evidentment tothom
ho intenta fer el millor possible, i estic convençut que vostè
i el seu equip ho varen intentar, amb els seus encerts i amb les
seves equivocacions, amb les seves diferències de política. Jo
sí que vull dir una cosa que quedi molt clara: to t i les
diferències polítiques, lògicament, també he de destacar que
jo, que vaig patir com a portaveu de l’oposició el govern
Bauzá, sí que he de salvar algun conseller, pocs, i el Sr. José
Vicente Marí Bossó sí que el vull salvar quant al fet que vàrem
poder dialogar, no quant a les discrepàncies polítiques, que
seguesc discrepant, lògicament, però sí que és vera que vàrem
poder dialogar, i ell ha fet referència, efectivament, a aquesta
llei de finances que vàrem poder pactar tots els grups que en
aquells moments érem en el Parlament, i de fet el cas que
estava pactada és que en aquesta legislatura no s’ha modificat
aquesta legislació, llevat d’alguna modificació puntual dins la
Llei de pressuposts, que sempre n’hi sol haver, evidentment,
lògicament.
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Sí que li vull fer -no tot han de ser lloances- dues esmenes
importants, lògicament, a la seva intervenció, que jo
lògicament crec que s’han de tenir en compte. Una, vostè ha
fet una anàlisi evidentment de quan arriba, i  ha fet l’anàlisi
interior, però des del meu punt de vista no ha fet tota l’anàlisi.
Primer de tot, evidentment, parlam d’una crisi mundial, d’una
crisi internacional, i el seu discurs... no el seu, el discurs
oficial del Partit Popular era que la culpa del que va passar era
del govern autonòmic de 2007-2011. Això ho hem sentit dir;
ho hem sentit dir al Sr. Camps, evidentment, en moltes
ocasions, obviant que hi havia una crisi mundial, i que a
Espanya lògicament tenia unes implicacions molt més
complicades que altres bandes, precisament per la crisi del
totxo, per la crisi que s’afegia a la financera, la immobiliària,
perquè havíem evidentment posat tots els ous a un mateix
paner, i evidentment basta veure la quantitat de llocs que es
varen perdre, per desgràcia, en el sector de la construcció, part
dels quals no s’han recuperat mai. Evidentment hi ha una
recuperació però es varen perdre milers i milers de llocs, i
especialment a les Illes Balears. Això va afectar especialment
Espanya i Irlanda.

I dins aquesta situació, a més, també vull recordar d’on
veníem, també, en determinats endeutaments que precisament
són objecte d’anàlisi global d’aquesta auditoria o  d’aquesta
comissió, perdó: més de 300 milions d’euros del metro, més
500 milions d’euros de les autopistes d’Eivissa, més de 100
milions del Palma Arena...; jo hi afegiria més de 100 milions
del Palau de Congressos que, no ho oblidem, s’havia de pagar
inicialment amb fons publicoprivats i al final s’ha acabat
pagant to t pel sector privat, per tant més de 1.000 milions
d’euros. I ho dic perquè avui per avui encara seguim pagant
part d’aquest endeutament, avui per avui seguim pagant
anualment, per exemple, 25..., 23, 25 milions d’euros cada any
del metro, per exemple, els seguim pagant avui, avui, 2018, els
seguim pagant. Per tant aquelles infraestructures lògicament,
de les quals evidentment hi ha dues qüestions, una, la seva
utilitat i, dues, el sobrecost, s’han de tenir presents.
Evidentment no n’hi ha cap que sigui responsabilitat seva, no
estic dient això, però que afectaven lògicament les finances,
i de quina manera hi afectaven, i segueixen afectant avui en dia.
Pel Palau de Congressos fins fa dos dies la Conselleria de
Turisme pagava 8 milions d’euros anuals, fins fa dos dies. Ho
sé perquè les he hagudes de firmar jo, algunes d’aquestes.

I llavors el Pla d’equilibri que vostès varen fer. Damunt el
paper era perfecte. Vostè diu incrementar ingressos. Podem
discutir si en la qüestió fiscal hi estàvem d’acord o no, crec
recordar que nosaltres li vàrem donar suport al cèntim sanitari,
crec recordar. Però vostè ha dit rebaixar la despesa supèrflua;
bé, però és que dins el seu pla d’equilibri vostè diu despesa
supèrflua i queda molt bé. Li vull recordar que hi havia el
tancament de dos hospitals, hi va haver multitud
d’acomiadaments de professionals del sector sanitari, 1.300
professionals de la sanitat; del sector educatiu, 800 docents,
800 professionals de l’educació; tots els acomiadaments que
hi va haver a empreses públiques, que no dic que en alguns
casos a les empreses públiques no fos necessari, vull recordar
que bona part de les empreses públiques estaven nodrides de
gent que s’havia col·locat en el seu moment i que havia entrat

a dit, i que potser era qüestionable si havia de ser allà o no,
però és que bona part d’aquells acomiadaments li vull recordar
que es varen fer malament i això va tenir un cost addicional,
perquè com que els tribunals ens varen anar tomant
sistemàticament tots aquells acomiadaments perquè no es
varen fer com tocava, perquè no es varen negociar, perquè no
es va tenir en compte per tant la legislació laboral... El
copagament de medicaments, feien pagar als pensionistes. El
tancament dels centres de salut els horabaixa... Són alguns
exemples, són alguns exemples i no vull dir que siguin
responsabilitat seva, ni molt manco, estic dient que és el que
hi va haver, i vostè ho obvia amb aquesta frase de llevar
despesa supèrflua sense dir el que hi havia darrere.

Perquè jo estic d’acord a llevar la despesa supèrflua, tots
estam d’acord a llevar la despesa supèrflua, no només quan hi
ha crisi, també avui en dia. No s’ha de malbaratar, i en això
estic totalment d’acord, però sí que és vera que algunes
d’aquelles decisions que se varen prendre varen tenir
conseqüències importants sobre les persones més febles,
sobre les persones que patien més. 

I li reconec, insistesc, torn al principi de la meva
intervenció, la seva dedicació, lògicament, la seva
responsabilitat, tot el que ha hagut de patir, tot el que va haver
de patir, segur, perquè jo m’imagín aquests primers dies que
vostès ens contava i, clar, m’imagín la situació i és d’una
angoixa i d’un patiment absoluts i enormes, i vostè, segur, i el
seu equip ho varen intentar fer el millor possible, però tot això
no lleva tot allò altre que hi ha hagut i que evidentment és allà
i s’ha patit molt.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Montse Seijas, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Marí, quiero agradecerle  su
presencia en esta comisión y la clase magistral, porque ahí se
ve cuando una persona domina bien su área, porque hasta los
que somos... que no tenemos ni idea de lo que es la economía
pues la entendemos con claridad y, bueno, ha sido muy
ilustrativa toda su explicación.

En su intervención ha cristalizado claramente que ante una
crisis de deuda hemos dado una respuesta equivocada al
contestar con una política de demanda. Bien, ¿cuál es la
respuesta que hubiera propuesto usted? Lo que no entiendo
también, Sr. Marí, es que si tuvo menos gasto que ingresos en
su periodo, ¿cómo se pudo hacer antes?, con lo cual da la
sensación de que hubo un momento en que para ajustarse al
déficit se aprietan el cinturón bien, lo que implica que con
anterioridad había unas políticas desbocadas a un gasto que
además no ha llegado a la gente, desgraciadamente.
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Y esto lo extraigo de los datos que usted nos ha dado.
¿Usted ve lógico que se depuren responsabilidades cuando los
ingresos eran menores que los gastos?, es decir, saber si esta
inversión ha llegado a los ciudadanos, que realmente es a
quienes servimos y para quienes trabajamos, como bien puso
usted, por ejemplo, en el ejemplo de los colegios.

Y finalmente también quiero comentarle que hoy al decir
usted que subieron impuestos patrimoniales a los ricos usted
hace un alegato por el reparto de la riqueza, y yo creo que
efectivamente ese es el camino.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Abans de res també vull donar la
benvinguda al Sr. Marí Bossó. La seva presència aquí, la seva
intervenció, valia la pena ni que fos per haver deixat content el
Sr. Camps...

(Algunes rialles)

... tot i que el Sr. Camps també és fàcil d’acontentar, només
que li expliquin el que ell vol sentir ja és feliç.

(Més rialles)

Necessita poc, necessita poc, i si ho fan a més amb la seva
eloqüència i la seva capacitat, que la hi reconec, per tant
millor que millor. Però, ja li dic, ell  amb ben poc es
conforma. De totes maneres quan ha començat ( ...) com a
mínim ha canviat de discurs, el Sr. Camps, però li ha durat dos
segons, dos minuts, després ha tornat al discurs i a fer la seva
classe de cada divendres, que evidentment, to t s’ha de dir,
vostè l’ha superat no només en rigor sinó també en eloqüència
i en brillantor expositiva.

Vostè, segons consta a la seva biografia pública, oficial,
bé, o a Viquipèdia, vostè té un màster en auditor..., -i ho dic
sense ironia, ho dic...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no, no, ho dic, ho dic...

(Rialles)

.... ho anava a dir sense ironia, i vostè se m’ha avançat, però ho
deia sense ironia. Vostè té un màster en auditoria, és auditor
privat, evidentment, i ho deia perquè vostè coneix bé el tema;
evidentment les auditories que vostè ha fet en la seva vida
professional i política no tenen res a veure amb el que planteja
aquí aquesta comissió, i en tot cas vull començar per sumar-
me a les seves darreres paraules, que són de reconeixement i
d’elogi als professionals d’aquesta comunitat, els treballadors

públics que duen el control dels comptes públics. Ningú no
qüestiona, o almanco jo no gosaré qüestionar aquí, en absolut,
la capacitat, el rigor i l’honestedat professional dels
treballadors públics, perquè evidentment per a mi estan per
damunt de qualsevol dubte.

I a partir d’aquí, d’aquest reconeixement, vostè i jo
podríem entrar en un bucle de debat, perquè vostè està
convençut que les mesures que va prendre el govern del qual
vostè va formar part eren les escaients en aquell moment, i
altres intervinents aquí pensen el contrari. Vostè ho explica
amb més correcció que altres persones que han defensat
aquestes mateixes línies polítiques que vostè en aquesta
mateixa sala, com el Sr. Camps, però en tot cas el debat de si
la crisi del deute s’ha de contestar amb polítiques de demanda,
com ha dit vostè, és un debat que si més no ve de finals del
segle XIX, principis del segle XX, entre escoles
d’economistes, i les escoles d’economistes no han aconseguit
posar-se mai d’acord, i per tant vostè i jo no serem capaços de
fer-ho avui aquí i per tant millor no entrar en aquest debat.

Divendres passat vam tenir un professor d’economia de la
Universitat que ens va fer una defensa dels principis
keynessians de la gestió de les polítiques en temps de dèficit,
de deute, perdó, i de crisi econòmica, i vostè ens fa una
intervenció absolutament contrària. Evidentment jo, em
perdonarà, som més partidari de la intervenció del Sr. Spadaro,
som més partidari de les polítiques d’inversió, evidentment
però crec que no arribaríem a gaire acords.

Altra cosa que sí que li qüestionaria, vull dir, aquí ja no...
són altres afirmacions que vostè ha dit. Està molt bé que
algunes polítiques que vostè... van ser, van ser... a favor del
benestar de la gent, com les polítiques de la gestió dels crèdits
europeus per a l’amiant de les escoles, però l’amiant va
quedar, vull dir, el crèdit hi era, s’ha hagut de refinançar i
l’amiant va quedar. Vull dir, la Sra. Juana Mari Camps... ens
explicava que havien de llevar l’amiant de les escoles, però
l’amiant allà va quedar i, si més no, vostè, com que vostè no
ens parlava... no ens parlava com el seu antecessor a la
conselleria, que havíem..., que gràcies a les seves polítiques
havien passat del caos al cosmos, vostè era més modest en les
seves intervencions i més discret, però en tot cas al cosmos
polític no hi varen arribar amb les polítiques del Sr. Bauzá.

I aquí entraríem al quid de la qüestió que és que vostè ens
ha parlat de despeses supèrflues, altra gent parla d’inversions
il·legítimes, dins els dos plats de la balança, i evidentment
aquí no ens posarem tampoc mai d’acord, amb què es una
inversió que consideram legítima o no i què és una despesa
supèrflua o no és supèrflua.

El Sr. Barceló li  ha recordat fa uns moments algunes
despeses que es van deixar de fer en aquesta comunitat. Vostè
ha parlat d’alguns imposts, el cèntim sanitari, ara no entraré a
qüestionar el cèntim sanitari, no és precisament un impost
progressista, com tampoc no ho hagueren estat els  imposts
nonats gràcies als quals vostè va acabar essent conseller,
perquè vostè va ser conseller gràcies a dos... o conseqüència,
més ben dit, tot i que vostè no n’és culpable ni responsable, de
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dos intents de posar dos imposts que varen ser brutalment o
durament qüestionats per sectors socials importants, com era
l’impost als rent a cars i com era l’impost als envasos, i aquí
van tenir una gran contestació de sectors que van fer que el
senyor que ens havia de dur del caos al cosmos es quedés a
mig camí, quedant més en el caos que no al cosmos, i  va
acabar essent cessat de les seves responsabilitats o dimitint,
(...) acabat de finar.

En tot cas, no ens posarem d’acord en què és despesa
supèrflua, segur, ni què és inversió legítima o no, i aquí s’han
dit inversions que podríem qüestionar. Cap és seva, imputable
a vostè, està clar, vull dir no..., vostè..., a més, no ens posem
d’acord amb polítiques, però li reconec moltes sensibilitats,
li reconec moltes sensibilitats i ho vull dir aquí, vull dir..., que
no comparteixen tots els membres del seu grup polític, però
a vostè li reconec unes especials sensibilitats, no és l’únic
polític al Partit Popular que ho fa, però sí que vostè és una de
les persones a les quals reconec una certa sensibilitat amb
moltes qüestions socials i així crec que val la pena fer-ho
constar. Però hi ha inversions que són qüestionables, el deute
que... o el deute provocat per aquestes inversions evidentment
no el qüestion, el deute és el que és i, evidentment... cada mes
pag la meva hipoteca pensant que una part dels interessos que
pag, ara no perquè estan molt bé, però a un moment eren
excessius, i en aquells  moments -sí, acab-, per tant, no li
qüestionaré més quins..., no farem una guerra de quins deutes
són superflus o no, vostè i el Sr. Barceló ja n’han fet una llista,
però com que no ens posarem mai d’acord crec que serà un
bucle i, per tant, no té més sentit; però, ja dic, com el Sr.
Camps que es troba en un bucle permanent en aquesta
comissió, i jo crec que hem de deixar d’entrar en bucles i
entrar, intentar arribar a acords perquè el passat és història, el
que hem d’intentar evitar és que a partir de futur no es
repeteixin errors que s’han comès, per part de tothom, en
aquesta comunitat.

Vull dir, no estic senyalant ningú, sinó que tots som
coresponsables de molts d’errors que s’han comès
històricament en aquesta comunitat, tant des del Govern com
des de l’oposició quan ha jugat cadascú el seu paper en la
gestió o en la directiva de la gestió dels recursos públics.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Per contestar intervé el Sr. Marí i
Bossó, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARÍ I BOSSÓ:

Gracias, Sr. Presidente, seré ajustado al tiempo. Gracias,
Sr. Camps, por su intervención, usted ponía de manifiesto lo
del Fondo de Liquidez Autonómico, también al Sr. Saura, por
explicar un poco lo del Fondo de Liquidez Autonómico. 

Yo defiendo los mecanismos..., bueno primero tuvimos en
junio, primera semana de junio una línea con el ICO para
poder financiar vencimientos, inmediatamente tuvimos el
mecanismo extraordinario de proveedores y en julio, pues, el
Estado puso en marcha el FLA, el Fondo de Liquidez

Autonómico. Y yo quiero recordar que en julio  de 2012,
estamos hablando del 2012, en julio de 2012, cuando el
Estado puso en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico, yo
oí en esta comunidad autónoma portavoces reclamar a mi
gobierno que pidiéramos la adhesión inmediatamente, y yo
contesté que no, que íbamos a pedir la adhesión cuando
tuviéramos claras qué condiciones eran las establecidas y las
tuvimos claras en octubre del 2012, y teníamos claro  que
implicaba una serie de cuestiones y suponía perder autonomía
financiera. 

Claro que suponía perder autonomía financiera, pero en la
relación coste-beneficio..., pues, al final era más ventajoso
acudir al Fondo de Liquidez Autonómico. Y aunque la última
parte del Fondo de Liquidez Autonómico, porque eso fue al
final de nuestra legislatura, lo de Farmaindustria, el convenio,
que yo creo que era de adhesión voluntaria esa parte, pero
bueno... No lo voy a defender estrictamente, pero sí que me
permitirá hacer una reflexión, mire, cuando usted a
Farmaindustria o  a un carpintero le paga a treinta días, el
carpintero le vende la mesa a 100 euros y Farmaindustria le
vende el medicamento a 100 euros; si usted a Farmaindustria
o a un carpintero le paga a 500 días, tanto uno como otro, la
misma mesa se la van a cobrar a 300 euros, o sea que
imagínese quien estaba beneficiando a Farmaindustria, si va
por ese camino la reflexión.

Si podemos conseguir y decirle a Farmaindustria y al
carpintero: o iga, venga usted aquí, yo me comprometo a
pagarle a treinta días, y usted baja el precio. Si podemos
conseguir con esa fuerza de negociación hacerlo, yo creo que
es positivo. 

Era por hacer esa reflexión, pero que teníamos claro, y lo
tuvimos claro en octubre, eh, no en julio cuando nos pedían:
adhiérase deprisa, adhiérase deprisa; no, no, en octubre, la
adhesión fue el 26 de octubre. Que perdíamos autonomía
financiera? Claro, y en la relación coste-beneficio
consideramos que era lo más beneficioso para los ciudadanos
de esta comunidad y a las pruebas me remito.

Y ahora si podemos empezar a salir  porque eran
mecanismos extraordinarios del fondo de liquidez, era
mecanismo extraordinario y podemos empezar a salir de esos
mecanismos, es también un éxito de esta comunidad
autónoma, por delante de otras, eh, por delante de otras, es un
éxito de esta comunidad autónoma.

Para hacer las políticas de Estados Unidos hay que ser de
Estados Unidos, y lo que no podemos hacer es coger unas
cosas de Estados Unidos y olvidarnos de otras y decir: no,
mire, Estados Unidos puede hacer gasto. Ya, es que la
capacidad de endeudamiento que tiene Estados Unidos y de
estar con su ratio, PIB, deuda en el 200% no la tiene Baleares
ni la tiene el Reino de España. Y el estado de bienestar que
tiene Europa o que tenemos en Europa y España, pues no lo
tiene Estados Unidos. Y la capacidad que tuvo Estados Unidos
de decir a su banca semipública mae west y fae west, de
hacerlas..., bueno, quebraron, o sea, las tumbó, la crisis
financiera las tumbó, a Lehman Brothers lo tumbó, la
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aseguradora la tumbó, y no rescatar la tiene Estados Unidos.
Nosotros no la tenemos. 

Si nosotros no hubiéramos hecho los préstamos
financieros que tuvimos que hacer para aguantar nuestro
sistema financiero tendríamos un problema mucho más grave.
Yo no vi colas de depositantes en el banco como pasaba a
principios de los años ochenta, yo eso no lo vi, en esta crisis.
¿Por qué? Pues porque hubo una decisión de que cuando se
aguantaba al s istema financiero se está aguantando a los
depositantes.

Yo creo que se hizo un esfuerzo importantísimo para
incrementar la trasparencia en estos cuatro años. La Ley de
fianzas tiene un montón de medidas para incrementar la
transparencia, finanzas del sector público tiene... ya le digo,
desglosados, desde 2010 presupuestos, liquidaciones,
adoptamos un montón de medidas para adoptar la..., para
mejorar la transparencia, el conocimiento que ustedes como
representantes de los ciudadanos pueden tener y por ende el
conocimiento que los ciudadanos pueden tener, porque
ustedes como representantes de los ciudadanos interpretan los
datos, lo que discutimos aquí y luego lo trasladan a los
ciudadanos, les explican pues estos lo han hecho mal, pues
estos lo han hecho bien.

Yo sí que he mantenido que, en mi opinión, confluyen tres
causas: insuficiencia del sistema de financiación; crisis
mundial, evidentemente; pero también una respuesta
equivocada a las políticas..., a una crisis de endeudamiento. 

Lo decía la Sra. Seijas, me preguntaba por ello, yo creo
que esa política, una política de incentivación de la demanda
nos ahogó aún más, pero no lo creo yo, lo cree también el Sr.
Krugman, Premio Nobel de Economía, que no es un
ultraliberal y está en las hemerotecas; cuando se le preguntaba
en 2012 si España podía hacer políticas de expansión de
demanda, decía: oiga hay que hacer la que se pueda financiar,
y España en estos momentos no está en condiciones de
financiar nada. Por tanto, propugnaban igualmente contención
de gasto, que es lo que hicimos.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I BOSSÓ:

Sí, acabo Sr. Presidente. Bueno el Sr. Borràs me decía
sobre los impuestos. Bueno, es que en nuestra opinión hay que
adoptar las medidas en función de los condicionamientos del
momento. En el 2013 no teníamos..., preveíamos, porque
claro cuando pusimos esos impuestos era octubre del 2012,
que es cuando se presenta el presupuesto de 2013, pero, vista
la ejecución de 2013, pues a mitad de junio pensamos que no
nos hacían falta para cumplir los objetivos de déficit y, de
hecho, se demostró, cumplimos los objetivos de déficit, sin
necesidad de incrementar los impuestos a los ciudadanos.
Porque al final la política impositiva es para financiar políticas
públicas, o sea, no se suben los impuestos o se bajan porque

sí, se suben y se bajan pues para financiar las políticas públicas
y financiarlas de la mejor manera.

El Sr. Barceló, coincidiendo con muchas cosas de las que
él pueda haber señalado, repito, he dit tres causes, he dit tres
causes i altres tipus d’inversions que es poguessin haver
pres o tal, bé, doncs això ja... El Palau de Congressos el
vàrem paralitzar perquè no el podíem pagar i perquè
devíem sous. I el vàrem posar en marxa quan vàrem tenir
clar que el podíem pagar, i crec que les decisions preses en
aquell àmbit són correctes i de fet, el Palau de Congressos
avui està obert, crec que aporta valor a Ciutat, crec que li
aporta valor a Ciutat i, per tant, amb independència de les
consideracions. Però és el que dèiem, és qüestió d’avaluar
les polítiques públiques, de fer una valoració política
d’aquestes polítiques públiques y el juego de la mayoría y la
minoría en cada momento evidentemente. Si ustedes evalúan
hoy las políticas públicas, hacen una valoración política hoy de
las políticas públicas entre el 2011 y el 2015 y el 2007 y el
2011, pues saldrá una determinada valoración política porque
hay que hay una determinada configuración de mayorías. Si la
legislatura que viene cambia y analizamos cuatro legislaturas
para atrás, pues saldrá otra determinación valoración política,
hablamos de eso.

Muchísimas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí Bossó. Finalment intervenen els grups
parlamentaris per tancar el debat per un temps de dos minuts.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que amb la
intervenció del Sr. Marí i la intervenció del Sr. Gil, s’ha
demostrat que no feia falta fer aquesta comissió d’anàlisi del
deute, ho han dit ells, el deute està perfectament analitzat, està
auditat. Res més està més auditat que el deute, per tant,
entenem i repetim que aquesta comissió era innecessària.

Ha anat molt bé perquè s’ha pogut constatar un fet que ho
hem repetit nosaltres i que alguns no acaben d’entendre, que
com més dèficit hi ha, hi ha més deute. Perquè alguns es
pensen que podran reduir el deute, però el dèficit és igual si hi
ha dèficit. Per tant, és important reduir dèficit, és important
tenir e ls  recursos, com deia el Sr. Gil, és important tenir
superàvits per poder començar a reduir el deute.

I parlava el Sr. Barceló d’infraestructures. Però mirin, hi
ha una infraestructura analitzadíssima en aquest Parlament, que
són per exemple les carreteres d’Eivissa, que vostè coneixerà,
i parlaven de sobrecosts de les carreteres d’Eivissa. Idò mirin,
aquells que demanaven la comissió d’investigació i demanaven
els sobrecosts, a les seves conclusions res no van dir d’alguns
sobrecosts, que no ho diem nosaltres, ho diuen sentències
judicials, com per exemple la reinterpretació de determinades
clàusules del plec de condicions que va fer el Sr. Jaume
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Carbonero, estan en funcions, on sentències del Tribunal
Suprem diuen que hi havia un sobrecost de 100 milions
d’euros. Però per a ells, per als partits que demanaven saber
tota la veritat, açò és els era igual. A les conclusions no
apareix ni una línia sobre aquesta qüestió. O per exemple els
17 milions a conseqüència dels aldarulls que hi va haver durant
la construcció de les carreteres d’Eivissa tampoc, per a ells
tampoc no va merèixer ni una línia, i són sentències fermes.
Aquí hi ha un cas claríssim de sobrecosts, hi ha un cas
claríssim que hi va haver determinades decisions polítiques
que van perjudicar els interessos públics, però per a ells, per
als portaveus de l’esquerra açò és igual, 100 milions, per una
banda i (...) milions per l’altra.

Per tant, què podem esperar d’una auditoria ciutadana del
deute controlada per Podemos, controlada pels partits
d’esquerres, si quan hi ha una cosa amb sentència ferma, ni tan
sols ho tenen en compte?

I per últim, i ja per acabar, faré una referència al que deia
el Sr. Borràs de les polítiques keynesianes, que ell és molt
partidari de les polítiques keynesianes, però quan va ser l’hora
d’aplicar...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... -i vaig acabant-, quan va ser l’hora d’aplicar polítiques
keynesianes en el 2010-2011, aquests mateixos que defensen
polítiques keynesianes, van aplicar tot el contrari, van aplicar
reduir despesa, escoltin, van reduir els pressuposts
d’assumptes socials...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, vagi acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... un 5% d’assumptes socials, la Sra. Santiago. I volien
augmentar imposts.

Per tant, molta incoherència en determinats discursos dels
portaveus de l’esquerra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bueno, creo que ha
quedado clara nuestra posición en cuanto al tema de la
generación de deuda.

También quiero volverle a repetir, creemos que con el
tema del FLA se podía hacer de otra forma, pensamos que se
podía partir de una fuerza de negociación totalmente distinta
si se apostaba por una parte por los genéricos y luego ya
empezar a negociar con Farmaindustria si fuera necesario. Yo
creo que radica una diferencia fundamental en aceptar la
realidad, tal y como venía marcada por las grandes empresas,
o se podía potenciar un posible cambio de esas mismas reglas.

Nosotros volvemos a repetir, no es que estemos en contra
del pago de la deuda, cuestionamos cómo se adquiere esa
deuda y cómo se paga, y sobre todo para qué ha servido esa
deuda y la iniciativa política a la que va asociada.

También quería volverle a repetir que, bueno, nosotros
siempre hemos estado, en cuanto a gasto, por debajo de la
media de la Unión Europea, no ya de Estados Unidos.
Sabemos que no somos Estados Unidos pero que la estructura
productiva de un país puede marcar también su política fiscal,
y entendemos que se tomaron unas iniciativas que no eran
adecuadas en ese momento. Ahora los responsables políticos
del Gobierno español serán responsables de no haber tomado
una decisión, si esa no se produce, como la de llevar a cabo a
una transición energética que cambie nuestro sistema
energético, que dé puestos de trabajo y demás. Si no se hace
esa inversión los responsables políticos actuales estarán en
deuda, al fin y al cabo, con las generaciones futuras, y eso es
lo que cuestionamos, el haber hecho una serie de gastos que
nosotros consideramos superfluos -en ningún caso sanidad,
educación, servicios sociales, bien lo saben- que han
provocado que se genere una hipoteca con la ciudadanía.

Entendemos por tanto que también se podría haber
apostado por cambiar la estructura productiva de nuestro país
y dejar de apostar por grandes infraestructuras que se han
visto, pues, cuestionadas, que no han servido a la gente para lo
que tenían que servir y que han conllevado grandes déficits. 

Por eso pensamos que hay que poner a la gente en el
centro -ya voy acabando, Sr. Presidente- en esta valoración
política. No es suficiente con lo que pasa entre los muros del
Parlamento, y pensamos que la gente tiene que ser el centro
en esta auditoría ciudadana de la deuda.

Nada más. Queremos agradecerle su presencia en esta
comisión, y que le vaya muy bien. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument. Qüestió del dèficit;
Sr. Camps, evidentment que tots voldríem tenir superàvits i no
dèficits, tots; el problema és que quan hi ha dèficits qui ha de
decidir com es fa diu “jo podré gastar un poquet més que tu; és
igual si tu tens la despesa sanitària, o la social, o l’educativa,
jo m’ho guardaré”; “per a què?, per a despesa militar, per al
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que sigui, però jo em guardaré més”. Aquest és el vertader
problema, quan hi ha dèficit i està mal repartit, perquè si ens
hem de repartir superàvits tots riem, però si ens hem de
repartir dèficits aquí venia el problema.

Molt breument, el tema del FLA. Evidentment nosaltres
hem dit que és pervers i ho seguim mantenint; una altra cosa
és quina decisió haguéssim pres en el cas que haguéssim estat
en el seu lloc. Jo vaig ser un dels portaveus que va reclamar
que evidentment, davant la situació, no en teníem altra, no en
teníem altra; el problema era la perversitat per dues coses:
una, perquè l’Estat aprofitava aquella situació de feblesa per
dir “t’estrenyeré, et llevaré l’autonomia financera, t’imposaré
les meves polítiques i el meu control”; això ha estat així des
del principi, i encara ara, i encara ara, ha aprofitat. I la segona,
la perversió que en alguns casos com a les Illes Balears,
perquè resulta que nosaltres sí que disposam -habitualment, en
moment de crisi menys- de recursos, però amb un sistema de
finançament com el que tenim evidentment aquests recursos
se’n van i no tornen. Què passava? Que el FLA en realitat, ara,
avui per avui, són els recursos que l’Estat agafa d’aquí, i em
diu “ara te’l deix i et pos aquestes condicions”. Això és la
perversió, que ens deixa els nostres propis doblers, aquest és
el problema, aquest és el problema, ens deixa els nostres
propis doblers perquè no en tenim el control, perquè no tenim
sobirania financera.

De totes maneres, benvingut el Partit Popular, que fa poc
va aprovar una proposició a favor de la sobirania financera a
proposició de MÉS per Mallorca, una proposta de resolució.

I ja acab amb una darrera reflexió. Sr. José Vicente Marí,
a la seva primera intervenció ha dit que l’avaluació s’ha de fer
cada dia, absolutament d’acord, l’avaluació ha de ser
continuada en totes i cada una de les polítiques, des del punt
de vista de l’eficiència, des del punt de vista de l’eficàcia, des
del punt de vista de l’estalvi, des del punt de vista de quines
són les conseqüències que té, evidentment, sobre la
microecomia i sobre la macroeconomia, totalment i
absolutament d’acord amb aquesta avaluació continuada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. No voy a añadir nada a mi
intervención anterior; simplemente volver a repetirle  que
gracias por atender la petición de esta comisión y estar hoy
aquí, y también por hacer fácil lo que es difícil y farragoso
para personas que no tenemos conocimientos económicos.

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:

Gràcies, president. Molt breument, per agrair simplement
la presència del Sr. Marí Bossó i agrair la seva intervenció i el
seu to, dialogant i equànime, defensant les seves posicions
polítiques però des de l’equanimitat i entenc que amb rigor
intel·lectual.

Ja ho ha dit, no s’apugen i abaixen imposts perquè sí, sinó
que s’apugen o abaixen per finançar polítiques públiques, i
aquí és el terreny que depèn de l’opinable, vull dir que uns
defensarem que unes polítiques públiques són millors, altres
defensaran que unes altres. Açò evidentment és el terreny de
la política i és el terreny de la confrontació i del diàleg
polític, i per tant aquí, sempre que ho facem com ho ha fet
avui vostè aquí, crec que donam exemple als ciutadans d’allò
que ha de ser la política.

Permeti’m que ja que no li faré cap pregunta, perquè crec
que està tot prou parlat, aprofitant que som el darrer
d’intervenir i m’agrada acabar amb una cita, no meva sinó d’una
autoritat, acabi citant Winston Churchill, per distingir la seva
actitud de la d’altres portaveus que tenim per aquí, cosa que
l’ennobleix a vostè, evidentment; Winston Churchill va dir que
un fanàtic és aquell que no pot canviar d’opinió i no vol canviar
de conversa. Vostè és capaç d’opinar, és capaç de conversar
d’allò que se li proposa, diguéssim, des del diàleg i del tarannà
més positius.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. 

Una vegada acabat el debat, volem agrair la presència del
Sr. José Luis Gil i Martí, i del Sr. José Vicente Marí i Bossó.

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