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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, Josep Juan Cardona substitueix Francesc Fiol.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Miquel Àngel Coll substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí, Marián Suárez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Així passaríem al primer punt de
l’ordre del dia que consisteix en les preguntes RGE núm.
2784/08, 2785/08, 2786/08 i 2787/08.

Sí? Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
demanaria si al conseller li sembla bé -bones tardes, Sr.
Conseller, primer de tot-, poder agrupar les quatre preguntes
perquè crec que totes fan referència al mateix, al finançament i
a temes d’inversió tan importants per a la nostra comunitat
autònoma, a la vegada que avui també hi ha hagut una pregunta
que té a veure amb una de les preguntes que nosaltres
formulàvem....

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Tadeo, d’acord, aquesta és la puntualització,
només per continuar amb les paraules que tenia previstes per
donar la benvinguda al conseller d’Hisenda, Innovació i
Economia, Sr. Carles Manera. 

I.1) Pregunta RGE núm. 2784/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a publicació de les balances fiscals.

I.2) Pregunta RGE núm. 2785/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a devolució de l'IVA turístic.

I.3) Pregunta RGE núm. 2786/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a variables per negociar el model de
finançament autonòmic.

I.4) Pregunta RGE núm. 2787/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a presentació al Govern central d'un nou
REB.

Per tant, ara sí que ja passaríem a formular les preguntes
totes agrupades per un temps de deu minuts. Moltes gràcies.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com deia, crec que totes les
preguntes fan referència al mateix, es tracta de tenir una sèrie
d’informacions en un any tan important com pot ser, si no és
que hi ha cap notícia nova, hi ha hagut algun president que ha
demanat que s’endarrerís pel tema de l’alentiment econòmic el
tema d’un model o la negociació d’un nou model de
finançament de les comunitats autònomes i, crec que, a la
vegada també, pel que m’està dient, hi ha hagut també una
pregunta avui al plenari feta pel Grup Parlamentari Socialista
referent pràcticament a variables del nou model econòmic, és
una de les que plantejaven i també que m’han arribat dues
contestacions per escrit de preguntes que havíem formulat
també per escrit, també avui les he trobat aquí al Parlament. Per
tant, passaria a englobar un poc el tema d’una manera global,
no?

Jo entenc que el tema de la publicació de les balances
fiscals, que va sortir recentment en premsa, té una dificultat com
també es va veure o a vegades quan es parlava durant la
legislatura passada, que és el tema que, a distints estudis i per
distints autors, es manifesten a un mateix territori unes
discrepàncies que podem anomenar..., o unes situacions
substancials sobre un mateix territori, sobre una mateixa
comunitat autònoma. És a dir, que hi ha una falta
d’homogeneïtat sobre el que són aquestes estimacions. 

A la passada legislatura, l’any 2005 crec recordar, es va
iniciar un estudi per part del Govern central a iniciativa d’una
proposició no de llei presentada al Congrés dels Diputats, 21 de
setembre del 2004, a través de la qual es va crear un grup de
feina per a l’anàlisi dels aspectes metodològics relatius a la
regulació de les balances fiscals. Jo no sé si això al final va
significar fer una metodologia unificada i homogènia que
pogués ser acceptada per a totes les comunitats autònomes, però
crec que realment és el fet d’importància que té el tema de les
balances fiscal perquè, és clar, ara estam dient que es publicaran
les balances fiscals, fins i tot el Govern crec que va fer públics
tots els estudis que tenia amb aquestes discrepàncies que al final
creen una certa confusió, i a la vegada que ha sortit el tema de
la publicació de les balances fiscal, hi ha hagut comunitats
autònomes que han considerat que no era oportú que es
publiquessin. I per què no era oportú? Perquè a l’hora de
negociar un nou model de finançament probablement se
sentirien o es veuria d’una manera clara que eren realment
beneficiàries -entre cometes- d’aquest model de finançament
actual i, per contra, comunitats autònomes com les Illes Balears
que supòs -i aprofit per demanar-li-ho- que està d’acord que es
publiquin, perquè trob que ens beneficia que se sàpiga la realitat
en aquest sentit dels temes de les balances fiscals.

Supòs que compartim les conseqüències que tenen les
balances fiscals negatives per a les Illes Balears. Entenc que
damunt una economia que sempre aporta i que sempre dóna
recursos, entre cometes, -i parl d’una manera molt
generalitzada, ho sé, però és per fer-ho un poc ràpid- a altres
comunitats autònomes arriba a crear un efecte negatiu sobre el
que és l’economia de les Illes Balears, també és un poc allò que
ciutadans pobres de comunitats autònomes riques arriben a
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finançar ciutadans rics de comunitats autònomes pobres, en el
bon sentit d’aquestes paraules, sense que es malentengui.

El que és clar, però, és que arriba un moment en què hi ha
comunitats autònomes que poden donar serveis, per exemple,
socials, de metges o determinats serveis, a unes determinades
comunitats autònomes - torn a repetir- els poden donar amb un
finançament que reben, no propi de la seva comunitat autònoma,
quan a la nostra comunitat autònoma tal vegada no els el podem
donar. És a dir, nosaltres creim des del Grup Parlamentari
Popular que el tema de la solidaritat sempre ha d’estar en funció
d’un -diríem- punt de partida mínim que no hi hagi una
mitjana... que hi pugui haver una mitjana a partir de la qual
tothom hagi de ser, entre cometes, solidari, perquè, a més, hem
de pensar que ser solidaris fins a un cert punt implica a la
vegada donar poder de competitivitat a altres comunitats
autònomes davant la nostra. A la vegada, també creim que és
injust que les comunitats autònomes que més ingressos
tributaris puguin tenir a la vegada siguin les que menys
finançament per part de l’Estat tenen, això és el que ens està
passant actualment a les Illes Balears, unes balances fiscals més
negatives, idò tenguin un finançament, un pitjor finançament.

Per tant, crec que el tema de les balances fiscals, que
darrerament ha sortit en premsa, pot servir com a element de
redistribució del que són els doblers entre cometes o del pastís
que pot arribar a tenir -diguem- l’Estat per redistribuir entre les
comunitats autònomes, però sempre que hi hagi hagut una
metodologia acceptada per les distintes comunitats autònomes
per tal que tothom pugui pensar que és un sistema que
afavoreix, no?, en el sentit també de dir fins a quin punt -i això
també en certa manera és una pregunta- perquè, és clar, en
premsa ha sortit que Balears amb el nou model de finançament
que hem plantejat hauria de tenir 200 milions més d’euros. 

Fins quin punt hi ha d’haver aquesta solidaritat? O també, és
clar, hi ha supòsits o partits polítics que plantegen un altre
sistema en el qual nosaltres no hi estem gens d’acord, que és dir
que tot el que es recapti a Balears, que quedi aquí a Balears i
una volta saber la despesa que té -diguem entre cometes-
l’Estat... Sé que parl d’una manera molt general, però és per
agilitar, supòs que m’entén el que li vull dir... Després, saber
quina despesa té -entre cometes- l’Estat i després fer una
distribució, no?, sense tenir en compte realment el que és,
entenem que no és la solidaritat, aquí ja entraríem en un estat
que podríem dir federal o confederal o el que li volguessin dir.

Per tant, crec que en aquests moments aquesta metodologia
de càlcul no està feta. Creim des del Grup Parlamentari Popular,
que el sistema de.. , que l’actual model -més ben dit- de
finançament està pervers per segons quines comunitats
autònomes, entre aquestes la comunitat autònoma de les Illes
Balears, ja que hem vist que any rere any hem anat incrementant
la població tenint en compte que sempre hem tengut un menor
finançament. O sigui, aportam i a la vegada tenim un
finançament, i els estudis -tenc entès- de la conselleria marquen
que estem 13 punts, o una cosa així, per davall la mitjana.

Partint d’això, la pregunta en aquest sentit era si faríem (....)
a les illes com a govern a l’hora de la negociació el tema de les
balances fiscals i quina metodologia s’havia seguit o si sabien
si hi havia una metodologia acceptada, entre cometes, entre
totes les comunitats autònomes, que crec que això no s’ha
arribat a fer encara que hi hagués la proposició no de llei
aquesta aprovada pel Congrés de Diputats, però crec que no s’ha
arribat a fer. Si no s’ha arribat a fer veig molt difícil que es
pugui arribar a un consens entre les distintes comunitats
autònomes perquè, per començar, és el que ha aparegut als
mitjans de comunicació, que el Sr. Montilla de Catalunya
reclama que abans del 9 d’agost o a partir de dia 9 d’agost es
tengui en compte o es dugui a terme el tema dels nous..., es
comenci a negociar, es negociï el nou model de finançament i,
en canvi, comunitats autònomes fins i tot governades pel Partit
Socialista, com pugui ser la comunitat autònoma d’Andalusia a
través del seu president, el Sr. Chávez, que digui que no, que
l’havien d’endarrerir al 2010 a causa de l’alentiment. Jo crec
que més que a causa de l’alentiment, és por a l’hora de la
veritat, perquè no ens hem d’enganar, el pastís serà el mateix. Si
Balears vol més finançament, Catalunya vol més finançament
i tenim el mateix per repartir, qualcú sortirà perjudicat, que
abans rebia, entre cometes, més d’allò que li tocava o la
solidaritat arribava més enllà del que era realment o que podien
pensar que era realment el normal.

En aquest sentit també voldria saber l’opinió del Govern en
el tema de l’endarreriment o el possible endarreriment que
entenc que ha quedat mort i que es compliran els terminis, el
possible endarreriment que podria tenir la negociació del nou
model de finançament.

També enllaçant amb tot aquest tema de les balances fiscals
i el model de negociació, s’havien formulat les altres tres
preguntes que, en certa manera, puc intuir com estan o el que
pensa el Govern, però bé, també demanaria una major
explicació. Algunes també s’havien presentat per escrit, m’ha
arribat la contestació precisament avui mateix i també, quant a
variables a tenir en compte, el nombre de finançament; també
ha respost avui matí al plenari a una pregunta formulada pel
Partit Socialista, referent a les variables; després també a la
presentació del REB davant Madrid, que també en certa manera
hi havia un compromís o fins i tot l’Estatut a través de la seva
disposició transitòria novena també marca aquest compromís;
i també el tema de l’IVA turístic que el primer que... ho diem a
aquesta legislatura o almanco la primera persona a la qual jo
vaig sentir parlar de poder negociar amb Madrid el tema de
l’IVA turístic, la devolució d’una part de l’IVA turístic, va ser
al conseller de Turisme, el Sr. Buils. 

En aquest sentit, bé, trob que tot va, en certa manera,
englobat, no sé si li he manifestat la preocupació que tenim des
del Partit Popular, m’imagín que sí, i bé, això és tot.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Per contestar té la paraula l’Hble.
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Moltes gràcies, Sr. Tadeo, per les preguntes i la seva
intervenció. Jo li faré una resposta també de caràcter global i
esper contestar les preguntes que vostè m’ha formulat.

Començaré contestant amb un petit preàmbul, que és el
següent: diguem, l’edifici del que són el finançament i la
inversió a les Illes Balears descansa sobre tres potes importants
que en altres ocasions ja hem comentat. Una és la inversió de
l’Estat a les Illes, una altra és el règim especial, i la tercera és el
model de finançament; són les tres potes que conformen aquest
edifici de -diguem-ne- sistema global de finançament i
d’inversió que afecta les Illes Balears.

En el cas de les inversions de l’Estat -anam desagregant un
poc cada una d’aquestes tres potes- vostès ja coneixen la
pràctica que s’ha fet a nivell dels acords als quals s’ha arribat
amb l’Estat per a les inversions. Quant al REB, que és una de
les preguntes que vostè formula, hi ha un compromís, i es
relaciona amb les inversions de l’Estat, d’elaborar un nou REB
en els propers set anys tal com marca l’Estatut. El REB,
entenem, serà un vehicle potent per complementar les inversions
de l’Estat. Entenem que, en cap cas, el nou REB que es pugui
confegir no ha de substituir -i de fet així s’entén des del
Ministeri d’Economia i Hisenda- els acords establerts ja pel
programa d’inversions de l’Estat. En aquest REB nosaltres
pensam que un dels elements centrals, tal vegada el que dóna
més capacitat, més potència al REB, serà tot allò que es
relaciona amb el fet insular, amb els problemes -entre cometes-
i les dificultats que representa la insularitat i amb els costos
multiplicats del que representa la insularitat.

En aquest aspecte, pensam que el nou REB que s’ha
d’elaborar en els propers set anys ha de complementar, enriquir
i, en qualsevol cas, refermar la política d’inversions de l’Estat
a les Illes Balears. En cap cas no l’ha de substituir.

La tercera pota -com deia- és el finançament. Aquest, al
nostre entendre, és el gran cavall de batalla que tenen les Illes
Balears en aquests moments en tot allò que fa esment a
polítiques de finançament i d’inversió de l’Estat. El finançament
és un procés que s’ha obert si més no a nivell mediàtic ja fa
temps, que esperam que s’obri aviat i en aquest aspecte, li puc
dir o els puc dir que el Govern de les Illes Balears no vol retards
en aquest tipus de negociació. Sabem, som conscients que hi ha
altres comunitats que sí que han plantejat endarreriments a
nivell de possibilitat de negociar el model de finançament.
Nosaltres pensam que la situació que tenen les arques
autonòmiques és molt greu i que, en aquest moment, urgeix una
discussió profunda i adequada del nou model de finançament
que permeti que les Illes Balears siguin reconegudes en igualtat
de condicions a la resta de comunitats autònomes, atenent que
en aquests moments estam en una situació de pèssim
finançament. Som la comunitat autònoma amb escreix pitjor
finançada de tot l’Estat, i si em permeten l’acotació, molt pitjor
finançada que Catalunya, eh?, i en aquest aspecte la

peremptorietat per a nosaltres és absolutament urgent, és una via
de procediment urgent per superar aquesta situació.

En aquest model de finançament, en aquesta pauta de
finançament autonòmic nosaltres plantejam una sèrie
d’indicadors que avui matí he comentat i sobre els quals, si em
permeten, m’estendré una mica més. Jo ho deia en to d’equació,
sense complicacions, perquè es pugui visualitzar millor el que
és el model de finançament actual, que és el vigent i és el que
regirà la negociació amb la qual hem entrat. El model de
finançament té tres parts que són les necessitats de despesa a les
comunitats autònomes, els ingressos d’aquestes comunitats
autònomes i el fons de suficiència que és la resta entre aquestes
dues partides.

Aquesta equació, que és una equació simple, té, cada una de
les seves part exceptuant el fons de suficiència que és la resta de
les dues anteriors, una sèrie d’indicadors que pengen de cada
una de les parts d’aquesta equació. En el cas de les Illes Balears
ens interessa moltíssim variar, repensar, reubicar, reconsiderar,
com ho vulguin dir, el que representen les necessitats de
despesa, és a dir, la primera part de l’equació, la necessitat de
despesa menys ingressos igual a fons de suficiència. Per què ens
interessa això? Ens interessa perquè pensam que els indicadors
que estan posats en aquesta part no s’ajusten al cas de Balears,
a la realitat de les Illes Balears. M’explic. 

Aquí, vostès trobaran que hi ha la variable demogràfica, la
població. La població a les Illes Balears -ho hem dit i ho saben
amb escreix també- està mal comptabilitzada en aquests
moments, és a dir, està comptabilitzada encara la població de
l’any 1999, no la de l’any 2007. Per tant, aquí hi ha un
diferencial demogràfic importantíssim que suposa tan sols amb
la recuperació d’aquesta quantitat de població no contemplada
en el model de finançament, suposa ja un increment en aquest
mateix model. 

Un altre model substancial: la insularitat. La insularitat pesa
molt poc en el model, pesa només el 0,6%, però en el cas de les
Illes té un problema afegit, és que, d’aquest 0,6% el 70% se la'n
du Canàries i el 30% Balears. Pensam que això s’ha de repensar,
s’ha de reponderar d’una altra forma i, evidentment que la
insularitat és una peça clau, però insistim en el que els deia
abans, el REB ha de ser tal vegada el vehicle més escaient per
recollir tot allò que representa els costos de la insularitat i el fet
insular, tot i que el model de finançament contempli també un
apartat adreçat al fet de la insularitat, en qualsevol cas, també es
tracta de repensar això. 

Què significa població flotant? Aquesta és una discussió
metodològica que segur que durà rius de tinta i d’intervencions.
Què entenem per població flotant? Doncs, podem pensar des de
les Illes que és aquella població que nosaltres cobrim perquè és
població visitant i aquí tenim molta població visitant, 12 o 13
milions de turistes per any, en termes rodons, i que, aleshores,
generen una pressió sobre els nostres recursos públics. A altres
comunitats autònomes ben segur que plantejaran mesures de
dispersió poblacional, segur que plantejaran altres indicadors
que els convenguin per la seva situació. El que nosaltres deim
és que, en el model de finançament que plantejam, emfatitzam
molt tocar aquestes necessitats de despesa, aquesta primera part
de l’equació, repensar els indicadors, particularment el de
població i ficar aquí la població real, la que pensam nosaltres
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que es revela com una dada irrefutable. Quanta gent hi havia a
les Illes Balears el 31 de desembre del 1999? Això està publicat
en el Boletín Oficial del Estado i, quanta gent hi havia el 31 de
desembre del 2007? Aquest diferencial és el que nosaltres
reivindicam com una variable, al marge de la discussió
metodològica del que és població flotant, que és llampant, no té
discussió possible, és la població que existeix, de fet, a les Illes
Balears, independentment que considerem que n’hi ha més.

El cas de la població immigrant és un altre vector a tenir en
compte. Ben segur que altres comunitats no la consideren,
pensin vostès que hi ha a l’Estat espanyol comunitats que no és
que no hagin guanyat població, sinó que l’han perduda, han
perdut població en termes absoluts i en termes relatius i, no
obstant això, continuen computant com si tenguessin la mateixa
població de què disposaven l’any 1999. Per tant, pensam que la
proposta que es fa és una proposta sensata, amb variables
concretes, difícils de qüestionar en aquest aspecte i que, en
aquest sentit, si s’aplicassin d’aquesta forma representarien una
minva del nostre fons de suficiència. Recordin: necessitats de
despesa menys ingressos igual a fons de suficiència. Com més
elevada sigui la quantitat que posem al primer numerador,
millor serà el nostre resultat. El que ens està passant ara és que
les necessitats de despesa estan a la baixa, els nostres ingressos
són potents i el fons de suficiència és elevat, per això Balears
sempre envia de l’ordre de 240, 250 milions d’euros l’any cap
a l’Administració central de l’Estat. 

Per tant, a mi no em val que ens pugin la capacitat tributària
o els impostos perquè si em pugen la segona part i no em pugen
la primera, el meu fons de suficiència continuarà sent elevat.
L’interessant per a les Illes és incrementar sobretot allò que
representa partides adscrites a les necessitats de despesa i aquí
és on nosaltres emfatitzarem molt el tema perquè és aquí on
trobam els dèficits de sanitat, d’educació i de polítiques socials
que tant estan llastrant la capacitat executiva i la política
econòmica d’aquesta comunitat autònoma. 

Les eines que tenim són el mateix instrument que és el
model de finançament que nosaltres ja tenim elaborat i tenim
eines complementàries que, al nostre parer, han de servir més
aviat com a eines d’auxili entre cometes, de suport, d’ajuda -que
el diputat comentava molt encertadament- com són les balances
fiscals. Les balances fiscals, estam totalment d’acord que es
publiquin el més aviat possible entre altres coses perquè no
revelaran cap secret de la piràmide en aquest sentit. Sabem poc
més o menys el que diran, la informació que ens doni el
Ministeri d’Economia i Hisenda, tant si agafa la metodologia de
càrrega com la metodologia de flux per calcular la balança
fiscal, el resultat serà mutatis mutandis el mateix. Val a dir que
Balears té un dèficit fiscal important, important amb  l’Estat,
que també el té, encara que l’ha corregit amb la Unió Europea
i que, per tant, és una comunitat finançadora neta d’altres
administracions i d’altres indrets. Això és el que sortirà a la
balança fiscal, esperam, perquè totes les que tenim amb
metodologies dispars, amb (...) de coloracions polítiques
dispars, totes estan donant aquest resultat, varien els números,
però no varia el sentit, en definitiva, del que representa la
balança fiscal.

Per tant, per nosaltres, què representarà això? Representarà
constatar -si es publiquen des del ministeri- el que ja sabíem,
que és el dèficit fiscal important que tenen les Illes Balears, la
necessitat de corregir això i, evidentment, utilitzar o -diguem-
ne- fer servir aquesta informació de caràcter oficial per nodrir
el discurs per al model de finançament, encara que ben bé no
són la mateixa cosa, una cosa és el dèficit fiscal i una altra cosa
és el model de finançament, però en qualsevol cas, ens ha de
servir precisament per això. 

Jo ignor quina és la metodologia que seguirà l’Estat quant al
càlcul de la balança fiscal, ignor quina serà, si serà la
metodologia de flux o la metodologia de càrrega, però ja li dic,
m’és indiferent perquè ja ha dit el ministeri que no serà aquesta
una peça -segons el ministeri- per determinar després el model
de finançament, ens servirà perquè des de l’Estat es reconegui
d’una forma clara que Balears té un dèficit fiscal. Això que, ara
per ara, ho reconeix la Fundació BBVA, ho reconeix La Caixa,
ho reconeixen altres entitats, ho reconeixen experts en
economia, etc., però l’Estat com a tal no ho reconeix, si ho
publica benvingut serà i sobretot si ens diu el que nosaltres
esperam que dirà, que és que tenim un dèficit fiscal important.

Aquest és un instrument, per tant, de complement al nostre
discurs sobre el model de finançament. En aquest model de
finançament, també voldria emfasitzar dues coses importants,
que són les següents. La primera és que les Illes Balears no
formen part de cap front de cap casta en aquest tipus de
negociació del model de finançament. Nosaltres ni estam al
costat de Catalunya, ni al costat de Madrid, ni al costat de
València, ni al costat de cap altra comunitat autònoma.
Nosaltres tenim el nostre propi model de finançament, l’hem
treballat durant molts mesos, estam satisfets -entre cometes- del
resultat. Dic entre cometes perquè els resultats són draconians
en contra de les Illes pel pèssim finançament que tenim, però el
que els vull dir és que hem fet molta feina en aquest terreny i
estam tranquils en aquest aspecte. Si en aquesta trajectòria
resulta que altres comunitats tenen situacions semblants a la
nostra, doncs benvinguts al club, no hi haurà cap problema, però
no som nosaltres els que marcam aquest tipus de pauta
“frontista” que en alguns casos s’ha volgut veure.

Fixin-se que pot ser paradoxal que en aquesta comunitat
trobem situació més còmoda -per dir-ho de qualque forma- en
termes de finançament amb comunitats  la coloració política de
les quals no és la que tenim aquí. En aquest aspecte les Illes
Balears, el seu govern, treballarà també amb una òptica pensada
per a la ciutadania de les Illes, no pensant en el color polític del
Govern, ni del seu president, ni dels possibles aliats -diguem-
companys de viatge en aquest decurs. Pensam principalment en
quina és la nostra situació, quin és el problema que tenim, quin
són els indicadors que cal reivindicar i si en aquesta trajectòria
altres comunitats veuen el mateix tipus de metodologia, doncs
serà un motiu de comentari, de discussió i, per ventura, de
sinergia, però no hi ha cap mesura premeditada respecte d’això.
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El segon tema que m’agradaria deixar clar, que també els he
de confessar que em molesta molt, no pel que diguin els diputats
d’aquesta terra, sinó pel que diuen els d’altres, és que això és
una lluita entre comunitats riques i comunitats pobres. No,
perdonin, això no és una lluita entre comunitats riques i
comunitats pobres, és una lluita entre comunitats mal finançades
i altres que tenen un finançament més adequat, aquesta és la
lluita, no entre comunitats riques i comunitats pobres. Aquí, el
nivell de renda compta poc, estam parlant de capital públic, de
capacitat de l’administració pública per gestionar una sèrie de
serveis crítics fonamentals per a la població. En aquest aspecte,
no entrarem en aquesta dinàmica de rics contra pobres o pobres
contra rics. Això no es fa contra ningú, si més no des de les Illes
Balears.

Una darrera puntualització. Un aspecte que queda relacionat
amb el tema de finançament, però que és molt específic, és
l’IVA turístic. En aquest aspecte nosaltres en aquests moments
plantejam sobretot la discussió del model de finançament amb
els elements tributaris que tenim cedits, que tenim explicitats i,
en el cas de l’IVA turístic cal fer una anàlisi més profunda sobre
quin és el resultat, a la fi, econòmic de l’aplicació de l’IVA
turístic i quin sentit podria tenir per a nosaltres participar en la
seva gestió. En aquest aspecte, des del punt de vista de la
Conselleria d’Hisenda, és un tema que deixaríem arraconat en
el moment que parlam d’un model de finançament que, per
ventura, haurà de dur això, haurà de dur per ventura l’IVA
turístic o per ventura no. És un tema que s’ha de veure atenent
l’evolució que pugui tenir la marxa, el procés d’aquest impost.

El que sí és clar és que la resta de la cistella tributària és la
que tenim, és la que està cedida, la comunitat en té una part de
capacitat en aquest aspecte i és el que continuarem reivindicant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Hauran comprovat els senyors
diputats que hem estat generosos amb el temps ja que s’han
ajuntat les quatre preguntes. En tot cas, també ho serem amb la
rèplica i, per tant, en el torn de rèplica, Sr. Tadeo, té la paraula.

Gràcies.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, gràcies per les explicacions, agraesc, més que agrair
pens que és una mesura encertada que no estam d’acord que la
comunitat autònoma, no estic d’acord en retards perquè, des del
nostre Grup Parlamentari del Partit Popular, creim que els
retards que hem tengut quant a finançament, sense cercar
culpables del passat, en educació, sanitat, etc., ja és prou greu
com per a encara perquè hi hagi comunitats autònomes que,
entre cometes, i no em de fer cap guerra, ja ho sabem, ha
d’existir la solidaritat i des del Grup Parlamentari Popular
pensam que no es pot deixar cap comunitat autònoma de l’Estat
espanyol de banda, doncs hi ha d’haver aquesta solidaritat, però,
així i tot, ja és urgent i crec que per les arques i per a la nostra
comunitat autònoma i per als ciutadans de la nostra comunitat
autònoma és important.

En el tema del REB toca dir que es fa feina, supòs que quan
estigui aclarit m’ha donat la impressió que ha donat el termini
que el compromís en set anys feien veure que s’allargarà
bastant, no sé si és això, si és així o si no és així, o si es deixa
per a una segona, entre cometes, tanda, com dient ara tenim un
model de finançament anem a defensar al màxim el model de
finançament, segons el que traguem del model de finançament
després anirem a negociar un REB. No sé si ha anat en aquesta
direcció, jo trob que si anaven en aquesta direcció, no és
l’encertada, jo crec que com a comunitat autònoma hem
d’aconseguir el model de  finançament que hem de tenir, que
consideram que ens pertoca i per altra banda hem de tenir aquest
plus del cost d’insularitat i ho hem de treure.

El que tampoc no em queda clar, i és una discussió que hem
tengut diverses vegades i no la vull encetar aquí, és el tema de
si tenir un nou REB substitueix els acords quant a inversions de
l’Estat, des del Grup Parlamentari Popular pensam que si la
disposició transitòria novena diu una cosa determinada, i bé
cada vegada que en parlam sempre tenim una petita
discrepància.

Compartim plenament que el principal factor que ha de tenir
el model de finançament és el tema de la població perquè és
aquí on clarament quan deim que hi ha l’equació de despeses
menys ingressos igual a fons de suficiència és aquí on, realment,
ens fa incrementar, o hauríem d’incrementar la partida aquesta
de despeses perquè el model de finançament deu estar calculat,
no ho sé, però tal vegada en una base (...) de 600.000 persones,
700.000 persones i ja podem considerar que la població que
tenim, sense comptar la població flotant que és molt interessant,
que trob que serà un tema mal d’incloure dins el model de
finançament, però jo crec que el Govern ha de fer els esforços,
els màxims esforços per poder-ho incloure perquè és una realitat
que tenim quant no tan sols al tema d’immigració sinó al tema
turístic, etc. El que és clar és que hem de partir d’un model de
finançament que contempli aquest factor, aquesta variable, al
voltant d’un milió de persones més una població flotant que és
una realitat.

El tema de la metodologia del càlcul de les balances fiscals
jo crec que sí que, desgraciadament podem pensar que tal
vegada quan s’enceti el meló, el meló està encetat, quan s’arribi
al moment de la negociació probablement el tema de les
balances fiscals sí que pens que pugui tenir un pes important, i
clar nosaltres ho veim aquí a nivell de Balears que segons quin
autor, ja sigui López Casasnovas o sigui el que sigui, hi ha una
variació molt important, sempre és deficitària, però és tenir un
seguiment de quina metodologia s’ha seguit o poder dir quina
és la millora en benefici de la nostra comunitat autònoma, crec
que és important perquè em sembla que ha de tenir un pes, o
hauria de tenir un pes, important unes balances fiscals ben fetes
i amb una metodologia que poguessin ser les més acceptades
per totes les comunitats autònomes perquè serà un punt de
partida que en principi totes les comunitats autònomes, fins i tot
les que vegin que poden sortir menys beneficiades d’aquesta
negociació, la puguin arribar a acceptar perquè vegin que hi ha,
com hem dit, una coherència i que senzillament posaran de
manifest el que és una realitat que ha estat dels darrers anys que
ens ha creat el dèficit històric que també en podríem parlar, però
un altre dia també podem parlar del dèficit històric si hi ha una
manera de poder entrar per reclamar aquest dèficit.
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Em sembla molt bé el punt de partida que no feim costat a
ningú. Jo trob que la nostra comunitat autònoma ha d’anar
enfocada, en aquest sentit, a nivell de negociar el nou model de
finançament en el que pensa que és la realitat de la nostra
comunitat autònoma, pensant que clarament aporta a l’Estat,
aporta a altres comunitats autònomes sense descuidar, ho torn
a repetir perquè des del nostre Grup Parlamentari Popular
pensam que és molt important també el tema de la solidaritat i
no fer guerres amb altres comunitats autònomes sinó que es
tracta de ser justos i, el que dèiem abans, que no enfoc, no sé si
vostè ho dit per aquest motiu o no, pel que jo he dit que
contribuents o ciutadans de comunitats autònomes més pobres
a comunitats autònomes més riques finançaven ciutadans rics de
comunitats autònomes més pobres, no ho dic per fer una guerra,
però això és un fet que es dóna que hi ha comunitats autònomes,
pugui ser Extremadura, pugui ser Andalusia, que poden donar
uns determinats serveis que aquí tal vegada no es donen i si no
fessin aquesta solidaritat tan elevada, que podríem dir que
sobrepassa el terme, fins i tot, de la paraula solidaritat, sí que
podríem gaudir els ciutadans de la nostra comunitat autònoma.

Senzillament, també, dues coses, el tema de l’IVA turístic
no m’ha quedat clar si pretendran negociar una part de l’IVA
turístic o si el que em volia dir era que una volta s’hagi negociat
el model de finançament, segons com hagi anat aquesta
negociació s’intentarà desprès negociar la devolució de part de
l’IVA turístic com des del partit Unió Mallorquina ho han entès
o va dir el mateix conseller.

En definitiva, una darrera cosa, el tema de l’IVA a
minoristes si es refereixen, no sé si es refereixen al recàrrec
d’equivalència com jo ho he vist, es refereixen al recàrrec
d’equivalència? Doncs ja està contestat. En definitiva, dir-li que
des del Grup Parlamentari Popular intentarem estar almanco
informats, el màxim a sobre, per tal que aquesta vegada aquest
nou model de finançament pugui contemplar fins i tot variables
que en aquests moments ni hi pensem, però que puguin tenir la
seva transcendència com el factor població que es pugui
preveure en un futur, no haver d’esperar a fer un nou model
després del que ara farem, un nou model de finançament sinó
que el model de finançament que es negociarà estigui previst
que una sèrie de variables segons com puguin fluctuar es
recondueixi el model de finançament.

En resum, reiterar-li el tema de les balances fiscals que
consideram important perquè pot fluctuar o pot fer que l’Estat
tregui, perquè clar, aquí quan hi hagi la negociació entra, per
desgràcia i tots ho sabem, entra el tema polític, es poden posar
damunt la taula unes balances fiscals d’unes comunitats
autònomes, el que dèiem abans, d’uns autors o d’uns altres i que
aquí pugui haver-hi una diferència. Jo crec que hi hauria d’haver
una coherència en totes les balances fiscals per tal que sigui la
realitat si les balances fiscals s’han d’emprar com un punt de
partida, entre cometes, del que és el model de finançament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. I ara en torn de contrarèplica té
la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Sí, molt ràpidament, amb relació a les balances fiscals és
insistir un poc en la mateixa  idea que li comentava abans,
pensam que serà un instrument interessant, però pel que
coneixem, i particularment també ho pensam així, no pensam
que hagi de ser l’element central del model de finançament, és
un instrument més que aportarà informació, que donarà dades
sobre el dèficit fiscal que té una comunitat autònoma o el
superàvit, però el model de finançament és una altra cosa i en
qualsevol cas les dades de balança fiscal ens serviran sens dubte
com a, i en això coincidesc amb vostè, ens serviran com a
informació important de cara a la negociació, tot i que pensam
que no ha de ser determinant en aquest aspecte més que com a
element informatiu i de suport.

El tema del REB jo li he comentat que eren set anys perquè
és el que marca l’Estatut, la nostra idea és en aquesta legislatura
tenir un nou REB establert. Aquesta polèmica que vostè diu crec
que no és tal perquè sempre jo record que ho comentam, i
nosaltres pensam que l’acord al qual hem arribat a nivell
d’inversions amb l’Estat això queda força palès de que no
invalidaria en absolut l’existència d’un REB, al contrari el REB
el que ha de fer és partir de la quantitat de partida, valgui la
redundància, que tenim en aquest moment que són aquests
2.800 milions d’euros en set anys, cosa que no s’havia produït
en cap legislatura sigui del color polític que sigui. Aleshores,
disposar d’un document que certifica que el punt de partida són
2.800 milions d’euros i a partir d’aquí el REB s’ha de bastir,
doncs pensam que és important per a la comunitat autònoma i
podrem encabir aquí tots aquells factors sobretot els més
directament derivats del que representa el fet insular.

Finalment, per no allargar excessivament la resposta, el tema
de l’IVA turístic nosaltres pensam que té sentit mentre es
discuteixi dintre el marc del model de finançament, dintre
d’aquesta cistella d’impostos que hem de mirar de treballar
conjuntament amb l’Estat i amb el tema encabit dintre del
model de finançament. No tenim tan clar en aquests moments
el fet que haguem d’accedir a la gestió d’una part d’aquesta
tributació, pensam que en el moment processal en què estam és
més assenyat esperar a tenir el model de finançament i veure
què succeeix després.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sr. Conseller, agraïm la seva presència
i en tot cas l’esperam una propera vegada.

Moltes gràcies.

II. Proposició no de llei RGE núm. 2788/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
frenar la desacceleració econòmica.

I nosaltres continuarem amb el segon punt de l’ordre del dia
que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 2788/08,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per frenar la
desacceleració econòmica.

Per defensar la proposició no de llei intervé l’Hble. Sr.
Tadeo per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Presentam aquesta proposició no de llei perquè veim que els
darrers mesos observam, com tots els indicadors econòmics
publicats coincideixen, que ens trobam en un clar procés de
recessió econòmica. De cada dia la desacceleració econòmica
aporta xifres més preocupants, vàrem veure com l’informe del
Centre de Recerca Econòmica de Sa Nostra situava el
creixement en el 2,4% front el 2,8% que va anunciar el Govern.
La creació de llocs de feina creix cada vegada menys, s’ha
romput la tendència dels anys 2005, 2006 en què disminuïa la
taxa d’atur a la vegada que es creava nova ocupació. La inflació
se situa al voltant del 4,5%, les previsions econòmiques per a
principis de l’any 2009 preveuen un creixement de l’1,5% la
pitjor xifra des de la crisi de l’any 93. 

El Fons Monetari Internacional ha fet un dràstic retall de les
previsions de creixement econòmic i preveu un increment,
també, de la taxa d’atur, com tenim també a les Illes Balears. A
Balears tenim més de 50.000 persones aturades. Avui podem
veure que en un intent del Govern de no voler reconèixer quina
és la situació, surten en premsa unes xifres d’atur que poden
oscilAlar fins a 20.000 persones segons sigui l’EPA, segons sigui
el SOIB o segons sigui l’INEM. A Balears, a hores d’ara, tenim
el major increment proporcional d’aturats de tota Espanya, un
51,7% respecte de l’any 2006;per exemple a Menorca la crisi
immobiliària ha incrementat la taxa d’atur en un 34% en el
sector de la construcció en un any. De les dades de la mateixa
Conselleria de Treball i Formació del Govern es desprèn que en
el mes d’abril s’han firmat menys contractes nous amb relació
al mateix mes de l’any anterior, és a dir, que hi ha una
desacceleració de la creació de llocs de feina, això concretament
a Menorca. 

Els darrers indicadors d’atur estableixen que l’atur afecta ja
no tan sols el sector de la construcció sinó també el sector de
l’hostaleria i el sector del comerç. Les darreres enquestes fetes
a nivell de població tornen reflectir que unes de les principals
preocupacions dels ciutadans tornen a ser l’atur i la situació de
l’economia. Els 37% dels ciutadans considera que la situació
actual és dolenta o molt dolenta, i un 34%, que encara açò és
pitjor, creu que aquesta situació anirà a pitjor. Els preus dels
productes bàsics han experimentat un increment important, i els
ciutadans de la nostra comunitat autònoma veuen com
disminueix la seva renda disponible i com cada vegada és més
mal de fer, tenen més mal de fer arribar a final de mes. 

L’euribor va tancar el mes d’abril amb el nivell més alt dels
darrers vuit anys, a un 4,82%, tornant a encarir una vegada més
el preu de les hipoteques, tornant a fer que els ciutadans
continuïn tenint, cada vegada més, dificultats per arribar a final
de mes. Continuam tenint una taxa d’atur la més alta d’Europa.
Els titulars per a una fira tan important com és Menorca que es
va celebrar aquest principi de mes de maig com és l’Eurobijoux,
va ser molt clar “Eurobijoux siente la crisis económica”.
Titular d’un mitjà de comunicació del passat dia 7 de maig “el
paro vuelve a subir tras la tregua de Semana Santa. Desde
1996 no aumentaba el desempleo en el mes de abril”.

El mateix ministre Solbes preveu que no es compliran les
xifres d’atur previstes per a finals d’any com tampoc ja preveu
que la inflació estarà per sobre de les previsions que havia fet a
nivell de l’Estat, a nivell del Govern. El passat mes de març el
ColAlegi de Registradors de la Propietat va informar que la
desaparició de societats a Balears el 2007 va augmentar un 57%
respecte de l’any 2006 i que la creació de noves societats va
minorar, va disminuir en un 8%. Concretament aquest passat
mes de març el nombre d’empreses creades a Balears va
davallar un 42,4% respecte del mateix mes de l’any anterior.
Titulars a mitjans de premsa del passat dissabte dia 10, d’aquest
dissabte passat: “Zapatero no descarta aplicar más medidad de
estímulo económico. Zapatero dice que sabe lo que hay que
hacer ante la crisis”. És a dir, que ja confirma amb les seves
paraules que tenim una crisi quan aquí, a la comunitat autònoma
de les Illes Balears, només sentim parlar d'un alentiment de
l'economia i, també qualcú s'ha atrevit a dir, d'un accelerament
d'aquest alentiment, intentant no emprar les paraules adequades
que són les necessàries per poder fer front al problema i per
poder establir unes determinades mesures per tal de poder
combatir aquesta crisi. 

És per això que entenem que el Govern no pot continuar
ocultant la situació actual que viu la nostra economia i
conseqüentment l'economia de les Illes Balears i
conseqüentment el mercat laboral i, per tant, presentam aquesta
proposició no de llei amb tres punts molts clars, d’una vegada
per totes que es constati que a les Illes Balears hi ha hagut un
punt d’inflexió i que de les dades econòmiques es desprèn que
s’ha iniciat una desacceleració econòmica més forta del que es
pensava i que perjudica greument les empreses de les Illes
Balears. 
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I per una altra banda un fet que és una realitat, avui matí ho
deia també al plenari a una pregunta formulada a la consellera
de Treball i Formació, posava de manifest que el passat plenari
es va dir que hi havia segons l’INE en el 2007 91.200 empreses,
a dia d’avui segur que són menys. D’aquestes empreses un 80%
estaven formades per menys de cinc treballadors, avui en dia
segur que en tenen menys perquè això és una realitat, es pot
anar a qualsevol sector que es dediqui o que dugui temes
d’empreses, i observaran com dia rere dia els falsos autònoms,
anomenats ara autònoms dependents, es donen de baixa i això
no és altra motiu que perquè hi ha una falta d’actuació per part
de les institucions, i nosaltres creim que per part del Govern de
les Illes Balears que no fomenta o no pren decisions per tal de
reactivar l’economia.

I el tercer punt que presentam és instar el Govern de les Illes
Balears a presentar un pla amb les mesures pertinents per frenar
la desacceleració econòmica i incentivar el consum i la inversió.
Podríem dir, podríem anomenar tota una sèrie de mesures, però
per no entrar tampoc en suspicàcies de quines mesures que sigui
el mateix govern. El que no pot ser és el que consideram que no
és tolerable, fins i tot es podria considerar una falta de respecte,
és que el passat mes de març sortís el Govern dient que per
frenar aquesta desacceleració econòmica injectaria a l’economia
de les Illes Balears en inversió pública 1.000 milions d’euros,
quan demanam al Govern on són o d’on sortiran aquests 1.000
milions d’euros ens remet als pressupostos. Això és
senzillament, com he repetit avui al matí al plenari, això
senzillament no és cap mesura addicional, això és dir el que ja
es tenia, el que ja s’havia venut el mes d’octubre quan varen
entrar els pressupostos dins aquesta cambra.

En definitiva, la proposició no de llei constata la realitat, que
és la primera passa. Quan algú té una malaltia el que ha de fer
és assumir-la, saber que la té i prendre les mesures necessàries
i açò és el que demanam al tercer punt en aquest pla. Si es
necessiten quantificar o dir quines són les mesures, les podem
quantificar, però tampoc no volem anar tan enfora i
senzillament diem al Govern que apliqui unes mesures
determinades que puguin ser consensuades o no que nosaltres hi
podríem venir d’acord, però senzillament que vagin bé als
agents econòmics i socials, que és realment la societat civil qui
ha d’empènyer la productivitat de les nostres illes i l’economia
de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Correspon ara la fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Mixt intervendran tots
dos?

No, idò així pot intervenir la Sra. Marí, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Just pareix i em sap com a greu
començar així, però just pareix que des del Partit Popular se’ls
acaba de descobrir, no ho sé, això que en diuen la sopa d’oli i
aigua o a la mallorquina diríem les sopes mallorquines. Som a
les Illes Balears en una situació de desacceleració econòmica i
estan les Illes Balears, efectivament, però també està la resta
dels països catalans, està el conjunt de la Unió Europea i els
conjunts, a grans trets, del món occidental i, descomptant els
grans tigres asiàtics, pràcticament aquí hi ha tot el món
globalitzat.

El Govern de les Illes Balears no ha defugit en cap ocasió
l’existència d’una desacceleració, d’un refredament de
l’economia a escala planetària, a escala global, tampoc no ha
defugit el fet claríssim que el fenomen afecta de manera clara
l’economia de les Illes Balears. El Govern, efectivament, té en
compte la situació i per aquest motiu ha confeccionat uns
pressupostos que tenen en compte aquesta situació, com heu dit
vós mateix ,avui al plenari hi ha fet referència tant el conseller
Manera com el propi president, malgrat tot consideram que no
es pot parlar en cap cas en termes dramàtics ni catastròfics, com
avui també s’ha arribat a fer al plenari. 

És cert, per exemple, que es produeix un alentiment al sector
de la construcció, però aquest alentiment resultava, des del
nostre punt de vista d’allò més inevitable, no era sostenible una
bombolla immobiliària de les dimensions de la que hem tengut
durant aquests darrers anys a les Illes Balears. Qualsevol
observador, qualsevol analista podia firmar un fonament de
causa que una bombolla immobiliària d’aquestes
característiques no s’hauria pogut mantenir durant gaire temps.
No fa falta tenir cap bola de vidre ni entendre gaire en economia
per poder arribar a aquestes conclusions. 

D’altra banda, de manera general, els indicadors mostren
una solidesa en l’economia de les Illes Balears. No creixerem al
ritme que havíem crescut durant aquests darrers anys, però
tampoc no podem parlar de crisi profunda de cap de les
maneres. Les Illes Balears mantenen un creixement estable. A
més a més, tot sembla indicar que tenim en perspectiva una
bona temporada turística, esperem i ho desitjam. Si la
temporada turística acompanya, consider que podem mantenir
uns bons indicadors econòmics encara que estiguin per sota,
lògicament, dels d’aquests darrers anys. Així mateix allò que ha
de garantir una certa bona salut econòmica a la nostra comunitat
autònoma és el reajustament en els diferents sectors econòmics
que també esperam que sigui així.

Efectivament, hi ha una desacceleració en el sector de la
construcció, però aquesta desacceleració es pot compensar, i ho
deim com a desig, també amb la creació de més llocs de treball
dins el sector serveis del tot fonamental també per a l’economia
de les Illes Balears. Així mateix, als pressupostos elaborats pel
Govern de les Illes Balears hi ha l’augment de la inversió, com
també se’ns ha recordat avui matí, amb relació a l’any passat
d’aquest 36% més. Aquest augment ha de permetre fer front,
precisament, als handicaps que es puguin derivar de la
desacceleració de l’economia a nivell global i sobretot
implementar noves tendències imaginatives i ben organitzades.
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Feim confiança a aquestes mesures del Govern, però per
això i també així, a més a més, resulta del tot imprescindible
augmentar en la innovació, invertir en noves tecnologies i fer tot
el possible per millorar la nostra societat del coneixement.
Invertir avui en innovació, en coneixement, en investigació
constitueix l’única garantia perquè en el futur l’economia de les
Illes Balears sigui sòlida i estable, per damunt de contingències
globals. Per tant, aquesta diputada no pot votar a favor, com ja
us he dit, d’aquesta proposició no de llei perquè feim confiança
en totes aquestes mesures que ha presentat i que ens ha explicat
el Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Ara és el torn del Grup Parlamentari
d’Unió Mallorquina. Té la paraula el Sr. Melià per un temps de
deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Aquest
no és el primer debat que tenim sobre la situació de l’economia
a les Illes Balears i, per tant, la repetició d’arguments és un poc
inevitable. És evident que entre els grups que donen suport al
Govern i els grups de l’oposició, sobretot el principal grup de
l’oposició, que és el Partit Popular, hi ha una diferència de
diagnòstic, almanco en el grau de la situació econòmica; el Grup
Popular ja parla de recessió, de crisi, d’una situació greu, i els
partits que donen suport al Govern és evident que tenim un
diagnòstic diferent, un diagnòstic que consisteix a dir que hi ha
un alentiment, que efectivament hi ha un refredament de
l’economia, que aquest alentiment i aquest refredament estan
íntimament relacionats amb un sector que estava
sobredimensionat com és el sector de la construcció i que per
tant, evidentment, no és una qüestió de competitivitat sinó d’una
situació, la del món immobiliari, que era inassumible en el
futur, que era insostenible i que, per tant, en qualque moment
s’havia de produir un reajustament com deia la portaveu que
m’ha precedit en l’ús de la paraula. 

Aquesta és la situació. Evidentment aquesta situació o la
valoració d’aquesta situació, pot variar depenent de com sigui
la temporada turística que tot just ara iniciam, és una incògnita,
com ho és sempre, com evolucionarà i com serà la temporada
turística, hi ha alguna previsió que va en sentit positiu, però
evidentment en acabar comptarem i, per tant, l’important és a
finals d’octubre, novembre podrem, diguem, sentenciar i fer
balanç de com ha anat la temporada turística. Les Illes Balears
és un país eminentment turístic, la seva economia es fonamenta
en la indústria turística i, per tant, el nostre principal motor és
el turisme. Per tant, depenent de com vagi el turisme podrem dir
en quina situació estam, si estam en una situació de recessió i de
crisi o estam, simplement, a un alentiment d’un sector que ha
estat important i amb un pes específic en la creació de riquesa
a les Illes Balears, però, evidentment, també parcial i no
fonamental, com és en aquest cas el turisme. 

Per tant, el nostre grup parlamentari considera que no és una
qüestió de competitivitat en primer terme i, per tant, no podem
votar el primer punt de la proposició no de llei, és una altra
qüestió. També consideram que és el pressupost de la comunitat
autònoma, és el pressupost de l’administració pública, el que
conté les mesures econòmiques a prendre, intentar sortir fora del
pressupost, evidentment, no té molt de sentit. El Grup
Parlamentari Popular és perfectament conscient que més enllà
dels recursos propis que estan reflectits al pressupost, que és
realment el pla de les mesures i de la inversió pública que es vol
fer, a més a més d’això hi ha tota una negociació via convenis,
per tant, via inversió de l’Estat que està pendent i que,
evidentment, també pot incentivar i ajudar que aquesta pèrdua
de pes del món de la construcció no sigui tan forta i,
evidentment, hi ha tot un debat que també s’ha tengut en aquest
moment, amb anterioritat a les preguntes, sobre el model de
finançament i sobre la capacitat financera que també podrà tenir
una certa influència a aquesta qüestió del món de la construcció,
evidentment de la construcció pública i l’obra pública, però en
aquests moments, i a l’espera del que succeeixi a la temporada
turística, el nostre grup no coincideix ni amb el diagnòstic ni
amb les mesures que ens proposa el Partit Popular. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Barceló,
per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com deia l’anterior portaveu que
m’ha precedit aquest no és un debat nou, és un debat que ja hem
tengut diverses vegades tant a aquesta comissió com al plenari
del Parlament respecte del tema de la desacceleració econòmica
i un intent i un interès, per part del Partit Popular, que d’aquest
tema se’n parli quan més millor. Lògicament des del punt de
vista ara abstracte l’oposició sempre ha de dir que les coses van
malament i els que estan al Govern han de dir que les coses van
bé. 

Al marge d’aquesta premissa inicial amb què tots ens
trobarem sí que és ver que avui, com a mínim, veim que
l’exposició de motius de la proposició no de llei que presenta el
Partit Popular no parla de crisi, que sí que n’havia parlat en
anteriors ocasions, parla de la recessió econòmica o de la
desacceleració econòmica sinó més no, diu i, per tant, entram en
un tema , també, semàntic, de llenguatge. 

En tot cas, jo crec que hem de tenir en compte una sèrie de
factors. El primer de tots és que tots som conscients que hi
hagut els darrers anys un sector de la construcció de les Illes
Balears que va créixer espectacularment, que va créixer en
nombre d’empreses, en nombre de treballadors, en nombre de
promocions, en nombre, en definitiva, d’activitat, per tant, i que
també tots vèiem que aquesta bombolla un dia o l’altre
s’acabaria, que un dia o l’altre minvaria, i jo crec que això és
una qüestió que és lògica, i que efectivament aquesta baixada
claríssima del sector de la construcció pot tenir efectes no
només en el sector de la construcció en si sinó, per efecte
dòmino, pot tenir efecte en altres situacions.
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Llavors també tenim una situació internacional que
lògicament ens afecta, i tots sabem que, la crisi immobiliària,
qui primer l’ha patida són els Estats Units i que efectivament,
aquest alentiment econòmic, l’estan patint molts de països. 

També, llavors, s’hauria de fer aquí una reflexió respecte als
nivells de creixement que podem aguantar i que podem suportar
els països occidentals i en concret les Illes Balears. És evident
que bona part de les referències que s’estan fent quant a atur,
quant a consum, quant a dades econòmiques en general i de
creixement l’estam fent en relació a l’any passat o als anys
anteriors, i venim d’uns anys extraordinàriament positius,
extraordinàriament d’un creixement molt gran. Per tant és una
comparativa, des del meu punt de vista, irreal, falsa, que està
viciada; probablement hauríem de fer una comparativa amb els
darrers deu anys i veuríem que potser estam creixent més en
aquests moments que fa cinc, fa sis, fa set, fa vuit anys, i això
ens donaria una composició de lloc molt més correcta i molt
més concreta. Per tant quan aquí ens proposen en el primer punt
que el Parlament de les Illes Balears ha de constatar que hem
tengut un punt d’inflexió, jo dic: un punt d’inflexió en relació a
què?, un punt d’inflexió en relació a què l’hem tengut? 

I aquesta desacceleració econòmica diuen que perjudica la
competitivitat de les empreses de les Illes Balears. Si aquí fos
l’únic lloc on estam patint la desacceleració econòmica, com
vostès diuen, sí que podríem dir que s’està perjudicant la
competitivitat de les empreses de les Illes Balears, però si
aquest alentiment econòmic l’estan patint altres zones de l’Estat
i de la Unió Europea, bé, idò la competitivitat de les empreses
dependrà de si les empreses s’han estat preparant per a aquesta
qüestió, de si les empreses s’han o no sobredimensionat,
probablement moltes empreses de construcció han previst el que
passaria i evidentment ara aguantaran molt millor el cop, i altres
empreses en canvi es varen encegar, varen créixer d’una manera
absolutament desmesurada sense pensar en el que vendria, i per
ventura aquestes empreses ara patiran més que les que estaven
preparades, o aquelles empreses que lògicament han apostat
clarament per innovació, per desenvolupament, per investigació,
aquestes empreses aguantaran perfectament i la seva
competitivitat no només no minvarà sinó que pot millorar en
una situació problemàtica com l’actual. Per tant no hem de
defugir que efectivament hi ha una desacceleració econòmica,
però sí que és vera que l’hem de dimensionar dins les seves
mesures i respecte als anys anteriors. 

També ens parlen de la dissolució d’empreses, que és la
xifra més alta dels darrers deu anys. Jo no sé d’on treuen
aquestes dades, de la xifra més alta dels darrers deu anys. En tot
cas vostè ha parlat de la disminució de creació d’empreses; torn
insistir: efectivament, pot estar disminuint la creació
d’empreses, però la creació d’empreses continua creixent,
continua creixent la creació d’empreses; no hi ha un factor
negatiu quant a les empreses que s’estan creant i les que estan
desapareixent. Hi ha un creixement en aquests moments, fins i
tot amb aquesta situació hi ha un creixement. Per tant tornam
estar en el mateix: a quin nivell hem de continuar creixent?;
realment el nivell a què estàvem creixent era l’adequat? Per tant
jo crec que són qüestions que ens hem de plantejar i que hem de
tenir presents en aquesta situació.

I per últim tornen insistir en el tema que el Govern de les
Illes Balears ha de presentar aquest pla de mesures pertinents
per frenar la desacceleració econòmica per incentivar el consum
i la inversió. Bé, el consum en bona part dependrà de la inflació,
dependrà del cost dels doblers; són mesures que ara ni tan sols
el Banc d’Espanya controla, és el Bancs d’Europa el que
controla el preu dels doblers, i per tant en bona mesura aquestes
mesures que vostè proposa no depenen de les Illes Balears, sinó
que depenen de situacions molt més globals. 

De totes maneres sí que és vera que el Govern de les Illes
Balears té tota una sèrie de plans destinats bàsicament a
determinats sectors, com és la innovació i el desenvolupament,
com són les qüestions socials: creació de centres educatius,
millora de xarxa viària, millora de transport públic, d’habitatges
de protecció pública, millora de sanitat..., hi ha tota una sèrie
d’inversions previstes que vostès coneixen en el pressupost
d’enguany, i que lògicament se seguirà insistint en el pressupost
de l’any que ve i per tant crec que aquestes qüestions ja el
Govern de les Illes Balears les està contemplant més que
adequadament.

En definitiva, per tant, per tots els motius exposats votarem
en contra des del Grup del BLOC i PSM-Verds de la proposició
no de llei presentada avui pel Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. I finalment, pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Crespí. 

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens trobam davant la proposició no
de llei que ha presentat el Partit Popular amb el títol de
“Mesures per frenar la desacceleració econòmica”. De
l’exposició de motius descrita hem de dir que estam d’acord
davant l’afirmació que estam davant una situació de
desacceleració econòmica, i així ho podem veure de part de les
xifres que ens ha dit el portaveu del Grup Popular. 

La nostra economia no la podem analitzar de forma aïllada.
Ens trobam immersos dins un món globalitzat i qualsevol fet o
panorama econòmic té repercussions i per tant és un fet que
davant la situació econòmica internacional nosaltres ens veim
afectats. Ara bé, pensam que en el conjunt de l’economia balear
no es pot parlar de crisi ni de recessió, sinó de desacceleració.
Naturalment pensam que parlar de crisi no es pot fer amb tant
poc rigor, ja que tècnicament parlant una recessió és quan
durant dos trimestres seguits hi ha un creixement econòmic
negatiu, i això de moment encara no es dóna; i crisi significa
l’enfonsament d’un model i una necessitat de canviar-lo per un
altre. La crisi és la forma més extrema de la recessió en un llarg
termini; per tant no es pot parlar tampoc de crisi. Per tant
continuarem parlant de dessacceleració o d’alentiment
econòmic.
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Des del Govern de les Illes s’ha pres una sèrie de mesures
per palAliar i fer front a aquesta situació, pensam que d’una
forma proactiva. Ja quan es van preparar els pressupostos del
2008, i així ho han explicat el conseller avui matí i altres
diputats que m’han precedit, es va voler tenir en compte aquesta
situació i es va fer d’una forma cautelosa, i en lloc de xifrar un
creixement en un 3,2, com ja havia fet l’anterior executiu, ho va
fer en un 2,8. Una altra acció duita a lloc pel Govern és la
dinamització de sectors que més perjudicats puguin sortir
d’aquest alentiment econòmic, i així -ja ho ha anunciat el
conseller- es van preveure inversions públiques per una xifra de
1.000 milions d’euros per al 2008, quantia que suposa un 5,3%
del PIB.

Amb aquesta potent inversió pressupostària cap a sectors de
la nostra societat que més es poden veure afectats, com són el
teixit educatiu, les infraestructures sanitàries i la investigació,
es pretén millorar els serveis als ciutadans i donar un fort impuls
al teixit productiu. Les principals línies d’inversió responen, per
altra banda, a potenciar i a complir els objectius bàsics marcats
per aquest govern, com són la cohesió social i la competitivitat
a través de l’avanç de polítiques socials, la millora de
condicions de competitivitat tant d’empreses com en el seu
capital humà, l’aposta pel transport públic i infraestructures
efectives i respectuoses amb el medi ambient, i un millor
equilibri territorial i de sostenibilitat. En definitiva, inversions
a activitats on no es produeixin impactes ambientals i on
s’impulsin i millorin els nostres teixits empresarials: habitatges
de protecció oficial, centres educatius, residències, xarxes
viàries, transport públic i I+D+I, entre d’altres.

A més d’aquesta xifra que destina la comunitat autònoma,
els 1.000 milions d’euros, hem d’afegir la xifra que s’ha
aconseguit amb la signatura de l’acord signat amb el Govern de
l’Estat, 300 milions d’euros. Així doncs passam a un conjunt
d’una xifra de 1.300 milions d’euros, que és un 36% superior a
la de l’any 2007. A més cal afegir ajudes que es donen a
emprenedors mitjançant els crèdits ICO a baix interès per un
muntant de 30 milions d’euros, Euribor +0,275 per a PIME i
Euribor -0,5% per a emprenedors. 

Amb això queda de manifest tant l’objectiu d’aquest govern
com del central d’actuar activament davant aquesta situació. El
conjunt de l’economia balear, si es parla amb propietat s’ha de
parlar d’alentiment econòmic. La situació de certs sectors es veu
afectada i es compensa pel bon moment d’altres sectors; així,
com ja s’ha dit, el sector de la construcció n’és un exemple:
després d’uns anys de creixement exponencial ara es troba en un
cert recés, cosa que no passa amb el sector turístic, on ens
trobam amb una perspectiva d’una bona temporada, tal com
fixen les previsions en contractacions a les fires a què hem
acudit. A nivell laboral també es produeix un reajustament de
població activa entre els diferents sectors econòmics: l’augment
de l’atur en el sector de la construcció es compensa parcialment
amb l’augment de la contractació en el sector de serveis, tal com
s’indica a les darreres xifres d’afiliats a la Seguretat Social.

Per tots aquests motius expressats volem posar de manifest
que el nostre grup parlamentari, tot i que és conscient de la
situació econòmica en què es troba la nostra comunitat i que no
únicament s’ha produït per un fet econòmic exogen a la mateixa
comunitat sinó que també s’han de tenir en compte altres
variables, com pot ser deute acumulat, pensa que el Govern ja
està posant mesures i posant en marxa accions per fer-li front,
i per tant pensam que no podem donar suport a aquesta
proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Una volta coneguda la fixació de
posicions, té ara el torn de rèplica el Grup Parlamentari Popular,
Sr. Tadeo, per cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, a la
meva primera intervenció senzillament, vull dir quan parlam o
diuen segons quins portaveus, trob que ha estat el portaveu Sr.
Barceló, del BLOC per Mallorca, diu que és una fixació que -
trob que ha estat ell que ho ha dit, em puc equivocar- una
fixació del Partit Popular en temes de crisi i d’alentiment,
perquè ara ens convé perquè estam a l’oposició, senzillament
dir-li que m’he limitat a llegir uns 25 o 30 mitjans de
comunicació, vull dir que no ha estat una cosa que jo hagi tret,
senzillament m’he llegit, i amb tota la intenció ho he volgut fer
així, de llegir el que surt a la premsa, ha sortit a la premsa els
dos o tres darrers mesos. Jo entenc que ells estan governant i
que en aquest moment governen i no poden dir que estem en
una crisi.

També he de dir que la paraula crisi sempre..., home, jo
potser no he cercat en el diccionari, com segons quin portaveu,
el que vol dir, en el diccionari el que vol dir, però sabem que el
Sr. Zapatero, és a dir, si a nosaltres se’ns pot titllar d’alguna
cosa al Sr. Zapatero, que la portaveu que ho ha dit és el del seu
partit, i representa tots els espanyols, idò també va emprar ahir
o abans d’ahir a un mitjà de comunicació la paraula crisi i que
prendria una sèrie de mesures per tal de fer front, o que sabia el
que havia de fer davant aquesta crisi. Probablement no dec ser
l’únic, el portaveu del Partit Popular, que va equivocat.

La portaveu del Grup Mixt, quan diu que mantenim un
creixement estable, no, Sra. Portaveu, no mantenim un
creixement estable, el creixement se’n va per avall. Una altra
cosa és que aquest creixement, vostè o el seu grup parlamentari,
pugui pensar que és el que hem de tenir. També fa referència a
una temporada turística que sembla ser que serà bona; idò no,
potser serà com la de l’any passat, però no serà una
temporada..., en el Grup Parlamentari Popular no consideram
que puguem considerar que és una temporada bona per poder
absorbir fins i tot, el mercat laboral, tots aquells treballadors de
la construcció que n’han quedat fora, o poder fer una reactivació
de l’economia suficient per poder solucionar el sector de la
disminució que hi ha hagut per part del sector de la construcció,
i crec perfectament, com ha dit la portaveu, que té un desig que
llocs de feina que s’han perdut a la construcció puguin ser
absorbits pel sector de serveis, però en el moment que el sector
de serveis també comença a estar afectat per aquesta recessió,
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si no crisi, és igual, la recessió econòmica -per a nosaltres crisi-,
no crec que pugui ser absorbit pel sector serveis, i senzillament
dir-li que senzillament quedarà en açò, en un desig, i açò és trist,
que quedi en un desig, quan en aquests moments encara estam
en el moment de poder prendre mesures referents a açò.

El Sr. Melià, representant de..., el portaveu del Grup d’Unió
Mallorquina, que també ha dit que hi ha una diferència de
diagnosi referent al fet que nosaltres deim crisi i potser l’equip
de govern i els grups parlamentaris que donen suport al Govern
parlen d’un alentiment o d’una acceleració de l’alentiment, que
açò sí que ja, entre cometes, és un poc una aberració per no
voler reconèixer que la problemàtica és més greu que
senzillament una recessió, torn a repetir que el Sr. Zapatero
també va dir que estimularia noves mesures i tal per incentivar,
per tornar estimular l’economia. I dir que la temporada turística
en aquests moments és una incògnita, idò dir-li que
desgraciadament a l’illa de Menorca -jo som de Menorca, com
vostè molt bé sap- la temporada turística fa anys que ha deixat
de ser una incògnita, fa anys que ha deixat de ser una incògnita
i sabem la temporada turística que ens espera, que estam a
mitjans de mes de maig i encara no ha començat i no té traces
de començar gaire prest, tal com va es redueix més.

Vull dir que no podem confiar ja tan sols en el sector turístic
i hauríem de prendre una sèrie de mesures encaminades al
sector industrial, de comerç, etc., per tal de poder afrontar
aquesta situació i empreses realment petites, que fins i tot el
conseller d’Economia, Hisenda i Innovació va dir que la
principal línia per a aquestes empreses era una línia d’ICO de 30
milions d’euros, idò senzillament açò qui toca les empreses
petites sap que açò no li és solucionable en una solució dolenta,
perquè probablement no és el que necessita, una mitjana
empresa potser però empreses petites, que es va reconèixer fa
una setmana en el plenari que el 80% del teixit empresarial de
les Illes Balears està format per petites empreses, açò realment
no ho soluciona.

Al Sr. Barceló, portaveu del BLOC, dir-li que, com dic, és
la darrera xifra dels darrers deu anys la desaparició d’empreses,
idò dir-li que açò no ho he dit jo ni m’ho he inventat, açò ho ha
dit el Registre de la Propietat, i si a l’exposició no de motius no
figura la paraula crisi és perquè som conscient que emprar
aquesta paraula podria suposar un motiu per no votar a favor
d’aquesta proposició no de llei i per tant ja la vaig evitar i trob
que no s’anomena enlloc. Igual dir-li que si li molesten els dos
primers punts idò quedarien retirats; basta que aprovessin el
tercer que fins i tot veuen que no hi ha ni tan sols un termini per
presentar aquest pla, que podria ser bo per a les petites i
mitjanes..., sobre petites empreses a nivell de Balears, que hem
de ser conscients que dia a dia el petit empresari, l’autònom
aquest que s’havia donat d’alta fa quatre o cinc anys i no tan
sols de la construcció, pròpiament, pura i dura, sinó de sectors
molts pròxims a la construcció però no pròpiament construcció,
com puguin ser fusters, etc., idò s’estan donant de baixa i açò és
una realitat constatable.

Senzillament lamentar que no es vulgui reconèixer quina és
la situació perquè, com ja he dit abans, quan un té un problema
reconèixer el problema és el primer pas per poder fer front a
aquest problema amb una sèrie de mesures. No és aixines, ho
lamentam, i senzillament dir que, bé, probablement presentarem
mesures més concretes que es puguin dur a terme i realment
també pensar que el que està dient ja avui en dia un poc la
societat civil o els agents econòmics i socials, que realment la
crisi, o aquesta desacceleració econòmica, com li vulguin de
nom, quan es notarà serà l’any 2009, i després serà tard prendre
segons quin tipus de mesures per tal de fer front a açò.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Passam a la votació de la
proposició no de llei 2788/08.

Vots a favor?

Gràcies, Sr. Secretari.

Vots en contra? 9, gràcies.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei. I
una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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