
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 351-1992 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2016 Núm. 25

 

Presidència

de l'Honorable Sr. Vicent Serra i Ferrer

Sessió celebrada dia 24 de maig de 2016 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 6949/16, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

recuperació d’inversions estatutàries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626

2) RGE núm. 6950/16, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

projectes d’inversions estatutàries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626

3) RGE núm. 6951/16, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca

de coordinació en el control i el seguiment de les despeses amb finançament afectat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626

II. COMPAREIXENÇA RGE núm. 6268/16, de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, solAlicitada per tres diputats

membres de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre la reunió amb el

ministre d’Hisenda i Consell de Política Fiscal i Financera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634

III. Debat i votació de l’escrit RGE núm. 7126/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se solAlicita la

compareixença del director general de Pressuposts i Finançament, per tal d’informar sobre la viabilitat pressupostària de la implantació

de la facultat de medicina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649



626 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 25 / 24 de maig de 2016 

 

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i

en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

Substitucions?, no n’hi ha? No n’hi ha.

Bé, idò passam al debat de l’ordre del dia d’avui, relatiu a

les preguntes RGE 6949, 6950, 6951/16.

A petició del Partit Popular el portaveu ha manifestat la

possibilitat de poder-les agrupar. Demanaria a la consellera si

té inconvenient i als portaveu de la resta de grups si tenen

inconvenient que es puguin agrupar les tres preguntes

esmentades.

Ningú? Idò seguiríem amb l’ordre del dia. Ja sabem que

agruparem les preguntes solAlicitades pel Grup Parlamentari

Popular.

Assisteix la Sra. Consellera d’Hisenda i Administracions

Públiques, Sra. Catalina Cladera i Crespí, acompanyada per la

Sra. Begoña Morey, secretària general... que no ha pogut

assistir; pel Sr. Joan Carrió, director general de Pressupostos;

pel Sr. Francesc Colom, director general del Tresor; pel Sr.

Joan Martí, interventor general de la comunitat autònoma; pel

Sr. Ernest Ribalaiga, cap de gabinet; pel Sr. Albert Travesset,

responsable de comunicació... assisteix?, sí; pel Sr. Juli

Dalmau, assessor tècnic; per la Sra. Xesca Carreras, assessora

tècnica... Molt bé. 

I.1) Pregunta RGE núm. 6949/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a recuperació d’inversions

estatutàries.

I.2) Pregunta RGE núm. 6950/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a projectes d’inversions

estatutàries.

I.3) Pregunta RGE núm. 6951/16, presentada per

l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a manca de coordinació en

el control i el seguiment de les despeses amb finançament

afectat.

Bé, idò per formular les preguntes en una sola intervenció,

les preguntes RGE esmentats, té la paraula el Sr. Camps per un

temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Li demanaria una flexibilitat

en el temps, donat que ajuntam les tres preguntes.

L’informe 112/2016 de la Sindicatura de Comptes, on

s’analitza la situació de les inversions estatutàries, certament ha

estat molt aclaridor, i ha posat negre sobre blanc allò que

durant quatre anys, i amb aquest any darrer, cinc, hem anat

dient des del Partit Popular, i que de forma sistemàtica des dels

partits d’esquerres es negaven a acceptar o fins i tot

contradeien. L’informe de la Sindicatura de Comptes, per tant,

ha desmuntat les mentides dels partits d’esquerres i ha deixat

ben a les clares algunes qüestions.

Primera qüestió: des de l’any 2008 al 2014 s’havien

d’executar, en aplicació de la disposició transitòria novena, una

sèrie d’inversions per un import no inferior a 2.800 milions

d’euros. Aquestes inversions -segona qüestió que m’agradaria

ressaltar- s’havien de dur a terme mitjançant la signatura de

convenis entre l’Estat i la comunitat autònoma, entre l’Estat i

els consells insulars o entre la comunitat autònoma i els

consells insulars, o directament també des de l’Estat. I la

realitat és que a 30 d’abril de 2015, que és el que diu l’informe,

només hi havia convenis signats per un import total de 859,5

milions d’euros, dels quals l’Estat només havia transferit 359,7

milions, i d’aquests només se n’havien executat 291 milions.

Aquesta és la realitat que durant l’anterior legislatura i durant

aquest darrer any vam anar repetint i dient per justificar la

situació en què estaven les inversions estatutàries, i que des de

l’esquerra anaven negant constantment. Ens ha agradat molt,

per tant, que l’informe de la Sindicatura de Comptes,

curiosament firmat aquest informe per l’actual síndic major,

que en aquell moment era el director general de Pressupostos,

en fi, són coses que té la vida, però ja va bé que l’informe digui

precisament allò que nosaltres anàvem dient.

Per tant, segons la Sindicatura de Comptes, també ho diu,

en virtut del principi de caixa única, es van fer servir fons

finalistes, rebuts per atendre el pagament precisament

d’aquestes inversions estatutàries, es van desviar aquests fons

per a despeses diverses; de fet es van desviar 150 milions

d’euros que havien d’anar... eren fons finalistes que havien

d’anar precisament a inversions estatutàries i que es van desviar

a despesa corrent. Aquesta afirmació que nosaltres dèiem i que

constantment ens desmentien l’informe de la Sindicatura de

Comptes la diu de forma clara i contundent.

Per tant les mentides dels partits d’esquerres en aquesta

qüestió que es deien l’anterior legislatura també s’han dit

aquesta legislatura, i m’agradaria aquí recordar la intervenció

del Sr. Alcover a la Comissió d’Hisenda del passat dia 5

d’abril, i deia textualment, deia: “Jo crec que vostè -es referia

a mi...

(Rialles)

...no sé si ha anat a mirar la sèrie històrica, i si l’ha anada a

mirar no sé d’on la mirada, perquè no sé si té accés al programa

de comptabilitat de la comunitat, però en tot cas ja li puc dir

que no és cert, l’any 2009 i el 2010 -ja sé que hi havia Zapatero

i Antich, i açò és un anatema, açò és un...-, a mi em sap greu,

però l’any 2009 eren 700 milions d’euros que evidentment és

més de la mitjana”, i jo vaig dir al Sr. Alcover: “No han arribat

700 milions d’euros..., vaja, mai, mai!”, i efectivament pocs

dies després la Sindicatura de Comptes publica el seu informe

que desmenteix el Sr. Alcover. El Sr. Alcover, que afirmava

amb tota la contundència del món que l’any 2009 s’havien

invertir a Balears 700 milions d’euros, i curiosament s’ho havia

mirat a la comptabilitat de la comunitat autònoma perquè ell

tenia accés a aquesta comptabilitat, idò miri, la Sindicatura de

Comptes segurament no té accés a aquesta compatibilitat i per

tant no ha pogut veure aquests 700 milions d’euros, però, ja li

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606949
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606950
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606951
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dic, jo em fio més del que pugui la Sindicatura de Comptes del

que pugui dir el Sr. Alcover, i per tant desmenteix una vegada

més les mentides que han dit els partits d’esquerres fins a la

data, i per tant dóna llum a una qüestió que des del Partit

Popular anàvem repetint. Perquè, clar, és evident que si només

han arribat 359,7 milions d’euros és impossible que en un sol

any s’hagin invertit 700 milions. 

Per tant m’agradaria, si fos possible, que avui, ja que tenim

la consellera Cladera, es pogués disculpar públicament per

aquest engany permanent i sistemàtic de membres del seu partit

sobre les inversions estatutàries. Estaria bé, estaria bé perquè

almenys donarien credibilitat a la institució, perquè, clar, quina

credibilitat té aquell partit que ha mantingut durant cinc anys

una teoria que ara l’informe de la Sindicatura de Comptes

desmunta de forma categòrica? Quina credibilitat té aquest

partit? Per tant jo crec que sí que estaria bé que la Sra.

Consellera es pogués disculpar i com a mínim pogués donar raó

del perquè es va mantenir aquesta teoria que evidentment els

fets han demostrat que era falsa.

Una altra qüestió que convé destacar és que, bé, es van

firmar, durant els anys 2008, 2009 i 2010, es van firmar 22

convenis d’inversions estatutàries. L’any 2011, a causa de la

crisi econòmica que hi havia, la manca de liquiditat, la

necessitat de reduir el dèficit, el govern del Sr. Rodríguez

Zapatero va decidir de forma unilateral deixar de fer convenis

d’inversions amb Balears, una decisió que després va continuar

el govern del Sr. Rajoy, però també convé recordar-ho: el

primer govern que va dir que no firmaria més convenis

d’inversions estatutàries va ser el govern del Sr. Rodríguez

Zapatero.

El govern anterior, del Partit Popular, davant el desgavell

que es va trobar, es va haver d’esforçar i molt per intentar

reconduir un bon nombre de convenis que no estaven executats.

Tenia un munt de convenis no executats, no tenia un euro a les

arques públiques, de fet tenia 1.600 milions d’euros en factures

pendents que havia de pagar i que la gent cada dia anava a

reclamar que li paguessin, i va intentar prorrogar el màxim

possible tota una sèrie de convenis, reconduir uns projectes els

fons dels quals s’havien desviat a despesa corrent, i per tant

durant quatre anys es va haver de fer una complicadíssima

gestió per reconduir una situació i evitar el reintegrament

d’aquells doblers que havien arribat a Balears i que no s’havien

executat en les inversions previstes.

I dels 22 convenis firmats n’hi ha alguns que s’han executat

i liquidat, n’hi ha d’altres que estan dins termini d’execució, i

n’hi ha d’altres que estan fora de termini i que corren el risc de

no poder-se fer i que per tant s’hagin de reintegrar els doblers

que el Govern de l’Estat ja havia enviat i que òbviament

s’hauran de tornar perquè evidentment els reclamaran. Un dels

casos més preocupants és el cas de S’Enclusa a Menorca. Es va

fer un conveni de 7 milions d’euros l’any 2009, dels quals

només se’n van executar 71.000 euros, a causa que també s’ha

superat el termini d’execució, amb una pròrroga inclosa, ja hi

ha un informe més jurídic que denega l’aprovació de noves

pròrrogues, sembla ser que la CAIB hauria d’efectuar el

reintegrament dels 6.929.000 euros no executats. Jo, una

pregunta que m’agradaria fer a la Sra. Consellera és com està

aquest conveni? Tindrem a Menorca el projecte de l’Enclusa?

El Govern el dóna per perdut o, com va dir la presidenta

Armengol, lluitarà fins al darrer euro? Haurà el Govern de

reintegrar aquests 6.929.000 euros a l’Estat? És una qüestió que

m’agradaria que la consellera ens pogués contestar.

Per altra banda també, segons la Sindicatura de Comptes,

tenim un altre conveni que també té una situació un poc

peculiar, que és el conveni de millora i embelliment de la Platja

de Palma. S’ha de dir que es va firmar un conveni per import

de 83,5 milions d’euros. D’aquest conveni només han arribat

20 milions d’euros i d’aquests 20 milions d’euros que havien

arribat, se n’han executat 4,6 milions. Per tant, segons la

Sindicatura de Comptes, donat que aquest conveni va finalitzar

dia 13 d’agost de 2015, també hi ha un alt risc de reintegrament

d’aquests doblers, des de la diferència, en aquest cas de 15,6

milions d’euros. Doblers que no s’han executat i, per tant,

també ha passat el termini, no s’han demanat pròrrogues, en fi.

Per tant, també ens agradaria, saber Sra. Consellera, com està

aquest conveni: s’hauran de reintegrar aquests 15,6 milions?

Què passa amb la resta, o sigui els 63,5 milions que no han

vingut mai? Vostè serà capaç de complir amb les paraules de la

Sra. Armengol, que diu que no deixarà perdre ni un sol euro?

Un altre conveni, també encara molt més significatiu que

tots aquests, és el conveni del ferrocarril. Un conveni que es va

firmar per un import de 443,75 milions d’euros, dels quals en

van arribar només 57,5 milions. I aquí sí que certament el

Govern del segon pacte de progrés va demostrar una total

irresponsabilitat, van adjudicar obres, només tenint 57 milions

d’euros, per import de 258,67 milions d’euros, quan, ja dic,

només n’havien arribat 57,5. El Govern anterior, lògicament,

davant aquesta situació va haver de fer tots els esforços

possibles per reconduir aquesta situació i vam fer tot el possible

per evitar reintegrar res i per evitar sobretot..., bé, va resoldre

diríem l’adjudicació de les obres i vam intentar reconduir

aquesta situació. Però la qüestió és què pensa fer, Sra.

Consellera, amb aquest conveni? Què han fet, si és que han fet

res, per recuperar els 386,25 milions d’euros pendents d’aquest

conveni? Hi haurà ferrocarril? No hi haurà ferrocarril?

Però, a part de recuperar aquests doblers de les inversions

ja conveniades, parlam d’aquests 800 i busques milions d’euros

que hi ha convenis firmats, però el cert és que, segons la

disposició addicional novena de l’Estatut, és a dir, haurien

d’arribar aquí 2.800 milions d’euros. I la pregunta que ens fem

és: què han fet, o què pensen fer, ja duem un any de legislatura,

per tant, sembla que haurien d’haver fet alguna cosa, per

recuperar la resta fins als 2.800 milions d’euros? Què han fet?

Quines mesures pensa posar en marxa per recuperar aquests

2.800 milions d’euros?

Per altra banda, durant l’anterior legislatura des dels partits

d’esquerres, es criticava el Govern del Partit Popular, quan

precisament intentava salvar els convenis ja firmats per evitar

el reintegrament dels doblers de les inversions estatutàries,

l’esquerra recriminava el Govern per no haver presentat cap

nou projecte, a fi de firmar nous convenis d’inversions

estatutàries. Vam fer quatre anys i és cert, no vam presentar ni

un sol projecte nou per conveniar, més que res perquè des de

Madrid se’ns deia que no en firmarien cap, ja no Rajoy, si no

ni Zapatero; és a dir, des de l’any 2011, governant el Rodríguez

Zapatero, fins avui, el Govern sempre es va negar a firmar nous
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convenis i sobretot quan teníem en compte que hi havia

convenis firmats que no s’havien executat i en perill de

reintegració dels doblers que s’havien enviat i que no s’havien

gastat.

Sra. Consellera, quants projectes nous ha conveniat amb el

Govern central? Quines noves inversions estatutàries ha

aconseguit per a la nostra comunitat autònoma? Duem un any

de legislatura, vostès des del primer dia ens reclamaven

conveniar noves inversions; ha passat un any, per primera

vegada li demanam si ha conveniat res; si té noves inversions

previstes que puguin estar sotmeses als criteris de les inversions

estatutàries. Per tant, li demanam si ha conveniat res o si té

previst conveniar qualque tipus d’inversió cap a Balears.

I per últim, m’agradaria destacar una de les recomanacions

que fa la Sindicatura de Comptes en el seu informe, aquesta

recomanació diu: “Efectuar un seguiment comptable exhaustiu

de les despeses i dels ingressos afectats pel finançament de la

disposició transitòria novena, calcular les desviacions de

finançament acumulades i de l’exercici, i tenir-les en compte en

el resultat pressupostari i el romanent de Tresoreria de la

CAIB”. És a dir, en el segon pacte de progrés hi va haver un

problema gravíssim de desviament de fons finalistes cap a

despesa corrent, uns 150 milions d’euros. Ho diu l’informe de

la Sindicatura de Comptes, Sra. Consellera, no ens inventam

res; per tant, hi va haver un desviament de fons i aquí la

recomanació que fa la Sindicatura de Comptes és: s’ha de

vigilar açò, hi ha d’haver un control exhaustiu, un seguiment

exhaustiu de les despeses que vénen d’ingressos afectats.

És clar, nosaltres, a l’anterior legislatura vam aprovar, amb

un ampli consens, la Llei 14/2014, de finances, i l’article 42

d’aquesta llei precisament posava solució a aquesta qüestió,

posava solució a aquest control exhaustiu que reclama avui la

Sindicatura de Comptes. I què passa amb aquesta llei? Doncs

que vostè va decidir, de forma unilateral, suspendre l’aplicació

d’aquesta llei, i avui l’article 42 d’aquesta llei no està en vigor.

Aquest article que el que feia era posar mitjans per evitar que

es poguessin desviar fons finalistes cap a altres despeses, aquest

article no està en vigor i, per tant, pot tornar succeir el mateix

que va passar en el segon pacte de progrés.

Per tant, la pregunta que li fem és: quines mesures pensa

aplicar per evitar que torni passar el que ja va passar durant el

segon pacte de progrés, quan els ingressos finalistes destinats

a inversions estatutàries, es van desviar per cobrir despesa

ordinària?

I aquesta seria la meva primera intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Li contesta la Sra. Consellera

d’Hisenda i Administracions Públiques.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo el primer de tot que he de dir

és que no crec que la consellera, o jo mateixa, m’hagi de

disculpar del que s’ha explicat aquests anys de les inversions

estatutàries, perquè..., i que agraesc, així i tot, malgrat això,

agraesc la compareixença, perquè em dóna l’oportunitat

d’explicar bé el que passa amb les inversions estatutàries, i

també m’agradaria que ho pogués... o sigui, li explicaré el que

s’ha d’explicar i el que s’ha d’entendre. I també li agrairia que

no emprés malament l’informe de la Sindicatura de Comptes,

perquè en cap moment no diu el que vostè pretén dir.

Per tant, jo agraesc la compareixença, perquè aclariré molts

d’aspectes de les inversions estatutàries. Perquè el més trist que

pot passar, i com en aquest cas acudiré a la meva professió

anterior a consellera, és que emprem els informes de la

Sindicatura de Comptes per motius polítics, i és el que fem.

Aquest informe aclareix una situació d’unes inversions

estatutàries, però, en cap moment, no s’ha d’emprar o no

s’hauria d’emprar com l’empra el Partit Popular, per criticar

l’acció d’un partit polític, del que hagi pogut fer l’oposició, o

del que pugui fer en aquest moment. Jo vull aclarir això per

començar.

Per tant, començaré explicant les inversions estatutàries

d’on neixen i com estan i que crec que tot el que en aquest

moment explica el Govern és el que diu aquest informe, el

Govern no diu res que no digui aquest informe. En primer lloc

tots sabeu d’on vénen les inversions estatutàries, vénen per una

disposició addicional de l’Estatut d’Autonomia de l’any 2007,

que estableix un període transitori mentre no tenguem un nou

règim especial per a Balears, on determina que la inversió

mitjana de l’Estat hauria de ser de l’ordre de 400 milions

anuals, i, per tant, tot el que no vengui per inversions generals,

per inversions en pressuposts de l’Estat, el que no tengui

pressupostat l’Estat ho ha de compensar l’Estat amb aquest

mecanisme d’inversions estatutàries, val?, per això neixen els

2.800 milions d’euros, que serien a raó de 400 milions per set

anys. Per tant, tot el que no vengui per inversions generals, per

inversions en pressuposts de l’Estat, el que no tengui

pressupostat l’Estat ho ha de compensar l’Estat amb aquest

mecanisme d’inversions estatutàries, d’acord? Per això neixen

els 2.800 milions d’euros, que serien a raó de 400 milions per

set anys.

Ara aquí explicaré què ha passat en aquests anys, en aquests

set anys, el període transitori és de 2007-2014.

A l’any 2008, inversió directa pressupostada per l’Estat,

258,2 milions; convenis, inversions estatutàries que haurien de

compensar el que no ha fet l’Estat, 443,7 milions, total 700

milions, 701 milions... 

(Algunes rialles)

... però bé, que ho he d’aclarir, que ho he d’aclarir.

El 2009, 288,2 milions pressupostats en el pressupost

general de l’Estat, 269,8 milions conveniats pel Govern

autonòmic amb l’Estat, total 558 milions.

El 2010, encara el president Antich, Govern del pacte,

217,3 milions a pressuposts generals de l’Estat, 146 milions

conveniats pel president Antich o pel Govern del pacte, bé, pel

govern d’aquella època, total 363 milions d’euros.
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No surt cap any la mitjana de 400 milions, però és veritat

que un any amb l’altre es podria compensar. 

Què passa els anys 2011, 12, 13, 14 i 15? Només hi ha

inversions en el pressupost general de l’Estat i hi ha zero

inversions en convenis, inversions estatutàries. 

Record que des de l’any 2011 a l’any 2015, o a l’any 2014,

encara ens trobam en període transitori, encara ens trobam que

podem utilitzar aquest mecanisme transitori que estableix

l’Estatut d’Autonomia per conveniar noves inversions amb

l’Estat. 

De tota manera record que aquests anys la inversió de

l’Estat també disminueix, el Govern ja del Sr. Rajoy a Madrid,

la inversió estatal disminueix en els pressuposts i a sobre el

Govern autonòmic no reclama que arribem a aquests 400

milions de mitjana d’inversió que estableix l’Estatut

d’Autonomia. I record, 2011: 183 milions; 2012: 143; 2013:

78; 2014: 74. O sigui, inversió estatal en descens a nivell de

pressupost general de l’Estat, i mentrestant el Govern

autonòmic no reclama, no reclama, ni negocia, ni gestiona cap

conveni nou en inversions estatutàries, com preveu l’Estatut

d’Autonomia. Això perquè quedi clar.

Després, què passa amb el període 2008-2010? El Govern

del president Antich va fer 25 convenis per l’ordre de 859

milions d’euros, dels quals se’n varen cobrar, tal qual diu la

Sindicatura, crec que aquí no ens contradiem, 360 milions es

varen cobrar, varen arribar a caixa, efectivament. I en varen

quedar 500 per fer convenis o per concretar, diguem que els

859 és un conveni marc, són convenis marcs, que després es

concreten en convenis concrets d’actuacions, on hi ha 360 que

es varen cobrar i 500 que varen quedar pendents de fer

convenis o de concretar, que era una feina que s’havia d’haver

seguir fent a la legislatura que continuava, o sigui la de 2011-

2015, la del Sr. Bauzá, que no es va conveniar o no es va

concretar.

Que és el que es va perdre, per tant, durant el camí d’aquest

període transitori? Es varen perdre de l’ordre de 1.300 milions

en inversions estatutàries, perquè tot el que no va venir en

inversions de l’Estat havia d’arribar en inversions estatutàries

fins arribar als 400 milions d’euros, com he explicat abans. 

Què és va perdre, per tant? Això ho dic per aclarir també el

que diu la Sindicatura i rebatre el que vostè diu, en tot cas. Per

una banda, 386 milions d’euros per al ferrocarril, dels quals,

bé, evidentment hi havia la línia Manacor-Artà, que no es va

executar, i la línia Sa Pobla-Alcúdia; dins aquests 386 milions

el Govern Bauzá va decidir no tirar d’aquestes inversions de

l’Estat, perdre aquests doblers de l’Estat i deixar de fer aquests

projectes d’inversió. Això per començar.

Després, una altra segona part que va perdre, són 113,5

milions d’euros amb addendes que havia d’assignar, perquè

eren addendes, eren ampliacions a convenis ja signats, que, part

d’aquests estaven executats. Encara és molt més trist o molt

més lamentable que inversions executades, en què només

s’havia de firmar una addenda amb el Govern d’Espanya, es

van deixar perdre o que no es va demanar, no es va negociar,

no es va gestionar per part del Govern autonòmic. Parlam de

63,5 milions de la Platja de Palma, a què vostè ha fet

referència, i després 50 milions en tren, Port de Ciutadella i

drenatge d’autopistes a Eivissa. Tots aquests 113,5 milions eren

addendes que també es varen deixar perdre. 

A part d’aquests 500 milions que es varen deixar perdre, es

van deixar perdre, diguem, 700 més en convenis o en propostes

que es podien negociar amb l’Estat, que no es varen fer i que

ara, evidentment, després del període transitori, aquest govern

autonòmic actual seguirà reclamant, seguirà gestionant o

seguirà reivindicant a Madrid, perquè quan això s’havia de fer

el Govern no ho va fer en aquell moment.

Crec que aquest és el punt de situació de partida que crec

que és objectiu, que la Sindicatura també el descriu i que ha de

ser objectiu per a tots. Bé, ho dic perquè la Sindicatura això

posa clar en el seu informe. 

Per tant, vull dir molt clar és que ara vostè em pot fer el

discurs que vulgui amb les inversions estatutàries, però estam

fora termini. O sigui, a l’any 2014 va acabar el període per

reclamar les inversions estatutàries al Govern d’Espanya;

m’agradaria saber quantes reunions va fer el Sr. Bauzá o els

consellers d’Hisenda en el seu moment o els consellers de

Presidència per reclamar inversions estatutàries, de fet, la

Comissió Mixta d’Hisenda no es va reunir ni un sol cop durant

tota la legislatura. Per tant, gestions no se’n varen fer. 

Què fem nosaltres? Bé, després explicaré què fem, però ara

aclariré el punt que vostè diu que es varen desviar els fons. Els

fons no es varen desviar, la caixa és única, però aquí, a

qualsevol administració sempre la caixa és única, i això ho sap

el tresorer, i ho sap qualsevol tresorer de l’administració

autonòmica. L’únic... sí, sí, el principi de caixa única, és un

principi comptable, públic, el que passa és que sí que et permet

la comptabilitat diferenciar o reservar amb el seguiment de les

despeses de finançament afectat, procurar que es gastin els

ingressos que vénen per a projectes concrets que es gastin on

toca, que es destinin...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... -no, això ho és, això... no vull fer una classe de comptabilitat,

tampoc no es tracta d’això-, però vull dir que sí, que fent el

seguiment, el control, que jo crec que el que diu la Sindicatura

molt clar, la Sindicatura diu molt clar: centralitzar el control...

la Sindicatura parla de control i seguiment de les inversions.

Això no diu que no hi pugui haver un principi de caixa única i

una caixa única, sinó que els ingressos afectats el que han de

fer és procurar-se destinar a les despeses afectades. Això és un

mecanisme de control que ha de fer la comunitat autònoma i

que en aquests quatre anys no es va fer. Per tant, d’això no en

té culpa el pacte de progrés, això... no, perquè les inversions

varen venir 2009-2011, per tant, a partir d’aquí s’havia de fer

el control, i qui no va fer el control jo diria que varen ser

aquests darrers quatre anys que el Govern no va fer el control,

perquè no li interessava. Primer de tot...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... no hi havia un duro, bé, hi ha moltes maneres de fer-ho, vull

dir, pots reservar... hi ha moltes manera de fer-ho. 
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Per tant, crec que el primer que s’ha de destacar és que el

Govern del Partit Popular la passada legislatura no creia en les

inversions estatutàries, igual que no hi creu el Govern

d’Espanya, el Govern d’Espanya ministre Montoro, el ministre

Montoro no creu en els estatuts d’autonomia i el que està

establerts als estatus d’autonomia ho diu molt clar: a ell li

bufen. A veure, em sap greu parlar així, però és que a mi

talment m’ho ha dit.

Per tant, no ha respectat aquest tema i el Govern d’aquí el

que va fer va ser acotar el cap, li era igual, el que deia el Sr.

Rajoy i el Sr. Montoro ja li anava bé i, per tant, no va reclamar

les inversions, com he dit. Però el control i que aquestes

inversions s’executassin només va correspondre al Govern del

Partit Popular, el Sr. Bauzá, perquè després de firmar els

convenis qui havia de fer el seguiment dels ingressos, que els

ingressos es destinassin a les despeses o als projectes de

despesa era el Govern autonòmic d’aquí d’aquell moment. 

Per tant, no pot culpar, i això crec que la Sindicatura ho

deixa molt clar, perquè l’informe és a data de... l’abast, arriba

a 31 de desembre de 2014, crec que ho diu molt clar. 

Parlant d’aquests temes, què passa fins ara a la comunitat

autònoma, els darrers... els informes que ha anat fent la

Sindicatura de Comptes de la comunitat autònoma -ara em falta

el punt, espera un segon, tants de papers, aquí- la Sindicatura

de Comptes en els informes cada any, del compte general de

tota la història de la comunitat autònoma, ho diu molt clar: la

comunitat autònoma no aporta el finançament afectat, no fa el

seguiment del finançament afectat, dels projectes de

finançament afectat. Això és un defecte que té la comptabilitat

autonòmica des de sempre, la Llei de finances hi posava remei,

però també hi ha posat remei aquest govern, independentment

de no aplicar la Llei de finances o de demorar l’aplicació de la

Llei de finances.

Li diré més, març 2015, Govern del Sr. Bauzá, va elaborar

una instrucció per posar en marxa el seguiment de les despeses

en finançament afectat, que això és un seguiment comptable per

assegurar que els ingressos que arriben afectats a projectes de

despesa s’assegurin destinar on s’han de destinar. I aquesta

instrucció nosaltres l’hem continuada, el govern actual l’ha

continuada i a l’any 2016 s’està aportant... a la fi la comunitat

autònoma està fent el seguiment de despesa del finançament

afectat. 

Per tant, vull deixar molt clar que si això es fa, si s’hagués

fet no hi hauria hagut aquest desviament de fons que vostè diu,

per començar. Però, a més, independentment que no es fes el

control, el seguiment es podria haver fet. Per tant, ha estat una

excusa, una excusa talment, del govern anterior dir que els

doblers es varen desviar per la crisi o pel principi de caixa

única, han estat excuses que ha emprat per dir que el Govern va

desviar els diners a altres coses. No és veritat, el principi de

caixa única hi ha de ser, però amb un control comptable,

digues-li seguiment de projectes amb finançament afectat i

digues-li d’una altra manera, això s’hagués pogut assegurar.

El que això demostra és que hi havia poc interès a executar

aquests convenis i perdre els diners, no?, perdre els diners i, a

més està demostrat que no es varen conveniar, a més. 

Bé, dit això jo sí que continuo amb la història, el Govern

del Sr. Bauzá sí que va prorrogar algunes inversions

estatutàries, per import de 74 milions d’euros que, evidentment,

quan hem arribat nosaltres o quan ha arribat l’actual govern, el

mes de juliol, s’ha trobat que també hi havia... tornaven a

caducar convenis d’inversions estatutàries perquè no s’havien

executat, perquè en aquests quatre anys hi ha hagut una

deixadesa en execució, i el primer que hem fet és tornar

conveniar la pròrroga d’aquestes inversions o d’aquests

convenis perquè no es perdessin.

Per això, la reunió... tot això es va anar gestionant des del

mes de juliol i el mes de desembre hi va haver la reunió

bilateral o la Comissió Mixta d’Hisenda, la primera comissió

mixta d’Hisenda després de cinc anys, que es va fer, on es feren

els convenis de les pròrrogues de les inversions estatutàries que

eren a punt de caducar, i a sobre també record que també es va

fer el conveni per recuperar els 240 milions en carreteres, per

les sentències antigues que hi va haver, que corresponien a la

comunitat autònoma i que tampoc no havien arribat.

Dins aquests acords bilaterals de la comissió mixta, es va

prorrogar per, import de quaranta... un segon que no ho tenc a

mà... es va prorrogar tot el que estava pendent de prorrogar, per

import de 55,4 milions, i també es varen prorrogar els dos

convenis que estaven ja en reintegrament solAlicitat per part de

l’Estat, per import de 26,2 milions, on hi havia S’Enclusa i la

Platja de Palma, de forma que aquests convenis també s’han

assegurat que es puguin executar a la comunitat autònoma.

A part de tot això, què estam fent? Des que governam o des

que gestionam la comunitat el que fem és també, una cosa molt

important que ja s’havia d’haver fet aquests anys anteriors, és

gestionar un nou règim especial per a Balears, on un dels punts

és recuperar les inversions estatutàries i per tant en això fem

feina. 

A la bilateral del mes de desembre vàrem aconseguir crear

un grup de feina, que es va reunir el mes de desembre; per

segona vegada, aquest dijous d’aquesta setmana, es torna reunir

aquest grup de feina, on un dels punts és recuperar les

inversions estatutàries. Però evidentment el que treballam és el

que ja hauria d’estar treballat i ja ens hauríem d’haver trobat

treballat un règim especial per a Balears on es compensin els

costos d’insularitat, on es treballi un règim fiscal diferencial per

a Balears, empreses i ciutadans, i on també s’aconsegueixi un

finançament addicional per compensar la insularitat i per

integrar als pressupostos públics de les nostres illes i que es

pugui veure també en polítiques públiques que han de

beneficiar els ciutadans.

I això és el que fem, crec que arribar als 2.800, no sé si hi

arribarem, perquè d’això es va perdre l’oportunitat, els 2.800

que havien d’arribar, aquests 1.300 que han quedat per fer

convenis és complicat si ja hem superat el període transitori,

però el que farem és, quan el Govern de Madrid estigui en

disposició, perquè durant aquest any en què ha estat en

funcions no ha estat en disposició de parlar de noves inversions

estatutàries, serà recordar-li que ens deuen aquestes inversions

estatutàries i negociar que puguin entrar, encara que sigui a

través del nou REB.
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També recordar-li que un dels convenis que va deixar

perdre el Sr. Bauzá, els 50 milions per al tren, Port de

Ciutadella i carreteres, la setmana que ve hi ha una comissió

amb Foment per recuperar..., per firmar l’addenda d’aquest

conveni.

O sigui, nosaltres hem tengut..., ja per concloure, el que

hem fet aquest any, aquest primer any de legislatura és tornar

recuperar les inversions estatutàries, recuperar tot allò que es

podia perdre o que s’estava perdent, les hem tornades

recuperar, evidentment posar en marxa l’execució; un dels

projectes que coneixen, que han vist aquests dies, és el Sindicat

de Felanitx, que és una reconversió de diferents inversions

estatuàries, per tant, aquest govern té projectes damunt la taula

i posa en valor, primer de tot, executar tots el projectes que no

s’havien executat, per exemple la fibra òptica a Menorca, està

a punt d’estar acabada, S’Enclusa també es posarà en marxa,

etc.

O sigui, el primer que fem és recuperar tot allò que estava

a punt de perdre’s tant en execució com en finançament i, acte

seguit, treballar en un règim econòmic especial per a Balears on

reclamarem tot allò que sigui possible d’allò que s’ha perdut,

però que és complicat, recordau que estam fora del període que

teníem per fer això, que això el Govern del Sr. Bauzá, del Partit

Popular, a la passada legislatura, va tenir quatre anys per

reclamar, per gestionar i no ho va fer. I per tant, crec que no és

de justícia que ara vostè ens reclami què fem, hauria de

demanar-se a vostè mateix què va fer el Govern del Partit

Popular aquests quatre anys per recuperar o per gestionar o

aconseguir més inversions estatutàries, quan ho deia l’Estatut

d’Autonomia i quan les dades inicials amb les quals he

començat la compareixença ho posen molt clar.

I després només per acabar i que quedi clar, el principi de

caixa única en cap moment no ha fet que els fons es desviassin

a altres despeses, i això no ho diu la Sindicatura de Comptes,

no es diu això literal, per tant, no s’han de desviar ni s’han

d’utilitzar malament les conclusions que pugui fer la

Sindicatura de Comptes, perquè si no fem un malbé del paper

que fa la Sindicatura de Comptes.

I el que sí està clar és que si hi hagués hagut un control

comptable i un seguiment d’aquests ingressos i de les despeses,

això s’hagués pogut executar perfectament i els fons s’hi

haurien d’haver destinat perfectament. Si hi havia un moment

de crisi tal vegada s’havien de prorrogar, tal vegada s’havien de

periodificar diferent, però si un hi creu les acaba fent, que és el

que fem actualment. I amb això crec que he contestat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé el Sr.

Camps i Casasnovas.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, l’informe

de la Sindicatura de Comptes diu el que diu i no diu el que

vostè voldria que digués, açò és la realitat.

Miri, miri, les conclusions generals, el punt 3 diu: “A causa

de la crisi, i en virtut del principi de caixa única, s’han fet servir

els fons finalistes rebuts ex ante per atendre el pagament de

despeses diverses”. Aquesta frase vostè la pot interpretar de

moltes maneres, però vaja jo la veig claríssima. És a dir, es van

rebre uns doblers finalistes ex ante, abans de fer la inversió, per

atendre el pagament de despeses diverses, per atendre despeses

corrents, que és exactament el que jo he dit.

I aquests doblers que van arribar ex ante van arribar durant

la legislatura del segon pacte de progrés, aquests doblers van

arribar durant el segon pacte de progrés, van arribar 359,7

milions d’euros, aquesta és una realitat. I van arribar aquests

doblers sobre uns convenis firmats, aquests 25, aquí parlen de

22, és igual, 25 convenis, per un valor total de 859,5 milions

d’euros, i d’aquests 359,7 milions d’euros. Durant el segon

pacte de progrés se’n van executar 209 milions i busques. I en

total, en dues legislatures, es van executar 291 milions d’euros.

Miri, Sra. Consellera, dir que a l’anterior legislatura hi va

haver deixadesa em sembla d’un cinisme tremend. Si vostè

hagués vist els doblers que hi havia al compte de la comunitat

autònoma quan vam arribar a l’any 2011 al Govern, vostè

hagués dit: és impossible governar, no podíem pagar ni les

nòmines dels empleats públics. 

Vostès van deixar un forat tremend a les arques públiques

d’aquesta comunitat autònoma, van deixar 1.600 milions

d’euros en factures pendents de pagament; van deixar uns

convenis firmats sense un duro a la caixa. Per què? Perquè

vostès van desviar aquests doblers a atendre el pagament de

despeses diverses, i no ho dic jo, ho diu la Sindicatura de

Comptes.

I per què van fer açò? Perquè... la quarta recomanació diu:

“Efectuar un seguiment comptable exhaustiu de les despeses i

dels ingressos afectats pel finançament de la disposició

transitòria novena”. Açò corresponia al Govern del segon pacte

de progrés... -no, escolti, no, no, no, no...-, el desviament a

despesa corrent es va produir en el segon pacte de progrés.

Després, evidentment, vam intentar salvar els mobles com vam

poder a la legislatura del Partit Popular, perquè és.. i ho

repetesc, em sembla d’un cinisme notable donar tota la culpa al

Sr. Bauzá i, a més, em sembla inèdit que vostè sigui incapaç de

fer una mínima autocrítica de la seva gestió del segon pacte de

progrés, quan està demostradíssim, i l’informe diu el que diu,

està demostradíssim que vostès van fer convenis per 859,5

milions d’euros, en van rebre només 359, i només se’n va

executar uns 2009. Açò és la pura realitat, és la pura realitat.

Vostè deia que no hi va haver per part del Partit Popular

cap tipus de gestió, diríem, d’aquestes inversions estatutàries,

i en algunes coses té raó, és a dir, quan diu que no es va

convocar durant l’anterior legislatura cap comissió mixta

d’economia i hisenda entre l’Estat i la comunitat autònoma és

cert, però també és cert que a la legislatura del segon pacte de

progrés només es va convocar una vegada, dia 22 de desembre

de 2008, una vegada, al principi de tot, al principi de tot que

arribaven les inversions estatutàries. I després el govern del

Partit Popular va solAlicitar al Govern de l’Estat la convocatòria

d’aquesta comissió mixta en dues ocasions, desembre de 2012

i març de 2013, i evidentment l’Estat no va voler convocar
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aquesta comissió; tampoc no podem..., és a dir, no estam a

l’altra banda per dir per què no la van voler convocar, però

evidentment la volíem convocar, la vam demanar dues vegades

i no va ser possible, però jo li record que vostès en el segon

pacte de progrés, només una vegada, i en els tres anys després,

que ja les inversions estatutàries estarien arribant i tal, ni una

vegada van fer aquesta reunió. 

Però després també, a part d’aquesta comissió, hi ha la

comissió -i açò l’informe aquest ho diu de forma molt

detallada- la comissió interdepartamental d’inversions

estatutàries, que es va reunir cinc vegades: es va reunir tres

vegades l’any 2008; el 2009 -vostès governaven- cap ni una; el

2010 cap ni una, el 2011, que vostès governaven i nosaltres

també, cap ni una; el 2012, tampoc; i després una el 2013 i una

el 2014. De l’any 2008 fins al 2013 no es va convocar ni una

comissió interdepartamental d’inversions estatutàries. En teoria

hi ha les comissions de seguiment de cada un dels convenis:

2009, vuit reunions; 2008, res; 2009, vuit reunions; 2010, cinc

reunions; 2011, sis reunions; 2012, onze reunions; 2013, trenta-

una reunions; 2014, trenta-una reunions; 2015, deu reunions. Jo

crec que l’interès perquè sortissin les inversions estatutàries era

un interès total, i es demostra, primer, per demanar diverses

vegades, les que consten, dues, la comissió mixta d’economia

i hisenda; convocar dues vegades la  comissió

interdepartamental d’inversions estatutàries, i convocar fins a

vuitanta i busques de vegades les comissions de seguiment de

cada un dels convenis, mentre que vostès es varen reunir tretze

vegades. Per tant dir que no hi havia interès per fer inversions

estatutàries per descomptat és una altra falsedat que vostè vol

aquí dir-nos, i que evidentment no cuela.

Diu, a més, que nosaltres..., és a dir, era una excusa, que no

teníem doblers, per no fer inversions estatutàries. És que jo li

ho repetesc claríssimament, és a dir, si vostè s’hagués trobat -

perquè vostè parlava de tempesta perfecta quan és un marejol,

jo li vaig dir aquest exemple- l’any 2001, allò sí que era una

tempesta perfecta, allò sí que era una tempesta perfecta, que no

hi havia doblers per pagar les nòmines. Per tant si no pots pagar

les nòmines òbviament allò darrer que penses és a fer

inversions, i de fet, vostè ho ha dit, els anys 2011, 2012, 2013,

2014, les inversions de l’Estat davallen, però no davallen

només a Balears, davallen a tot Espanya, perquè estàvem

passant per una crisi tremenda en què s’havia de prioritzar

pagar els jubilats, s’havia de prioritzar pagar els subsidis de

desocupació, és a dir, s’havien de prioritzar altres qüestions per

davant de les inversions, i evidentment aquí van arribar poques

inversions precisament per això. I per què l’any 2011 el Sr.

Zapatero diu que no hi haurà més convenis d’inversions

estatutàries?, diu açò perquè no hi havia doblers, no hi havia

doblers. Per tant quan no hi ha doblers parlar de deixadesa,

parlar d’excuses i parlar de tot açò és d’un cinisme galopant.

I jo li seguesc fent algunes preguntes que no m’han quedat

gaire clares. És a dir, pensa...?, perquè jo repetesc les paraules

de la Sra. Armengol, “no deixarem fugir ni un sol euro al que

tinguem dret”; jo li faig la pregunta, és a dir, podrem

aconseguir aquests 2.800 milions d’euros que estaven prevists

d’inversions estatutàries? Quines inversions estatutàries vostès

han demanat al Govern central fins ara? Ha passat un any, hem

d’esperar un any més?, o tenen una previsió?, o..., no ho sé, ja

tenen algunes inversions previstes just per quan tenguin una

ocasió, que hi hagi un nou govern, presentar-ho? A mi

m’agradaria saber aquestes qüestions, que és el que realment

preocupa a la gent. 

I després una altra, la mateixa pregunta que li feia abans:

quines mesures concretes, una volta vostès han suspès

l’aplicació de la Llei de finances, pensen fer per controlar de

forma exhaustiva les despeses que vénen d’ingressos afectats?,

perquè ja ho hem dit abans, no ens agradaria que tornés passar

el que va passar en el segon pacte de progrés, en què es van

desviar prop de 150 milions d’euros que anaven a inversions

estatutàries i que van anar a parar a despesa corrent.

I després també una altra qüestió. Vostè ha dit que

S’Enclusa i la Platja de Palma estan salvats, com a inversió; és

a dir, vostè es compromet avui aquí que S’Enclusa, el projecte

de S’Enclusa a Menorca, aquests 7 milions d’euros que han

d’anar a S’Enclusa, aniran a S’Enclusa i es farà S’Enclusa?

Vostè es compromet que els prop de 80 i busques de milions

d’euros, els 83,5 milions d’euros que han d’anar a Platja de

Palma, o els 63 milions que falten, aniran a Platja de Palma?

Vostè es pot comprometre avui i aquí que açò serà així? Vostè

es compromet a recuperar tots aquests 300 i busques de milions

d’euros del conveni del ferrocarril? Perquè vostè parlava també

de les carreteres, d’aquests 140 i busques de milions d’euros

que han recuperat, en teoria -o 240-, de carreteres, d’una

sentència judicial. Jo record que aquesta sentència vostès en el

segon pacte de progrés van guardar aquesta sentència a un

calaix, perquè no sapiguéssim que havien guanyar aquest

judici.

Bé, en qualsevol cas, Sra. Consellera, jo crec que hauria

com a mínim de fer una mica d’autocrítica, vostès durant els

quatre anys del segon pacte de progrés no ho van fer tot bé,

vostès van tenir moltes equivocacions, segurament no per culpa

seva sinó per culpa de les circumstàncies, i perquè evidentment

la crisi econòmica va ser tremenda i per tant va suposar pèrdues

de liquiditat, vostès varen continuar gastant per damunt de les

possibilitats que teníem, els ingressos van davallar, i per tant

van haver de desviar doblers que venien dels fons de les

inversions estatutàries, els van haver de desviar a despesa

corrent, que fins aquí ho puc entendre, però per tant sí que

voldria un mínim d’autocrítica i de reconèixer la feina que es

va fer l’anterior legislatura d’intentar salvar tota una sèrie de

convenis que estaven també, com ara, com ara, a punt de

perdre’s i es varen intentar salvar mitjançant pròrroga,

mitjançant reconversió de determinats projectes, i

pràcticament..., i si vostè em diu que hem salvat S’Enclusa i

hem salvat Platja de Palma pràcticament ho hem salvat quasi

tot. Per tant crec que hem d’estar tots satisfets perquè entre tots,

entre una cosa i l’altra, hem pogut salvar tots aquests convenis.

Per tant..., és a dir, aquest constant anar en contra del que

es va fer l’anterior legislatura em sembla que ja deixa de ser

creïble, deixa de ser creïble. Per tant tots en el seu moment vam

tenir i vam fer coses bones, i tots en el seu moment també

segurament vam fer coses dolentes. Per tant dintre de tot el que

ha passat crec que per part seva hi hauria d’haver una mica

d’autocrítica, i evidentment reconèixer com a mínim aquelles

coses que es van fer bé a l’anterior legislatura.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. En torn de contrarèplica intervé la Sra.

Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo el primer que he de dir és que

autocrítica n’hauríem de fer tots, en tot cas. Però, bé, primer de

tot jo que sí vull alabar l’actuació del pacte de progrés, perquè

va aconseguir fer convenis per 859 milions d’euros; la

legislatura següent, per la raó que fos, zero euros, quan estàvem

encara en un període que es podien fer convenis, millorar,

gestionar, el que fos, les inversions estatutàries.

Per tant, crec que això és la primera peça clau, el contrast

és aquest, o sigui, a la legislatura del president Antich es

convenien 859 milions d’euros i a la...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... bé, faltava fer feina, o sigui, això era durant set anys,

d’aquests 859 milions en varen arribar 360, però s’havia de

seguir fent feina, que és el que es va deixar de fer, o si es va fer,

com vostè diu, hi va haver vuitanta reunions, de què varen

servir? Val més tretze reunions que va fer el Sr. Antich, el

Govern del Sr. Antich, que va aconseguir 859 milions, que

vuitanta reunions per aconseguir zero euros, o sigui, el contrast

és aquest. De què servien aquestes reunions, per calar el cap

davant Madrid, com va passar tota la legislatura? Tota la

legislatura va passar el mateix, varen calar el cap davant

Madrid, el que deia el Sr. Rajoy, el Sr. Montoro era el que

traslladàvem i fèiem aquí, no varen reivindicar absolutament

res i així estam quan hem entrat...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, jo també li puc retreure com hem trobat aquesta

comunitat autònoma quan hem arribat, vostè només retreu els

1.600 milions d’euros que es varen trobar a caixa que tots

sabem per què va passar, era un moment de crisi i varen baixar

els ingressos. Per tant, nosaltres també podem...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

..., si vol, jo també li puc dir com hem trobat la comunitat

autònoma, 8.000, més de 8.000 milions d’euros de deute, i això

i un dèficit important. Vull dir, podem retreure, si vol, com ens

ho hem trobat. Però jo crec que el més trist de tot aquest tema

és que durant aquests quatre anys no es varen reclamar, ni tan

sols no es va seguir fent feina amb els 859 milions d’euros que

faltaven conveniar, aquests 500 que faltaven conveniar, i qui ho

ha pagat són els ciutadans de Balears. Això és el més trist, jo

crec que això és donar la cara, això és el que hauria d’explicar

vostè quan ara ve aquí a demanar. 

O sigui, jo crec que el Govern del Sr. Antich ho va fer molt

bé, perquè va aconseguir conveniar 859 milions d’euros. En

canvi, el govern següent en va aconseguir zero, i a més en va

perdre d’altres, perquè el projecte de s’Enclusa, que tant li

interessa, sap quant va deixar d’incorporar el Govern del Partit

Popular? L’any 2013 no l’havia executat, però a l’any 2014 no

el va incorporar ja, ja ho va deixar perdre, el conveni no estava

caducat encara, però ja ho va deixar perdre. O sigui, qui és que

demostra interès per les inversions estatutàries si ni tan sols es

deixaven de pressupostar quan hi havia... a la mínima, diguem,

com és aquest cas.

Per tant, ho tornaré a dir, o sigui, el punt 3 de la Sindicatura

de Comptes, el de les conclusions, parla del principi de caixa

única i que el principi de caixa única el que fa és que la borsa

de diners, idò, vagis pagant les despeses així com arriben de la

tresoreria. 

Bé, jo recordaré una altra vegada que vostès aquí on fan la

demagògia o fan la... jo no parlaré de cinisme, però sí que

utilitzen les dades malament, crec jo, vaja. 2008-2010, es

convenien inversions, inversions que, com bé tothom sap, una

inversió no es fa en un dia, o sigui, quan signes el conveni tens

uns ingressos i a partir d’aquí comences a fer un projecte, i un

projecte pot durar dos, tres anys, del 2008 ens anam a l’any

2011, 12, 13, 14, que són els anys que s’havien d’executar

aquestes inversions, són els anys que s’havien d’executar, fer

el seguiment comptable, el seguiment pressupostari, el control

i la incorporació de romanents, allò que no s’ha executat un any

s’ha d’incorporar l’any següent perquè es faci. Qui va deixar de

fer això? No va ser el Sr. Antich, el Govern del Sr. Antich,

això... no, li estic explicant l’execució d’aquest conveni, es va

deixar de fer el seu seguiment, el seu control, la seva

incorporació de romanents durant la legislatura del Partit

Popular. 

O sigui, jo ho tornaré a dir, hi va haver desinterès, en

majúscules, desinterès per les inversions estatutàries amb

l’excusa de la crisi, amb l’excusa del que sigui, però no hi va

haver interès. Perquè, li record, si varen fer vuitanta reunions,

què varen aconseguir amb vuitanta reunions? Quina poca

eficàcia al final del Govern...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... bé, del seguiment, del que sigui, però vull dir que no varen

servir per aconseguir ni salvar els 859 milions inicials, no varen

aconseguir per aconseguir més inversions, no varen aconseguir

absolutament res, i a més, varen deixar perdre tots aquests més

de set-cents... bé, 1.300 milions que s’haguessin pogut intentar,

si no arribàvem al màxim, idò...

Bé, nosaltres ens hem posat a fer feina, és clar que sí, des

del primer dia ens hem posat a fer feina. Li recordaré tot el que

hem fet i així quedarà clar, a veure si queda clar per una

vegada: 322 milions aconseguits en bilateral, el desembre, on

s’han prorrogat les inversions estatutàries que quedaven

pendents d’executar i on s’han salvat dos reintegraments, Platja

de Palma i s’Enclusa, que ja ens havia demanat l’Estat la

devolució. Tot això s’ha salvat i ara es fa, com deia, són

inversions que es fan i algunes s’executen.

Un exemple nou d’inversió que s’ha conveniat, modificant

altres convenis, és el Sindicat de Felanitx, que es va aprovar,

crec que era, fa una setmana o dues pel Consell de Ministres.
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Per tant, això és gestió que ha fet aquest govern i és un projecte

nou que ha salvat i que ha defensat aquest govern.

Li he explicat tota la feina que fem amb el règim especial

per a Balears, que no el repetiré, però que allà també s’ha de

treballar el paquet d’inversions estatutàries. Evidentment,

nosaltres no deixarem perdre les inversions estatutàries. Entre

la manca de finançament o la manca d’arribada d’inversions

estatutàries, l’infrafinançament que ja vaig explicar l’altre dia,

el mecanisme de FLA que trobam injust, tot això, tot aquest

paquet que demanam també condonació del deute, tot aquest

paquet el pensam fer servir per negociar amb l’Estat quan

s’obri el tema de finançament o en qualsevol moment. O sigui,

per tant no oblidarem aquest tema, aquest volum de recursos

que ens deu l’Estat, per tant, això ho tenim molt clar i seguim

fent feina.

I jo crec que ja, no sé si he de dir res més. Per tant, bé,

recuperant un poc en forma de conclusió, dels 2.800 milions

que deia l’Estatut, bé, que es preveia de l’Estatut d’Autonomia

que havien d’arribar cada any, que n’han arribat 859

conveniats, però 500 falta firmar aquestes addendes que es

varen deixar perdre la legislatura passada, més els 700 que no

varen conveniar en aquest període transitori, és un volum de

1.300 milions d’euros en inversions estatutàries, que jo reconec

que és difícil d’aconseguir i sobretot quan ja hem passat el

període transitori, però que hi fem feina. 

La setmana que ve es reuneixen dues comissions que

depenen de Foment, la de carreteres, per als 80 milions de

carreteres, la d’inversions estatutàries per als 50 milions de

ferrocarril, carreteres i autopistes, 50 milions que estan

pendents, i també per incentivar o per recuperar els 386 del

ferrocarril. Per tant, ja tenim fites amb les quals fem feina i

recuperant, apart dels 322 que ja li he comentat abans. Per tant,

recuperam, com a mínim, tot el que es va perdre la passada

legislatura, posam les bases per recuperar-ho, i així estam fent

feina. 

Quan em parla del conveni de carreteres sí que li he de dir

que pitjor va ser el que va fer el Govern del Partit Popular, que

la passada... a l’any 2015 els va pressupostar, no els va

aconseguir i va crear un forat en el pressupost, un forat que ha

fet dèficit dins l’1,5 de dèficit, 80 milions, quasi 3 punts,

corresponen, o 3 dècimes, perdó, corresponen a aquest conveni,

o sigui, que a sobre que no els gestionava els pressupostava i no

aconseguia que venguessin. Aquest govern és molt més

prudent, no els pressuposta i gestiona que venguin, la setmana

que ve hi ha una reunió per fer això, a part de la bilateral que

ja vàrem arrencar un protocol perquè això pogués arribar a

aquesta comunitat.

Per tant, jo crec que queda clar, fem feina per recuperar tots

aquests convenis que la passada legislatura, de qualque manera,

per molt que vostè digui, es varen deixar perdre, i això ho diem

molt tranquilAlament el govern actual i jo com a consellera

d’Hisenda, la passada legislatura hi va haver deixadesa i poc

interès en les inversions estatutàries i a fer valer el nostre

Estatut d’Autonomia, a millorar el finançament, a compensar

la insularitat, etc. I això ha quedat demostrat amb la situació

que justament ens hem trobat quan hem arribat, que tot això

estava per fer i ara hi fem feina. I amb això ja acab.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

II. Compareixença RGE núm. 6268/16, de la consellera

d’Hisenda i Administracions Públiques, solAlicitada per tres

diputats membres de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts,

adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar

sobre la reunió amb el ministre d’Hisenda i Consell de

Política Fiscal i Financera.

Acabat el debat de les preguntes, passam al segon punt de

l’ordre del dia d’avui relatiu a la compareixença RGE núm.

6268/16, de la consellera d’Hisenda i Administracions

Públiques, solAlicitada per tres diputats membres de la Comissió

d’Hisenda i Pressuposts, adscrits al Grup Parlamentari Popular,

per tal d’informar sobre la reunió amb el ministre d’Hisenda i

Consell de Política Fiscal i Financera.

Té la paraula la Sra. Consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques per tal de fer l’exposició oral, sense

limitació de temps. Procedeix ara... bé, endavant, Sra.

Consellera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

No fem descans? Molt bé. Bé, bones tardes, una altra

vegada. Gràcies, Sr. President. Bé, l’objecte de la meva

presència en el si de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts és la

de retre compte a la solAlicitud dels diputats del Grup Popular

per informar sobre la reunió mantinguda el passat 12 d’abril

amb el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, el Sr.

Cristóbal Montoro, i també sobre el Consell de Política Fiscal

i Financera celebrat pocs dies després, el 15 d’abril.

Tot i que no sigui a l’anunciat de la compareixença, també

els oferiré informació respecte del Consell de Política Fiscal i

Financera celebrat dia 28 d’abril, que coincideix més amb el

contingut de la proposta que avui plantejam aquí.

Una compareixença que es produeix precisament dia 24 de

maig, una data que, permeti’m que destaqui especialment, ja

que avui fa un any que va capgirar la política a Balears després

dels resultats de les eleccions autonòmiques, municipals i

insulars. 

Molta part d’allò que els venc a dir aquí té a veure amb

aquest fet, el 24 de maig els ciutadans varen parlar clar, els

ciutadans varen demanar majoritàriament, com mai no havien

fet abans, un gir cap a l’esquerra, varen dir prou retallades. I la

feina que ha fet el Govern des d’aquell dia no té altre sentit que

aconseguir dur al terreny de les realitzacions els anhels de la

majoria del poble de les Illes Balears, que ens varen confiar el

seu vot just fa un any. Prou retallades, prou atacs a l’estat del

benestar, prou desigualtat i millora del repartiment de la riquesa

que generam a les illes. Des de la Conselleria d’Hisenda la

contribució a aquest new deal, vol dir ampliar els recursos de

què disposam, som el motor del canvi.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201606268
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Lligat amb aquest mandat que surt de les urnes del 24 de

maig, vull començar exposant dos punts previs que han

sustentat la posició del Govern de les Illes Balears a les

diferents reunions amb les responsables d’Hisenda en el

ministeri a Madrid, em referesc a les trobades de la presidenta

Armengol amb Rajoy i Montoro, de les que jo també he pogut

mantenir amb el ministre d’Hisenda i amb les reunions de la

Comissió mixta d’hisenda i amb la del grup de feina del REB,

així com amb els consells de política fiscal i financera.

El primer punt que vull destacar és l’inconformisme amb

l’actual statu quo de Balears respecte del seu finançament.

Demanam, exigim una millora de la situació i, per tant, el

nostre to a Madrid és contestatari, belAligerant, no podem se

contemplatius amb el Govern de l’Estat, que beneeix aquesta

situació. Entenc que això és una novetat respecte dels 4 anys de

la passada legislatura, amb el Govern de Bauzá no es va

convocar ni una reunió de la Comissió mixta d’hisenda. I els

principals damnificats són els ciutadans de Balears, perquè

Bauzá va preferir retallar, sense pietat, abans de rebelAlar-se a

Madrid, Bauzá ni ho va intentar. I aquest Govern és

reivindicatiu i proactiu en la demanda d’allò que consideram

que és just. De fet, per això som avui aquí, per explicar l’abast

de les nostres gestions.

Un segon punt que vull deixar clar és que el compliment de

les normatives europees en matèria d’estabilitat pressupostària

són una qüestió d’estat, no és una qüestió només de la

comunitat autònoma. El fet que Espanya no hagi complert les

objectius de dèficit de l’any 2015, marcats per la Comissió

Europea, és una responsabilitat del Govern d’Espanya. El fet

que Espanya en ple any electoral hagués amagat l’estat real de

l’execució dels comptes a Europa, per evitar un greuge a les

urnes del passat mes de desembre, és responsabilitat del

Govern d’Espanya. I no és de rebut que el Sr. Montoro ens

digui que som les comunitats autònomes les que hem excedit

els límits de dèficit i que l’Estat ha complit, això no és de rebut,

no ho és perquè el ministre d’Hisenda s’oblida, deliberadament,

de l’incompliment del sector de la Seguretat Social, el

subsector de la Seguretat Social, que ha duplicat el límit que li

havien marcat per a l’any 2015, i que confirma el fracàs absolut

del Govern del Sr. Rajoy en la gestió adequada de la caixa de

les pensions i les prestacions socials dels treballadors de

l’Estat. Una conseqüència de la reforma laboral del PP, del

Partit Popular, que ha provocat baixos salaris, baixes

cotitzacions i el buidatge de la Seguretat Social. 

I Montoro també hauria de tenir en compte que si

l’administració central compleix amb els criteris de 2015, és

perquè de manera unilateral i sense tenir en compte les

comunitats autònomes, ha fet un repartiment vertical injust i

desigual del dèficit que ha autoritzat la Unió Europea. Li pos

un exemple, segons les dades de la Intervenció General de

l’Estat sobre la liquidació de l’any 2015, les comunitats

autònomes van assumir el 36% de la despesa total de l’Estat,

36%, ho diu l’IGAE. Si l’objectiu de dèficit s’hagués fixat de

forma proporcional a la despesa de cada nivell d’administració,

a les comunitats autònomes els hauria correspost un objectiu de

dèficit d’un 1,5% del PIB, enlloc del 0,7. Amb aquest límit

Balears hauria complit.

Per tant, per molt que insisteixin Rajoy i Montoro, el

problema del dèficit excessiu no és un problema de les

comunitats autònomes, és un problema d’Estat. Per això

nosaltres diem que és injusta la criminalització de les

comunitats que fa el Sr. Montoro. Que el passat mes d’abril

rebéssim sengles missives del secretari d’Estat Sr. Beteta i del

mateix Cristóbal Montoro, recriminant a les comunitats

autònomes l’incompliment del límit de dèficit de l’Estat, només

es pot qualificar com un atac polític a l’arrel del títol vuitè de

la mateixa Constitució espanyola, que consagra el

funcionament territorial d’Espanya. Els adjectius que mereix

aquesta actitud els deix al seu parer, jo m’inclino per

deslleialtat institucional, insolidaritat, manca de sentit d’estat

i apropiació partidista de les decisions del Ministeri d’Hisenda.

Com bé saben vostès, la Comissió Europea va sembrar el

dubte, ja el mes d’octubre de l’any 2015, sobre el fet que el

Govern d’Espanya no compliria amb els objectius de dèficit

que estaven marcats per a l’any 2015 amb un 4,2% i per a l’any

2016 amb un 2,8%. Així va avisar en aquell moment el

comissari d’Assumptes Econòmics de la Comissió Pierre

Moscovici, davant la negativa de les autoritats espanyoles. Les

previsions d’incompliment es van confirmar quan es varen

saber aquest mes de març les dades definitives, Espanya

incompleix en quasi 1 punt l’objectiu marcat per BrusselAles en

tacar l’any 2015, que va tancar amb un 5%, en lloc del 4,2%.

A això encara li podríem sumar una dècima més si es té en

compte el pes de les ajudes bancàries.

En conseqüència, tot sembla indicar que el Govern

d’Espanya serà amonestat per la Comissió Europea, per

incomplir el dèficit i haver amagat les previsions que així ho

indicaven. Un incompliment de les clàusules del pacte

d’estabilitat que podria derivar en una multa de BrusselAles a

l’Estat espanyol per valor de 2.000 milions d’euros, que si

sumam els ajustos de noves retallades per valor de 8.000

milions d’euros, que la Comissió Europea està plantejant per

incompliment del dèficit de 2015.

Només un ajornament de la mesura que el mateix

Moscovici ha reconegut ahir mateix que s’ha adoptat per no

influir en la campanya electoral del 26 de juny, salvarà Rajoy

d’haver d’explicar als ciutadans d’on pensa amputar 8.000

milions d’euros més. En un nou exercici d’opacitat, en temps

de mítings i compareixences, Rajoy evitarà esmentar les

retallades que ha pactat amb Jean-Claude Juncker, a canvi de

la flexibilització del límit de dèficit, 10.000 milions d’euros de

retallada addicional que l’Estat haurà d’assumir entre multa i

ajustos imposats per la Comissió Europea. És això un problema

de les comunitats autònomes? O més aviat és una qüestió

d’Estat?

La resposta de Rajoy i Montoro va ser clara, a principis

d’abril ens va acusar del desviament a les comunitats

autònomes que havien superat el límit de dèficit de l’any 2015,

primer per carta i després en el Consell de Política Fiscal i

Financera. Així, el Govern d’Espanya obliga a prendre noves

mesures de retallades i així ho fixa com a una condició sine qua

non per accedir al finançament del FLA. Un FLA que record

que és un crèdit que s’ha de retornar amb interessos que rebem,

en comptes d’un finançament ordinari que ens pertocaria. El Sr.

Montoro mostra la seva pitjor cara i malgrat trobar-se en
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funcions, no ho oblidem, utilitza el seu to amenaçant, per

imposar una retallada en tota regla, un xantatge sense

precedents i un atac a l’autonomia de cada una de les regions

afectades. 

I fins aquí hem arribat! Perquè el nostre Govern, ben igual

que altres autonomies, no vol retallar més drets ni serveis

públics. Rebutjam la intolerable ingerència del ministre

Montoro a la nostra autonomia. I ho fem segurs de la nostra

posició, perquè la nostra comunitat no està inclosa dins els

supòsits per ser intervinguda de facto, com pretén el Sr.

Montoro. A Balears només en 10 mesos, hem demostrat que es

podia governar d’una altra manera, gestionant més i millor i

només retallant. Arribats a aquest punt, és necessari que ens

posem en antecedents. El dèficit públic de Balears l’any 2015

va ser de l’1,52% del PIB, va ser menor que el de l’any 2014,

que va ser d’un 1,74% del PIB. I és cert que els dos anys, tant

l’any 2014 com l’any 2015 s’incomplia, el 2014 era de l’1% el

límit i el 2015 el 0,7. 

Quant al període mitjà de pagament a proveïdors, el període

de febrer ha estat de 58 dies, el del mes de març de 56 dies i el

del mes d’abril de 60 dies, tot i no haver rebut el mecanisme de

liquiditat del FLA, que l’Estat ha estat demorant fins el mes de

maig. De fet, es pot acotar el problema de pagament a

proveïdors a unes poques empreses públiques. Si fem l’exercici

d’excloure l’ib-salut del càlcul de pagament, el termini de la

resta queda en la línia dels 30 dies, que és allò que marca la

legislació.

I els faig memòria del tema del període mitjà de pagament,

perquè veig que ara que el PP ja ha triat a Madrid la cap de

llista de Balears, el primer que ha dit ha estat que aquest

Govern no paga els proveïdors, també ho he sentit a la portaveu

parlamentària. Jo els demanaria que, encara que estiguin en

campanya, facin el favor de no mentir, això és important, és

important no enganar la ciutadania. Aquest Govern paga en

temps i forma, preguntin a les empreses, preguntin als

autònoms, a les entitats socials, a les administracions públiques,

etc. Facin un poc de feina i deixin de fer demagògia per a un

altre moment, que tanmateix els ciutadans ja han demostrat

sobradament que no s’empassen la seva propaganda. 

És cert que, ateses les condicions, les Illes Balears han

complert el pacte d’estabilitat i creixement de la Unió Europea

per l’Estat espanyol i no acceptam cap mesura coercitiva de

Madrid; sense anar més enfora, la comissió delegada d’afers

econòmics, reunida el 31 de març no inclou les Illes Balears

entre el grup de comunitats autònomes en què es pot aplicar la

mesura coercitiva de bloquejar partides pressupostàries.

També vull recordar l’informe de l’Autoritat Independent

de Responsabilitat Fiscal, l’AIReF, sobre pressupostos 2016

que va fer el passat 7 d’abril, que diu que Balears es troba en

vies de compliment de les limitacions del dèficit per a l’any

2016, i vull recordar que aquest informe és anterior a l’anunci

del ministre Luis de Guindos sobre l’ampliació del marge de

dèficit o dels marges de compliment. L’AIReF diu que hem

adoptat mesures reals per augmentar els ingressos, i també

valora que el dèficit real de Balears de l’any 2015 hauria estat,

hauria de ser o va ser l’1% i no l’1,5% del PIB si descomptam

les operacions no recurrents, aquelles operacions que són

puntuals. Això seria..., aquestes les recordaré per si no ho

saben, són 121 milions de refinançament d’autopistes d’Eivissa,

i també una part del tractament d’hepatitis C, 34 milions, que

també si els descomptàssim el nostre dèficit hauria estat, que és

el que diu l’AIReF, un 1%. A més hem de tenir en compte que

el pressupost 2015 havia pressupostat 80 milions del conveni

de carreteres que no varen arribar, i per tant això va fer un altre

forat al dèficit, que si també el descomptàssim en aquest cas el

dèficit hauria estat un 0,7% del PIB. Per tant hauríem complit.

Les dades i la interpretació que en fan entitats independents,

com he explicat, l’AIReF, continuen dient el mateix, que aquest

govern ha actuat amb responsabilitat i seny en la gestió de les

finances públiques de les Balears. I el deute que arrossegam és

un altra càrrega molt pesada; amb dades del Banc d’Espanya,

a 31 de desembre de 2015 el deute SEC de la nostra comunitat

autònoma és de 8.306 milions d’euros; no obstant això aquest

govern ha aconseguit moderar el creixement del deute amb

dades constatables. Les comparatives parlen per si mateixes: els

darrers sis mesos del govern Bauzá, el primer semestre de l’any

2015, el deute que va créixer en 483 milions d’euros; en canvi

durant el segon semestre, el primer semestre del govern del

pacte, el deute només ha crescut en 40 milions d’euros, deu

vegades menys.

Davant aquesta situació de total injustícia és quan en el

Consell de Govern de dia 8 d’abril aprovam un manifest en el

qual vàrem rebutjar la carta de les retallades del Sr. Montoro.

Vam decidir que li havíem d’anar a explicar quina era la nostra

realitat i quin el nostre posicionament, amb una representació

del màxim nivell; per això també hi va acudir la presidenta

Francina Armengol. En aquella trobada vàrem defensar la

idoneïtat del pla d’ajust presentat de mes de març, necessari per

desbloquejar el mecanisme de liquiditat FLA; també en aquesta

reunió aconseguírem que els 80 milions compromesos pel

mateix ministre Montoro el passat mes de desembre en

comissió mixta bilateral com a primer pagament dels 240

milions d’euros pendents del conveni de carreteres, es

considerassin com un aval del pla d’ajust, i a més també vàrem

aconseguir que no fos necessari l’acord, o l’adopció de cap

mesura d’indisponibilitat de crèdit en el pressupost de l’any

2016. A més vàrem reivindicar un nou sistema de finançament,

vàrem posar damunt la taula la condonació del deute com una

manera d’eixugar el dèficit històric de finançament que hem

tingut, i també vàrem aconseguir desbloquejar les comissions

mixtes de carreteres i d’inversions estatutàries que, com he

explicat abans, la setmana que ve se celebraran sengles

reunions per anar desbloquejant aquests assumptes i els milions

o els ingressos que hi estan associats. També es va fixar una

data per a una segona trobada del grup de feina per a la reforma

del REB, que això es fa dins el mes de maig, que es farà aquest

dijous d’aquesta setmana, i això va ser el contingut de la

reunió, entre altres coses, amb una mica l’ordre del dia.

Però el que vull deixar clar és que aquest govern no fa

doble discurs. Allò que defensa públicament és el que també

defensa a les taules de reunió amb el ministre Montoro o amb

el president Rajoy, estiguin o no en funcions. Altres no poden

dir el mateix. Com veim aquests dies, aquí es presenten a les

eleccions dient que baixaran impostos i a BrusselAles diuen que

es comprometen a seguir retallant. M’estic referint al govern

del Sr. Rajoy, capaç de dir una cosa i fer la contrària. En canvi
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la nostra és una actitud reivindicativa, que en res no s’assembla

a la del PP; som clars i coherents. 

Només tres dies després de la trobada amb en Montoro el

ministre va convocar el Consell de Política Fiscal i Financera,

que es va celebrar el dia 15 d’abril, que va ser un consell, un

acte estèril i buit de contingut, convocat amb l’única intenció

de canalitzar i contenir l’acció política desplegada per les

comunitats que no acceptaven les imposicions d’en Montoro.

Altres onze comunitats havien rebut cartes similars a la nostra,

en total dotze comunitats havíem rebut aquesta carta, en què

se’ns culpa de les xifres de dèficit espanyol i se’ns instava a

prendre mesures coercitives dins els pressupostos d’execució.

Comunitats autònomes de diferent color polític, també algunes

governades pel PP com Castella-Lleó, varen començar a fer

sentit el seu descontentament amb la reacció del ministre

Montoro, i els responsables del Govern central es varen estimar

més fer un Consell de Política Fiscal i Financera sense

contingut tècnic, però amb la voluntat de desactivar possibles

moviments coordinats de les comunitats autònomes. En el

transcurs de la darrera setmana d’abril és quan vam recollir els

fruits de la nostra iniciativa política, amb videoconferència amb

el secretari d’Estat d’Administracions Públiques: dia 27 d’abril

es va desbloquejar, es va aprovar, es va desbloquejar i es va

aprovar el pla d’ajust com havíem presentat i com vos he

explicat, i també, conseqüentment, el FLA o el mecanisme de

liquiditat també es va desbloquejar, tot i que després va estar

encara quinze dies més a arribar, però que finalment es va

solucionar.

Es demostrava un cop més que el pla d’ajust presentat era

viable sense la necessitat de reflectir cap mesura de retall, un

pla d’ajust que una vegada que el ministeri ens ha confirmat

formalment la seva acceptació posarem a la seva disposició.

No obstant això, les insistents demandes de flexibilització

del dèficit que un grup majoritari de comunitats autònomes

havia fet ja des de juliol de 2015, semblava que podien prendre

forma en contra del criteri que havia mantengut fins aquell

moment el Govern espanyol. El fet que qualsevol decisió al

respecte hagués de comptar amb l’aprovació de BrusselAles

forçava que s’hagués de convocar un nou consell de política

fiscal per dia 28. Així en aquesta nova reunió de dia 28 d’abril,

un nou consell de política fiscal i financera, Montoro va

anunciar la demanda del Govern de l’Estat a la Unió Europea

per corregir l’objectiu de dèficit en 4 dècimes, una

flexibilització que nosaltres voldríem que hagués estat més

àmplia. Es plantejava passar del 0,3 al 0,7 per a l’any 2016 i

també uns nous límits fins a l’any 2019. Un cop més aquests

límits havien estat adoptats en exclusiva pel ministeri sense

comptar amb les comunitats autònomes, i el nou repartiment

tornava a incidir en allò que hem manifestat tantes vegades, que

l’Estat es queda la major part del dèficit admès i posa les

comunitats autònomes entre l’espasa i la paret. Els límits del

0,7 per a enguany, 0,5 per al 2017, 0,3 per al 2018 i 0% per al

2019, són molt inferiors als percentatges de dèficit que l’Estat

es reserva per a ell mateix. Recordaré que en percentatges

abans he dit que el 36% de la despesa pública correspon a les

comunitats autònomes; en canvi el percentatge que ha aprovat

l’Estat a les comunitats autònomes en pes, el pes relatiu

d’aquest és per a l’any 2016 d’un 19%, per a l’any 2017 és

d’un 17%, per a l’any 2018 d’un 14% i per a l’any 2019 un 0%.

Record que això..., vos deia que la despesa està en el 36% la

que realitzen les comunitats autònomes.

L’augment del límit de dèficit arriba tard i suposa

reconèixer l’equivocació anterior per no haver flexibilitzat

abans aquests objectius de dèficit. Però a banda del retard, la

nova senda d’estabilitat no aporta cap millora de la distribució

vertical de dèficit, com he explicat, a les comunitats autònomes;

les comunitats seguim clarament perjudicades, i Balears no hi

està d’acord, per això va votar no als nous límits d’objectius

d’estabilitat. 

Com deia, o com ja havia explicat, del dèficit permès per a

enguany del 3,6% del PIB, permès enguany per la Comunitat

Europea després de la flexibilització, l’administració central i

la Seguretat Social es queden el 2,9%, mentre que deixen les

comunitats autònomes amb el 0,7%. Això és més que l’anterior,

és una aplicació, però així i tot encara és injust. Per al 2017 la

progressió encara és més desfavorable; com deia a les

comunitats autònomes només els deixa un 17%, el 2018 un 14,

i el 2014 es reserva tot el marge de dèficit que dóna la Unió

Europea a Espanya, que és un 1,6; es deixa en mans de l’Estat

i de la Seguretat Social. Per tant els criteris de repartiment de

la nova senda de dèficit que fa el Ministeri d’Hisenda

perpetuen les errades del passat.

Per altra banda aquesta flexibilització dels objectius de

dèficit tenia lletra petita amagada: es plantejava de forma

paralAlela a una reducció dels límits de creixement de la despesa

determinats per la regla de la despesa. Aquesta condició és

especialment negativa per a les comunitats autònomes com

Balears, que partim d’un nivell de despesa molt inferior a la

mitjana de l’Estat, ja que ens limita les possibilitats de

convergència i de poder equiparar el nostre nivell de despesa

al d’aquelles comunitats que estan ja a dia d’avui en disposició

de prestar més i millors serveis públics fonamentals per als

ciutadans. Aquestes constatacions ens varen motivar a votar

negativament la nova senda de compliment del pacte

d’estabilitat del Consell de Política Fiscal i Financera de dia 28

d’abril, no vàrem votar els criteris de dèficit del 2016 i no als

dels trienni 2017-2019.

Vàrem superar aquell escull, el Govern va demanar al marc

de... per superar, perdonau, aquell escull el Govern va demanar,

en el marc també del Consell de Política Fiscal i Financera, que

un òrgan independent com l’AIReF pogués valorar quin

percentatge de dèficit permès per Europa havia de quedar en

mans de l’Estat i quin en mans de les comunitats autònomes.

Una proposta que, com tantes altres, queden aparcades dins la

discussió del Consell de Política Fiscal i Financera en la qual,

com sabeu, el Govern central té la majoria qualificada del 51%.

Senyores i senyors diputats, ja per acabar, prestin atenció a

tres conceptes: infrafinançament, endeutament i mecanisme de

liquidesa de l’Estat. Hem d’acabar amb aquest cercle viciós,

hem de rompre aquesta cadena que ens impedeix augmentar la

nostra autonomia financera i la nostra capacitat d’autogovern.

Aquest govern ja ho fa, reivindica un nou sistema de

finançament, negocia un nou REB per a Balears i reclama els

compromisos adquirits en inversions estatutàries i proposa la
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condonació del deute que tenim amb l’Estat, com a

compensació de l’infrafinançament històric.

Com he dit al principi, des de l’inici de la legislatura des de

la Conselleria d’Hisenda i de les Administracions Públiques

hem fet feina per augmentar els recursos que podem destinar a

fer polítiques per als nostres ciutadans i avui, precisament, 24

de maig, en què es compleix un any just del gir copernicà que

hem viscut a Balears, el dia en què els ciutadans varen dictar

amb els seus vots el camí de canvi que havíem d’emprendre. I

aquest és el mandat que ens empeny a fer la nostra feina davant

qui calgui, governi qui governi a Madrid, perquè els resultats

que es puguin obtenir per millorar la vida del nostre poble

depèn molt d’aquests factors. Però allò que és innegociable és

l’actitud permanent de reivindicació d’aquest govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la

sessió per un temps de 45 minuts, no sé si voldran fer aquesta

suspensió o bé un temps inferior perquè la consellera tengui un

espai de temps per descansar... 

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Se’m veu cansada, no...

EL SR. PRESIDENT:

Bé, aquest temps és perquè els grups parlamentaris puguin

preparar la formulació de preguntes o observacions per la qual

cosa es demana als portaveus si volen una suspensió de la

sessió o si podem continuar. Podem continuar? Sra.

Consellera?

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Sí, per a mi també.

EL SR. PRESIDENT:

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit

procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.

Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques pot contestar

globalment totes les preguntes o observacions formulades o bé

contestar individualment després de la intervenció de cada

portaveu, Sra. Consellera?

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Ho faré tot plegat.

EL SR. PRESIDENT:

La Sra. Consellera contestarà globalment per tant les

preguntes. Per tant, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula

l’Hble. Sr. Diputat Antoni Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies també, Sra.

Consellera, per la seva explicació.

Hi ha unes qüestions prèvies que m’agradaria destacar, com

a primera qüestió, vostè ha parlat d’algunes qüestions que han

fet que a l’any 2015 no s’hagi pogut aconseguir l’objectiu de

dèficit, vostè parlava de les carreteres d’Eivissa, dels recursos

que varen anar a combatre l’hepatitis C, parlava de 80 milions

d’euros de carreteres que es varen pressupostar i que no varen

arribar i, és clar, li he de recordar que vostè s’ha oblidat d’una

qüestió: durant l’any 2015 es van recaptar 109 milions d’euros

més, vostè va tenir 109 milions més d’ingressos, que

evidentment si no els hagués tingut... i açò fruit, m’imagín jo

que vostè reconeixerà, d’algunes polítiques del Partit Popular,

perquè si ja no reconeixem això ja apaga y vámonos.

Vam fer una sèrie de polítiques i vam aconseguir una

reactivació de l’economia i per tant, vam aconseguir 109

milions d’euros més d’ingressos dins l’any 2015, que açò va fer

també que l’import del dèficit fos menor, perquè si no hi

hagués hagut aquests 109 milions d’euros, vostè hagués tingut

109 milions d’euros més de dèficit. Per tant, també ha de

reconèixer que alguna cosa es va fer bé i com a mínim hi va

haver aquests 109 milions d’euros més d’ingressos que no

estaven pressupostats.

Una altra qüestió que també m’agradaria destacar és quan

vostè diu, i ho va dir també en una altra compareixença, que no

li agrada el FLA, que és un sistema de finançament que s’hauria

d’eliminar, jo li ho vaig repetir, és a dir, l’adhesió al Fons de

Liquiditat Autonòmica no és obligatòria, vostè, com a

comunitat autònoma, pot decidir adherir-se al FLA o no. Per

tant, criticar el FLA quan vostè no està obligada a adherir-se al

FLA, dir que se li fa un xantatge per part del Sr. Montoro amb

el FLA quan vostè no està obligada a adherir-se al FLA i podria

anar als mercats financers a cercar finançament, em sembla en

qualsevol cas un poc desmesurat per part seva, perquè vostè,

idò, s’adherirà al FLA per 910 milions d’euros dins enguany.

Si tant flac fos aquest FLA, si tan desastrós fos aquest FLA jo

de vostè no m’hi adheriria. Serà que tal vegada és molt millor

açò que el que hi ha enmig del carrer, que el que hi ha a les

entitats financeres, per tant, menys criticar el FLA, perquè és en

aquests moments el millor que tenim enmig del mercat.

Una altra qüestió que també m’agradaria destacar és quan

vostè parla de préstecs, que durant els primers cinc mesos o sis

mesos de l’any 2015 en què governava el Partit Popular es va

incrementar el deute en ics milions i que vostès només en 40

milions. M’agradaria recordar-li que vostè no pot comptar aquí

els préstecs a curt termini, és a dir, quan parlam d’endeutament,

hem de parlar d’endeutament a final d’any, cada final d’any...,

perquè si comptam els préstecs a curt termini, préstecs que es

fan a principi d’any per tancar-los a final d’any em sembla

intentar falsejar les xifres. Per tant, aquesta qüestió crec que



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 25 / 24 de maig de 2016 639

 

hauria de quedar clar, perquè vostè veig que ho ha repetit

diverses vegades, és a dir, no podem comptar com a préstecs

els préstecs a curt termini, a curt termini vol dir de menys d’un

any.

Quarta qüestió que també m’agradaria destacar, el problema

del dèficit -i vostè ho ha dit molt bé- és un problema del

Govern de l’Estat, i és cert, perquè el Govern de l’Estat és el

que es compromet davant Europa a aconseguir un determinat

objectiu de dèficit, però és que tots formam part de l’Estat,

encara que alguns no vulguin, tots formam part de l’Estat i tots

estam compromesos a complir uns determinats objectius de

dèficit, els que ens marquen i ens els marquen des d’Europa.

Si s’ha pogut ampliar l’objectiu de dèficit no és perquè al

Sr. Montoro li agradi augmentar l’objectiu de dèficit, és perquè

s’ha permès des d’Europa poder ampliar aquest objectiu de

dèficit i si teníem un objectiu de dèficit del 0,3%, idò ara el

tindrem del 0,7%, molt bé, podrem gastar 100 i busques més

d’euros, perfecte, fantàstic, però açò no és ni gràcies ni culpa,

en tot cas seria gràcies al Govern del Sr. Rajoy que va plantejar

aquesta qüestió a Europa i Europa en tot cas li concedeix

aquesta ampliació de l’objectiu de dèficit.

Però en qualsevol cas el que sí em preocupa i em preocupa

molt, i vostè avui ho ha reiterat i en certa manera és un poc la

tònica del seu govern és aquesta relativització del compliment

de l’objectiu de dèficit. No passa res per no complir el dèficit,

si podem ampliar-lo millor, si podem gastar molt més del que

ingressam no passa res, aquesta relativització del dèficit em

sembla que és una mala praxi, és una tendència que els partits

d’esquerra normalment tenen i que açò ens condueix a

qüestions molt negatives, i des del meu punt de vista crec que

és un complet error.

Li posaré el cas de Xipre, per exemple. A Xipre, una volta

va ser intervingut per Europa, van reduir la despesa pública un

23%, semblava que s’havia de produir allà un terratrèmol,

redueixen un 23% la despesa pública que allà hi hauria... doncs

vaja! Idò miri, gràcies a reduir el 23% la despesa pública, el

dèficit va passar d’un 5,9% a l’any 2014, a tenir un superàvit

d’un 2,9% a l’any 2015. I l’atur... perquè és clar, alguns tenen

la percepció que l’ocupació només es fa des del sector públic,

no, no, és que el sector privat també pot ocupar gent, eh?, i

l’atur a Xipre es va reduir un 25%, va passar d’un 16,8% el

2014 a un 12,6% el 2015; és a dir, amb polítiques d’austeritat

es poden reconduir situacions econòmiques gravíssimes, com

era el cas de Xipre, que ja dic, havia estat recentment

intervinguda.

El problema que té el seu govern i vostè és que són ostatges

d’haver dimonitzar les polítiques d’austeritat. Jo crec que açò

és un error, les polítiques d’austeritat són bones, són positives,

però és clar, vostès parlen d’amputar, parlen d’"austericidi",

parlen de retallades. Escolti, s’ha de gastar el que s’ingressa,

aquesta regla és una regla d’or que haurien de tenir tots molt

present, no podem estar permanentment amb dèficit. Per tant,

aquesta sensació que tenc del seu govern, que el dèficit no és

important, em sembla totalment equivocat.

L’altre dia hi havia l’economista Daniel Lacalle i deia que

a Espanya, en aquests moments amb les eleccions que ens

vénen, hem d’elegir entre ser Irlanda o ser Grècia. I clar, la

sensació també que tenc és que vostès han decidit que hem de

ser Grècia, perquè amb el to que empren, amb aquesta

teatralitat reivindicativa que vostès fan davant Madrid i ells ho

feien davant Europa, les similituds entre el seu govern i el

Govern de Syriza i de Tsipras és molt similar.

Miri, a Grècia els amics dels nostres amics de Podemos ara

pujaran l’IVA fins al 24%; incrementaran els imposts al tabac,

gasoil i gas; hi haurà una nova taxa sobre habitacions d’hotel i

cases d’hostes -mirin quines similituds tenim amb Grècia; hi

haurà una retallada del 35% de les jubilacions, les jubilacions

seran als 67 anys, etc. És açò el que volem? I açò es produeix,

açò es produeix des del moment que no van voler complir

determinats criteris que venien des d’Europa.

I jo, com deia Daniel Lacalle, m’estim més ser Irlanda i no

ser Grècia. A Irlanda, després també d’haver estat intervinguda,

es van fer una sèrie de reformes i ho va fer el Partit Popular

d’Irlanda, va agafar un país totalment arruïnat després de molts

d’anys dels laboristes i després de cinc anys de la baixada als

inferns d’Irlanda, idò, en aquests moments tenen el creixement

econòmic més alt de tot Europa, un 6,2% a l’any 2015, van

passar de decréixer un 11% a créixer ara un 6,2%. Açò és el

resultat d’anys de disciplina, d’un dèficit d’un 12,5% l’any

2011 han passat a un dèficit d’un 2,1% ara. S’han incrementat

els llocs de feina en 136.000 nous llocs de feina, l’atur s’ha

reduït un 9%, s’incrementa un 30% la compra de vehicles, etc.

Jo vull ser Irlanda i no vull ser Grècia. 

El problema és que vostès estan encaparrotats que hem de

ser com Grècia i quan la sent, sent el Sr. Tsipras i dóna... sí, sí,

sí, i és certament, és trist dir-ho, però jo crec que haurien de fer

vostès, que són el sector moderat del Govern, en teoria, PSM

i MÉS són molt més radicals i Podemos ja no en parlem, però

el sector moderat del seu govern hauria de fer polítiques

moderades, polítiques econòmiques moderades i pel que veiem

no fan polítiques econòmiques moderades. 

I una altra qüestió, que no sé si tenc més temps, una altra

qüestió que sí m’agradaria destacar és que el Sr. Montoro,

aquest, aquest... el Sr. Torquemada que diuen alguns, no va

reclamar en cap moment més retallades, no ho va fer, ell el que

va dir és... no, no, no, no, no volem que hi hagi més retallades...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’anar acabant. Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... vaig acabant, que no hi hagi més retallades a les comunitats

autònomes, el que sí volem és que la pròpia activitat

econòmica, el propi creixement econòmic, generarà més

ingressos i açò farà que hi hagi menys dèficit, amb les mateixes

despeses; no disminuir despeses, però tampoc no augmentar-

los, i augmentar ingressos a través del creixement econòmic.

Açò demanava el Sr. Montoro.

Per últim, destacar que el Sr. Montoro també, arran

d’aquestes reunions del Consell de Política Fiscal i Financera,

idò, ha convocat una comissió d’experts independents per
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avançar en el procés de revisió i reforma del model de

finançament. Crec que també és una passa que s’ha de destacar

i que crec que serà positiva i que ens donarà, esperem, bons

resultats.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera, per

um temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair a la consellera i al

seu equip la seva visita. Com sempre, idò, intentar explicar o

moltes vegades, com he escoltat al Sr. Melià, el dia de la

marmota, moltes vegades és repetir i repetir la mateixa

cantarella, com voldria dir a alguns, i em sembla que ja en

diferents moments, tant en aquesta comissió com en el Ple, idò,

tant la presidenta com la Sra. Consellera, idò, han de donar

explicacions, però bé, al Sr. Camps i al Partit Popular els

agrada escoltar determinades coses o la mateixa història i, bé,

no ho sé.

Jo, sincerament, no tenc massa preguntes, sí que faré

reflexió perquè sobretot vostè avui ha donat explicació

d’aquestes reunions i hem seguit per la premsa tota aquesta

evolució i, a més a més, vostè també en algun moment ha

contat com han anat aquests diferents encontres amb els

diferents membres del Govern. 

Sobretot des de Podem, vostè també ho ha aclarit molt bé

i ha utilitzat diferents qualificatius, per mostrar l’actitud per

part del Sr. Montoro, Torquemada, m’encanta que el Sr. Antoni

Camps ja s’estigui “podemitzant” cada vegada més i entri en

polèmica, però bé, això... Podem, i portem un any aquí Podem

i esperem continuar aquesta legislatura fent present a la gent.

Xantatge, culpar les comunitats per uns actes que no són

nostres, que el responsable és el Sr. Montoro i el seu govern,

que no ha sabut controlar el dèficit. També hem de dir que

l’any passat a la nostra comunitat tampoc no es va saber

controlar aquest dèficit, i, per tant, sempre l’actitud del Sr.

Montoro i, a més a més, aquest cap de setmana el Sr. Antoni

Camps a Twitter va compartir un vídeo o jo sobre la resposta

que li van donar a la compareixença al senyor... a veure si ho

dic, el Sr. Montoro va respondre a Errejón dient, idò bé,

culpant, i no utilitzaré les paraules soeces que va utilitzar el Sr.

Montoro, però bé, després de vegades el Sr. Montoro té males

paraules, però bé. 

Sembla ser que al Partit Popular l’”austericidi” li encanta,

és a dir, que això és bo, no?, anys de disciplina, disciplina que

ha portat a veure com les retallades en l’educació, en els serveis

socials, en sanitat, bé, en milers de persones s’han quedat sense

feina, etc. Això és una bona política per al Partit Popular. Està

clar que des de Podem i estar clar que avui celebram, com ha

comentat molt bé avui la Sra. Consellera, celebram un any del

canvi, un any que esperem que d’aquí a un mes posi al PP una

altra vegada, i que el Sr. Mariano Rajoy que està actualment en

funcions deixi pas a altres presidents que intentin rescatar la

ciutadania.

Sobretot una qüestió que li voldria preguntar a la Sra.

Consellera, i m’imagín que serà com no sé, en el sentit que ja

ho ha comentat, és veure com o almenys des de Podem, i jo

m’imagín que des de la resta de partits polítics, és veure com a

l’hora de repartir el dèficit entre les diferents institucions,

administració o Govern central, les comunitats autònomes i els

ajuntaments, aquí no té res a dir ni els ajuntaments ni les

comunitats autònomes, no hi ha cap forma perquè totes les

comunitats i els representants dels ajuntaments es plantin i

realment intentin negociar la part que els correspon? Vostè al

final ha dit que en el 2019 al final serà tot el repartiment, no?,

i vostè ho ha comentat clarament. Pensem que això és un

element, no?

Tampoc no vull allargar-me massa, però al Sr. Camps li

agrada, i també això, és a dir, moltes vegades personalment

tenc la sensació i especialment...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, li record que el debat és amb la consellera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí, sí, ja ho sé, però, gràcies,...

(Algunes rialles)

... però és que no puc evitar comentar determinades

qüestions. És que..., senyor, posa l’exemple de Grècia; llàstima

que no faci referència a Veneçuela, però està clar que portem

molt de temps, molts de mesos sense saber en els mitjans de

comunicació què estava passant a Grècia. Està clar que quan hi

ha eleccions interessa mostrar què malament estan els països al

respecte, i ara mateix els mitjans tradicionals, la premsa tant

escrita com on line i en la televisió, no escoltem què està

passant a Grècia. És alAlucinant però sí que ara tocar anar a

Veneçuela a dir què passa a Veneçuela. Bé, és increïble, no?,

però bé...

Tornem a comentar i ens oposem a aquest "austericidi", a

la servitud del Sr. Juncker, al Banc Central Europeu, a tota la

Unió Europea en el conjunt, de veure que hem de, bé, exprimir

la ciutadania, hem de retallar, quan els responsables són els

partits polítics en el cas d’Espanya, i amb això ja acabo, com

hem superat per primera vegada el cent per cent del PIB en

aquest segle, i m’imagín que seran responsables els diferents

partits polítics i els governs que ens han precedit i han estat

governant, més d’un bilió d’euros..., calderilla per a tothom, i

això em sembla que són responsables els diferents governs, i a

més a més en el cas, com ja he repetit algunes vegades quan he

fet de portaveu del nostre grup parlamentari, més de 8.000

milions d’euros, com també ha recordat avui la Sra. Consellera,

també m’imagín que tant el seu partit a més, com el portaveu

del Partit Popular em va recordar fa temps, i el Partit Popular

són responsables d’això, i són responsables que no tinguem

escoles suficients a Eivissa o a les diferents illes, no tinguem

els serveis socials necessaris o les residències pertinents, i bé,

vostè ja ha comentat tot el tema de la infrafinançació. 
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Vull comentar-li que des del nostre grup parlamentari

sabem que som aquí donant-li suport; vull recordar també que

vàrem parlar de la condonació; esperem que aquest nou règim

econòmic per a les nostres illes sigui una realitat el més aviat

possible, quan ja tinguem govern a Madrid; i bé, res més. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Reus per un

temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, president. Gràcies, consellera, per les seves

explicacions i la seva compareixença. Jo a vegades estic aquí

un poc despistat, sobretot després d’escoltar el Sr. Camps,

perquè, clar, ja no sabem si parlam de política autonòmica, de

política estatal..., perquè, clar, el Sr. Camps ens compara amb

Grècia i Irlanda, una trista comunitat autònoma, cada vegada

més comunitat i menys autònoma amb els mecanismes que ens

aplica l’Estat, però bé, ja m’agradaria poder triar ser com

Grècia, com Irlanda o com altres països, però som una trista

comunitat autònoma.

I si ara ens posàssim d’acord i diguéssim tots “venga, sí,

hem de complir l’objectiu de dèficit”, però clar, quin objectiu

de dèficit?, i jo crec que amb això la consellera ha explicat molt

bé una cosa que veig que ha reflectit en un quadre que ens han

passat, que és que les comunitats autònomes representen el

36% de la despesa de totes les administracions de l’Estat, i si

representa això el més just seria que tenguéssim un 36% de

l’objectiu de dèficit. Jo crec que aqueixa dada que ha donat la

consellera és crucial i és bàsica. BrusselAles no diu que les

comunitats autònomes haguessin de complir l’any 2015 un 0,7;

BrusselAles l’any 2015 va dir que l’Estat, que el conjunt de les

administracions havien de complir un 4,2. Qui creu en el

dèficit?, una comunitat autònoma que aconsegueix tancar amb

un 1,5, o un estat que es reserva el 2,8 més el 0,7 de Seguretat

Social i acaba tancant amb més d’un 3%?, perquè aquí quan

vengui el Sr. Montoro amb un 1,5% de dèficit de l’Estat que

ens vengui a donar lliçons de dèficit, però és que nosaltres som

els que complim més el dèficit, a sobre, els que no hi creim som

els que hem complit més amb un 1,5%, el percentatge que

correspon a la despesa que ens pertoca com a comunitat

autònoma.

I si dins l’any 2016 aquesta comunitat autònoma, que té al

voltant d’un 30% d’endeutament respecte del PIB, si l’any

2016 aquesta comunitat autònoma tanca amb un dèficit per

davall de l’1%, al voltant del 0,9, amb el creixement que està

previst que està per damunt d’un 3% del PIB, serà el primer pic

que no augmentarà l’endeutament en percentatge damunt el

PIB, serà el primer pic. L’Estat s’està botant ja el 100% i

aquesta comunitat autònoma, si l’endeutament és del 30%,

puges un 3% el PIB, te’n vas, amb un augment del dèficit d’un

0,9, te’n vas a mantenir el 30% d’endeutament en relació amb

el PIB. Per tant aquesta comunitat autònoma té molts de

problemes de finançament, aquesta comunitat autònoma té

moltes mancances, però aquí n’hi ha que recepten i no es

creuen ni el que recepten, i l’Estat està fent de triler amb el

tema del dèficit, guardant-se uns marges... Jo crec que l’Estat

no l’hem de comparar ni amb Grècia ni amb Irlanda, Espanya

és un cas a part d’estudi, perquè el que està fent l’Estat en

despeses com per exemple..., ja sé que és molt recorregut, però

el tema de l’AVE, el tema de l’AVE s’estan licitant milers i

milions d’euros, milers i milers de milions d’euros cada any

sense tenir-los, generant més dèficit, perquè el Sr. Camps

també abans feia referència, a les preguntes anteriors, que

l’Estat no havia continuat invertint i no havia volgut saber res

de les inversions estatutàries perquè també la conjuntura

econòmica, i no tenia doblers..., però és que l’Estat cada any

inverteix de l’ordre de 13 o 14.000 milions d’euros, i el que ha

passat a Balears és que any rere any hem estat per davall la

mitjana. Ja està clar que en aquests anys s’ha invertit manco,

però almanco les Balears haguessin pogut estar a la mitja, una

mitjan baixeta però a la mitja.

Per tant crec que aquesta comunitat autònoma està fent els

deures, està complint amb uns objectius de dèficit raonables, i

ho està fent sense retallar més drets, fins i tot el contrari, ho

està fent invertint en la gent, invertint per exemple 20 milions

d’euros en la renda social; retornant drets als treballadors amb

la recuperació de la carrera professional, amb la recuperació de

la paga extra, i ho està fent de la millor manera; ha hagut

d’incrementar imposts, és cert, vull dir que aquí hi ha la

diferència de criteri, nosaltres preferim augmentar els imposts

i poder tenir aquests milions d’euros addicionals i posar una

renda social i retornar drets als treballadors, i tenir un impost

turístic i poder invertir l’any que ve en medi ambient i en altres

qüestions, i el Partit Popular s’estimarà més no fer això, però

jo crec que la comunitat autònoma la senda que du és la

correcta, i no està posant de cap manera en risc l’estabilitat

pressupostària, ni molt manco la de l’Estat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Josep Melià per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot demanaré disculpes

perquè m’hauré d’absentar després d’aquesta intervenció

perquè he d’anar a un funeral a Manacor. De totes maneres tenc

la sensació -ho he dit en veu baixa- que això és el dia de la

marmota, perquè la veritat és que ens estam repetint i repetint

i repetint el que ja hem repetit mil vegades. Per tant poques

novetats hi ha. Ja sé que no..., no l’estic culpant a vostè, Sra.

Consellera, però, clar, vostès han donat explicacions sobre el

tema del dèficit i sobre la seva postura del dèficit de manera

reiterada, i per tant ja és conegut i poc ha aportat tota aquesta

jornada que duim aquí. 

Nosaltres evidentment també ens ratificam en el que ja hem

explicat, estam en contra de com reparteix l’Estat el dèficit. Sí

que els vull fer una observació: quan vostès expliquin les xifres

no expliquin el 36% i el 36%, perquè, clar, això suposaria que

dins el repartiment del dèficit les entitats locals estan

autoritzades a fer el seu corresponent nivell de despesa, cosa

que tots sabem que no passa. Per tant aquí si descomptam el
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nivell de despesa de les entitats locals, que estaria bé que també

ens el repartíssim d’acord amb el criteri de despesa, nosaltres

hauríem de tenir més del 36%, més del 36%. Només ho dic a

efectes d’explicació quan feim els números i ho explicam a

l’opinió pública, estaria bé fer aquest matís que crec que és

important i encara ens carrega de raons en relació amb el que

defensam.

També nosaltres no sacralitzarem el compliment del dèficit,

de fet els governs anteriors no varen complir el dèficit gairebé

cap exercici. Per tant, clar, no deixa de ser graciós que aquí hi

hagi portaveus que defensin amb tanta vehemència el

compliment del dèficit, quan el seu govern no l’complia i

tampoc no passava res. Per tant, aquesta és una constatació.

De totes maneres, el que a mi m’ha interessat de la seva

intervenció és el tema de la regla de la despesa, que ha quedat

un poc, diguem-ho així, no amb massa titular, ni massa vist,

però al final és d’obligat compliment, perquè al final aquest

Consell de Política Fiscal i Financera, va prendre una decisió,

encara que nosaltres votàssim en contra i, per tant, entenc que

això ens és aplicable. I, per tant, ens agradaria que donàs

explicacions més aclaridores sobre aquesta qüestió, que sí crec

que és el més nou de tot el que hem parlat aquí.

Moltíssimes gràcies i disculpes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font, per

un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, President. Gràcies, Sra. Consellera per la seva

compareixença. Seré breu, molt breu, com una narració curta.

Octubre 2014, Montoro diu que tot va bé, molt bé, i que el

deute públic davallarà el 2016.

Maig 2016, el deute del conjunt de l’Estat pateix la pujada

més forta des de maig del 2014, augmenta 14.000 milions

d’euros, un 101%, per primera vegada superada des del 1909.

Açò deu ser Alfons XIII, no?

Aquest senyor és qui ens diu com hem de fer les coses.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Gràcies consellera per les seves

explicacions. Jo coincidesc prou amb el que acaba de dir el

meu company el diputat Melià. Tenc la impressió que aquí ens

repetim, aquí i allà, també en el plenari, però, en fi, és ver que

les coses són com són i vostè acompleix el que li han demanat.

Per tant, no és cap retret, el contrari.

Per tant, m’estalviaré tot el que ja he dit altres vegades i

simplement faré dues coses: primer, per una banda, li reiteraré

aquesta demanda de tenir coneixement d’aquest pla d’ajust, que

ja li he demanat qualque vegada. També dels distints plans

d’eficiència, que li vaig demanar també en aquesta mateixa

comissió i que encara, com a mínim, nosaltres no hem rebut.

I li faré una pregunta, que és una pregunta que no sé si..., en

fi, que la pot contestar o no contestar-la evidentment, però és

l’única cosa que, després de sentir-la avui explicar, m’ha

vengut un poc al cap, que és dir bé, vostè a què creu que obeeix

aquesta actitud del ministre Montoro? És a dir, vostè creu

realment que tot aquesta espècie d’exabrupte, de carta, és a dir,

que tot aquest procediment tenia com a objectiu realment fer el

que la carta es proposava, o estava ja prevista aquesta retirada.

És a dir, és perquè hi va haver unes comunitats, entre les

quals la nostra, que li varen dir no, que la cosa va canviar, o és

que ell realment ja preveia aquest no, però necessitava en fi,

construir un poc aquesta escena d’autoritat per després cedir...,

per després acabar cedint sobre ell mateix, perquè al final

evidentment la màxima responsabilitat, vostè ho ha dit i jo hi

estic completament d’acord, en tot el que ha passat és seva. És

ell, és el ministre evidentment, o és el Govern de l’Estat qui ha

tengut aquesta desviació l’any 2015 i qui, per tant, es troba amb

la necessitat també d’arreglar el que ha fet mal fet. Després la

manera com ho arregla o com ho deixa d’arreglar.

Per tant, curiositat purament, creu que realment aquí hi

havia una determinada estratègia o creu que això realment ha

estat una sèrie de reaccions purament extemporànies en les

formes, però vinculades a una determinada situació i a un

determinat procés.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Andreu Alcover, per un temps de

deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera i resta

d’equip per assistir, a pesar que, com ja s’ha dit moltes

vegades, és reiterar i repetir una altra vegada i una altra, el que

ja hem explicat moltes vegades. Jo destacaria dues coses, ja

s’han destacat, no és per..., però de la seva intervenció el fet del

36% a mi també m’ha cridat l’atenció, és un argument crec que

poderós respecte de la defensa, més ampliat amb el que ha dit

el Sr. Melià, que, atès que les corporacions locals, o les entitats

locals, l’administració local, en definitiva, no pot tenir dèficit,

si llevam aquesta despesa, tal vegada nosaltres passaríem del

36 al 40 i busques, 50%. 

Per tant, tal vegada és el dèficit que podríem tenir seria al

voltant de 2, no he fet els càlculs. Però seria fins i tot més que

l’1,5%, per tant, ens trobaríem que hauríem complit amb

escreix.
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I és cert el que deia el Sr. Reus, que BrusselAles el que va

dir és que havíem de complir amb un percentatge, no qui és que

havia de complir el percentatge. Evidentment era el resultat

pressupostari consolidat de totes les administracions d’Estat,

entenent Estat com a resultat consolidat de la suma de totes.

Evidentment també coincidesc amb el Sr. Melià que aquí

del que vostè ha dit, allò nou és la regla de despesa, aquí la

conclusió a què s’arriba és que el Sr. Montoro ens ha tornat a

fer de trilero, per una part, amb una mà ens autoritza una mica

més de marge del dèficit, però per l’altra, ens ho limita amb la

regla de despesa, amb la qual cosa lo comido por lo servido i

al final tothom es queda ¿dónde está la bolita?

Al final, si es fixa, quan parla el Partit Popular, els

arguments econòmics són els mateixos aquí, que a Galícia, que

a Andalusia, que a Catalunya i a qualsevol ajuntament. Això...

(Remor de veus)

Sempre són els mateixos, això és perquè són...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... no, això és perquè tiren d’argumentaris.

(Remor de veus)

En canvi vostè els ha contestat amb arguments. Ja

m’agradaria que enlloc d’argumentaris s’utilitzessin arguments.

Per cert, s’han dit un parell de coses, però s’ha atribuït a les

mesures del Partit Popular l’increment d’ingressos dels 109

milions que hi va haver l’any 2015. Bé, donarem el benefici del

dubte, però, si això és així, qualsevol increment de recaptació

que es produeixi l’any 2016, vull suposar que també serà per

mèrit d’aquest pacte...

(Remor de veus)

No, clar no! No anem a comparar, no per favor no anem a

comparar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover i Sr. Camps, tenen la consellera davant que ha

fet un esforç per ser aquí, aprofitin, aprofitin la seva presència

per aclarir els dubtes que puguin tenir, Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Jo volia...

(Continua la remor de veus)

Puc seguir Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover endavant.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Jo volia donar el benefici del dubte, però evidentment era

un brindis al sol. No sé si al final s’ha proposat que siguem com

Xipre i retallem un 23% la despesa pública. Entenc que no,

perquè no crec ni capaç al Partit Popular de proposar això,

sincerament no els veig capaços ni d’això. Però sí que els faria

una reflexió, al final el país més liberal del món, que és Estats

Units, ha fet les polítiques absolutament contràries a les que ha

dut a terme la Unió Europea. 

Per tant, no és una recepta que està escrita del que s’ha de

fer a la política liberal en matèria econòmica, no, no és això, és

que la situació és tan anormal, o la crisi aquesta ha estat tan

anormal que tothom s’ha adaptat com ha pogut. I evidentment

a Europa, que comandava Alemanya, no estava disposada a

pagar la factura de la crisi, és així. Però a Estats Units, que allà,

com a país, sí que tenen política monetària, com a país...,

nosaltres també en tenim, però evidentment comanda qui

comanda a Europa, entre Alemanya i França la política

monetària és així; però vull recordar que el Sr. Draghi des de

l’any 2012 crec, quan va dir “salvarem l’euro i les mesures

seran suficients”, va ser un abans i un després. Clar, la situació

del nord d’Àfrica, del preu del petroli, que el Sr. Draghi digués

tot això, no varen tenir res a veure amb el canvi de situació. Tot

varen ser les mesures que es varen aplicar. Tot això no teníem

res a veure.

Ara evidentment si ara van bé, tampoc no tendran res a

veure la situació del nord d’Àfrica, que evidentment influeixen

i molt, desgraciadament, però influeixen i molt, ni que el Banc

Central Europeu segueixi comprant deute, etc. Ara serà la

inèrcia de les mesures que fa un parell d’anys... Sra. Consellera,

no es posi nerviosa, això serà així. Això és l’argumentari, i per

tant, ja ho podem assumir, ens podem posar tranquils i si

demanam un augment de dèficit, que tenim tota la raó del món

i l’AIReF fins i tot ens ho valida, stultorum infinitus est

numerus en llatí, però ens diuen beneits, en fi, ja està bé així,

hem d’assumir que això va amb el càrrec.

Per tant..., bé, li agraesc la compareixença, destacaria

aquestes dues coses que ha dit, també destacaria una tercera, no

perquè no s’hagi dit, s’ha dit moltes vegades, però està bé

repetir-ho perquè tal vegada arribarà.... s’arribarà a fer creure,

avui hem tornat donar una lliçó per cinquena o sisena vegada

en aquesta comissió del principi d’unitat de caixa, arribarem a

fer-ho entendre, arribarem a fer-ho entendre!, però no en confiï,

eh?, ho esper, però no en confiï.

L’altra es l’AIReF, el que diu l’AIReF, l’AIReF que, per

cert, no sé si ho saben, però acab de llegir que ha dut al Sr.

Montoro... ha posat una querella al Sr. Montoro, bé, l’AIReF

ha posat una querella al Sr. Montoro, ho acab de llegir, no sé si

és cert, però bé, vol dir que no tothom està content amb el Sr.

Montoro; però aquest AIReF que, en teoria, era, era fins ara el

gurú del Sr. Montoro, sí que ha dit que la comunitat autònoma,

la nostra comunitat autònoma és de les úniques capacitades per

complir el límit de dèficit.

 I també m’agradaria destacar el que ha dit el Sr. Reus, que

si l’increment és realment, del PIB, el 3,5% i el dèficit baixa

per sota del 0,9, reduirem el deute respecte del PIB, cosa que



644 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 25 / 24 de maig de 2016 

 

crec -i això és una pregunta que li faig- que el segon semestre

ja va ser així, per tant, d’entrada reduïm el deute.

Gràcies, senyor...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Contesta la Sra. Consellera d’Hisenda

i Administracions Públiques.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sr. President. Bé, començaré intentant ser un poc

pedagògica, a un mestre que li suspenen pràcticament tots els

alumnes, en aquest cas seria un govern, un estat, on totes les

comunitats autònomes, pràcticament totes menys tres, no

compleixen el dèficit, o sigui un mestre a qui tots els alumnes

li suspenen, crec que s’ho ha de fer mirar, no serà que els

alumnes són tan dolents, sinó que tal vegada el mestre no ho ha

fet tan bé. I jo crec que és el que passa a nivell espanyol per

explicar el que passa. I per tant, tot i que estic d’acord que

moltes coses aquí avui es repeteixen, comparec per donar totes

les explicacions que facin falta i si he de repetir i he de tornar

repetir no tenc cap problema, tenc el dubte que quedi clar a

alguns diputats, però no hi ha cap problema a repetir-ho.

Per tant, com deia, el tema és que..., com deia abans i com

ja han explicat alguns diputats, el tema és que si l’Estat posa un

límit de dèficit incomplible a les comunitats autònomes, és

pràcticament impossible, és impossible que el puguin complir,

no perquè no vulguin, o sigui, jo no acceptaré que el Sr. Camps

digui que no ens prenem seriosament el tema del dèficit o que

ho relativitzem o que ens compari amb no sé qui o que utilitzi

altres partits polítics per atacar l’acció de govern o..., jo no hi

estic d’acord. O sigui, jo crec que aquest govern fa els deures

i ho fa bé, després hi tornaré a això, i es pren seriosament el

tema del dèficit, el que torn dir..., o sigui, el dèficit així com el

marca l’Estat és incomplible i això ho diem totes les comunitats

autònomes. Les que poden complir és bàsicament per un tema

de finançament, són Galícia, País Basc i Canàries. Galícia té un

sistema de finançament que la beneficia moltíssim; del País

Basc no importa dir res, tot sabeu que té el cupo Navarro i

Canàries té un règim especial, que també segurament li

comporta millora de finançament.

Per tant, la clau són dues, una és l’infrafinançament, un

infrafinançament... si tu no tens prou recursos com a comunitat

autònoma per fer front a la despesa mínima que has de fer és

molt complicat poder complir l’objectiu de dèficit, l’objectiu de

despesa que et marca l’Estat.

Per tant, si l’Estat no vol entendre això i a sobre marca... o

sigui, no dóna el finançament adequat i a sobre marca un

objectiu difícil de complir, és totalment normal que les

comunitats autònomes no complim, però no perquè no

vulguem, jo ho vull deixar molt clar.

Crec que la comunitat autònoma sí que creiem... i reiter,

aquest govern té interès i intenció de complir el dèficit, amb els

objectius, sempre i quan siguin complibles, possibles, tot i això

no lleva que no haguem fet els deures, que ara ho explicaré.

Però bé, a part d’això vull afegir un altre element que ens

dóna la raó, és el nivell de despesa que té Balears, de despesa

pública. Balears està per sota de la mitjana, això ho explica

l’infrafinançament històric que hem tingut. La mitjana estatal,

de dades de l’any 2013, està a 2.307 euros per habitant; Balears

està a 2.027; el País Basc està a més de 3.000; Cantàbria a

2.749; Navarra a 2.921; Astúries, 2.931, etc., o sigui... Això ens

ha de bastar per entendre que Balears està infrafinançada i que

a sobre haver de complir un objectiu de dèficit incomplible, tan

baix i tan difícil, no és just.

I això és el que crec que diu aquest govern quan protesta.

No el compari amb altres països ni altres històries amb què

vostè aquí ara pretén desviar el debat, crec que això és de sentit

comú, és de sentit d’Estat, i seria bo que el Partit Popular tant

en aquesta comunitat com en altres s’hi sumàs, en lloc de fer i

de dir els argumentaris, com deia el Sr. Alcover, que fan. Jo ho

veig al Consell de Política Fiscal i Financera, tots duen el

mateix argumentari, és igual com estigui la seva comunitat

autònoma. 

Crec que si les comunitats autònomes no som capaces de

reclamar el que ens pertoca, passa això, com ha passat en

aquests tres, quatre anys, que hem fet polítiques d’”austericidi”,

de retallades que han fet molt de mal a la ciutadania i diré una

altra vegada que costa molt ara recuperar aquests nivells, i això

és el que fa aquest govern amb tots els seus esforços, recuperar

el nivell del que ha passat en aquests quatre anys.

Aquests quatre anys s’han retallat de manera indiscriminada

moltes polítiques de despesa, també hi havia, aprofitant la crisi

i aprofitant els objectius d’estabilitat, un interès ideològic a

privatitzar els serveis públics, això també crec que hi ha estat

al darrere, però ara ens trobam que la manca de polítiques en

inversió en escoles, com tenim les escoles ara?, mancances de

polítiques en depuració, com tenim les depuradores ara?, com

tenim el sistema... el tema d’aigües a Eivissa? Què hem fet amb

els acomiadaments de les empreses públiques, les hem retallat

de mala manera i ara tenim quasi 15 milions d’euros, que no sé

si hem estalviat tant?

Tot això no és ni eficàcia, ni eficiència ni voler complir els

objectius de dèficit, això ha estat un vertader desastre que ha fet

aquesta comunitat intentant ja no sé què fer, aquests quatre

anys, però això... per tant, no em compari ni amb altres països

ni amb no voler complir el dèficit, perquè crec que aquest

govern sí que vol complir el dèficit.

Parlant de retallades, faré una alAlusió al que ha passat, a la

notícia que surt avui o que va començar a sortir del Sr. Rajoy.

El Sr. Rajoy ha dit a la Comissió Europea, al Sr. Juncker, al

president de la Comissió Europea li ha dit que esperi, que

esperi al 26 de juny i que després ell farà un pla de retallades.

Per tant, a qui està enganant? O sigui, no parli de... bé, vull dir,

crec que és una presa de pèl als ciutadans, crec que de

retallades en seguirem veient si governa aquest mateix govern

que ha governat ara, perquè el que primer fa prevaler és el

dèficit sigui com sigui i a costa de qui sigui, no?
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Però bé, jo tornant a la situació de Balears i ja reiterant una

vegada més que m’agradaria que el Partit Popular se sumàs a

reconèixer la injustícia que fa l’Estat amb les comunitat

autònomes a l’hora de repartir el dèficit, perquè al final els que

ho paguen són els ciutadans de Balears, li record que, malgrat

el que hagi dit, aquest govern fa bona gestió, i això ho diu

l’AIReF, una autoritat independent de responsabilitat fiscal que

ens ha donat la raó en dos casos: dèficit de 2015, ha dit que

Balears hauria estat en un 1%, si no considerassin les

operacions no recurrents. Jo li record que, a sobre, si no

haguéssim tingut els 80 milions pressupostats hauríem

complert... -ara t’explicaré els 109, espera, vaig per parts-... I

també l’AIReF ha dit que el pressupost 2016 està previst que

pugui complir el dèficit amb la política d’ingressos que ha

previst. Per tant, l’AIReF avala la gestió econòmica d’aquesta

comunitat i per tant, no digui que la Conselleria d’Hisenda o

que aquest govern s’agafa amb lleugeresa el compliment del

dèficit.

Tornant als 109 que vostè em demanava, és veritat que hi

ha 109 milions més d’ingressos, però sap on han anat? 80

milions en carreteres, no pressupostats, i 20 milions de fons

europeus que hem hagut de retornar, o que no han arribat. Bé...,

idò vostè mateix... però imagini’s si haguéssim tingut els 109

milions, no haguéssim pressupostat els 80 milions i no

haguéssim pressupostat aquest error amb fons europeus.

Per tant, li aclareix que el dèficit podria haver estat molt

menor si realment s’hagués fet una bona pressupostació l’any

passat.

Quant al FLA, que vostè ha dit, reiter que el mecanisme de

liquidesa del FLA és un mal mecanisme, a un moment donat va

servir per ajudar les comunitats autònomes en un moment de

crisi, de baixada d’ingressos, a solucionar el tema de liquidesa,

però que la seva permanència o perpetuar aquest mecanisme és

pervers des del moment que l’Estat l’empra com a xantatge

polític, com ha fet aquests dos darrers mesos. Ha emprat el

FLA, el FLA aprovat per un pressupost... el FLA aprovat per

l’Estat a principi d’any i que correspon tenir per a Balears

921.000.257 en el primer trimestre, l’empra com a mecanisme

de xantatge el mes d’abril, passat el primer trimestre, quan

nosaltres ja hem avançat els pagaments que ens corresponia fer

el primer trimestre, per fer-nos complir unes retallades que jo

he dit que no corresponen a les comunitats autònomes perquè

és tema de dèficit, ja ho he explicat abans, que és un problema

d’Estat.

Per tant, des del moment que l’Estat empra aquest

mecanisme de forma perversa, de forma d’atacar l’autonomia,

no hi crec i ho defensaré allà on faci falta. Crec que el que s’ha

de fer és corregir el sistema de finançament, que és el que

demanam, millorar el sistema de finançament i ja no depenem

de l’Estat en aquests mecanismes.

Aprofit per defensar una altra vegada la condonació de

deute, des del moment que el FLA serveix, que ens deixen uns

crèdits per tornar uns crèdits, i parlam que en una sèrie d’anys,

això són 6.000 milions d’euros a Balears, crec que és erroni

tenir un volum de deute d’un 30% del PIB quan podríem tenir

un 10% del PIB. Quan tenguéssim aquestes ràtios, li puc

assegurar que podríem sortir del FLA, podríem anar als

mercats, podríem tenir una comunitat autònoma amb millors

ràtios de solvència i, per tant, podríem perfectament acudir als

mercats i negociar amb nosaltres mateixos el deute que haguem

de menester, si és que n’hem de menester.

A més, recordar que aquest mecanisme que empra l’Estat,

el FLA, que en teoria és un mecanisme de liquidesa per

millorar la liquidesa de les comunitats autònomes i pagar a

proveïdors justament l’ha retingut i l’ha utilitzat aquests mesos,

i això ha fet que se’ns hagi pujat o se’ns hagi pogut retardar una

mica el període mitjà de pagament, el pagament a proveïdors,

que també l’Estat vigila que complim. Tot és un cercle viciós

mal d’entendre, primer de tot hem de fer un pla d’ajust per

obtenir el FLA, després tenim una carta que, com hem de

complir el (...) del pagament i l’hem de baixar, hem de fer el

pla d’ajust que va lligat al FLA, però mentrestant et remet una

altra carta i et retenc el FLA, per tant, és esquizofrènic el que

fa l’Estat.

En relació amb el que em deies de tot aquest paperot que ha

fet l’Estat, jo crec que és un paperot, sincerament, crec que és

una teatrelització que ha fet el ministre Montoro davant Europa

per fer veure que volia complir el que no havia complit, però

utilitzant les comunitats autònomes. Llavors, crec que per això

les comunitats autònomes ens vàrem rebelAlar i que la nostra

actuació de rebelAlió quan va veure que mitja Espanya, una part

important d’Espanya es rebelAlava, sí que va actuar intentant

calmar, intentant fer a través del Consell de Política Fiscal i

Financera intentat arribar a pau o a calma. Però això tampoc no

ho ha aconseguit perquè jo crec que el fet que les comunitats

autònomes ens rebelAlàssim sí que hem aconseguit que no

haguem de fer tots l’ajust nosaltres, les comunitats; de fet,

Balears ha defensat que no hi hagi retallades en el Pla d’ajust,

dins el nostre pressupost 2016 no hi ha cap acord de no

disponibilitat, i altres comunitats, pel que he vist o pel que he

sabut, també han hagut de fer ajustos menors dels que en

principi anunciava el Sr. Montoro.

Crec que ha fet una teatrelització davant Europa per fer

veure que complia i que feia qualque cosa, però que a més per

darrera, com està comprovat en aquesta carta que hem vist en

aquesta relació que té directament l’Estat, també fa teatre. O

sigui, fa veure que aplica retallades i ajusts, però, com que les

comunitats autònomes no ha anat bé que ho féssim, idò, ara ell

diu que ho farà passat el 26 de juny, però als ciutadans els ha

dit, en el seu programa electoral o no sé on ho ha dit, que

baixarà imposts. Per la qual cosa, tot és encara més estrany i

més mal de creure tot aquest paperot.

Per això, jo com a consellera d’Hisenda i com a comunitat

autònoma, com Balears, ni com a Grècia ni com a Irlanda ni

com... sí que reclam que tot aquest escenari canviï. Tot això sí

que no em cansaré de dir-ho, que tot aquest marc i les relacions

que hi hagi entre Estat i comunitats autònomes s’ha de

modificar, ha de ser diferent, molt més transparent, molt més

simple i les comunitats autònomes han de tenir els recursos que

toca per poder complir amb uns nivells de despesa mitjans

pactats a nivell estatal, que no hi hagi aquestes diferències entre

comunitats autònomes, que tenguem els recursos que toca i

després podrem parlar de complir objectius de dèficit, que

abans, prèviament, han d’estar ben calculats.
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Per això, també demanam que l’AIReF faci un càlcul,

d’acord amb el nivell de despesa, incloent-hi també el nivell

local, que el repartiment del dèficit es faci d’acord amb el

nivell de despesa. El que no és normal és el que us he explicat

abans, que les comunitats autònomes tenguem tan poc marge de

l’objectiu de dèficit, quan tenim un volum de despeses

important.

Quant al que vostè em deia que s’ha creat un grup

d’experts, a bones hores! Ho fem veure perquè hem de fer

veure que fem reforma del sistema de finançament, però a

bones hores! O sigui, el sistema de finançament s’hauria

d’haver començat a reformar a finals de 2014, som a l’any

2016, precisament enguany crec que ha quedat molt clar, crec

que tothom reconeix molt clarament que l’incompliment dels

objectius de dèficit de les comunitats autònomes un dels factors

és no tenir prou recursos, però ara ja no hi som a temps, i per

això ara traiem un grup d’experts. Bé, ja està bé, l’aprofitarem,

però és una mica tard, ja hauríem de tenir una reforma del

sistema de finançament i sobretot l’any 2016. O sigui, un

govern que està en funcions, que pot remetre cartes a les

comunitats autònomes amb mesures dures que vol aplicar,

també pot haver afrontat abans una reforma del sistema de

finançament. Cap comunitat autònoma hi estarà en contra,

perquè totes ho necessitam, i també agrairíem, com ja hem

manifestat amb el tema del REB, que també s’hi sumassin a

aquesta demanda. 

Quant a la regla de la despesa que s’ha demanat,

efectivament, hi ha tres objectius en  estabilitat a complir, un és

l’objectiu de deute, l’altres és l’objectiu d’estabilitat, que és el

que fins ara hem anat demanant, una major flexibilització i un

millor repartiment vertical més just. Quan compleixes el deute

es mira per una banda i l’objectiu de dèficit per l’altra, quan

compleixes l’objectiu de dèficit, actua la regla de la despesa,

que és el que pot créixer la despesa no financera d’un any a

l’altre en termes de PIB, un percentatge. 

L’Estat ja ha procurat fixar un percentatge de creixement de

forma que algunes comunitats es trobaran que no podran

esgotar el límit de dèficit ampliat. Hi ha aquest risc, o sigui,

fins i tot a comunitats des del moment que ja compleixes el

límit de dèficit, per exemple, si enguany Balears acomplís el

límit de dèficit per al 2016, a l’any 2017 actuaria la regla de la

despesa que està fixada de forma que tal vegada nosaltres no

podríem esgotar l’ampliació de límit de dèficit, i això perjudica

molt també a Balears quan tens un sostre de despesa ja més

baix que altres comunitats, per tant, si actues el creixement

sobre el sostre de despesa de l’any anterior, idò clar, això fa

que no puguis créixer tot i que puguis tenir ingressos

addicionals. No tots els ingressos que es generen, per exemple

els ingressos per millora de cicle econòmic, no permetrien

créixer la despesa.

Per tant, això s’ho ha guardat el ministre com una segona

derivada que no ha explicat obertament, però que això ja

comença a actuar a comunitats autònomes i ens preocupa.

També dir que això només actua a Espanya, això és una mesura

addicional que va adoptar el Govern d’Espanya amb la Llei

d’estabilitat, per més fer, per complir més, per ser més prudents

amb el compliment de l’objectiu d’estabilitat, però que tal

vegada restringeix massa el nivell de despesa que tenim, que

podem fer, sobretot quan sortim d’una crisi econòmica on fa

falta incentivar una altra vegada la inversió pública; la inversió

pública, recordi, que aquests quatre anys ha estat per sota de tot

perquè és el primer que s’ha retallat i, per tant, això ho pateixen

les infraestructures, tots ho sabeu, i crec que a diferents

preguntes parlamentàries surt, en temes de salut, en temes de

depuració d’aigües, en temes d’educació fa falta molta inversió,

i mentre tot això no es flexibilitzi és molt complicat. Per tant,

això s’ha de saber.

Quant al Pla d’ajust, ahir es va confirmar definitivament,

ahir estàvem encara ajustant amb el ministeri els retocs formals,

des d’aquest moment el ministeri també està a punt de publicar-

ho i nosaltres també, en aquest moment el tendrem, quan el

publiqui el ministeri us el farem arribar, però us passarem el

final que estigui validat també pel ministeri. 

I quant al Pla d’eficiència estic d’acord... cada vegada que

m’ho demana, jo li vaig dir el darrer pic, no hi ha un document

escrit explícitament recollit com seria un pla d’ajust, però sí

que adoptam mesures de millora d’eficiència sobretot en l’àrea

de salut, que és la que ocupa més espai de la despesa pública,

i que algunes d’aquestes, els contractes de gestió dels hospitals,

la compra centralitzada, hi ha una sèrie de mesures que, bé, que

sí em compromet a donar-los forma i a implementar, a

complementar més mesures i fer-los arribar aquest pla

d’eficiència. Reconec que no està plasmat a un document escrit,

però que hi fem feina, que és l’important, que tengui resultats.

Crec que amb això ho he explicat tot i ho he contestat tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Torn de rèplica. Pel Grup

Parlamentari Popular el Sr. Antoni Camps, per un temps de

cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè deia

abans que el problema del dèficit és un problema del Govern de

l’Estat i jo repetia que tots formam part d’aquest estat i que

tots, en el fons, som corresponsables de l’objectiu de dèficit i

entre tots hem de complir amb l’objectiu de dèficit. El que deia,

precisament, agafant que tots formam part de l’Estat, és que dia

26 de juny hi ha eleccions, nosaltres haurem de decidir, entre

tots, si volem ser com Irlanda o si volem ser com Grècia.

Evidentment, Balears és una comunitat, jo no dic que Balears

vagi en la línia d’Irlanda ni de Grècia, però l’Estat, Espanya, ha

de triar si vol el model d’Irlanda o el model de Grècia, i és

evident que per a determinats partits el seu model de referència

és Veneçuela, Grècia o Iran. Però, en qualsevol cas, a mi sí que

m’agradaria que el model fos més el d’Irlanda que no el de

Grècia.

Alguns han posat d’exemple, fins i tot, Estats Units, com

que sigui un model de referència per a nosaltres. Vostè, Sra.

Consellera, estaria d’acord amb tenir la sanitat que té Estats

Units? Estaria d’acord amb tenir els serveis socials que tenen

a Estats Units? Tal vegada..., si aquest és el model de

referència que hem de tenir, doncs segurament hi ha
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determinats detalls que tal vegada ningú de nosaltres hi estaria

massa d’acord.

Una altra comparació que vostè ha fet, parl que Montoro o

l’Estat seria el mestre i les comunitats autònomes serien els

alumnes, i que és un mal mestre perquè els alumnes han suspès.

Jo crec que és una comparació certament un poc forçada,

perquè ni hi ha mestres, ni hi ha alumnes, el que deia abans,

tots som corresponsables, tots tenim la responsabilitat de

complir amb l’objectiu de dèficit. No fracassa un i triomfa

l’altre, si fracassa un, fracassam tots. Si l’Estat no acompleix

l’objectiu de dèficit, doncs ho ha de justificar davant d’Europa

i, amb la particularitat, perquè alguns deien: i què passa si no

acomplim amb l’objectiu de dèficit? No passa res, -no, no, no-

hi pot haver sancions. Per tant, jo crec que hem d’anar alerta,

no és el mateix no acomplir que acomplir.

I vostè feia referència a tres qüestions fonamentals:

l’infrafinançament, sempre li hem dit que estam completament

d’acord i que vostè ens tindrà al seu costat per reclamar el que

sigui just per a Balears. L’ajudarem en  tot el que puguem en la

qüestió del REB, serem al seu costat per defensar un model de

finançament nou, diferent i que ens posi a la mitjana, o per

damunt de la mitjana espanyola. Un model de finançament que

ja hem dit prou vegades és el seu model, el model del 2009 que

vostès van aplaudir i van aprovar. 

Però sí que hi ha una qüestió que vostè també hi ha fet

referència i és la condonació del deute. I jo ja li vaig fer una

pregunta parlamentària, és a dir, nosaltres també volem ser al

seu costat i reclamar la condonació del deute, però el que no

podem fer és anar a demanar la condonació del deute sense un

informe, sense un paper, sense un document. I vostès és el que

han fet. Dic que ho han fet perquè vostè va contestar açò, vostè

en una resposta per escrit, em diu que no hi ha cap informe, que

no hi ha cap argument, que no hi ha cap tipus de document dins

l’expedient de la condonació..., i que no tan sols açò, sinó que

simplement eren unes paraules polítiques, eren unes qüestions

polítiques que vostè havia dit, i que no hi havia res en ferm.

Bé, és a dir, si hem d’anar al seu costat, hi volem anar amb

un mínim de rigor i amb un mínim de documentació. Anar per

anar, no sé si val la pena anar-hi. Per tant, sí que m’agradaria

destacar aquesta qüestió, o en tot cas vostè ens ho torni

explicar, perquè escolti, nosaltres podem estar d’acord amb

moltes coses, però evidentment han d’estar documentades, han

d’estar argumentades i han d’estar mínimament presentables.

I insistesc, ja per últim, en dues qüestions, perquè vostè

continua sense voler reconèixer la realitat, amb els 109 milions

d’euros, si vostè no hagués tingut 109 milions d’euros més

l’any 2015, vostè hauria tingut 109 milions d’euros més de

dèficit, així de clar, així de clar! No, no, comptant els 80; és a

dir, el que no pot ser és que vostè compti els 80 i després no els

compti.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, no, no,... si hi havia 80 milions pressupostats, que

després no es van poder fer efectius, bé, es compensen

perfectament amb aquests 109 milions d’euros. Per tant, si

tenim la culpa que s’haguessin pressupostat 80 milions d’euros,

també devem tenir la culpa que van tenir 109 milions d’euros

més d’ingressos. Per tant, escolti... Per tant, 109 milions

d’euros més d’ingressos que van tenir i per tant, açò redueix

l’objectiu de dèficit, redueix el dèficit final. Açò és una realitat

com la copa de un pino que dirien.

I després una altra qüestió, el tema del FLA. Escolti, el FLA

és un mal mecanisme, és pervers, és un mecanisme de xantatge.

Escolti, no l’agafi! No l’agafi, no s’hi adhereixi. Vostè em vol

dir que totes les comunitats autònomes s’han adherit al FLA?

O n’hi ha algunes que no? Ahhh! Algunes no s’han...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...volgut adherir a aquest mal mecanisme, a aquest

mecanisme pervers, aquest mecanisme de xantatge, algunes no

ho han fet, i vostè sí. És a dir, vostè s’adhereix a una cosa, però

la critica a la vegada. Vostè critica que tinguem el FLA, però

quin alè quan hem rebut 257 milions d’euros i ara ja podrem

pagar i ens podrem posar al dia en determinats pagaments de

factures i podrem davallar el pagament mitjà de proveïdors.

Escolti, és a dir, coherència, Sra. Consellera, coherència, si a

vostè no li agrada el FLA no s’hi adhereixi, ja està. I si a vostè

li agrada el FLA s’hi adhereixi. El que no pot ser és, no

m’agrada, però m’hi adheresc. No vull açò, però m’ho menj.

Escolti...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí. I ja per acabar, Sr. President, simplement a mi

m’agradaria que la consellera fes, ja dic, l’esforç, la consellera

i tot el Govern, per anar complint amb els objectius

pressupostaris que vostès tenen i, ja dic, en açò també ens

trobarà al seu costat. Tot l’esforç que facin per anar complint

amb els objectius pressupostaris, amb els objectius de dèficit o

d’açò, amb aquestes polítiques a nosaltres ens trobarà.

Evidentment si comencen a fer coses fora de pressupost i

incrementant despesa en determinades qüestions, evidentment

amb açò no ens hi trobarà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, perdone Sr. Presidente, tuve que sustituir a mi

compañero, Salva Aguilera, y no vamos a hacer uso del turno

de réplica. Gracias.



648 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 25 / 24 de maig de 2016 

 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca..., tampoc no tenim la presència del portaveu.

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, tampoc tenim la presència del portaveu.

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la

Sra. Patricia Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Xavier

Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, en faré ús, però molt curtet l’ús. Només per demanar-li

si aquest Pla d’eficiència, convertit en document, és cosa de

dies, de setmanes, de mesos, si podem precisar un poc més,

encara que no sigui la data exacte. Això ja ho entenc.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula el Sr. Andreu Alcover, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Jo només per agrair a la consellera

les explicacions que ha donat, que per a mi han estat

satisfactòries. I només recordar a un altre portaveu, no el citaré

perquè encara pareixerà que..., que el problema és que si es

pressuposten els 109 milions i els 80 i no arriben els 80, el forat

continua essent de 80...

(Remor de veus)

... i el problema..., no és ver, no és ver! És evident, si tots

dos estaven pressupostats i un no ha arribat, el forat continua

essent de 80. I el problema és que se sabia que no vendrien els

80, aquest és el problema de pressupostar els 80 milions de

carreteres, ja se sabia que no vendrien. Per això aquí hi ha..., no

vull dir mala fe, supòs que es degué quadrar a martellades el

pressupost, d’aquí el dèficit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Per contrarèplica té la paraula la Sra.

Consellera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Molt bé. Gràcies, Sr. President. Jo no faré ni curs de

matemàtiques, ni de comptabilitat, però crec que sí, que el que

ha dit el Sr. Alcover és així, que si realment s’haguessin

pressupostat els 109 milions i els 80, encara el forat seria de

80...

(Remor de veus)

... encara seria..., és clar.

Però bé, ja per concloure, no m’estendré gaire perquè crec

que tot està ja molt dit. Jo tornaré reiterar el tema de la

corresponsabilitat, o sigui jo he posat el símil de l’ensenyança

per posar un símil, no d’alumnes i mestres, sinó del que passa

quan tothom incompleix, jo crec que s’ho ha de fer mirar

l’Estat i que és un problema d’Estat l’incompliment de dèficit.

Jo estic d’acord amb la corresponsabilitat, però també ha de

ser en ingressos, que és el que reclamam i, per tant, mentre els

ingressos no hi siguin, no se’ns pot demanar l’incomplible, que

és el que dic en tot moment. I malgrat això, jo reiter que la

comunitat autònoma durant el 2015 ha demostrat una contenció

del dèficit, que l’AIReF ens ha avalat que aquest dèficit podria

ser d’un 1%, si no hi hagués les operacions no recurrents, que

he explicat, les autopistes, l’hepatitis C, i que també avala que

en el 2016 la comunitat autònoma complicarà amb el dèficit, tot

i..., estava molt pròxima de complir si no es flexibilitzava i si

es flexibilitza està molt més a prop de complir, dependrà de

com actuï la regla de despesa, que he comentat abans, dependrà

de com actuï. Tot això s’ha de veure amb els escenaris

plurianuals que es fan en aquest moment, el Pla econòmic i

financer i veurem realment aquesta ampliació de dèficit, amb

quina ampliació real es converteix.

Aprofit per explicar en aquest moment, perquè vostè ho

empra molt, que això és el que farà que puguem o no..., és un

dels motius que explicam perquè no podem..., perquè aquesta

ampliació de dèficit no es converteixi en un marge més de

despesa quan se’ns reclama a l’Assembla de Docents que

complim aquell acord que deia que si s’ampliaven els marges

de despesa, o els recursos es destinaria un 30% a polítiques

d’educació. No ho podem fer mentre no tenguem aquests

escenaris i vegem com actuen totes les variables d’estabilitat

pressupostària. Per tant, jo també agrairia que amb això no

féssiu demagògia, perquè mentre no estigui tot això estudiat,

clar i vegem com actua dins el nostre pressupost, no sabem si

hi ha més marges de despesa. De moment o hi ha més marges

de despesa. El que seria més clar que hi hagués més marges de

despesa, és que hi hagués més ingressos, que és el que hem de

reclamar i pel que fem feina i pel que us deman i us agraesc que

ens hi sumem tots.

Quant a la condonació de deute, jo li deman que confiï en

el rigor de la Conselleria d’Hisenda, hi ha el quadre

d’amortització de deute que es veu, vull dir hi ha informes, hi

ha un document o hi haurà un document que ho expliqui molt

detalladament, però és molt clar; o sigui, el tema de la

condonació del deute clar que és un motiu polític, però
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clarament és una idea política per defensar i combatre

l’infrafinançament. És un argument que hem trobat per palAliar

l’infrafinançament, el dèficit en inversions estatutàries, el

dèficit d’inversions generals en pressuposts generals de l’Estat,

etc., però la xifra que empram està clarament, surt de tot allò

que ens deixarà l’Estat per tornar a l’Estat. I que mentrestant

això ens deixa una ràtio de deute del 30% del PIB. Mentre

tenguem aquesta ràtio i més de 8.000 milions de deute, li puc

assegurar que no podem sortir del FLA tan alegrament. No ens

en queda d’altra, ja ens agradaria no ser-hi. Les comunitats

autònomes que poden en surten clarament i per què? Perquè

saben que és un mecanisme que l’Estat no l’empra bé. L’altre

dia érem a Canàries, ells han complit, no estan dins FLA, no té

res a veure el que els pot fer fer el ministeri a ells o a nosaltres.

La carta ja no se’ls ha aplicat, el pla d’ajust ja no ha estat el

mateix, els requeriments no són els mateixos.

Per tant, bé, el que jo vull dir és que l’Estat empra el

mecanisme de FLA, que és un mecanisme per ajudar a la

liquiditat de les comunitats autònomes, per fer una

recentralització, per fer un xantatge polític, com ha demostrat

aquests darrers dies. Jo us ho he explicat, crec que allò que va

fer... o sigui, el mes de març, quan la Comissió Europea no

havia dit res d’incompliment de dèficit, només era un pla

d’ajust per obtenir el FLA, si el presentàvem i estava bé,

obteníem el FLA. Des del moment en què Europa diu que

Espanya incompleix el dèficit i l’Estat diu que són les

comunitats autònomes, després empram el FLA i el retenim.

Això crec que ho demostra, només aquest exemple tan senzill,

el pot entendre tothom, com el FLA el mes de març venia i el

mes d’abril no ve, perquè l’Estat ha decidit emprar-lo com a

xantatge polític. Jo crec que això està claríssim, que no fa el

paper que hauria de fer.

Per tant, des d’aquest moment ens negam que el FLA

s’empri d’aquesta forma i crec que atempta contra l’autonomia

de les comunitats autònomes. És per això, és per aquí on vaig

quan dic el tema del FLA i afegesc allò de la condonació del

deute, jo crec que amb l’argument que hem estat infrafinançats,

que no hem rebut les inversions estatutàries que ens pertoquen,

que no hem rebut les inversions a nivell estatal per part del

pressupost general de l’Estat que toca, la condonació del deute

seria una mesura justa per a aquesta comunitat autònoma. Igual

que pot estar a favor o de reformar el sistema de finançament

o d’aconseguir un règim especial per a Balears, hauria d’estar

a favor que l’Estat condonàs el deute, o una part d’aquest

deute, a Balears. I no només ho demana aquesta comunitat

autònoma, també ho demanen altres, perquè és de sentit comú.

O sigui, és de sentit comú que les comunitats autònomes,

mentre estiguem tan endeutades, per un mecanisme que ha anat

endeutant, elevant el nivell de deute, ha estat aquest mecanisme

de liquiditat aquests quatre anys. El deute de la nostra

comunitat s’ha elevat moltíssim.

Per tant, hem arribat a un absurd i no voler reconèixer això

crec que no és bo ni per a Balears, ni per al conjunt d’Espanya.

Jo no neg que la comunitat autònoma hagi de ser

corresponsable, com he dit abans, sempre que ho siguem també

amb els ingressos, en coherència i en tot.

I res més. Jo crec que tot està dit i per tant...

(Remor de veus)

Ah sí, em queda això. Durant el 2016, no, hi fem feina, no

tenc una data per al Pla d’eficiència. En properes setmanes, en

propers mesos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Abans de passar al debat del tercer

punt de l’ordre del dia d’avui, agraïm la presència de la Sra.

Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques i dels seus

acompanyants.

Suspenem la sessió dos minuts per acomiadar la consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. 

III. Debat i votació de l’escrit RGE núm. 7126/16,

presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el

qual se solAlicita la compareixença del director general de

Pressuposts i Finançament, per tal d’informar sobre la

viabilitat pressupostària de la implantació de la facultat de

medicina.

A continuació passam al tercer i darrer punt de l’ordre del

dia d’avui consistent en el debat i votació de l’escrit RGE núm.

7126/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular mitjançant

el qual se solAlicita la compareixença del director general de

Pressuposts i Finançament, per tal d’informar sobre la viabilitat

pressupostària de la implantació de la facultat de medicina.

Abans de començar les intervencions, jo voldria preguntar

si volen intervenir?

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Crec que ho podríem donar aprovat per assentiment, si

ningú s’hi oposa. Però, Sr. President, com trobi.

EL SR. PRESIDENT:

Ho podem donar aprovat per assentiment, o algú vol

intervenir? Volen entrar en el debat?

(Remor de veus)

Idò fem una ronda per portaveus amb una intervenció

brevíssima.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Si volen votar i votam per unanimitat, m’és igual...

EL SR. PRESIDENT:

Antoni Camps.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201607126
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EL SR. PRESIDENT:

Si algú té dubtes respecte de la intervenció, m’estim més fer

una ronda. Si no hi ha dubtes respecte de la intervenció, ho

votam per unanimitat. No vull que ningú es quedi en dubtes

respecte de poder intervenir a una sessió del Parlament.

Queda aprovada per unanimitat i per assentiment.

(Remor de veus)

En conseqüència, queda aprovat l’escrit RGE núm.

7126/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant

el qual se solAlicita la compareixença del director general de

Pressuposts i Finançament, per tal d’informar sobre la viabilitat

pressupostària de la implantació de la facultat de medicina.

I no havent més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió.
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