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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui
i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera substitueix Juan Manuel Lafuente.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Miquel Vidal substitueix Miquel Jerez.

Aprovació de les orientacions, objectius i  requisits de
l ’encàrrec a l’Oficina Anticorrupció per a l a
contractaci ó  d’una consultora especialitzada en
auditories ciutadanes del deute i les polítiques públiques.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a l’ordre del dia previst per avui, punt
únic, debat i votació del document RGE núm. 15229/18,
presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
orientacions, objectius i requisits per a la realització de
l’auditoria del deute i les polítiques públiques a les Illes
Balears. 

A continuació passam al debat i votació del document RGE
núm. 15229/18, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears.

Pel que fa a l’ordenació del debat i les votacions, aquesta
presidència concedirà un torn d’intervencions als grups
parlamentaris per exposar les seves propostes. Acabada
aquesta intervenció s’obrirà un torn de fixació de posicions on
podran intervenir la resta dels grups parlamentaris.

Comencem el debat amb la intervenció del grup, per
defensar el document presentat, per part del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Laura Camargo, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, des del començament d’aquesta
comissió no permanent d’Auditoria del Deute i les polítiques
públiques el que hem defensat és la necessitat que es faci una
feina complementària a la ja feta i realitzada amb un informe
que es va fer, o que es va presentar en data 31 de desembre de
l’any 2016, per part de la Sindicatura de Comptes, per poder
considerar aspectes que la mateixa sindicatura considerava que
no havia pogut analitzar en profunditat.

Principalment, el document de treball que presentam està
adreçat a poder aportar transparència, que és una de les
qüestions que ha guiat des de bon començament la nostra
intencionalitat en aquesta auditoria del deute, dirimir
responsabilitats en el procés d’endeutament, avaluar l’eficàcia
i l’eficiència de les polítiques públiques que es varen fer i que
varen generar o no, dependent dels casos, augments importants

de deute i també establir  els marcs necessaris per poder
garantir una gestió més eficaç, més eficient de les finances
públiques sempre al servei de la majoria social.

Una vegada que ha passat aquesta primera part de
compareixences, que estaven recollides dins el pla de treball,
nosaltres des del nostre grup parlamentari ja vàrem explicar la
necessitat de poder comptar amb una empresa que, de manera
externa, pogués realitzar aquesta anàlisi que no va poder dur a
terme, repetesc, la Sindicatura de Comptes, i també vàrem
plantejar la possibilitat que aquesta licitació, aquesta
contractació es pogués fer via Oficina Anticorrupció.

Nosaltres estem, llavors, en condicions de plantejar que
aquest procés es pugui dur a terme, es pugui impulsar a partir
d’aquesta segona part del pla de treball, però també hem
plantejat un document que està obert a possibles... no sé si
modificacions, esmenes o plantejaments que puguin ser
compatibles i que puguin ser també enriquidors del que
nosaltres hem presentat.

Llavors, necessàriament consideram que aquesta segona
part ha de passar pel que ja vàrem dir en el seu moment i és
una anàlisi en profunditat dels processos d’endeutament en
tres legislatures que ens puguin permetre, per exemple,
avaluar l’impacte negatiu de l’actuació de certes polítiques
públiques, quant al seu impacte en les arques de la comunitat
autònoma; també poder avaluar si era pertinent o no realitzar
aquests tipus d’inversions, si era viable o no, si es disposava o
no dels mitjans necessaris; si hi ha havia realment una
motivació de millorar les condicions de la ciutadania de les
Illes, les condicions de vida de la ciutadania de les Illes, o al
contrari, si hi havia uns interessos particulars darrere
d’aquestes polítiques que es varen posar en marxa; i també
avaluar l’impacte en altres aspectes, qüestions relacionades
amb el medi ambient o amb la qüestió de gènere, evidentment
també amb les qüestions de caire més social que sempre es
veuen afectades quan augmenten els costs del pagament del
deute.

Llavors, des d’aquesta comissió no permanent el que
Podem proposa és instar l’Oficina Anticorrupció a encarregar
una auditoria del deute que destaqui les qüestions que es
detallen en la primera pàgina del document presentat.

Com he dit abans, si es presenten modificacions o es
presenten alternatives a aquesta proposta, nosaltres estem
disposats i som flexibles a l’hora d’acceptar-les, sempre i
quan tinguem clar que aquesta segona fase es durà a terme i
que serà possible fer l’anàlisi que venim plantejant des del
començament d’aquesta comissió no permanent.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Antoni Camps, per un temps de deu minuts.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Des del Partit Popular ja anunciam que votarem en contra
d’aquesta proposta, supòs que no sorprèn ningú aquest
posicionament de vot, perquè és coherent amb la posició que
hem mantingut a les darreres comissions.

M’agradaria fer, abans de res, una petició al president
d’aquesta comissió i és la següent: nosaltres volem tenir la
seguretat que dins d’aquesta legislatura, abans que es dissolgui
el Parlament, aquest informe preliminar, que és el que es vol
contractar a través de l’Oficina Anticorrupció, estarà fet o no.
Nosaltres no voldríem que aquest parlament encomanés
determinades feines que finalment no puguin estar a punt i
llestes dins aquesta legislatura i que, per tant, decaiguessin. 

I no ens agradaria haver de tirar els doblers i perdre el
temps en una qüestió que finalment no podrem veure en
aquesta legislatura i tampoc a la següent perquè, evidentment,
decaurà.

Per tant, fem aquesta petició perquè el president faci els
esbrinaments pertinents per veure si açò serà així o no serà
així.

Ja dic, nosaltres hi votarem en contra. Entenem que
aquesta proposta que avui se’ns fa, i se’ns fa acabant l’any, és
una proposta que arriba tard, perquè ja ho hem dit altres
vegades, nosaltres estem convençuts que per part dels
promotors d’aquesta iniciativa d’aquesta comissió no hi ha
hagut cap tipus de voluntat perquè arribés fins al final, no hi ha
hagut cap tipus de voluntat de fer una auditoria, no hi ha hagut
cap tipus de voluntat. 

Duim deu mesos de comissió -deu mesos de comissió- i
després de deu mesos, ara es vol demanar un informe
preliminar, que ha de servir de base per poder fer després una
auditoria ciutadana del deute. Entre que l’Oficina
Anticorrupció ha de contractar l’empresa encarregada de fer
aquest informe preliminar, i entre que acaba la legislatura, és
que és impossible, és que és impossible materialment poder
tenir, des del nostre punt de vista, aquest informe.

Per açò nosaltres demanaríem al president que realment
s’informi si açò és possible o no és possible.

Nosaltres entenem que és una pèrdua de temps i de doblers
encomanar aquest informe preliminar. És un absurd, és un
absurd demanar una cosa que és impossible, des del nostre
punt de vista, que estigui llesta abans de dissoldre aquest
parlament i, és més, ja tenim un informe del deute fet per la
Sindicatura de Comptes. I entenem que és possible que aquest
informe de la Sindicatura de Comptes no contempli tots els
aspectes que voldria Podemos que contemplés, però estic
convençut que els vuit punts dels quals consta la proposta que
volen fer d’aquest informe preliminar és perfectament
possible que la Sindicatura de Comptes els pugui fer: evolució
del deute públic, no crec que hi hagi cap problema, evolució
de les despeses, dels ingressos, possibles despeses

supèrflues, increments tributaris i un millor finançament; és
a dir, tot el que posa aquí la Sindicatura de Comptes és
perfectament possible que ho pugui fer.

I jo crec que seria molt millor aprofitar com a base
l’informe de la Sindicatura de Comptes, que ja està fet, i que
afegeixin aquells aspectes que a aquell informe no surten, crec
que seria molt millor i molt més barat; l’informe de la
Sindicatura de Comptes sortiria gratis al Parlament. Si hem de
contractar una empresa especialitzada en aquest tema haurem
de pagar uns doblers perquè finalment aquest informe no arribi
mai.

Per tant, açò és una qüestió que realment ens hauríem de
plantejar i seriosament. A més, n’hi hauria prou amb un acord
de la Comissió d’Hisenda per encomanar a la Sindicatura de
Comptes que acabés o que complementés el seu informe, i ja
està, no hauríem de passar per l’Oficina Anticorrupció.

Perquè hi ha una altra qüestió que m’agradaria també que
el president investigués: l’Oficina Anticorrupció està obligada
a contractar una empresa especialitzada perquè faci un
informe a petició de la Comissió sobre l’auditoria del deute,
està obligada l’Oficina Anticorrupció a fer-ho? Ho farà
l’Oficina Anticorrupció o quedarà dins un calaix i ja veurem?,
que és el més probable. Açò també m’agradaria que se
sapigués si realment és possible açò o no.

Perquè nosaltres no entenem que hi pinta l’Oficina
Anticorrupció en aquesta qüestió. És més, no estam d’acord
amb traspassar aquesta patata calenta, com deia ahir el diari
Última Hora, aquesta patata calenta a l’Oficina Anticorrupció,
primer, perquè, si no m’equivoc, l’Oficina Anticorrupció en
aquests moments encara no té personalitat jurídica per
contractar, encara no, la llei encara no està aprovada; segon,
perquè, ja ho he dit, no hi ha temps per tramitar una
contractació de forma legal, i tercer, i crec que ara més
important, perquè no ens agradaria, a més seria un escarni a
nivell nacional, que per culpa d’açò es pogués imputar per
malversació de cabals públics el director de l’Oficina
Anticorrupció perquè, no ho hem d’oblidar, el Sr. Sánchez
Mato, que va comparèixer a aquesta comissió, regidor de
l’Ajuntament de Madrid, precisament aquell a qui la proposta
posa d’exemple, l’Ajuntament de Madrid, aquest senyor està
imputat per malversació de cabals públics, precisament per
haver contractat un “xiringuito” de Podemos, que, a més, va
fundar ell mateix, en contra dels informes jurídics de
l’Ajuntament de Madrid, precisament per fer una auditoria
ciutadana del deute.

És a dir, volem traspassar aquesta responsabilitat a
l’Oficina Anticorrupció d’una cosa que a Madrid ha acabat amb
la imputació per malversació de cabals públics a l’autor
intel·lectual d’aquella acció. A nosaltres no ens agradaria que
l’Oficina Anticorrupció acabés així, ja prou desprestigiada
està, ja prou inútil és aquesta Oficina Anticorrupció que a més
li afegim aquesta qüestió.

I nosaltres insistim, no estam d’acord amb gastar un sol
euro més en una qüestió que entenem que ja està perfectament

 



118 CNP Auditoria del deute de les Illes Balears / Núm. 9 / 14 de desembre de 2018

auditada, analitzada i estudiada. I per açò, ja ho anunciam,
demanarem els informes jurídics pertinents per assegurar que
el que es fa i el que es proposa avui aquí sigui legal. I,
evidentment, no descartam emprendre les accions legals que
siguin oportunes si entenem que s’incompleix la legislació
vigent. Així de clar.

I encara ens fem més preguntes, si ja és impossible tenir
aquest informe preliminar abans que es dissolgui el Parlament,
quan es farà l’auditoria ciutadana del deute, quan? És a dir,
perquè ara parlam de demanar un informe preliminar, després
s’ha de fer l’auditoria ciutadana del deute, quan la farem si ja
l’informe no el tendrem?

Miri, aquesta comissió, ho hem dit moltes vegades, és un
fracàs, ha estat un fracàs, ha estat una pèrdua de temps i això
d’avui és la constatació precisament d’aquest fracàs. I ja sé que
Podemos no ho reconeixerà, aquesta comissió és la niña de
sus ojos, però nosaltres esperàvem més sentit comú per part
del PSIB i de MÉS per Mallorca. MÉS per Menorca avui ha
vengut, però en tots aquests deu mesos no ha aparegut en
aquesta comissió, per què? Perquè no li interessa tampoc,
perquè tant li és aquesta comissió, a ningú no interessa aquesta
comissió, és una comissió que no tendrà resultats, és una
comissió que no tendrà conclusions, és una comissió que
acabarà amb un fracàs absolut.

Per tant, jo deman, i ja que avui hi ha el representant de
MÉS per Menorca, deman a MÉS per Menorca, a MÉS per
Mallorca i al PSIB que aturin aquest absurd. 

I per la nostra part també anunciam, i vaig acabant, atès que
entenem que no hi ha interès per acabar aquesta comissió,
perquè ara es demanen informes preliminars just quan s’acaba
aquesta legislatura, que no hi haurà temps de fer res, duim deu
mesos fent un paperot inútil en aquesta comissió , estam
embarrancats i  no sabem per on hem de partir, per tant,
nosaltres ens plantejarem durant aquest període de Nadal si
continuarem o no dins aquesta comissió, perquè evidentment,
per fer el ridícul ja en tenen prou amb vostès, si volen fer el
ridícul facin-lo vostès; nosaltres, evidentment, no volem
participar d’una comissió que està abocada al fracàs, una
comissió que no acabarà perquè no té temps per acabar i, per
tant, nosaltres, ja dic, ens plantejarem si continuam o no en
aquesta comissió.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. 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. En primer lloc, recordar que
durant aquests mesos hem anat complint el pla de feina que es
va aprovar per aquesta comissió, s’han anat fent les
compareixences que es varen acordar i avui es presenta una

proposta de pla de feina que hem de debatre. Per tant, en
aquest sentit, com dic, la comissió ha fet la feina que se li va
encarregar i que s’ha anat fent. 

Jo entenc que el Sr. Camps pot tenir unes ganes boges que
la legislatura ja està acabada i hagi acabat, a més ja ens ha
enunciat la seva retirada, no sé si per fer altres projectes
polítics o realment és per retirar-se definitivament, en
qualsevol dels casos la legislatura no ha acabat, no ha acabat i
fins a finals de març hi haurà sessions parlamentàries, i llavors
ja vendrà la feina de la Diputació Permanent i del Govern en
funcions, però mentrestant la legislatura continua i,
evidentment, s’ha de continuar. I tota la feina que es faci,
s’avanci ara, no només en aquest aspecte sinó en qualsevol
aspecte , doncs, és feina feta que es pot aprofitar de cara al
futur.

Per altra banda, al pla de feina es va acordar, agradarà o no
agradarà, el Partit Popular va manifestar en el seu moment el
seu desacord i avui l’ha tornat manifestar, però, agradarà o no
agradarà, però es va acordar que s’encarregaria fer aquesta
contractació a l’Oficina Anticorrupció, això és el que vàrem
acordar. Per tant, avui hi ha una proposta damunt la taula que
diu això.

Record que precisament vaig fer una esmena que en aquell
moment el que vaig dir és  que aquesta comissió havia de
posar els criteris pels quals l’Oficina Anticorrupció havia de
fer aquesta contractació; aquí la proposta que fa Podemos duu
una sèrie de criteris, que per a nosaltres són pertinents, són
adequats. Per tant, acomplirem allò que vàrem acordar que és
que la comissió ha de marcar aquests criteris segons els quals
s’ha de fer la contractació. 

Llavors, si la contractació durà més o manco temps, si
administrativament s’ha de fer d’una manera o d’una altra,
evidentment això s’haurà de fer d’acord amb el marc legal
oportú, i aquí no es demana a ningú que vagi contra el marc
legal, per tant, serà més ràpid o més lent, serà d’una manera o
de l’altra d’acord amb el marc normatiu. Crec que tots volem
això, que es compleixi escrupolosament el marc normatiu.

Ja per acabar la meva intervenció, simplement comentar
que nosaltres donarem suport a les esmenes que llavors
presentarà el portaveu del PSOE in voce a aquest document,
que com a base ens serveix i consideram que és oportú, i que
ja presentarà en el seu moment, com dic, el portaveu del
PSOE i que crec que podrem arribar, per tant, a un acord i
arribar al text definitiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, per un temps de deu
minuts.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Vull dir
que des del nostre grup parlamentari ja inicialment vàrem
manifestar que no estàvem d’acord amb aquest tipus de
comissió per a l’auditoria del deute públic. Això no vol dir que
no creguem ni en el control ni en la transparència.

Nosaltres ja a principi de legislatura des d’El Pi vàrem
demanar que les secretaries generals fossin funcionaris
perquè és allà on s’inicien tots els expedients a l’hora de fer
contractacions. També a inici de legislatura el portaveu va
sol·licitar que es publicassin totes les despeses que es creaven
malgrat que fossin des de contractes menors. Pensam, i ho
hem manifestat, que a la Sindicatura de Comptes es podria fer
feina en aquest sentit, que el Govern té els mecanismes per
poder orientar o fer una secció dins la Sindicatura si així es
consideràs, però no veiem que amb una auditoria ara puntual
es pugui fer segons quin tipus de tasques, i sobretot tasques de
futur, perquè el que està fet, ens agradi o no, està fet.

Nosaltres també votarem en contra, però vull que quedi
clar que és que no ens agrada així com es fa. Pensam que
aquesta auditoria ni farà ni serà més eficaç ni més eficient en
els doblers o en el deute de la nostra comunitat, i que són
accions de govern les que haurien de fer que això fos una
realitat.

Vull manifestar que si haguéssim utilitzat el temps, en lloc
de per fer aquest tipus de comissions, per fer i debatre els
projectes de llei que ara ens han volgut ficar amb calçador, i
que per ventura sí que s’aprovaran d’aquí a final de legislatura
però el que està clar és que no es podran aplicar per part
d’aquest govern, que de molts d’ells n’ha fet bandera, per
ventura si s’hagués utilitzat el temps per fer aquest tipus de
projectes de llei o fent feina a les ponències ens hagués anat
millor. I amb això no vull dir..., perquè també hem estat en
aquesta comissió sempre, perquè consideram que és la nostra
responsabilitat ser-hi, però pensam que als grups petits ens
han carregat molt per unes..., com que nosaltres no creiem en
aquest tipus d’auditoria, per uns capricis d’altres grups
parlamentaris.

Per tant, com dic, president, votarem en contra d’aquesta
proposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, seré breu. Coincidesc amb
la portaveu d’El Pi en una cosa, que és que als grups petits ens
han carregat molt, però bé, a part d’açò no coincidesc amb la
resta...

(Remor de veus)

El nostre objectiu o l’objectiu que ens havíem proposat era
posar llum al deute de la comunitat autònoma en allò que
alguns classifiquen com a deute legítim i no legítim, sense
entrar en aquest debat que ja és prou complex de per si, vam
marcar un full de ruta els grups que donam suport al Govern,
i avui no fem més que donar compliment a aquell full de ruta
que s’havia pactat.

Per tant, nosaltres, en termes generals  veiem bé la
proposta que avui s’ha dut i, bé, no compartim una part de la
crítica que vol imputar o vol retornar la responsabilitat a la
Sindicatura de Comptes. La Sindicatura de Comptes és cert
que ja va fer un informe, però es recordarà que la mateixa
Sindicatura de Comptes deia que no podia anar més enllà. La
proposta que es fa avui és una proposta per complementar la
feina que s’ha fet, no només des de la Sindicatura sinó també
des d’altres àmbits en què es du un control de l’administració
i també del deute, i en aquest sentit per tant creiem que és fer
una passa més i una passa endavant en l’objectiu que ens
havíem proposat.

Ens agradaria que fos molt abans? Sense cap dubte, però el
que també és cert és que la legislatura no s’ha acabat i
nosaltres seguim fent feina i tenim molta feina per fer, i en
aquest sentit volem fer una passa més, no per tirar els doblers
sinó per tenir... per posar més llum al que serà el debat o el
que voldríem que fos el debat, la transparència, respecte d’un
tema que està hipotecant aquesta comunitat autònoma i que
d’açò en som tots conscients, i per tant crec que els ciutadans
es mereixen tenir més dades, més xifres del perquè hem
arribat fins aquí.

I per la nostra part, res més. Donarem suport a part de les
esmenes que no conec, però en termes generals veim bé la
proposta que s’ha presentat. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Yo votaré a favor. Uno de los
compromisos electorales que me han traído a este parlamento
era precisamente fomentar esta iniciativa dentro de las
instituciones, e independientemente -como comentaba el
diputado Martí- de valoraciones de si es deuda... deuda que hay
que pagar o no hay que pagar, yo creo que hay que abrir las
instituciones a la ciudadanía y que realmente tienen que darse
cuenta de la rentabilidad de las inversiones que se han
realizado y por las que estamos endeudados, y todo el origen
de éstas.

Entonces aceptaré la propuesta que los grupos del pacto,
que el grupo del pacto ha planteado, y nada más que aportar.
Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Seijas. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Enric Casanova, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. He de dir que un dels objectius
d’aquesta comissió era fer una anàlisi, està clar que aquesta
comissió es va constituir per fer una anàlisi no sols del deute
sinó també de l’interès social de determinats projectes i
polítiques que es requerien, i per tant consideram que vam
plantejar un pla de treball per poder assolir aquests objectius
al llarg del temps. Crec que aquest pla de treball, com molt bé
s’ha dit, s’està complint, s’estan fent les compareixences així
com es van demanant, i s’ha demanat una documentació que ja
s’està lliurant, i un apartat més del pla de treball era que la
comissió  instaria l’Oficina Anticorrupció a contractar una
consultora especialitzada.

Ara ha arribat el moment de fer palès aquest punt del pla de
treball, i per això es presenta aquest document, aquest
document en el qual es planteja no sols que s’ha de fer una
auditoria, que s’ha de contractar una empresa externa, sinó
també una sèrie d’elements. Jo crec que l’important és que
planteja, estableix una sèrie d’elements en què s’ha de basar
aquesta auditoria, perquè al final aquesta comissió és la que ha
de decidir quines són les pautes que ha de seguir a l’hora de
fer aquest estudi.

Per això nosaltres en principi consideram que sí que s’ha
de fer allò que deia el pla de treball, però a l’hora de veure el
document nosaltres plantejaríem tota una sèrie de referents.
He de dir que en el document potser, a la redacció, perquè és
una redacció inicial, jo crec que el document s’ha plantejat
aquí com una redacció  inicial per poder fer aportacions, i
nosaltres des del Grup Parlamentari Socialista consideram que
hauríem de fer un document el més objectiu possible i
eliminar si hi hagués alguna possibilitat de subjectivitat, i per
tant plantejam tota una sèrie  de canvis al document que ara
passaré a dir, a veure si el grup proposant els accepta i poder
arribar a un consens i aprovar-lo conjuntament.

Entre els canvis que nosaltres demanam al document,
demanaríem suprimir els paràgrafs 2 i 3 d’aquest document,
perquè fan referències externes que potser tampoc no tenen
l’objecte, en si no és així. 

Respecte del paràgraf 4 demanaríem modificar-lo en el
sentit que quedàs: “Per tant la primera passa en el procés
d’auditoria de les Illes Balears ha de consistir en una anàlisi
general del procés d’endeutament que permeti extraure
primeres conclusions, així com aprofundir en les
investigacions de l’auditoria en el futur”, i continua. 

Respecte de l’índex que es planteja de l’auditoria nosaltres
demanaríem suprimir el punt 6.a), perquè consideram que el
punt 6 en general té un objectiu, i si l’especifiquem tant potser
es fa més complicat. I eliminar el punt 8.

Així mateix demanaríem eliminar el paràgraf 8 i modificar
el paràgraf 7, val, en el sentit..., val?, modificar el paràgraf 7,
que diu “A més, a partir d’aquesta auditoria general del deute,
seria possible satisfer els requisits necessaris per tal d’iniciar
les investigacions d’un procés d’auditoria més detallat.
Concretament es permetria avançar en la identificació i
selecció de casos, en base a la següent matriu...”. Deixar-ho
així, eliminar el punt 8 i finalment el darrer paràgraf, seria...,
nosaltres plantejaríem modificar-lo, que és realment el sentit
d’aquesta comissió, que és: “Per tot això, d’acord en el que
s’estableix en el punt 1.3 el Pla de treball, la Comissió no
Permanent de l’Auditoria del Deute, insta l’Oficina
Anticorrupció a encarregar una auditoria general del deute que
destaqui les qüestions detallades a la pàgina anterior d’aquest
document.”

Per tant, nosaltres plantegem un seguit de modificacions
per fer el document més clar, deixar els objectius molt
marcats i així donar compliment al que marca el pla de treball
i poder seguir amb els treballs d’aquesta auditoria.

Per tant, res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Ara ve el torn de rèplica, per part
del Grup Parlamentari Illes Balears té cinc minuts, ah, perdó,
per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la
paraula la Sra. Laura Camargo, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, començaré fent una valoració,
tractaré que sigui breu, respecte de tota aquesta oposició fan
fèrria que fa el Sr. Camps i que fa el Partit Popular, i també El
Pi, sorprenentment, però no tant, no tant, perquè des del
principi ja han plantejat que en aquest sentit les coses amb el
Partit Popular les compartien, aquesta manera de veure que la
transparència, que la rendició de comptes, que l’eficàcia i
l’eficiència en la gestió dels diners públics, que importen,
però no tant. 

I jo sincerament, crec que el que més esperança em fa que
aquesta auditoria pugui anar bé, és com de preocupat està
vostè en desprestigiar-la, perquè des que la van començar
només s’ha dedicat a posar pals a les rodes, als compareixents
fins i tot de vegades els ha escridassat aquí, no els ha tractat
amb el decòrum parlamentari necessari; francament, jo crec
que aquesta oposició que vostè fa és la meva esperança en què
realment cal fer una auditoria. I aquesta por que vostès tenen,
jo crec que és una por a què realment trobem qualque cosa
important de tresors públics dilapidats durant la gestió mal
feta per part del seu partit. I jo crec que francament, estam en
la bona línia, apostant fermament perquè es faci aquesta
auditoria.

A més a més, sobre la qüestió del temps, francament quan
s’han fet processos d’auditoria de deute en altres comunitats,
o fins i tot països, no s’ha trigat uns mesos, això du molt de
temps, és una anàlisi que porta temps, que porta paciència i
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que porta que les coses es fan bé i no de qualsevol manera per
cobrir l’expedient. I no tractarem un altre pic de citar les
paraules del síndic de Comptes, del síndic Major, perquè ja les
hem citades moltes vegades aquí i varen dir clarament que ells
no podien fer, que ells no podien acabar la feina per veure
exactament aquestes polítiques públiques com havien generat
aquest increment de deute.

Jo crec que al Partit Popular l’interessaria que aquesta
comissió i aquesta auditoria no acabés en res, però la nostra
responsabilitat és justament tractar de veure què ha passat amb
el desgavell, què han fet amb els comptes de Balears durant els
seus mandats. I per això confiam plenament en què es faci
aquesta auditoria, aquest informe preliminar que plantejam.

Respecte de les esmenes plantejades pel Partit Socialista,
en principi amb les esmenes in voce no tindríem problemes en
acceptar-les, però perquè quedi el més clar possible què és el
es planteja substituir, modificar o eliminar, sí que demanaria,
si és possible, a la presidència, un recés de 5 minuts o 7
minuts per poder tenir més clar exactament què es proposa. Jo
he dit a la meva primera intervenció que estàvem disposats a
ser flexibles per tal de poder arribar a un consens necessari,
però aquesta flexibilitat, jo em qued més tranquil·la si la fem
en una posada en comú i veient exactament com quedarien les
coses.

I finalment m’agradaria també dir que aquesta auditoria que
plantejam nosaltres i que no és un caprici i que no és una cosa
de Podemos, ni de Carlos Sánchez Mato, ni de bolivarians, ni
res d’això que es vol dir, en realitat és un canvi de paradigma
en la manera de governar que nosaltres plantejam i que, una
vegada feta, implica unes conclusions, i una vegada arribats a
aquestes conclusions, potser que impliqui canvis, i segurament
a això és al que té por el Partit Popular, que es facin canvis en
la manera de governar, tenint en compte l’eficàcia, l’eficiència
ecològica, social i econòmica de la despesa pública.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. En torn de contrarèplica 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.
Es confirma, per tant, que no tindrem resultats, que no tindrem
conclusions i que aquesta comissió acabarà en no res. La Sra.
Camargo ho acaba de dir, és una cosa lenta, llarga, que no es
fa en dos dies, que s’ha de fer bé, però és que l’espai temporal
que tenim acaba a finals de març i, per tant, si ara s’encarrega
un informe ja no es farà, ja no el tindrem, tot decaurà, i tot
dependrà que a la pròxima legislatura hi hagi una majoria
suficient que estigui interessada en fer una altra farsa com
aquesta.

Per tant, des del nostre punt de vista, tot i que, i em reafirm
que volem que les coses siguin transparents, que s’analitzi tot,
que tot surti i que tot, si hi ha cap irregularitat, vagi als
tribunals i que caigui el pes de la justícia damunt qui faci falta,
en açò ens trobaran, però amb el que no podem estar d’acord
de cap de les maneres és en perdre el temps i en perdre
doblers. I nosaltres entenem que el deute està més que
analitzat, està més que auditat i està més que controlat per la
Sindicatura de Comptes, la Intervenció de la CAIB i per tots
els organismes de control, que són objectius i que són
independents, que tenen aquesta comunitat autònoma.

Perquè, qui m’assegura que aquesta empresa que ha de
contractar l’Oficina Anticorrupció, que ara veurem com la
contracta, ara veurem si la vol contractar o no, perquè no té
obligació de contractar-la, ara veurem aquesta empresa amb
quins criteris farà aquest informe; és a dir, amb quins
paradigmes farà aquesta auditoria, qui són ells per decidir si
una obra està ben feta o no està ben feta, si un deute és odiosa
o no és odiosa. Qui seran aquests? Aquesta és la qüestió, duim
deu mesos de comissió i encara no sé, malgrat que han vingut
experts i tècnics, encara no sé com es fa una auditoria
ciutadana del deute; encara no sé qui elegeix les persones que
han de formar part dels grups que han d’estudiar i analitzar
aquest deute; encara no sé amb quins criteris aquestes
persones han de decidir si una determinada inversió o un
determinat contracte de deute és bo o dolent, encara no ho
sabem. És més, qui són aquestes persones per dir-nos a
nosaltres si una cosa està ben feta o està mal feta, per què
aquestes persones i no unes altres? Tot aquestes preguntes que
hem anat fent aquests darrers deu mesos no han tingut
resposta, i per açò molt ens temem que aquesta auditoria és
una autèntica ensarronada, és una farsa, aquest informe que
volen demanar serà una farsa i nosaltres no estam disposats a
gastar un duro més ni perdre un segon més en una qüestió que
és una farsa i un conte xinès i una òpera bufa. 

Per tant, ja ho hem dit, ens plantejarem molt seriosament
si hem de continuar perdent el temps o no. Nosaltres preferim
dedicar el nostre temps a tramitar lleis, és clar que sí,
preferim dedicar el nostre temps en altres qüestions molt més
prioritàries que una cosa que sabem perfectament que no
acabarà, perquè no té temps per acabar, que no hi haurà
conclusions i que no hi haurà cap responsabilitat ni res per
finalitzar aquesta comissió. A mi és que em sap molt de greu
arribar a aquest punt, perquè, en tot cas, si volien realment fer
una auditoria ciutadana del deute, l’haguessin feta a principis
de legislatura, tindrien temps de tot, tendrien temps de fer
l’informe preliminar, tindrien temps de fer l’auditoria
ciutadana del deute, d’elegir aquestes persones que han
d’estudiar..., però és que no hi ha temps material i, per tant, tot
decaurà a finals de març i aquesta és la realitat.

I m’espanta que partits que diuen que tenen seny..., jo de
Podemos està clar que... és evident, és evident que com que...
en fi, són com són, açò no ho veuen, però que partits que, en
teoria, tenen seny com MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca
i PSIB, els donin volta... els ensabonin en aquesta comissió
que és una ridiculesa, que és un absurd i que no ens du a res.
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Per tant, jo demanaria -i abans ho he demanat- que aturin,
que aturin d’una vegada aquest absurd, que és un autèntic
absurd i que no ens du -ja dic- a res, a gastar doblers i a perdre
el temps.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. 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, Sr. President. Don per reproduïdes les paraules que he
dit a la primera intervenció per contestar tot el que diu el Sr.
Camps i la nostra posició. No hi insistiré més, crec que ha
quedat ben clar.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument, senyores i senyors
diputats. Jo, Sra. Camargo, que diguem que no ens agrada així
com es planteja aquesta auditoria no vol dir en cap cas ni que
nosaltres tenguem por, ni res, nosaltres estem a favor de la
transparència, però així com s’han plantejat les coses,
inicialment ja vàrem dir que no ens agradava, i pot estar segura
que no vol dir  que vostès així com ho fan sigui la millor
manera.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, no intervindré.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. 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, no haré uso.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo res..., sols dir que esperaré a
veure com acaba la transacció i ja està.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Atesa la demanda que ha fet la
representant del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
farem un recés de cinc minuts.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Aclarits els termes de la transacció, a continuació es
votarà el document presentat amb les esmenes o la transacció
proposada pel Grup Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 4 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovat el document RGE núm.
15229/18, presentat pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears.

En contestació al Sr. Camps, als efectes de les
proposicions que ha fet a aquesta presidència, no pateixi que
aquesta presidència portarà aquesta instància a l’Oficina
Anticorrupció, li demanarà celeritat, tenint en compte també
que els temps de l’Oficina Anticorrupció són diferents als
temps parlamentaris, i que, malgrat tot, pot fer un document
que es pot tractar amb representants de la ciutadania diferents
de nosaltres que surtin de les següents eleccions.

Moltes gràcies.

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

Perdó, les votacions han quedat 7 vots a favor; 4 en contra,
perquè no hi era la representant del Grup Mixt.
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