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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, els pregaria que prenguin lloc
a la sala. 

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears en relació amb les investigacions que el Consell
General de les Nacions  Unides realitza sobre les activitats
de la Fundació S'Olivar al Congo i Rwanda.

Començaríem amb la lectura d’una declaració institucional
de suport a la Fundació S’Olivar. El secretari primer de la Mesa
té la paraula.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí, Sra. Presidenta. 

"Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
en relació amb les investigacions que el Consell General de les
Nacions Unides està realitzant sobre les activitats de la
Fundació S’Olivar al Congo i a Rwanda.

En relació amb els requeriments que han rebut les
institucions de les Illes Balears que han finançat activitats de la
Fundació S’Olivar a l’Àfrica Central, per part del Grup
d’Experts creat pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides
per investigar els grups armats que operen en aquella regió,
mitjançant els quals s’investiguen les activitats de la Fundació
S’Olivar per sospites de colAlaboració amb aquests grups armats,
el Parlament de les Illes Balears acorda: 

1. Manifestar públicament el seu suport a la Fundació
S’Olivar pel seu treball a favor de la pau i la reconciliació en la
regió dels Grans Llacs africans. La Fundació S’Olivar des de fa
molts d’anys realitza tasques en defensa de la pau, la justícia i
la solidaritat, sempre aplicant els principis pacifistes i no
violents que inspiren el seu ideari. El suport a grups armats és
contrari als seus ideals i a la seva llarga trajectòria. 

2. Comunicar aquest acord al Consell de Seguretat de les
Nacions Unides.

3. Notificar aquest acord al Ministeri d’Afers Exteriors del
Govern espanyol.

Parlament de les Illes Balears, a 24 de novembre del 2009."

(Aplaudiments a la sala)

Debat de totalitat dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2010, amb
l'esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm. 14297/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, i fixació de les
quantitats globals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a l’ordre del dia d’avui que correspon al debat de
totalitat dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2010, amb l’esmena a la totalitat de
devolució 14297/09, del Grup Parlamentari Popular. 

El Sr. Conseller d’Economia i Hisenda, Sr. Carles Manera,
farà la presentació del projecte. Té la paraula.

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

Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la presentació
de la Llei de pressuposts constitueix, tal vegada la fase
parlamentària més important de tot l’any. Es tracta, en
definitiva, de palesar les línies de treball essencials que
l’executiu vol desenvolupar. Aquest exercici recurrent, any rere
any, presenta, sempre i de manera invariable en la seva
elaboració, sigui quin sigui el govern que l’ha d’articular,
dificultats de tota mena. Les variables del creixement econòmic
esperat, les possibilitats d’endeutament, les dades de dèficit i les
lícites pressions de les unitats de despesa, conformen un paquet
complex que els responsables d’Hisenda han d’acarar sense
dilacions. 

Però les coses són força més dificultoses quan es tracta de
confegir un instrument cabdal com és un pressupost en un
escenari de crisi econòmica. Millor dit: de la pitjor crisi
econòmica que podem identificar des de 1973. Perquè, per altra
banda, val a dir que veus autoritzades en el camp de l’economia
aplicada han reiterat, un cop i un altre, que la crisi present és la
més severa des de la Gran Depressió dels anys trenta. I totes
aquestes veus, sense excepció, afirmen una qüestió que, massa
sovint, s’oblida a l’àmbit de la política: que aquesta crisi era tan
difícil de predir com complicats i improvisats han estat els
mecanismes per fer-li front. 

En aquest sentit, és obligat en  aquesta presentació, a banda
d’exposar les línies essencials del pressupost 2010, que intenti
explicar de forma més detallada les causes excepcionals que han
imposat l’elaboració d’uns comptes públics restrictius, per la
qual cosa em permetran que faci una explicació més estesa
sobre aquests factors de context. 

D’entrada, una cita textual, referida a l’economia espanyola:
“L’abril de 2008, quan es solAlicità per primera vegada la
previsió del PIB del 2009, els analistes pensàvem que aquest
anava a créixer el 2,1%. Si no fos perquè no hi ha altres millors,
ja ens haurien acomiadat a tots”. Aquesta frase, rotunda i
sincera, la pronuncià una autoritat consolidada: Ángel Laborda,
cap del Servei d’Estudis de FUNCAS, una de les persones
millor informades sobre l’evolució conjuntural de l’economia
espanyola. 

No fou tot just el Sr. Laborda qui errà: ens equivocàrem tots
a l’hora de detectar l’abast i profunditat d’una crisi que,
d’entrada, es llegia en clau estrictament financera.
S’equivocaren la mateixa Reserva Federal, el Banc Mundial, el
Fons Monetari Internacional, el Banc Central Europeu, Eurostat
i les més reconegudes institucions en predicció econòmica del
món. I tots, absolutament tots, els governs del món, de signe
ideològic dispar. Les dades són, en aquest respecte,
demolidores: les revisions sobre les perspectives del creixement
econòmic s’han hagut de corregir pràcticament cada tres mesos
per part de tothom. I ho subratllo: de tothom. Voler fer creure
que només esbiaixàrem el tret aquí, a les Illes, com massa
sovint, de manera poc elegant i demagògica, he hagut d’escoltar
en aquesta cambra, em sembla un exercici trivial, frívol i poc
rigorós.
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Vegem alguns exemples ilAlustratius. El novembre de 2007,
Martin Wolf, un reconegut analista, publicava al Financial
Times: “Una visió plausible de futur és que Estats Units
experimentarà un llarg període de creixement lent en el decurs
dels propers dos anys”. Aquesta apreciació -novembre de 2007-
era raonable en aquells moments. 

En el seu informe trimestral, l’OCDE esperava que el
creixement econòmic dels seus països membres fos del 2,3% el
2008. Només en desembre de 2008 l’OCDE preveia un
creixement negatiu per a 2009 i per a 2010. 

Què havia succeït? Què feia trontollar el sistema econòmic
mundial? La literatura econòmica comença a ser ja important,
motivada més aviat per donar respostes immediatistes que per
oferir anàlisis més acurades que, ben segur, hauran d’esperar. 

Però, en síntesi, podríem dir que el sistema financer mundial
s’havia construït sobre una piràmide invertida de deute bancari
i d’economies domèstiques sobre una estreta gamma d’actius
subjacents: els preus de les cases americanes. Quan aquests
preus començaren a caure, el globus del deute començà a
desinflar-se, en un principi lentament, però després a una
velocitat vertiginosa. Molts dels préstecs bancaris s’havien
concedit a prestataris d’hipoteques subprime, prestataris amb
escasses perspectives de reemborsament. De sobte, els bancs
trobaren que les seves inversions disminuïen el seu valor; i
deixaren de prestar-se doblers mútuament i, alhora, de prestar
als seus clients. Estam, doncs, senyores i senyors diputats,
davant la crisi de liquiditat. 

La translació de tot plegat a l’economia material fou ràpida.
Els preus de les matèries primeres comencen a caure el juliol de
2008. I la confiança s'esbuca el mes de setembre: es produeix la
fallida de Lehman Brothers. Wall Street cau amb estrèpit i, de
retruc, totes les borses del món. Aquestes condicions s’han
agreujat en el decurs de 2009. 

Aquesta és la cronologia correcta, sense manipulacions ni
tergiversacions polítiques. Ningú no copsà la severitat de la crisi
a començaments de 2008.

Però per comprendre correctament tot el que ha passat i el
que passa, ens hem de fer preguntes cabdals: per què
administracions, financers i certs agents trobaren els alAlicients
per abusar, per navegar sense problemes en ones alcistes sovint
especulatives? Per què aquest pensament únic, que parlava
d’autoregulació, és a dir, de manca de controls, dominà tots els
argumentaris? Per què es deia que l’Estat era el problema i el
mercat la solució? Recordin alguns detalls: pressuposts
equilibrats en societats amb moltes necessitats, la inflació com
a prioritat econòmica absoluta, la defenestració del sector públic
entès com una rèmora, els tipus de canvi flotants, la
privatització, la desregulació, la idea que els cicles econòmics
estaven ja superats, i el final de la història es presentava com el
gran nirvana econòmic i social. Aquesta era una ideologia
dominant que s’ha fet malbé, si més no pel moment, i que
implicava un axioma clau: que els mercats lliures produirien
millors resultats que els mercats intervinguts. 

Tot això s’ha posat en qüestió per l’acumulació d’allò que
l’historiador de la ciència Thomas Kuhn ha qualificat com
“anomalies generades”, que no preveien les teories
econòmiques dintre del paradigma macroeconòmic neoclàssic.

La crisi econòmica actual és un fracàs d’aquest sistema
desregulat del mercat. Ho ha dit George Soros, personatge poc
sospitós: “la característica de la crisi actual és que no ha estat
provocada per cap xoc exterior... la crisi ha estat generada pel
propi sistema”.

En efecte, la crisi econòmica actual ha estat qualificada per
Robert Skidelsky, economista eminent de la Universitat de
Warwick, com un cigne negre, una au sempre blanca i
impolAluta que s’enterboleix. Una tempesta que ha sorgit en un
cel sense niguls, inesperada, imprevista, que s’ha abatut sobre
un món que pensava i actuava donant per suposat que una crisi
extrema era cosa del passat i que no es podia produir una altra
Gran Depressió. 

A partir d’aquí, senyores i senyors diputats, tampoc no ens
enganyem, la improvisació ha presidit bona part de les
polítiques econòmiques que s’han impulsat per arreu: des de la
Casa Blanca, passant per Berlín, Londres, París i Madrid. El
pànic s’apoderà de la Reserva Federal en el moment de
l’esfondrament de Lehman Brothers. Sense un pla de rescat,
Ben Bernanke, el conspicu president de la Reserva Federal,
digué, lacònic, en una compareixença en el Congrés el 18 de
setembre de 2008: “pot ser que el dilluns vinent no tinguem
economia”. Pel seu costat, el flegmàtic Mervyn King,
governador del Banc d’Anglaterra, declarava, perdent la
compostura, que “des de l’inici de la primera guerra mundial el
nostre sistema bancari no havia estat tan prop del colAlapse”.

Senyores i senyors diputats, l’economia ha conegut un
panorama que, en algunes de les seves claus fonamentals, és
insòlit. Les actituds improvisadores, val a dir-ho, foren també
presents en la crisi dels anys trenta, en les de 1973 i 1979 i,
igualment, en la de 1991-1993. En economia no tot està escrit,
no existeixen manuals infalAlibles que permetin solucionar
mecànicament les coses. Aquesta “ciència lúgubre”, inexacta,
confirma que existeixen conductes desequilibradores, dèficits
inesperats, pràctiques de corrupció que desestabilitzen els
mercats més propers i les administracions. No sempre funciona
el principi d’utilitat ni tot són punts d’equilibri elegantment
construïts en els models economètrics. Com deia el gran
Keynes, hi ha aquí animals spirits, esperits animals, entenent
aquesta darrera paraula no en la seva accepció zoològica, sinó
com un derivat de l’ànima, de la natura humana, de l’esperit,
que fan que no tot sigui previsible, calculat, exacte. 
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Però, en aquest context problemàtic, un element comú
caracteritza les polítiques econòmiques dutes a terme per
gairebé tots els governs del món, inclosos aquells que tenen
segells ideològics més liberals: la potenciació de la despesa
pública, de la inversió pública, com a primordial palanca de
recuperació. Això ho va entendre perfectament el ja esmentat
Bernanke, president de la Reserva Federal americana, quan
decidí actuar de manera diametralment oposada a com ho havia
fet el seu antecessor en els anys trenta. Bernanke obrí l’aixeta
financera, ha recomanat més estímuls fiscals i ha facilitat la
recuperació del sistema financer tot evitant aquell colAlapse que
s’intuïa i que, si s’hagués actuat com es va fer el 1930, ens
hagués conduït a una nova gran depressió, de conseqüències
incalculables. 

De fet, la presentació dels projectes pressupostaris per a
2010 és una bona mostra de que en la majoria de les cancelleries
europees, la urgència de la crisi, els sostres fixats per Maastricht
s’han laminat literalment. En aquest sentit, la Unió Europea ja
a obert 11 procediments per dèficit excessiu (superior al 3%) i
augura que els comptes de 2010 obligaran a obrir 9 expedients
més. A Estats Units, la darrera revisió de l’Oficina
Pressupostària de la Casa Blanca quant a despesa pública
colAloca el dèficit en el 13% sobre el PIB el 2009. I val a dir que
el debat sobre la necessitat de més estímuls fiscals segueix
obert, tal i com assenyalen, setmana rere setmana, els Premis
Nobel Paul Samuelson (pare de la síntesi neoclàssica) i Paul
Krugman (exponent del neokeynesianisme) en els seus articles,
tot indicant, fins i tot, com feien fa pocs dies, que aquests
estímuls són encara insuficients, tot desmitificant els dèficits
públics i l’axioma que molt sovint se’ls associa: la pujada
inevitable d’impostos en el curt termini. És l’hora, per tant,
d’una política econòmica diferent que l’expressada en èpoques
d’expansió. 

Arribats a aquest punt, pot ser escaient explicar quina
política econòmica ha desplegat el Govern de les Illes Balears
en aquest context de dificultats econòmiques que, al seu torn,
albira la que desenvoluparà el 2010. Val a dir que els marges de
la política econòmica d’un govern autonòmic són limitats,
ateses les seves competències, però es poden delinear en uns
fets concrets que s’han recollit en els pressuposts de 2008 i 2009
i que segueixen tenint la seva pròpia lectura el 2010. Cinc
elements destaquen: primer, la potenciació de la inversió
pública; segon, l’aposta per les polítiques socials; tercer, el
plantejament de la “governança” econòmica; quart, un esforç
per esperonar l’economia productiva; i cinquè, la confirmació
de línies bàsiques d’una nova pauta de creixement.

La concreció d’aquests cinc eixos es pot observar en
l’actuació enllestida per l’executiu en el decurs dels darrers
temps. El Govern posà en marxa 13 mesures econòmiques que,
en el primer semestre de 2009, amplià a 17 mesures més. Totes
elles s’han relacionat amb la gestió financera, la tributació,
l’habitatge, la reactivació de l’ocupació i les polítiques de caire
social. El seu grau de compliment ha estat molt elevat, i el seu
contrast i avaluació s’ha fet en el decurs de la Mesa de
Seguiment de l’Economia Balear, amb el concurs d’empresaris
i sindicats. I totes aquestes mesures han comportat compromisos
pressupostaris ineludibles. Alguns exemples poden servir com
a ilAlustració.

El Govern ha licitat 183 milions d’euros d’obra pública entre
gener i octubre de 2009, dada que duplica la licitació del mateix
període de 2008. Balears ha esdevingut, en aquest respecte, una
de les comunitats més actives de l’Estat. Fins el tercer trimestre
de 2009 s’han iniciat expedients d’inversió per més de 700
milions d’euros, amb un grau d’execució prevista de l’ordre del
90%. S’han ampliat les línies ICO-CAIB, en concret ICO-PIME
i ICO-Emprenedors, per valor de 30 milions d’euros. S’han
posat en funcionament línies de préstec de circulant per valor de
16 milions d’euros. S’ha ampliat l’aportació de capital a la
societat ISBA, per import de 2,4 milions d’euros. S’ha autoritzat
un conveni amb una important entitat de crèdit, per valor de 25
milions d’euros, per construir infraestructures educatives. S’han
llançat línies de finançament de confirming per aportar liquiditat
a l’administració pública i als proveïdors, per valor de 140
milions d’euros. S’estan executant 26 projectes en matèria de
rehabilitació de barris per un import de 12,5 milions d’euros.
S’estan duent a terme 128 actuacions d’ARI a Menorca, amb
assignacions pressupostàries del Govern de 317.000 euros,
complementades amb 411.000 euros de l’Estat. Es porten a
terme 24 actuacions consagrades a eliminar barreres
arquitectòniques, amb 2,4 milions d’euros: 13 a Mallorca, 7 a
Menorca i 4 a Eivissa. S’han formalitzat 400 hipoteques del
Conveni Primera Hipoteca, amb aval del Govern del 20% del
valor de taxació de l’immoble. S’han aportat ajuts per adquirir
habitatges de protecció pública de nova construcció: 357
actuacions, 3,1 milions d’euros. S’han proporcionat ajudes per
a la rehabilitació aïllada d’edificis i habitatges, amb unes
assignacions de 3,4 milions d’euros. S’han desenvolupat accions
de suport social per a reactivar l’ocupació i la requalificació
professional amb més de 15 milions d’euros. S’han arbitrat
ajudes, avaluades en 3,8 milions d’euros, en el Pla Renove
turístic. S’han executat més de 7 milions d’euros en actuacions
derivades del Pla de Ciència i Tecnologia. S’ha passat d’una
política de despesa, no de pressupost, de despesa en R+D+i del
0,28% sobre PIB el 2006 al 0,35% sobre PIB el 2008; dades de
despesa, no de pressupost. S’han executat més de 35 milions
d’euros en polítiques adreçades a les famílies més vulnerables
i al compliment de la Llei de dependència. S’han executat
polítiques públiques dirigides a l’estímul del comerç, per valor
de més de 7 milions d’euros.

Són exemples, en aquesta mateixa línia vull destacar tres
dades més, que sintetitzen l’aposta del Govern per la despesa
social pública, un dels eixos de les seves actuacions: l’increment
dels recursos a Renda Mínima ha crescut un 17% entre 2007 i
2010; els recursos assignats a la Llei de dependència s’han
incrementat un 181% des de 2007; i els destinats a consorcis
sociosanitaris un 133% també d’ençà 2007. Són tres variables
concretes que resumeixen a les clares la política econòmica que
ha fet aquest govern.

Però, endemés, val a dir que sobre els fonaments d’una
economia terciària madura, sustentada sobre el turisme de
masses, s’està treballant de forma intensa en el
desenvolupament de noves pautes productives. Des d’aquesta
mateixa tribuna, algun diputat,. de manera totalment raonable,
ha demanat què vol dir això de pensar en un nou model de
creixement, quines característiques pot tenir?, quines
condicions? Unes consideracions són oportunes en aquest
respecte, tot partint d’una premissa prèvia: un model de
creixement no s’estableix per decret, s’estableix a través del
funcionament dels mercats. Una pauta de producció
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diferenciada descansa sobre activitats econòmiques concretes,
precises, sense factors abstractes. El mercat determina el
funcionament; però no és menys cert que el sector públic pot
proporcionar el caliu necessari per tal que les activitats
productives mantinguin encès el foc del creixement. 

A Balears, el camí cap a un nou model de creixement
econòmic no queda en una mera declaració de voluntat. Estam
ja començant a veure els primers signes que ens indiquen que es
va configurant, lenta però indiscutiblement, una nova realitat
econòmica. Una realitat que conviu amb els motors tradicionals
de l’economia de les Illes, essencialment el turisme de masses,
però que incrementa aquesta nova pauta de producció el seu pes
en el conjunt de la producció total amb activitats que generen
valor afegit. Aquest valor afegit ve de la mà de la creació i
gestió del coneixement, allò que es denomina sector quaternari
de l’economia. Estam parlant de les actuacions en recerca i
innovació, així com dels serveis informàtics i tecnologies de la
informació i comunicació. I també ve de la gestió de la societat
del benestar, la qual integra el sector quinari de l’economia, i
que inclou tots els serveis sanitaris, educatius, socials, culturals
i d’oci.

Anem a allò que és concret. Aquests dos sectors -quaternari
i quinari-, en un context global de contracció de l’activitat
econòmica, experimenten un creixement a les Illes Balears tant
en la seva activitat com en la generació d’ocupació. I
incrementen, a més a més, el seu pes en el conjunt de la
producció de les Illes, fins arribar a constituir, i la dada és molt
important,  un terç del valor total del sector serveis, amb una
xifra de producció estimada de 7.600 milions d’euros.
Concretament, el pes del sector quaternari en el valor total de la
producció del sector serveis és a hores d’ara d’un 8%, i del
sector quinari, un 20%.

D’una altra banda, assistim a la capacitat d’aquests sectors
per crear ocupació en plena crisi econòmica. Front a la caiguda
en el volum d’afiliacions a la Seguretat Social a les Illes
Balears, el sector quaternari ha experimentat un creixement de
l’1,6% en les afiliacions, i les activitats quinàries, un 4,4%.

Totes les dades descrites, que insistesc són tot just una
mostra de l’activitat econòmica del sector públic i de les seves
sinergies amb el privat, palesen continuació pressupostària el
2010. I, en aquest respecte, i tenint ben present que l’atur és la
principal preocupació d’aquest govern, les polítiques
desplegades han significat el manteniment de 40.400 llocs de
treball, una dada provinent del marc Input-Output de les Illes
Balears que suma l’efecte induït i l’efecte renda de les
inversions de la comunitat i que és força significativa, en un
escenari en el què, a hores d’ara, el nombre d’aturats a Balears
és de 83.000 persones.

En efecte, el pressupost 2010 de la comunitat autònoma
s’emmarca en aquest escenari de duresa econòmica. En
diferents compareixences parlamentàries, s’ha tingut ocasió de
conèixer les línies mestres de cada conselleria en relació amb e
pressupost, exposades pels consellers i les conselleres de
manera detallada. De manera que el que tractaré tot seguit
ressaltarà els eixos programàtics fonamentals del pressupost
2010.

Segons les darreres estimacions de l’OCDE, el 2009 la zona
euro tancarà el creixement econòmic en un menys 4%, amb una
taxa d’atur del 9,4%. En aquest context, l’economia espanyola
es contraurà un 3,6%, amb una taxa d’atur d’un 18%
aproximadament. Les Illes Balears, segons previsions del
Govern, experimentaran un creixement econòmic del menys
2,9% el 2009, i la seva taxa d’atur se situarà al voltant del 16%.

Per a 2010, els auguris de les institucions són molt dispars.
Però totes coincideixen en dos factors importants: primer, l’inici
de la recuperació econòmica en els països més avançats
d’Europa; i segon, la permanència en la recessió de l’economia
espanyola. En concret, la Comissió Europea exposa que
Alemanya pot créixer un 0,3% el proper any, i Gran Bretanya
més d’un 0,5%. Pel que fa a Espanya, s’aporta la dada d’una
caiguda de l’1%, aquesta variable l’ha corregida l’OCDE
lleugerament a la baixa, un menys 0,7%. 

No vull eludir dos apunts de preocupació afegida dintre del
2010, que encara no es posen massa de manifest en dels
informes de conjuntura. Un: la previsible pujada dels tipus
d’interès, si les principals locomotores europees inicien la senda
clara de la recuperació i tornen inquietuds al Banc Central
Europeu per les possibles tensions inflacionistes. Una evolució
a l’alça de tipus, de produir-se, es faria en uns moments en què,
al meu parer, l’economia espanyola encara no es trobaria en una
situació suficientment assentada. I dos: l’evolució del preu de
l’energia, una variable amb oscilAlacions imprevisibles en el
context econòmic internacional, amb els creixements esperats
i molt potents d’economies emergents com Xina i l’Índia que
com saben són altament consumidors de combustibles fòssils.

Balears, segons els càlculs del Govern, coneixerà una
caiguda del seu PIB d’almenys 1,5% el 2010, en un escenari en
què l’atur el primer semestre pensam que s’incrementarà
lleugerament. Aquest, senyores i senyors diputats, és el context
en què ens movem, les pautes explicatives que hem pensat
importants per justificar l’elaboració dels comptes públics. 

I aquest context té unes conseqüències clares: la reducció
dels ingressos tributaris de la comunitat autònoma, una reducció
xifrada en termes absoluts al voltant dels 1.000 milions d’euros.
La xifra és rellevant i prové dels càlculs fets pel Ministeri
d’Economia i Hisenda quant a la captació d’ingressos a les Illes
pel que fa a IVA i IRPF; i de les avaluacions fetes per les
agències tributàries quant a d’altres figures impositives. 

He de dir que aquest impacte hauria estat més sever sense
l’aplicació del nou model de finançament, que implicarà uns
ingressos esperats, per a 2010, de 330 milions d’euros en la seva
aplicabilitat gradual que, com ja sabem, es va explicar en
aquesta mateixa cambra per part del president Antich el passat
juliol.  
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Front això, la política econòmica, caiguda d’ingressos
dràstica, com els he dit,  pot adoptar formes diferents, que passo
a descriure sintèticament.

Primera, es pot optar per l’ortodòxia econòmica, és a dir,
adaptar les despeses de manera estricta als ingressos, tant
ingresses, tant gastes. O, dit, d’una altra manera, pressupostar en
equilibri. Aquesta és l’ortodòxia encertada que s’aplica en altres
moments. En un escenari com el present, pensam que no és
aconsellable. I aquesta mateixa idea, com deia abans, és la que
ha presidit l’acció pressupostària de bona part de països del
món. L’opció, per tant, ha de ser -i ho deim clar i llampant-
continuar pressupostant amb desequilibri, val a dir, amb més
deute i més dèficit.

Una segona opció és igualment clara: si manquen ingressos,
cal cercar-los per la via fiscal. Dit d’una altra forma, pujar
imposts. L’opció es va descartar per tal de no penalitzar, en les
coordenades de la crisi econòmica, famílies i empreses amb
increments impositius. No només no es pugen els impostos, sinó
que es fan algunes correccions impositives que són favorables
per a determinades colAlectius. De fet, el Govern manté les
mesures aprovades pel Decret Llei a l’octubre de 2008 i
ratificades per Llei 1/2009, de mesures tributàries per reactivar
l’activitat econòmica. 

Una tercera possibilitat, ja insinuada, és incrementar el deute
públic. En moments de greu recessió com la present, suposa una
sortida plausible. Ho hem fet tot apurant els marges legals
permesos pel Consell de Política Fiscal i Financera: el 2,5%
sobre el nostre PIB regional.

En quart lloc, en paralAlel, la forta davallada d’ingressos, i
malgrat els factors correctors ja exposats, inferia la necessitat
d’efectuar ajustaments pressupostaris. Retallar partides, en
definitiva; reorientar assignacions pressupostàries; modular
temporalment projectes. 

El resultat de tot plegat: el pressupost públic assoleix la xifra
de 3.384 milions d’euros, un 4,9% menys que el 2009. El
percentatge de reducció conté interioritats diferents: la major
part de les conselleries, amb excepció de les que tenen una
entitat més social i les que s’hi avenen amb sectors econòmics
motors, han caigut un 15%. I hi ha unitats de despesa que ho
han fet més d’un 30%. L’única excepció han estat les partides
assignades als consells insulars, que s’han incrementat una
mitjana de l’1,16%, un gest evident envers els governs insulars
en el marc d’un moviment generalitzat de reducció important a
l’àmbit autonòmic. 

La retallada pressupostària afecta totes les partides de
despesa del Govern. De fet, tots els capítols excepte dos veuen
disminuir els recursos. Les dues partides que augmenten són les
despeses financeres, el capítol III, i la de transferències de
capitals, que augmenta un 5%. En el primer cas, es refereix a les
partides d’interessos, que s’incrementen un 5%; aquest
increment s’explica pel nivell d’endeutament de la comunitat
autònoma, que suposa, com és natural, un augment de la càrrega
financera. En el cas de les transferències de capital, augmenten
perquè s’incrementen les amortitzacions dels ens públics; no vol
dir això que hagin crescut els recursos envers dits ens.

Hi ha una retallada al capítol I de l’1,63%. Aquesta caiguda
val a dir que seria superior, a no ser perquè els acords de
retribucions referits a l’homologació dels complements
específics no estaven recollits al pressupost 2009, i s’han cobert
aquest any amb recursos del mateix capítol I de les conselleries.

La caiguda més important és a l’àmbit de la despesa corrent
i s’ha donat al capítol II, una caiguda de l’11%, i al capítol IV,
una caiguda del 4,96%. Aquestes partides mostren el
compromís ferm del Govern per retallar la despesa i redirigir
esforços pel compliment en matèria social.

Senyores i senyors diputats, resulta difícil fer un pressupost
més auster, a no ser que es vulgui entrar en el risc de constrenyir
les prestacions més bàsiques. Les veus que reclamen més retalls
a les conselleries, al meu parer, no es mouen amb paràmetres de
racionalitat, d’eficàcia en el funcionament de l’economia
pública. El Govern trasllada un missatge clar, ben igual que les
empreses i les famílies, redirecciona els seus recursos, prioritza
les seves actuacions i canalitza el gruix dels seus esforços en
dos sentits clars: mantenir els serveis socials bàsics i ajudar als
sectors socials més desvalguts. El Govern està fent durs deures;
demanar-li més sacrificis és incórrer en la imprudència. Però
exigir austeritat i alhora major despesa és, a hores d’ara, caure
en la contradicció flagrant. Gestionar amb doblers no és difícil,
tot i que no sempre es fa bé, fer-ho amb veritable escassetat es
tradueix en una prova, un difícil repte per als polítics. Som ara
en aquest segon escenari. 

El pressupost 2010 manté la seva orientació nítida en
política social: 70 de cada 100 euros es consagren a aquests
temes: 2.335 milions d’euros que es canalitzen envers Educació,
Sanitat, Treball, Afers Socials. L’economia productiva
contempla 172 milions d’euros, adreçats a polítiques
relacionades amb la indústria, l’energia, el comerç, el turisme,
i el sector primari. 

Retallam despesa corrent de forma dràstica, però feim un
esforç inversor destacable: 676 milions d’euros, la major part
finançat per endeutament públic. Aquesta partida suposa el
2,65% del PIB regional, superant el percentatge assolit a
l’exercici 2009. Les inversions es canalitzaran envers
infraestructures estratègiques, com ara el tren i els ports; i de
caire social i científic, com ara l’educació, sanitat, afers socials
i R+D+I. 

A aquest esforç inversor propi cal afegir dos elements més
que afecten el 2010: les inversions de l’Estat, que estan
recollides als pressuposts generals de l’Estat i que sumen 544
milions d’euros; i les despeses originades per la inversió
prevista del nou Pla Renove turístic, de l’ordre des 200 milions
d’euros. Així doncs, estam parlant d’un muntant d’uns 1.200 o
1.300 milions d’euros d’inversió pública l’any 2010,
consignades aquestes partides en els pressuposts públics, de
gran transcendència quan l’economia privada té severes
dificultats per avançar. 
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El pressupost 2010 incorpora alhora una part dels
compromisos contrets amb el Pacte per la Competitivitat,
l’Ocupació i la Cohesió Social, valorats en 540 milions d’euros.
Es traslladen a les partides pressupostàries els 17 grans acords
signats entre el Govern, els sindicats i els empresaris, en un
exercici que és inusual a l’àmbit de la política espanyola, com
un exponent clar de l’economia del consens, de la “governança”
econòmica i de la seva plasmació no només en papers formals
signats, sinó en l’instrument factible per fer possible, que és el
pressupost.

És important subratllar que en aquest entorn dificultós
entestar-se en criticar l’expansió de la despesa pública i advocar
per reduir-la significaria, segurament, crear més problemes per
a una recuperació econòmica propera. Els corolAlaris de tot
plegat els he sabem: major dèficit públic, major endeutament.
Sengles factors criticables en conjuntures de creixement
econòmic robust, quan s’ha fet inversió pública a compte de
deute en moments en què la privada era forta, amb la qual cosa
no s’ha guardat res per a quan venguessin mal donades. Però, al
nostre parer, mesures defensables -com s’està veient a tot el
món- quan del que es tracta és d’aportar transfusions a un malalt
anèmic, que és la situació de l’economia en aquests moments.

A Espanya i al conjunt de les comunitats autònomes, el
dèficit de 2010 serà major que l’assolit enguany, atès que la
pujada impositiva i la relativa austeritat a la despesa corrent no
podran compensar els efectes dels estabilitzadors automàtics i
l’augment dels interessos del deute. Per al cas de Balears, les
xifres són eloqüents: 3,28% sobre el PIB quant al dèficit; i poc
més del 10% sobre el PIB pel que fa a l’endeutament. Aquestes
dades són les dades del darrer any liquidat, 2008, pertanyent per
tant a aquesta legislatura. Sense cap mena de dubte, l’equilibri
pressupostari és un objectiu a assolir en el marc del cicle
econòmic; nosaltres creiem en els cicles, i pensam que en
conjuntures d’expansió econòmica cal pensar en estalviar i
generar superàvits; però en etapes de crisi l’aposta ha de ser
treballar amb horitzons de dèficit, amb la perspectiva clara
d’arribar a reequilibrar els comptes públics quan s’assoleixi el
creixement econòmic. 

Senyores i senyors diputats, vull recordar que la causa
central d’aquestes embranzides en els dos indicadors assenyalats
-deute i dèficit- es correspon essencialment a la feblesa de
l’economia privada. Quan aquesta, sempre dinàmica a casa
nostra, es contrau a nivells rellevants, la política econòmica ha
de fer front a les mancances que es detecten en els mercats. En
unes coordenades de caigudes d’ingressos tributaris,
identificables sobretot a partir del segon semestre de 2008 i que
s’han accelerat de forma notable en 2009, aquest Govern ha
continuat aportant liquiditat al sistema. No ha negligit, de cap
manera i en la mesura de les seves possibilitats, la urgència de
donar més fluïdesa a la circulació monetària. 

Les dades són les següents: fins al mes d’octubre de 2009,
i malgrat la situació, s’han fet pagaments per valor de 2.828
milions d’euros, front als 2.723 milions de l’any anterior en el
mateix període. I, en concret, es pot destacar l’esforç fet per
escurçar l’endeutament amb proveïdors i altres institucions
públiques: 272 milions d’euros és la xifra que s’ha posat en
circulació per saldar deutes i compromisos contrets en el passat,
des de l’11 de març fins a principis d’aquest mes de novembre.
A tot això, no es pot oblidar que és de més de 230 milions
d’euros la xifra que sintetitza el pagament de desviaments
pressupostaris d’obres públiques fetes a la passada legislatura,
més les partides corresponents a altres casos que no val la pena
esmentar, que s’han investigat i que també han afectat
l’execució tant del 2008 com del 2009. 

Dèficit i deute, com deia abans, s’han ressentit, s’han
enlairat. Però la inacció, la paràlisi en les accions de política
econòmica i en la tramitació de partides d’altres exercicis,
hagués portat a escenaris encara pitjors. Senyores i senyors
diputats, en ocasions, cal fer el que es deu, encara que es degui
el que es fa. I aquesta n’és una ocasió. Crec que els nivells
actuals del nostre endeutament són sostenibles en un horitzó de
mig termini, quan la recuperació econòmica sigui una realitat i
el nostre model de finançament, positiu per a Balears, funcioni
en la seva velocitat de creuer.

Dèficit, deute, atur. Una peça més hem de recordar: la
política fiscal. Com deia, pensam que en aquesta situació el
Govern ha de seguir mantenint la política fiscal que ja impulsà
en els pressuposts anteriors; unes mesures fiscals progressives
que tenen molt a veure amb colAlectius poc afavorits, i no amb
gorilAles blancs, empreses familiars i joves. Caldria rellegir les
mesures fiscals que s’aprovaren en aquesta cambra per evitar
acudits fàcils i inexactes, i situar les coses en el seu just terme;
aquest govern no tan sols ha mantingut amb contenció la
política fiscal, sinó que ha alentit notablement la seva pressió.

Senyores i senyors diputats, en aquesta conjuntura
problemàtica, pot resultar estrany invocar la confiança. Perquè
també -urgeix indicar-ho-, la pèrdua de confiança, motivada o
no, representa un altre element crucial per entendre el que està
succeint a l’economia. El nivell baix de la confiança ha provocat
la congelació dels mercats de crèdit. Les entitats de crèdit no
confien que aconseguiran cobrar. En les circumstàncies actuals,
els que desitgen gastar troben serioses dificultats per obtenir el
crèdit necessari, i als subministradors de béns els costa obtenir
el capital circulant que requereixen. 

L’economia balear es troba inserida en aquesta paradoxa.
Les llars han reduït un 8% el seu consum, però alhora s’han
multiplicat de forma exponencial els passius bancaris, l’estalvi,
tal i com s’observa en l’evolució d’aquests indicadors. Els que
poden gastar no ho fan: desconfien de la situació per motius
objectius i també per percepcions subjectives de la situació
general. Els que pretenen invertir, es troben molt sovint amb
colls d’ampolla en els mercats del crèdits que impedeixen
enllestir els seus projectes. Les administracions, pel seu cantó,
troben idèntics entrebancs que, en el cas del Govern, s’han
superat parcialment en les línies desplegades mitjançant la
societat ISBA, amb dades val a dir que espectaculars quant a les
possibilitats que s’han obert per a les petites i mitjanes
empreses. Pot ser insuficient en els moments actuals tot això,
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però no es pot afirmar que el Govern no s’hagi mogut en una
direcció que, atenent el que es fa pel món, sembla correcta. 

Recuperar el multiplicador de la confiança, com deia John
Maynard Keynes, esdevé vital, ho assenyala un premi Nobel
d’Economia George Akerlof, igual com succeeix amb les
malalties, que es propaguen per contagi, igual succeeix amb la
confiança i la manca de crèdit. La confiança o la seva absència
poden resultar tan contagioses com una malaltia. Sense negar
les causes objectives i tangibles, no és menys cert que les
epidèmies de confiança o de pessimisme poden sorgir també
misteriosament, perquè s’ha produït un canvi a l’índex del
contagi d’algunes modalitats de pensament. El que està passant
a l’economia actual, moltes de les coses que passen no són
noves.

Ara bé, aportar confiança als mercats i a la població no vol
dir de cap manera distorsionar els missatges, edulcorant-los, tot
veient preteses recuperacions si no hi ha signes clars de represa;
o destacar només els elements negatius, que sempre hi són, en
els esdeveniments que afecten les decisions econòmiques,
aportant missatges que freguen la més estricta apocalipsi. Estam
en crisi econòmica; no en l’apocalipsi ni en l’esfondrament del
sistema, ni de la nostra estructura econòmica. 

Permetin-me que apunti tres espurnes que, amb totes les
cauteles, poden ser positives per a Balears en aquesta direcció.
Primerament, la recuperació esperada dels principals països
emissors a Balears, com ja he dit abans. La volatilitat de
l’economia aconsella ser prudent, però les dades disponibles a
hores d’ara per a pràcticament totes les institucions
econòmiques que es dediquen a fer previsions indiquen signes
clars de recuperació a Gran Bretanya i Alemanya. Aquesta és
una bona notícia per a l’economia balear, si es confirma aquesta
recuperació.

En segon terme, la taxa de l’activitat de la nostra comunitat,
la més alta de tot l’Estat: el 68%, deu punts per damunt de la
mitjana de l’Estat, vuit i nou punts per damunt del País Basc, de
Madrid, de Catalunya, del País Valencià. Dit d’una altra
manera, en aquest escenari tan dificultós, de crisi, la nostra
estructura econòmica palesa una capacitat resistencial més
elevada que la resta d’economies regionals, sense negligir els
enormes problemes que hi ha.

I tercer, l’existència de represa modesta, com ja he dit, però
tangible en les activitats derivades dels sectors emergents de
l’economia balear, amb generació neta d’ocupació. 

D’aquesta crisi econòmica, ens en sortirem, com ho hem fet
en altres moments duríssims. Per això, fer créixer aquell
multiplicador de la confiança rau a dir la veritat, a traslladar a
l’opinió pública una situació complicada que requereix, per part
de tots -empresaris, sindicats, administracions, consumidors-
sacrificis i complicitats alhora.

Confiança, endemés, en les perspectives de represa
econòmica que, tal vegada, es podrà albirar a partir del segon
semestre de 2010. Confiança és, també, treballar colze a colze,
ho fem des del 2007, amb els agents econòmics i socials,
mitjançant el Pacte per la Competitivitat, l’Ocupació i la
Cohesió Social que té translació pressupostària en 2010;  no és
pólvora banyada, sinó renglons concrets en els documents
econòmics. Un gran acord que és observat des d’altres
comunitats autònomes i que fins i tot es pot estar recordant a
altres nivells. Confiança és aquesta economia de consens, si em
permeten el concepte, que es pilota des del Consolat de Mar, i
que és determinant en un escenari de crisi, però que marca el
gran full de l’economia balear dels propers deu anys. Nosaltres,
administracions, sindicats i empresaris, senyores i senyors
diputats, es pot dir que ja hem posat els vímets per fer el cistell
de l’economia sostenible, un tema que l’Estat ha d’encetar
encara i que la major part de les comunitats autònomes ni tan
sols no han iniciat. 

En tal sentit, malgrat la situació econòmica esperada el
2010, que arranca de la fase més àlgida de la crisi econòmica el
2009, urgeix subratllar que els límits que tenen els comptes
públics per al proper any responen a una situació transitòria, de
fort rigor pressupostari, tot aplicant una política econòmica
sustentada sobre el manteniment de les quotes inversores del
sector públic. Aquesta és una pedra milAliar. Recordin-la: al
voltant de 1.200, 1.300 milions d’euros, comptant les partides
d’inversió pròpia més la de l’Estat, més altres execucions
inversores a casa nostra. 

Aquest muntant inversor ben segur que ha de palAliar els
efectes perniciosos de la crisi. Dit d’una altra manera: aquesta
crisi seria molt més dura si no actués com ho està fent en
aquests darrers exercicis el sector públic balear, el Govern de les
Illes Balears, i en aquest context, quan l’execució pressupostària
no serà fàcil, mantenir la calma i el seny en situacions tan
complicades constitueix el primordial actiu que han de tenir les
administracions públiques i els agents econòmics i socials, tot,
senyores i senyors diputats, pel bé d’una ciutadania que veu
amb lògica preocupació el temps present i futur.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. 

Acabada la intervenció del conseller, passam a la defensa de
l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular
núm. 14297/09, i intervé el Sr. Tadeo. Té la paraula.

(Aplaudiments i remor de veus)
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EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
en nom del Grup Parlamentari Popular defensaré aquesta
esmena de totalitat d’uns pressuposts crec que ja definits de
dèficit, de deute i d’atur per a l’any 2010. Però entre altres coses
defens aquesta esmena de totalitat perquè creim que són uns
pressuposts que no puguin contribuir a la creació de llocs de
feina, a la reducció de les xifres d’atur, que és allò que realment
necessiten més de 80.000 persones i que preocupa moltes més,
perquè són uns pressuposts que no creim que ajudin a mantenir
ni a impulsar el teixit empresarial de Balears, perquè són uns
pressuposts que difícilment podran arribar a totes aquelles
persones que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats
bàsiques, perquè són uns pressuposts que amb la difícil situació
econòmica actual que tenim haurien de reduir el sector públic i
no ho fan, perquè són uns pressuposts si no irreals sí que la seva
execució diferirà molt, diferirà molt de les seves previsions
inicials; perquè són uns pressuposts que retallen conselleries tan
fonamentals com ara sanitat i educació, i perquè són uns
pressuposts de crisi, d’un govern en crisi que difícilment serà
capaç de liderar un projecte de futur que doni ilAlusió i confiança
als nostres ciutadans.

Sr. Conseller, molt bon dia. Supòs que no m’equivoc quan
dic que són uns pressuposts que a vostè no li agraden, vostè ho
ha manifestat, no agraden al Govern, no agraden als grups
parlamentaris que donen suport al Govern, no agraden a
l’oposició, no agraden als sindicats i no agraden a la patronal.
En definitiva, açò senzillament el que vol dir és que són els
pitjors pressuposts que podríem tenir en el pitjor moment, a
causa de la difícil situació econòmica. I la pregunta és molt
clara: es podien tenir unes pressuposts millors? Sr. Conseller,
són els tercers pressuposts que presenten avui aquí. Han passat
l’equador de la legislatura, queden tan sols 18 mesos per acabar
aquesta legislatura, i vostès ja tenen responsabilitats de la seva
gestió de govern d’aquest temps que duim. Per tant de la seva
responsabilitat es poden derivar ben bé uns pressuposts com són
aquests, que no són els que la nostra comunitat autònoma
necessita. 

I aquí crec que sí que és convenient fer un petit repàs per
constatar més que res realitats, realitats que van fer ara tot just
fa un any que el nostre portaveu que defensava l’esmena de
totalitat dels pressuposts per a l’any 2009 fos un ilAluminat, i el
cas és que des del Grup Parlamentari Popular sempre hem dit el
mateix, que vostès no són els responsables de la difícil situació
econòmica que hi ha, però sí que són els responsables,
conjuntament amb el Govern de l’Estat, d’actuar tard i
malament.

Mirin, senyors i senyores diputats, debat de pressuposts de
l’any 2008. El Sr. Conseller deia: “Ens trobam en un escenari
econòmic de fortalesa de l’economia de les nostres illes, definit
per uns indicadors que conviden a la tranquilAlitat institucional”;
tranquilAlitat institucional, cap ni una, cada setmana es demana
la dimissió de qualque conseller d’aquest govern.

(Remor de veus)

Els pressuposts de l’any 2009 estaven definits com els
pressuposts per tal de poder combatre la crisi des de la
“governança”, definida aquesta “governança” com la
complicitat amb els agents econòmics i socials; l’ensenyança i
l’educació al carrer que es manifesten contra aquests
pressuposts que vostè avui aquí presenta.

També quatre mesos després del debat que hi va haver, on
se’ns va qualificar d’ilAluminats, el mes de març vostè tornava
a reiterar una vegada més que els indicadors disponibles
assenyalaven que no tenien cap símptoma de recessió ni de crisi
econòmica, i quatre mesos més tard, però, curiosament açò era
abans d’unes eleccions nacionals, quatre mesos més tard,
curiosament després de les eleccions nacionals, el 29 de juliol
del 2008 compareix en aquesta cambra el Sr. President
d’aquesta comunitat autònoma per tal de parlar de la difícil
situació econòmica que patim, i va dir: “Des de l’estiu del 2007
-abans dels ilAluminats del Partit Popular- es comença a intuir
aquesta situació dificultosa”. Per tant ja tenim un altre ilAluminat
de més antiguitat i de rang superior. Sr. President és simple
oratòria, disculpi.

Sr. Conseller, dues coses que vostè té molt bé a fer sempre,
que és tirar en terra el discurs de l’oposició dient que som poc
seriosos i dient coses com aquestes, que som uns ilAluminats.
Crec sincerament que ja no tan sols han perdut la credibilitat
davant la nostra formació política sinó també davant molts de
ciutadans, com avui que són al carrer, per la seva execució de
pressuposts anteriors i per la seva manca de lideratge d’un
projecte de futur que creï confiança i ilAlusió. Per tant la
pregunta és: era possible haver confeccionat amb una bona
gestió uns pressuposts millors?

Avui tenim un projecte de pressuposts que no respon a les
necessitats reals dels ciutadans a causa de la seva mala gestió i
per la falta de tranquilAlitat que provoca aquest govern en crisi
que està amb permís de l’enterrador.

Sr. Conseller, vostè manifesta aquí que tenim dos punts
forts; ho fa ver a comissió i ho ha fet avui aquí una altra vegada:
per una banda, la recuperació de dues economies importants del
nostre entorn com són l’economia britànica i l’economia
alemanya, per tal de ser els principals mercats emissors de
turistes; i, per una altra banda, el que també ha esmentat altres
vegades és el creixement, millor dit, l’elevada taxa d’activitat
econòmica que tenim. Aquí li vull dir dues qüestions: primer, en
el cas de les economies alemanyes i britàniques, ja ho ha dit
vostè també, es contradiu perquè açò pot fins i tot suposar un
increment d’interessos, però així i tot ja hi ha qui diu que aquest
increment d’aquestes economies no tindrà un reflex en la nostra
comunitat autònoma per a l’any 2010; i respecte al creixement
econòmic senzillament li he de dir que de l’any 2002 al 2007
vam créixer 2,3 punts, passàrem d’un 0,4 a un 2,7; el 2008 vam
créixer un 1,4; la previsió del 2009 és davallar un 1,4, 2,8 punts,
que és el que haurem perdut quant a creixement en un període
de 12 mesos, per créixer 2,3 vam tardar cinc anys. Per tant
estarem molts d’anys amb la seva gestió i amb pressuposts com
aquests per tornar a arribar a cotes de creixement econòmic
superiors a un 2% que, a la vegada, són les que creen llocs de
feina.
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Ho ha manifestat vostè aquí distintes vegades, que són uns
pressuposts de tall keynesià, però aquest govern no es pot
limitar senzillament a açò, ha d’anar més enllà, ha d’estimular
el mercat, les activitats econòmiques que porten més valor
afegit al sistema productiu, i això és una cosa que no estan fent,
ni ho percep la societat ni ho perceben els agents econòmics i
socials.

Senyores i senyors diputats, anem directament als
pressuposts. Com vostè molt bé ha dit nosaltres hem sofert...,
perdó, han passat per la Comissió d’Hisenda tots i cada un dels
conselleres per tal d’explicar les seves conselleries. No puc
entrar aquí a dins cada una d’elles però sí ja avanç que
presentarem esmenes parcials a cada una de les distintes
conselleries per tal de millorar els pressuposts, però sí vull dir,
i no diré res de nou si ho dic, que governar és elegir prioritats,
i la prioritat en aquest moment no està per a aquest govern en
l’educació i la sanitat, que davallen, i haguessin pogut fer uns
pressuposts en què aquestes seccions, tan fonamentals per a la
nostra societat, no davallessin. 

Els pressuposts del 2008 eren els pressuposts de la
tranquilAlitat institucional; cap ni una. Els pressuposts del 2009
eren els pressuposts de la “governança” definida com a
complicitat; ja veim que sanitat i l’ensenyança són al carrer en
contra d’aquests pressuposts. Com definiran els pressuposts de
l’any 2010? Com he dit abans?, com els pressuposts del dèficit,
del deute i de l’atur? És molt mal de fer posar-los un adjectiu
amb unes xifres d’atur tan elevades, amb més de 80.000
persones que estan a l’atur, amb uns pressuposts que endeuten
una vegada més la comunitat autònoma en 693 milions d’euros,
amb uns pressuposts que ja impliquen que, amb els tres que han
fet, s’incrementa el deute en més de 700 milions de tot el que es
va endeutar el govern anterior la passada legislatura, amb un
capítol 6 d’inversions que davalla un 25,57% i que
conjuntament amb el capítol 7 de transferències de capital perd
pes en el total dels pressuposts, amb un nou sistema de
finançació que no cobreix ni les més mínimes expectatives que
havia creat quant a millora de serveis fonamentals, com ara
educació, sanitat o serveis socials. Com pot batejar aquests
pressuposts, Sr. Conseller?, com els de les infraestructures
silencioses del 2008?, com els que havien de combatre la crisi
del 2009?

A més també són uns pressuposts que veim que destinen
menys recursos a amortització de préstecs, per una quantia de
10 milions d’euros, i aquí és on demanam si han hagut de
refinançar deute per tal de poder quadrar els pressuposts. Són
uns pressuposts en què, a més, els ingressos no poden absorbir
la despesa corrent i les amortitzacions de préstecs; és a dir, per
segon any consecutiu tenim l’estalvi net negatiu. Açò ho vam
debatre l’any passat, l’any passat ens ho va negar, però jo li diré
més encara: el pressupost consolidat per a l’any 2010, malgrat
la incorporació del nou sistema de finançament, agreuja aquesta
situació, l’estalvi brut és negatiu en 14 milions d’euros i
l’estalvi net, ingressos corrents menys despesa corrent menys
l’amortització del deute arriba a menys 168 milions d’euros. I
açò em cregui que els ocasionarà grans i importants tensions de
Tresoreria.

Senyores i senyors diputats, ja m’agradaria equivocar-me,
fins i tot ser un ilAluminat, però amb un escenari on
contínuament es destrueixen llocs de feina, on les famílies cada
cop estan més endeutades, on la desconfiança d’empresaris i
famílies és total, de cada vegada més forta, amb uns pressuposts
que avui vostès presenten aquí i amb pujada d’imposts que ens
fa el Govern de l’Estat, ho tenim difícil, difícil, difícil de sortir
d’aquesta situació adversa econòmica.

Aquest govern era i és obligat a crear la confiança
necessària, com vostè ha dit, en els ciutadans i en les empreses,
per tal que el sector privat torni reactivar i torni crear llocs de
feina i açò és una cosa que no fan, ni amb la pujada d’imposts
com a Madrid ni amb uns pressuposts com aquests que no
afavoreixen les empreses privades. A part de la preocupació
incipient de l’acceleració del sector serveis, que hi ha del sector
de la construcció, del sector del comerç, del sector de la
indústria i de cada un dels sectors que tenen una davallada
prevista, una davallada de cara al 2010.

Dues preguntes que consideram fonamentals: donen aquests
pressuposts prou confiança als empresaris per tal de tornar crear
llocs de feina, per tal de tornar arribar a cotes de creixement
positives? Donen prou confiança a les famílies i als ciutadans
per tal de poder afrontar el futur immediat amb més coratge? No
basta dir, senzillament, que són uns pressuposts de tall keynesià
i que ens despreocupem, com vostè diu, de l’endeutament,
nosaltres no criminalitzarem l’endeutament, ja li vam dir, però
sí crec que és el moment de fer una reflexió: els primers
pressuposts que vostès van presentar en aquesta cambra, l’any
2008, van fer un endeutament de 470 milions d’euros, per al
2009, 740 milions d’euros, i per al 2010 ens duen uns
pressuposts de 600, que contemplen un increment de deute de
693 milions d’euros. I a nosaltres açò ens preocupa perquè és
una cosa que a la llarga hauran d’acabar tornant tots els
ciutadans de la nostra comunitat autònoma.

I a més, aprofit per demanar-li: quina és la ràtio PIB-deute
2009 i quina diferència hi havia amb la ràtio PIB-deute PIB
2007? I no seré jo qui parli dels postulats de Keynes o d’altres
economistes, ni de la crisi del 29, però el que és cert, i vostè ho
sap tan bé com jo, que les coses dutes a l’extrem moltes vegades
se solen tornar perverses. I aquí, jo ja li dic que de continuar així
amb la política econòmica que du a terme aquest govern i
pressuposts com aquests ens acabaran pujant els imposts. I a
més, serà la constatació de la seva mala gestió econòmica.

Crec que és el moment d’utilitzar els mecanismes públics
que tenguin a l’abast per tal de crear la confiança i credibilitat
necessària en el sector privat i no ho fan. Han de fer la despesa
pública necessària cap a l’estimulació del mercat i no ho fan.
Han de retallar la despesa pública d’allà on menys perjudica els
ciutadans i creim que no ho fan.

I el que vostè ha esmentat quant a les empreses públiques,
també dir-li que si un es mira la despesa total de les empreses
públiques, vostè diu que és per a amortització de deute, però el
cert és que s’incrementa la despesa corrent de les empreses
públiques en 10 milions d’euros, i el capítol 6 i el capítol 7
disminueixen en 10 milions d’euros. I com vostè deia, és cert,
del 2008 al 2009 s’incrementen les transferències internes, quan
un mira el pressupost consolidat del 2008 al 2010 cap a les
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empreses públiques en un 2,78%; és a dir, esforços a reduir les
despeses públiques senzillament de moment cap ni un.

És més, apareix una empresa pública nova, que és Tramvia,
SA, que, curiosament, li entren ingressos per capítol 7 de capital
i surten per capítol 1 de despesa corrent, de despesa de personal,
i no és una quantitat menor, són 380.000 euros en una cosa que
hauríem de veure fins i tot si és legal.

Menció especial també crec convenient poder fer a
l’Agència Tributària, tots recordarem que per als pressupost de
l’any 2010 l’Agència Tributària va substituir la Direcció
General de Tributs, el capítol 1 del 2008 de la Direcció General
de Tributs era de 370.000 euros i el capítol 1 de l’Agència
Tributària per al 2010 és de 5.750.000 euros, un increment de
2,5 milions d’euros, escoltin bé, un 76% d’increment de capítol
1, de personal, de despesa corrent, quan els ingressos
pressupostats davallen envoltant el 40%. Amb canvis com
aquests que vostès fan els ciutadans de les nostres illes hi perden
les orelles.

I ja que hi som li faré una comparança de dos capítols més:
capítol 1 de personal dels darrers pressuposts del Partit Popular
l’any 2007, 560 milions d’euros; capítol 1 de personal dels
pressuposts que avui presenten vostès aquí, 644 milions d’euros,
un increment de 84 milions d’euros, 14.000 milions de les
antigues pessetes.

I un altre capítol que crec que és important esmentar, que ja
n’he fet abans, però és important fer una comparació: capítol 9
de passius financers, deute que contemplen els darrers
pressuposts del Partit Popular, que eren els dimonis quant a
endeutament, eren criminalitzats per l’endeutament, doncs
senzillament contemplaven 95 milions d’euros; i començam
amb els seus, el 2008, 470 milions d’euros, el 2009, 742 milions
d’euros i el 2010, 693 milions d’euros. Sincerament, crec que
els arguments d’aquest govern i d’aquests pressuposts ja són per
terra. Un govern en crisi difícilment pot fer front a l’actual
situació econòmica i açò és una cosa que acabaran pagant els
ciutadans en un futur bastant pròxim.

(Remor de veus)

Sr. Conseller, també ha fet referència que aquesta davallada
d’ingressos de 8.000 milions d’euros es compensarà amb la
despesa pública, amb reducció de la despesa pública, es
compensarà amb un major endeutament i amb es compensa amb
el nou model de finançació autonòmica. La retallada de despesa
pública la consideram insuficient i que no es fa allà on toca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Tadeo, vagi acabant, per favor.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Vaig acabant, Sra. Presidenta. L’endeutament veim que és
desmesurat, probablement no li discutiré que en aquests
moments sigui necessari, però al llarg dels anys es preveu,
veiem que és desmesurat.

I quant al nou model de finançació, ja li dic que ni tan sols
cobreix les mínimes expectatives que havia generat per a serveis
fonamentals com ara educació o sanitat; però és que li diré més,
i ho diuen experts, no ho dic jo, difícilment aquest nou model de
finançació ens situarà a la mitjana, perquè tota aquella
comunitat autònoma que no arribi a la mitjana tindrà dret a
estirar fons del fons de competitivitat i els doblers d’aquest fons
de competitivitat es repartiran en funció del vector poblacional;
és a dir que qualsevol comunitat autònoma amb més pes
poblacional que nosaltres, que tengui accés a aquest fons de
competitivitat, podrà estirar més recursos que nosaltres i
nosaltres no arribar a la mitjana.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Acab, Sra. Presidenta. Sincerament, crec que és possible fer
uns pressuposts millors per combatre l’atur, per crear llocs de
feina, per enfortir les nostres empreses davant la difícil situació
econòmica i fer-ho sense que els ciutadans de Balears perdin
serveis i prestacions essencials, com ara sanitat o educació.
Amb l’actual situació econòmica s’ha de fer políticament
possible el que és econòmicament necessari i aquest govern,
amb aquests pressuposts, no ho farà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. No hi ha intervenció del Govern,
per tant, passarem ...

Sí? Vol contestar? Doncs, té la paraula. Sr. Manera, té la
paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, agrair la intervenció del Sr. Tadeo i les seves
aportacions, amb les quals, com pot suposar, no estic d’acord
amb totes elles, tenc punts a rebatre al Sr. Tadeo.

La primera reflexió que jo els faria és la següent: amb un
escenari de caiguda d’ingressos de 1.000 milions d’euros, com
es fa un pressupost millor? Jo els faig la pregunta, com es fa un
pressupost millor amb un escenari de caiguda d’ingressos de
1.000 milions d’euros? És una pregunta clau en política
econòmica, perquè jo li he sentit dir a vostè el malament que ho
fem, però no li he sentit dir en cap moment cap proposta al
respecte: quina part del sector públic vostè reduiria? Vostè em
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diu: redueix el sector públic. Quina part d’ell? Les seves
empreses que vostès varen crear fa una sèrie d’anys? Què
podríem retallar?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja els donaré la paraula en el seu moment.

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

Sí, pregaria que em deixassin parlar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ara convindria que deixessin parlar el Sr. Manera.

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

El 2008, vostè, pas a un altre tema, per tant jo l’inst que
pensi en això, com es pot fer això, com es pot quadrar.

El tema del 2008, vostès s’entesten a criticar el que es va dir
en aquesta tribuna el 2008; jo he intentat explicar-los que a tot
el món, a tot el món, estaven així, però no, vostès hi tornen,
vostè va dir que el 2008 la tranquilAlitat no sé què..., escolti, el
2008 vàrem tancar amb un 1,4% de creixement, de les
comunitats que va créixer més econòmicament, la comunitat de
Balears, el 2008, per tant, tampoc ... És ver que no hi va haver
les previsions que vàrem fer, però és innegable que es va
produir creixement econòmic. Per tant, el que dèiem nosaltres
quan presentàrem el pressupost del 2008 no era tan esbiaixat en
aquells moments, parlam del novembre del 2007, Sr. Tadeo. I
a novembre del 2007 l’OCDE preveia un creixement del 3%, és
a dir que hem de situar les coses en el context en què es troben.

Punts forts. Vostè em diu, dels punts forts, se n’ha oblidat un
de crucial, l’aposta per la inversió pública. És curiós, vostès en
parlen poc d’això, l’aposta inequívoca per la inversió pública
que ha fet aquest govern des del 2008. I li diré més, i ho vaig dir
en el pressupost del 2008, sense negligir l’endeutament;
nosaltres en cap moment, i pot repassar el Diari de Sessions, els
vàrem criticar per endeutar-se, vàrem criticar altres coses, però
no l’endeutament, no, l’endeutament no trobaran res d’això ...

(Remor de veus)

No vàrem criticar la pauta d’endeutar-se, vàrem criticar la
manera com ho varen fer, que és una cosa molt diferent i que
val més deixar-ho com està, però això és el que vàrem criticar.
I nosaltres no ens amagat que l’endeutament públic és un
instrument que tenim, però clar, endeutar-se entre el 2003 i
2007, amb una taxa de creixement del 2 i escaig és una cosa,
endeutar-se amb unes taxes de creixement que van a la baixa i
que presenten un escenari de crisi econòmica és una altra, això
no ho dic jo, això ho diuen premis Nobel d’economia, que
treballen avui en dia i assessoren governs i que els diuen: els
estímuls fiscals que vostès donen encara són insuficients, n’han
de fer més, això és el que ens diuen gent liberal en economia, no

parl de gent d’esquerres, gent liberal en política econòmica
plantegen aquest tipus de temes.

La inversió pública evidentment s’ha de fer per la via del
deute, no tenim un altre sistema, no tenim un altre sistema legal,
ens podem endeutar precisament per fer inversió i aquest govern
ha estimulat de forma notable la inversió. I la pregunta, que
vostè tampoc no es fa, no és el malament que van les coses, que
jo li puc reconèixer que econòmicament les coses no van bé, la
pregunta és què passaria si no hi hagués inversió pública? Anem
a fer un contra factual: què passaria si no tenguéssim aquesta
injecció d’inversió pública a la comunitat autònoma, si no hi
hagués, com hi ha ara, 700 milions d’euros en execució? Si no
n’hi hagués hagut 183 en el sector de la construcció?

Sr. Tadeo, vostè em parla dels altres sectors econòmics i
m’esmenta el sector de la construcció; s’aguanta per aquest
govern el sector de la construcció, 183 milions d’euros
d’execució. Ho diuen els propis constructors; ha duplicat el
Govern la licitació pública en un any, l’ha duplicada, i és,
conjuntament amb Múrcia, la comunitat autònoma amb major
dinamisme de licitació pública, aquest govern que no fa res;
resulta que els seus indicadors de caràcter macroeconòmic són
positius.

Home, de cara al que vostè em comenta d’altres sectors
econòmics, com per exemple, el comerç, escolti, jo he explicat
abans els esforços que s’han fet, amb programes ISBA, amb
dades molt potents a nivell d’execució i amb línies de crèdit per
a capital circulant. I l’any 2010 tornarem a signar un acord amb
ISBA per un valor similar al que hem signat enguany, uns 30
milions d’euros, precisament per a aquest tipus d’actuacions.
Treballam en un escenari de restricció de crèdit, d’enormes
dificultats econòmiques, però no pot dir de cap manera que el
sector productiu no està diguem-ne tocat, en el sentit positiu, per
la política econòmica del govern.

Això de l’Agència Tributària. Miri, Sr. Tadeo, això de
l’Agència Tributària, que vostè mescli el pressupost de
l’Agència Tributària amb la capacitat de recaptació és que no ho
entenc, perquè la capacitat de recaptació no té res a veure amb
el pressupost de l’Agència Tributària, res, és un tema de realitat
econòmica, de crisi econòmica. Si jo soc el primer que els ho he
dit, que cauen els ingressos, 1.000 milions d’euros, és que no
ens n’hem amagat, i diem que farem més dèficit i més deute, és
que no ens amagam de la política econòmica que fem, no la
camuflam amb ingressos ficticis, diem les coses com les fem,
com les volem fer. I evidentment, si hi ha una retallada en la
captació d’ingressos de l’Agència Tributària és perquè
l’activitat econòmica, malauradament, s’ha ressentit i molt en
aquesta comunitat autònoma; són uns indicadors que a nivell
estatal són molt penalitzadors per a Balears, així de clar ho hem
de dir, perquè les dades són llampants al respecte.
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L’endeutament del 2008. Sr. Tadeo, no em faci treure
segons quins temes; qui ha pagat el metro, una altra vegada?
Qui ha pagat desviacions pressupostàries? Les tenim
quantificades, Sr. Tadeo, tot això ha anat via deute, hem hagut
de fer front a 200 i escaig milions d’euros de temes que no són
factures en els calaixos, factures en els calaixos ja ni les
comptam, perquè és normal que entre administracions passi
això, va passar a l’anterior govern, etc., i passarà en el proper.
No parlam d’això, parlam de desviacions del cent per cent, del
dos-cents per cent, del tres-cents per cent, Sr. Tadeo, hem hagut
de fer front a aquesta situació, això no és una broma, això és una
partida descomunal. Béns de 200 milions d’euros, està
quantificada amb tot luxe de detalls.

Jo no li contestaria res més, no sé si m’he deixat alguna cosa
sense respondre-li. Simplement, reiterar-li que l’esforç que fa el
Govern al respecte és un esforç molt clar en la inversió pública,
en el manteniment de l’endeutament i, això sí, l’endeutament,
que vostè m’ho ha invocat quasi al final, home, l’endeutament
públic que nosaltres hem creat és fort, i jo li don la raó;
nosaltres hem creat un endeutament públic fort des del 2008,
però Déu n’hi do el que vostès crearan, en etapa d’expansió,
Déu n’hi do, multiplicaren per dos i mig l’endeutament públic
en etapa d’expansió, quan no convé generar deute públic;
passaren de 868 milions a 1.800 milions, dades del Banc
d’Espanya, dades del Banc d’Espanya, en època d’expansió, que
vostè ha vengut aquí i l’ha invocada com a un gran mèrit del seu
govern. No li neg, però parlam d’escenaris macroeconòmics
molt diferents, en època d’expansió s’ha d’actuar d’una forma,
i en època de contracció d’una altra; en època d’expansió vostès
multiplicaren per dos i mig el deute públic i incrementaren un
60% el sector públic, en època d’expansió, això ho varen fer
vostès. I nosaltres ara tenim, i amb això acabo, de reconduir
aquest sector públic multidimensionat i en el pressupost, vostè
ho pot veure en el seu articulat, trobarà articles específics on es
parla de reestructuració del sector públic i es parla fins i tot de
fusions d’empreses.

Un tema que no és fàcil, això no es pot fer també amb una
seguda, és complicat, perquè hi ha treballadors, hi ha
sensibilitats, hi ha realitats econòmiques complicades, però
aquesta és la situació. Nosaltres hem de treballar amb aquesta
situació i vostès varen multiplicar a una època d’expansió,
d’una forma desmesurada, la política pública, en un escenari en
el qual valdria més la pena haver pensat en el que podria passar.

Res més, gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Sr. Tadeo, té la paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, senzillament creim que són uns pressuposts de qui
dia passa any empeny; el nivell d’inversió pública que duen
aquests pressuposts fins i tot davalla en el pes del pressupost.
Però al marge d’això és una cosa que s’ha fet sempre i el que li
dic i el que el nostre grup parlamentari li diu és que no és
suficient dir que es fa una política de tall keynesià, s’ha de fer
molt més, s’ha d’incentivar molt més el sector productiu privat
per tal de tornar generar llocs de feina i tornar a quotes de
creixement positives.

Allò de l’Agència Tributària, no l'hi ajuntaré, si ho vol, amb
la recaptació o amb els ingressos, però el cert és que varen fer
un canvi que ens ha costat 2,5 milions d’euros de despesa en
personal, un increment de personal d’un 76%. Vostès s’han
endeutat prop de 2.000 milions d’euros tan sols en tres anys, és
desmesurat, probablement sigui necessari, però és desmesurat
i és perquè no van cap al sector privat, a incentivar el sector
privat.

M’agradaria poder entrar en altres coses més concretes que
també ha dit, però no tenc temps. Crec que sí, la resposta a la
meva primera intervenció de si eren possibles uns pressuposts
millors, crec que sí i tot creant el marge de maniobra suficient
perquè poguessin ser i es poguessin fer unes altres polítiques
encaminades a reactivar el sector privat. 

Nosaltres haguéssim fet uns pressuposts que durien implícita
una reforma fiscal, uns pressuposts que durien incentius a les
famílies, a les empreses, als emprenedors. Haguéssim fet uns
pressuposts que durien ajuts fiscals més elevats per a la compra,
l’adquisició de l’habitatge. Faríem uns pressuposts que
duguessin una reforma urgent de les polítiques actives de
treball, els pressuposts que presenta avui aquí probablement
seran insuficients per arribar a totes aquelles persones que tenen
les necessitats perquè a més estan per davall del que és
l’execució real.

Els nostres pressuposts reduirien d’una manera clara la
burocràcia i facilitarien l’execució d’empreses i també
facilitarien qualsevol tràmit a les empreses ja existents. Els
pressuposts no poden estar a servei de l’estructura de poder,
sinó que han d’estar al servei de la societat per tal de poder fer
front d’una manera més clara a incentivar el sistema productiu.

Els nostres pressuposts durien implícits vertaders plans
d’austeritat, abans de passar a endeutar-se o una vegada fet
l'endeutament hauria de tenir molt clar que hem de reduir d’una
manera molt clara la despesa pública. Els nostres pressuposts
reduirien les càrregues burocràtiques i administratives a
ciutadans i empresaris per incentivar el sector privat. Els nostres
pressuposts contemplarien d’una manera molt clara la reducció
del sector públic, reducció d’empreses públiques, reducció de
consorcis, reducció de fundacions, reducció d’alts càrrecs que
vostès han incrementat durant aquesta legislatura, i a més,
empreses públiques com tenim la Tramvia, SA o fins i tot una
empresa pública que també, segons la disposició final sisena,
poden constituir que, ni més ni menys, per a la gestió
intermediària de promoció, edificis i urbanitzacions per al
desenvolupament en general del tràfic o negoci immobiliari.
Això és el que ha de fer ara el Govern, negoci immobiliari.
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Per tant, els nostres pressuposts tampoc no reduirien
despeses a conselleries vitals com són Sanitat i Educació;
tampoc els nostres pressuposts, en la difícil situació econòmica,
haguessin reduït el nombre de conselleries que és una cosa que
varen proposar al seu moment o que almenys va sortir als
mitjans de comunicació i no han fet. Els nostres pressuposts
racionalitzarien el que és el sector públic, menys estructura,
menys burocràcia. Els nostres pressuposts durien ajuts directes
a les empreses per tal de crear llocs de feina. Els nostres
pressuposts durien ja els efectes d’una nova llei de règim
especial per a Balears que vostès han enredat fins ara,
probablement els efectes d’aquesta llei -per la qual ara es
constituirà una ponència-, difícilment els veurem durant aquesta
legislatura. 

El nostre pressupost duria un pla especial de dinamització
del sector turístic i davant la difícil situació econòmica de tots
i cada un dels sectors, també plans consensuats amb els distints
sectors per tal de tenir la nostra economia el més diversificada
possible. Els nostres pressuposts crearien el marge de maniobra
amb una austeritat total i absoluta -com he mencionat abans-
amb una reestructuració del sector públic per tal de poder fer
totes aquestes coses, per combatre l’atur i donar quotes de
creixement positives.

També aquí vull fer una menció especial a les seves
negociacions amb Madrid. Les inversions estatals continuen
incomplint l’Estatut d’Autonomia, no arribam a la mitjana, pot
ser que afegint els convenis encara s’incrementin, però els
convenis que no són d’obligat compliment fins que no estan
firmats i que no estan pressupostats, no arribam a la mitjana
estatal, la mitjana de les altres comunitats autònomes. I quant al
nou model de finançament que havia de ser, que era la taula de
salvació, ja li dic que ni tan sols cobreix les expectatives
mínimes que s’havien creat per dur a terme coses tan importants
en temes de sanitat o d’educació o d’assumptes socials.

Senyores diputades i senyors diputats, Sr. Conseller, retirin
aquests pressuposts i en facin uns que aportin el que realment
necessiten els ciutadans, que és confiança, futur i progrés.
Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Sr. Manera, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Tadeo, gràcies per la seva
intervenció. Li vull comentar algunes coses que ha dit en relació
amb la seva exposició. 

Li he confessar que com a exercici teòric em sembla molt bo
el que ha fet. És molt bo presentar el que farien, que
curiosament no ho varen fer quan governaven. El que m’ha
presentat és un llistat interminable de coses excepcionals de
caràcter teòric, llevar el sector públic, redireccionar-lo, fer més
inversió, reformes fiscals, reformes del mercat de treball, això
de veritat que és perfecte per a un manual, però a la pràctica jo
no ho he vist...en el que vostès han fet..., més aviat he vist el
contrari. 

Més aviat he vist el contrari, al sector públic he vist que
l’han dinamitzat brutalment a l’època d’expansió, més que mai;
l’endeutament, el multiplicaren per dos i mig en quatre anys,
també d’una manera notable; la política d’austeritat, Sr. Tadeo,
ha brillat per l’absència, les coses, cadascú és esclau dels seus
actes i de les seves paraules. Vostès poden venir aquí a explicar-
nos com es fan les coses, però recordam com les feien i en
aquest aspecte resulta difícil.

Estimular el sector privat -passem a coses més serioses-,
estimular el sector privat. Com ho farien?, davallant imposts?
És una possibilitat, perquè no ho ha dit així de clar, ha parlat
d’una reforma fiscal, però no sabem ben bé què vol dir reforma
fiscal. Quins impostos es podrien davallar?, quina fiscalitat es
podria retocar en un escenari de caiguda d’ingressos? És a dir,
vostè té menys ingressos i encara se’n lleva més? Això és el que
he d’interpretar? Perquè ho corregirà en plans d’austeritat,
eliminació de burocràcia, etc., és a dir, quadratura del cercle, al
meu parer, eh?, la quadratura del cercle, menys ingressos,
menys capacitat de recaptar-los i reestructurar, aquesta és la
gran paraula màgica, reestructurar. En definitiva, reduir-ho tot
perquè ha dit “reduiríem no sé què, reduiríem no sé...”, vull dir
que ha fet un enfilall potent de coses, eh?, tot amb reduccions,
tot és reduir, però no ens indica els recursos d’on sortiran, del
deute?, perquè si no surten dels imposts, alguna cosa hauran de
fer o s’hauria de fer en política econòmica. S’ha de ser més
seriós quan s’exposen aquestes receptes, s’ha d’intentar
plantejar les coses que es puguin complir, no fer un brindis al
sol i farem, farem, farem... sense concretar res.

Dues coses, Sr. Tadeo. El tema de l’Estat, les inversions de
l’Estat i el model de finançament. Miri, les inversions de l’Estat,
també li he de confessar que un està una mica tip de veure els
números que vostès plantegen d’inversió de l’Estat. La inversió
de l’Estat és tota la inversió de l’Estat a les Illes Balears i des de
l’any 2007 aquesta inversió ha crescut notablement. Tenc les
dades aquí de creixement de les inversions públiques a Balears.
Miri, l’any 2006 la inversió de l’Estat a Balears és el 0,87%, de
tota la inversió de l’Estat. El 2007 va pujar el 0,96; el 2008,
l’1,23; el 2009, l’1,67, i el 2010, el 2,30, eh?...

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

No, no, aquestes són les dades. Aquestes són les dades
d’inversió de l’Estat a Balears, percentatges sobre el conjunt de
les inversions públiques de l’Estat a les comunitats autònomes,
territorialitzades. Per tant, hi ha hagut un increment notable de
les partides d’inversió. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 80 / 24 de novembre del 2009 3579

 

Quant al model de finançament, ho hem explicat en
reiterades ocasions, vull recordar que l’any que ve la partida de
l’aplicació gradual, que es va dir, que totes les comunitats ho
saben, que és a la llei, és de 330 milions d’euros; i això
representa pràcticament 100 i escaig milions d’euros més que el
model actual que vostès l’altre dia deien que era extraordinari.
L’altre dia va venir un alt dirigent seu, una persona que ha estat
ministre i va dir que el model de finançament anterior era el
millor i que Balears guanyaria molt amb l’aplicació d’aquell
model. M’agradaria que m’explicassin com es fa això, perquè
és molt difícil. Fins ara l’aplicació del seu model ens ha
colAlocat a la cua. 

Aquesta és la realitat. Que es insuficient el que hem
aconseguit? Ho podem discutir, però que millora notablement
les perspectives de finançament autonòmic, és així. És clar, ha
de passar una condició fonamental i és que l’economia ha de
créixer, això és fonamental, però això amb el concert econòmic
passa igual, si l’economia no creix malament rai. L’economia
ha de créixer perquè si creix l’economia la capacitat de
controlar o més ben dit d’accedir a la cistella d’impostos
augmenta. És que això és bola vista. Per tant, els ingressos han
d’augmentar, però la condició sine qua non és que l’economia
creixi. És clar, si l’economia està en crisi, si..., etc., posi vostè
els condicionants més dramàtics que vulgui, el model no
funcionarà, idò segurament no, però ni el model basc tampoc,
que és el gran model per a molta de gent.

Per tant, anem en compte perquè en aquests moments només
en l’aplicació del 85% del model, arribaran a Balears 100 i
escaig milions d’euros més de recursos que en tot el model que
vostès varen aplaudir tant i que l’altre dia un exministre va
tornar ratificar com a la perfecció del model de finançament.
Per tant, els convidaria que revisassin això per evitar caure en
aquestes errades. 

Gràcies.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Hi ha cap grup que vulgui
intervenir a favor? No?

Pels grups que vulguin intervenir en contra... el Grup
Parlamentari Mixt? La Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Manera, des d’Eivissa pel Canvi afrontam el debat
de pressuposts de 2010 conscients de les dificultats en què ens
situa la greu crisi econòmica, dificultats que ens posen davant
una complexa paradoxa que d’alguna manera ja s’ha reflectit
aquí. 

La crisi exigeix que el sector públic actuï com a incentivador
del desenvolupament econòmic i garant de les necessitats dels
sectors socials més vulnerables, però de la crisi, se’n deriva una
disminució espectacular dels ingressos amb els quals ha de
comptar el Govern perquè això sigui possible i alhora el Govern
ha de complir amb l’obligació de mantenir uns serveis públics

bàsics i de qualitat que responguin a les necessitats consolidades
com a drets dels ciutadans i de les ciutadanes de les Illes
Balears: sanitat, educació i serveis socials.

Estam, per tant, davant uns pressuposts m’atreviria a dir
d’emergència i excepcionalitat perquè excepcional és que es
produeixi una disminució d’un 4,9% d’un pressupost respecte
de l’any anterior. 

No podem deixar d’esmentar així mateix que l’anhelat nou
finançament només actuarà com a palAliatiu d’aquesta urgència
pressupostària. Des d’aquest plantejament nosaltres hem
estudiat els comptes del 2010 i pensam que no està justificada
aquesta esmena a la totalitat presentada pel Partit Popular.
Partim de la idea que un pressupost és el document econòmic en
què es plasmen les prioritats polítiques, hem de dir que
coincidim amb els criteris generals que els inspiren. 

Inversió pública, la reafirmació de la funció essencial de la
inversió pública com a reactivadora de l’economia que es
tradueix en el manteniment de les inversions a un nivell
pràcticament similar al d’enguany. Per poder fer això -com hem
pogut sentir- el Govern haurà de recórrer al màxim endeutament
possible. Inevitable és aquí la referència crítica a la pràctica, des
del nostre punt de vista irresponsable, de la legislatura anterior
en què es va generar dèficit en època de bonança econòmica.

Segon criteri: austeritat. Pensam que aquesta austeritat es
plasma en la disminució entorn al 13,5% de despesa corrent i de
personal i en el retall dels pressuposts de les conselleries, això
sí, seguint uns criteris valoratius. 

Priorització de les polítiques socials, que té el reflex en el fet
que gairebé el 70% dels 3.384 milions d’euros del pressupost es
dedicaran a polítiques sanitàries, educatives i sociolaborals.

La potenciació de l’economia productiva, quart criteri. Cal
destacar que els pressuposts recullen -i ho valoram molt
favorablement- 540 milions d’euros per desenvolupar els acords
recollits al Pacte per la competitivitat, l’ocupació i la cohesió
social, fruit de la concertació amb organitzacions empresarials
i sindicals.

I finalment, manteniment del finançament dels consells
insulars. Mentre arriba la necessària revisió del finançament de
les institucions insulars ens sembla raonable que, malgrat la
conjuntura, el Govern hagi optat per no aplicar la rebaixa
pressupostària a les transferències als consells i que fins i tot
això suposi un lleuger augment.

Feta aquesta valoració global ens permetran unes
consideracions respecte d'Eivissa. Des del nostre punt de vista
el Govern manté un compromís inequívoc amb Eivissa des de
principi de legislatura. Prova d’això és la inversió decidida en
infraestructures sanitàries, educatives i socials o els 190 milions
d’euros anunciats per al 2010, però necessitam una dosi més de
compromís afegit perquè a Eivissa hi ha temes vitals als quals
aquests pressuposts -entenem- no donen resposta suficient i que
tenen a veure amb tres factors: dèficits històrics, la necessitat
d’abordar la revisió de l’arquitectura institucional del país -
parlam de revisió i ampliació de transferències i del finançament
dels consells- i la insuficient interiorització d’una perspectiva
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descentralitzadora i equilibrada, en definitiva més insularista del
pressupost.

Aquests grans temes que ens preocupen són bàsicament tres.
Serveis sanitaris i sociosanitaris. Podríem qualificar com
d’assumpció de competència impròpia la gestió que actualment
assumeix el Consell d’Eivissa respecte de la part hospitalària de
l’Hospital de Cas Serres i les futures places de salut mental tan
necessàries que es crearan a la nova residència de Sant Jordi.
Així mateix ens trobam amb problemes per fer front a les
despeses de residències com és la de Can Blai.

Segon tema important, turisme. Mentre esperam la
transferència de les competències de promoció turística aquest
sector econòmic bàsic precisa d’una major inversió
territorialitzada que permeti de manera individualitzada fer front
a les necessitats més urgents del sector per a la seva promoció
als mercats internacionals, per mantenir i millorar el
posicionament d’Eivissa en aquests moments de canvis
estructurals i de model del sector i, en definitiva, per afrontar el
2010 amb millors perspectives, 2010 que voldríem que fos l’any
de la recuperació.

Finalment, transport públic i conveni de carreteres. Des
d’Eivissa pel Canvi volem implementar el model de mobilitat
que defensam i que això precisa sobretot en relació amb el
primer punt -transport públic- una injecció econòmica que ni
remotament està garantida per la transferència d’aquesta
competència. Per això necessitam que s’intensifiqui el
compromís perquè amb fons propis i de l’Estat aquest nou
model sigui possible.

Sr. Conseller, vostè afirmava recentment en una entrevista
aquest cap de setmana -i cito textualment- que entenia les
reivindicacions d’Eivissa, nosaltres li demanam colAlaboració i
diàleg en aquest procés de negociació que entenem que està
obert perquè les nostres reivindicacions deixin de ser-ho i
esdevenguin realitats. 

D’altra banda, deia fa uns dies quan presentava el pressupost
que no és cap honor presentar els primers pressuposts de la
comunitat que es contreuen, per a nosaltres tampoc, però, com
vostè, nosaltres feim un exercici de responsabilitat argumentada,
coincidim amb els criteris bàsics d’elaboració d’aquests
pressuposts i per això votarem en contra d’aquesta esmena a la
totalitat d’uns pressuposts que nosaltres sí -i a diferència del
Partit Popular- pensam que seran una eina eficaç per fer front a
la crisi econòmica; i de la lletra petita ja en continuarem parlant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors diputats,
aquests són uns pressuposts de crisi, uns pressuposts de
contenció, uns pressuposts de responsabilitat, uns pressuposts
realistes, realistes o tristament realistes si ho volem dir d’una
altra manera.

Aquests pressuposts vénen marcats per dues realitats, els
hem d’inserir en un context amb dos factors claus per
entendre’ls i explicar-los. El primer factor la crisi econòmica,
una crisi econòmica que, amb relació als pressuposts, suposa
una caiguda d’ingressos molt important. El conseller parlava de
1.000 milions d’euros, enorme, una caiguda d’ingressos enorme.
No m’allargaré perquè el conseller ja ha explicat suficientment
aquest factor. 

Segon factor, el model de finançament. Aquí sí que des
d’Unió Mallorquina discrepam una miqueta sobre les
conseqüències tan beneficioses que, suposadament, el conseller
assigna a aquest model de finançament. Tot i que en cap
moment hem negat que hem millorat, i pensam que això és així
i que probablement per les manifestacions del representant del
Partit Popular, d’un altre color polític, no haurien ni millorat,
això ens sembla evident, no ens deixa de cridar l’atenció que
sent la segona comunitat que més redueix els seus pressuposts
és en teoria, o una de les comunitats que més ha millorat en
finançament autonòmic. Això no deixa de ser una gran
paradoxa. 

Catalunya increment un 7,3% els seus pressuposts. Diuen les
informacions periòdiques, Sr. Conseller, si això no és així ja
m’ho explicarà, però en principi la informació periòdica diu que
les dues grans comunitats afavorides pel nou model de
finançament, Catalunya creix un 7,3% el seu pressupost, Balears
és la segona comunitat que més redueix el seu pressupost. És
paradoxal, com a mínim, i no deu ser tan bona la reforma de
finançament que ens du a aquesta trista realitat que, lògicament,
hem de gestionar així com podem.

Tot i que ens movem en aquests dos factors de context
entenem que aquests pressuposts van en la línia correcta, per
tres raons fonamentals: la primera, perquè no hi ha una pujada
impositiva, no hi ha més imposts, i això ens sembla positiu per
a la reactivació econòmica i per no penalitzar més les empreses
i la generació de riquesa. Lògicament el Partit Popular parla
d’una reforma fiscal, però no concreta cap reforma fiscal, no
sabem en què consisteix aquesta reforma fiscal. Si a la seva
esmena vostè ens hagués argumentat la reforma fiscal tal vegada
s’hagués pogut tenir en compte, però lògicament això són
paraules buides que no tenen cap contingut real. Per ara el que
fa aquest govern, i això sí és eficaç i innegable, és no pujar els
imposts.

Segon eix amb el qual està d’acord Unió Mallorquina, el
manteniment de la inversió. Ho destacava el conseller, 676
milions d’euros. Ens sembla molt important que en aquests
moments delicats, preocupants, molt difícils econòmicament el
Govern faci un gran esforç per mantenir la inversió pública i,
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lògicament, per fer aquest gran esforç hem d’anar a
l’endeutament perquè no hi ha miracles, com deia molt bé el
conseller. El Partit Popular també deia que faria moltes coses,
però no ens explicava com, perquè aquí fa falta quantificar o es
pugen imposts, com deia el conseller, o es va a l’endeutament;
d’alguna banda han de sortir els recursos; i d’on surten els
recursos és allò que no ens han explicat de cap manera el Partit
Popular.

Tercera idea fonamental amb la qual coincidim plenament,
la reducció de la despesa corrent. Una reducció en un 12% ens
sembla un esforç molt important i no entenem tampoc la posició
del Partit Popular de dir que hem de reduir sector públic, però
no hem de tocar Educació ni Salut, no hem de tocar la despesa
social, quan aquesta despesa social suposa el 70% del
pressupost, com deia el conseller. Això és pràcticament
impossible perquè si el 70% del pressupost són aquestes
partides per reduir aquest pressupost, sense tocar aquestes
partides, i amb la pretensió de minvar el sector públic, ja diran
com es concreta aquesta proposta. Simplement és inassumible
i impossible de fer. 

Entenem des d’Unió Mallorquina que són uns pressuposts
positius, realistes, que intenten navegar en aquests temps de
tempestes, de dificultats i que per tant l’únic que podem fer és
donar-los suport ja que l’esmena del Partit Popular en absolut
no ha donat alternatives, en absolut no ha concretat res,
simplement ha criticat i allò que ens sorprèn és que si això és el
pacte d’estat i si això és l’apuntalament al Govern que pretén fer
el Partit Popular jo em preocuparia si fos el Sr. President del
Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel BLOC per Mallorca el Sr.
Barceló té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Vull començar la meva intervenció fent una breu
reflexió general. Normalment el debat que avui ens ocupa, el
debat de pressuposts, és l’ocasió per concretar les actuacions
que durant el següent exercici pensa portar a terme el Govern en
acompliment del seu programa. Normalment és així, i en bona
mesura ha estat així. Llavors, com a portaveu d’un dels grups
que dóna suport al Govern em pertocaria lloar aquests comptes
i rebatre les crítiques que des de l’oposició, naturalment, s’han
llançat, però aquest transcurs normal del debat pressupostari
enguany es veu alterat, vulguem acceptar-ho o no, per la
situació de crisi econòmica que viuen les Illes Balears, una
situació econòmica que cal tenir molt en compte a l’hora
d’analitzar o simplement d’entendre els pressuposts que s’han
presentat. 

No tenim davant els pressuposts que el nostre grup
desitjaria, no tenim davant els pressuposts que ens hagués
agradat fossin portats a aquesta cambra, tenim davant els
pressuposts que en aquests moments és possible tenir.

Repassant els debats en aquesta cambra dels darrers vuit
exercicis la tònica general és satisfacció per part del Govern i de
durs retrets des de l’oposició. Crec que avui, en un exercici de
responsabilitat, ni el nostre grup parlamentari pot expressar
satisfacció ni, esperàvem, l’oposició hauria d’haver fet de la
seva intervenció una pura acusació. La situació econòmica, més
enllà de focs d’artifici dialèctics, ens exigeix a tots rigor,
contenció, mesura i fins i tot un esforç de cooperació. 

Cal fixar la posició del nostre grup respecte de l’esmena a la
totalitat presentada pel Grup Popular, però més enllà de limitar-
me a la sortida fàcil, a simplement rebatre els arguments del
portaveu popular, intentaré exposar la visió del nostre grup
respecte d’allò que aquests pressuposts signifiquen, allò que
proposen, allò que es veuen forçats a aconseguir. Vull defugir
de debats estèrils, de debats basats en la desqualificació per
centrar-me en l’anàlisi seriosa, en l’aprofundiment en la realitat
que vivim i en les conseqüències de tot plegat, perquè aquests
pressuposts que avui debatem són, abans de res, un exercici
d’austeritat, una proposta de realisme, però també un projecte
que ve marcat per circumstàncies alienes a la nostra voluntat. 

Les causes d’aquesta situació ja s’han sentit en aquesta
cambra en diverses ocasions, fonamentalment una baixada més
que significativa dels ingressos provocada per l’actual crisi
econòmica, però també, al nostre parer, un endeutament heretat
que ens ofega de pagaments d’interessos i amortitzacions i que
ens impedeix ara, quan seria necessari, augmentar encara més
l’endeutament. Tercera causa, un sistema de finançament
autonòmic que -i aquí sí que, Sr. Manera, hi ha una discrepància
amb relació al seu discurs- no aporta ni de bon tros les
quantitats esperades i que, més enllà d’inexplicables errors de
càlcul, deixa les Illes Balears, tal i com ja vàrem advertir, molt
lluny d’allò que es mereixen i que necessiten. Una millora,
evidentment, però molt lluny d’allò esperat.

La realitat sovint és desagradable, però seria absurd i
políticament una covardia negar-la i no voler-la afrontar.
Aquesta realitat respon a aquests pressuposts, uns pressuposts,
com he dit, de contenció de la despesa, de retall, de fre, uns
pressuposts on totes i cada una de les conselleries i entitats del
sector públic han fet un esforç de contenció, d’austeritat, de
retall de les despeses menys prioritàries. Des del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds esperam que
també siguin uns pressuposts d’excepcionalitat, que resultin ser
uns comptes únics per a respondre a una situació única, però és
evident que no podem esperar grans canvis a curt termini de la
situació financera del Govern, la qual cosa pot comprometre
seriosament les accions de futur, si no ho tenim en compte.

Així i tot, i ja se n’ha parlat aquí, aquests pressuposts
marquen unes prioritats fonamentals, estableixen allò que per al
Govern és irrenunciable: manteniment de les polítiques socials
bàsiques i aposta per l’economia productiva. Aquestes són,
també, les prioritats que en tot moment ha defensat, exigit i
reivindicat el nostre grup parlamentari. Ho vàrem fer en el
Plenari extraordinari que celebràrem sobre la crisi econòmica,
ho vàrem fer en el debat de política general i ho hem fet en tot



3582 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 80 / 24 de novembre del 2009 

 

el procés d’elaboració d’aquest projecte de llei. Així, podem dir
que, malgrat decisions que sabem doloroses, els pressuposts per
al 2010 no suposen un retrocés dramàtic pel que fa a prestacions
socials. Els sectors socials que més pateixen, i patiran, per la
crisi econòmica no seran desemparats per aquest govern. 

Les accions per dur a terme el màxim de l’acompliment de
la Llei de dependència, les accions dirigides als colAlectius més
desfavorits i que més pateixen la crisi, el fons per fer front a les
situacions extremes de les persones més vulnerables, les accions
dirigides a atendre els aturats, les accions formatives, totes
aquestes actuacions estan assegurades i es podran dur a terme
amb els pressuposts per al 2010. 

Però és evident que aquest suport social no basta, el suport
social ha de ser concebut sempre des de la necessària i
transitòria excepcionalitat de la qual abans parlàvem. Aspiram
i treballam per assolir, com més aviat millor, cotes de
normalitat, cotes de creixement que permetin que l’atur creixent
i la manca de recursos de moltes famílies siguin superades. 

Per això cal no abandonar les polítiques actives de suport als
sectors productius generadors de llocs de treball. Els nostres
empresaris, els nostres industrials, els nostres comerciants, els
nostres hotelers, els emprenedors han de seguir comptant, ara
més que mai, amb el suport del Govern. Només així podrem
aconseguir que, en propers exercicis, no sigui necessària la
contenció i sigui possible, una altra vegada més, l’expansió
econòmica. Una expansió econòmica, però -i després parlaré
més extensament- que es fonamenti en bases més sòlides que
l’especulació urbanística i immobiliària: sostenibilitat, respecte
al medi ambient, innovació. Però sí, parlam de mantenir el
suport a l’economia productiva, ho parlam i ho feim.

En aquest àmbit s’inclourien accions que preveu el pròxim
pressupost com, per exemple, el pla d’indústria, amb accions de
finançament de projectes empresarials, amb accions de
promoció exterior de la nostra economia; foment dels clústers
i de noves estratègies de negoci; de nous productes, com
l’aplicació de la nova llei de comerç que aviat veurà la llum en
aquest plenari, com el futur recinte firal, com les accions
previstes per a la regeneració de zones turístiques madures, com
l’aposta per l’impuls de la innovació i la recerca.

Abans he parlat de decisions doloroses, i no defugiré el
tema, no passaré de puntetes sobre algunes mesures que el
nostre grup parlamentari no comparteix, però que forçosament
s’han d’afrontar. Em referesc, sense embuts, a l’ajornament
d’alguns compromisos salarials o a la disminució en els
pressuposts d’algunes àrees socialment molt sensibles:
educació, política lingüística, cultura, sanitat, transport públic.
No negaré que pot ser no hi havia altre remei, els doblers són els
que són, i la situació econòmica és la que és. Si més no, som
ben conscients que només aquests retalls són assumibles des del
compromís de l’excepcionalitat del moment que vivim i del
compromís de la compensació futura.

En tot cas des del nostre grup parlamentari ens felicitam per
l’acord que, finalment, s’ha produït amb els sindicats pel que fa
a la nova temporalització del pagament de les millores salarials
pactades, per exemple, amb els funcionaris de serveis generals,
però lamentam que, a hores d’ara, encara no s’hagi produït un
acord total entre l’administració i els sindicats pel que fa a la
nova temporalització del pagament de les millores salarials
pactades amb els ensenyants d’escola concertada. Entenem que
els canvis en l’aplicació d’aquests acords han de passar
obligatòriament per un pacte entre part social i administració.

Hem de fer sacrificis, la nostra societat es veu abocada a fer
sacrificis, tota la gestió del Govern s’ha vist forçada a assumir
sacrificis, fins i tot la institució que a tots ens representa, el
Parlament de les Illes Balears, ha assumit una rebaixa dels seus
pressuposts. No són bons moments i tots, tots hem d’estar a
l’alçada.

En el debat de política general establia quatre grans
paràmetres per afrontar aquesta situació, parlava d’austeritat,
d’imaginació, de solidaritat i de reivindicació. Avui aquestes
paraules crec que prenen un significat molt més clar i concret.
Uns pressuposts austers, uns pressuposts solidaris amb qui més
ho necessita, però també parlava d’imaginació, i és que caldrà
molta imaginació i esforç perquè els serveis bàsics no es vegin
afectats, perquè els centres escolars no pateixin un retrocés en
la seva qualitat, perquè les prestacions sanitàries es mantenguin,
perquè l’aposta del servei públic de transport no es vegi
afectada. 

Estic convençut que les retallades previstes no afectaran els
serveis bàsics i que les inversions estan garantides. Les
inversions en centres de salut, en escoles i instituts, a millorar
i incrementar la xarxa de transport públic es duran a terme.
Tenim assegurades, per exemple, les inversions per al 2010 del
tren-tram de Manacor a Artà, de l’electrificació de les línies
ferroviàries existents i estam a l’espera que es concretin les
inversions inicials del conveni del tramvia de Palma.

Així i tot, no serà gens senzill fomentar el transport públic
a partir de retallades pressupostàries com les que se’ns
presenten. Serà l’esforç i la imaginació les que l'hauran de fer
possible. Des del nostre grup parlamentari encoratgem el
Govern a portar a terme el seu compromís de no retallar els
serveis públics, per molt complicades que puguin ser les xifres
pressupostàries. 

Però imaginació també per no caure en el recurs simplista de
cercar la solució fàcil. Tornaré un cop més a citar una altra frase
d’Einstein, deia, pot ser exagerant, que “en un moment de crisi,
només la imaginació és més important que el coneixement”. I
sí, pot ser exagerava, però avui la seva frase és més que mai
aplicable. Malament aniríem si per sortir d’aquesta mena de pou
on estam immergits tornàssim a caure a potenciar de nou el
creixement lligat a l’expansió urbanística, a la totxana
concebuda com a una espècie de pedra filosofal, a la potenciació
de la destrossa territorial com a una eina ràpida per aconseguir
ingressos. No podem caure en aquest error, no podem repetir
aquest error, això voldria dir que no hem après res, que aquesta
crisi no ens ha ensenyat res.
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Si la crisi colpeja tan fort les Illes Balears i l’Estat espanyol
és sobretot perquè a la crisi financera mundial hi hem d’afegir
l’ensorrament d’aquest gegant amb peus de fang que és el
creixement econòmic basat, fonamentalment, en l’especulació
immobiliària i l’urbanisme salvatge. Per això ens costa més
sortir de la crisi aquí que a altres països. No hi podem tornar a
caure. I per això calen mesures imaginatives, cal potenciar la
innovació, el desenvolupament tecnològic, la investigació...per
anar construint la bastida que ens permeti construir aquest nou
model econòmic més sòlid, més solidari, mediambientalment
respectuós i que ens permeti sortir de la crisi amb forces
renovades. 

Malauradament, però, això no basta. Cal establir el marc
legal que faci possible que la temptació de la sortida fàcil sigui
inviable, o almanco difícil. Cal que en un futur l’especulació
urbanística sigui legalment impossible a la nostra terra. Cal, és
evident, una ferma llei del sòl que faci que el nou model
econòmic que pregonam no sigui un simple eslògan sinó un
compromís seriós d’una altra fórmula de creixement. Cal una
llei del sòl que impossibiliti la més gran corrupció, la
urbanística, i que en conclusió ajudi a una regeneració de la vida
política. Podem vendre moltes mesures, podem vendre moltes
lleis amb els adjectius que es desitgin, però si no construïm un
marc legal que impossibiliti el desgavell urbanístic no haurem
posat les bases necessàries ni per a la lluita contra la corrupció
ni per a bastir un nou model econòmic.

Permetin-me un apunt més, senyores diputades i senyors
diputats, permetin-me que assenyali una temàtica que per al
nostre grup parlamentari és força important i que si miram
aquests pressuposts des d’una altra òptica la situació actual ens
pot ser una oportunitat. Em referesc als traspassos de
competències als consells insulars, tal i com estableix l’Estatut
d’Autonomia. Cal donar celeritat al procés, cal superar amb
rapidesa les dificultats, cal fer-ho efectiu com més prest millor,
i a la vegada això ha de suposar un amagriment del Govern, una
ocasió d’evitar duplicitats innecessàries i, per tant, una reducció
fins i tot, per què no?, de conselleries i de sector públic. Per tant,
una via lògica, raonable i factible de promoure mesures clares
d’estalvi i de més austeritat, a la vegada que es compleix el
mandat estatutari. Sobre aquest tema cal avançar.

Vull recordar en aquest sentit que algunes conselleries ja han
començat aquesta tasca de racionalització del sector públic. Des
de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia es varen
suprimir dos consorcis. La Conselleria d’Afers Socials va
suprimir dues fundacions, i ara s’anuncia la supressió de dos
consorcis més i, també, el projecte de pressuposts preveu la
creació d’un sol ens per agrupar les activitats de gestió
urbanística que fins ara es duen des de tres organismes distints.

Acabaré la meva intervenció, no em vull allargar més, però
em permetin, senyors diputats, una reflexió final: deia Descartes
que per trobar la solució cal dividir la dificultat en tantes parts
com sigui possible, he intentat fer-ho així, causes, propostes
actuals, reptes de futur; el que ens queda per resoldre té a veure
amb la darrera de les quatre paraules que vaig plantejar en el
debat de política general, és la darrera part d’aquesta dissecció
que he pretès fer del discurs polític que qualsevol pressupost
implica, la darrera paraula: reivindicació.

Hem de ser conscients, senyores diputades, senyors diputats,
que les Illes Balears podran fer tots els esforços que calguin,
poden ser austers, solidaris, imaginatius, però si no són també
reivindicatius, difícilment serà sòlid l’edifici que construïm.
Qualque dia caldrà dir prou, qualque dia caldrà exigir que el
nostre esforç fiscal sigui compensat amb justícia, qualque dia
haurem d’exigir que les promeses es concretin; qualque dia
haurem d’exigir que no es torbin segles les inversions; qualque
dia haurem d’exigir que se’ns tracti amb respecte. Posem que
parl de Madrid.

Senyores diputades i senyors diputats, per al nostre grup ha
arribat ja l’hora, mentre aquí presentam uns pressuposts gairebé
d’emergència a Madrid segueixen com sempre, sense aportar
allò que és just, allò que és nostre i sens sostreu, allò que ens
pertoca; creim, ni que clamem sols en el desert, que ja fa temps
que ha arribat l’hora, ja fa temps, perquè, com deia Joubert,
l’assagista francès, la justícia és veritat en acció. Avui votam
uns pressuposts molt complicats, que la veritat d’aquest
pressupost ens faci reclamar la justícia que malauradament ens
neguen.

Amb aquesta esperança, donarem suport al projecte
pressupostari i votarem en contra de l’esmena a la totalitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Carretero té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, pel seu discurs ens ha quedat clar que són uns
pressuposts molt condicionats per la greu crisi econòmica i
financera que també afecta les pròpies finances de
l’administració i de manera especial els ingressos. Aquests
condicionants fan que els pressuposts del 2010 puguin ser
considerats com a restrictius, ja que, per primera vegada, en
números absoluts cauen, baixen. Efectivament, s’han aplicat
criteris molt estrictes d’austeritat, açò el nostre grup ho valora
positivament, però si tenim en compte els recursos dels quals
disposa el Govern, tant per una banda, per la situació heretada,
com per la crisi econòmica que ens afecta, es pot considerar que
el Govern fa un important esforç en la despesa pública i en la
inversió, que fa que els pressuposts tenguin un caire clarament
progressista.

El Grup Parlamentari Socialista considera, per tant, adequats
aquests pressuposts, per diverses raons: en primer lloc, perquè
el Govern actua de manera decidida per afrontar la crisi, actua
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per afrontar el present sense deixar de banda ningú; el Govern
actua d’una manera decidida per mantenir les polítiques socials,
ja s’ha repetit el pes importantíssim de les polítiques socials que
representen quasi bé el 70%.

Per altra banda, també, el Govern fa un important esforç
inversor, actua, per tant, també de manera decidida per injectar
activitat, impulsar dinamisme des del sector públic i crear o
mantenir llocs de feina a través de la inversió pública. Les dades
d’inversió pública tornen ser, un exercici més, molt destacades,
i el govern, per tant, manté aquest esforç inversor, el qual en els
moments que vivim també el consideram del tot imprescindible.
Consideram, per tant, que el govern actua i afronta el present,
mantenint les polítiques socials a pesar de les dificultats i
mantenint també l’esforç inversor a pesar de com es troba la
situació econòmica i financera.

En aquest punt d’esforç inversor, destacar també la millora,
que serà progressiva, del sistema de finançament autonòmic. I
jo quasi li recomanaria que no entri ja més a discutir, perquè és
picar pedra; fins i tot quan vénen ex-ministres i reconeixen que
ells mantindrien el que tant de mal ens fa, fins i tot així encara
li recriminen que açò no hagi millorat. Però, com deia, a més a
més d’actuar afrontant el present, consideram que el Govern
actua també millorant el futur, actua perquè sortim més
preparats i el més enfortits possible per a quan hagi passat
aquesta crisi. I es prepara millor per al futur, per exemple,
prioritzant les inversions cap a aquelles que tenguin un major
retorn productius, per les inversions que ens fan o ens faran més
competitius, per inversions amb fort component tecnològic,
inversions mediambientals o de protecció del territori. En
definitiva, inversions també que milloren el nostre producte
turístic i, com ja deia, ens faran més competitius.

Repetesc, consideram que el Govern actua, a través
d’aquests pressuposts, per afrontar el present i per preparar el
futur.

I aquestes inversions que ara destacava també consideram
que formen part d’un compromís que aquest govern va prendre
des de l’inici de la legislatura i que manté, que és el fet de
caminar cap a un canvi de model econòmic. Ho fa, i ho veurem
d’aquí a pocs dies, el Govern central amb la Llei d’economia
sostenible, i ho fa també el Govern balear impulsant, prioritzant
aquestes inversions a les quals feia referència: nou model
econòmic que, com vostès tots saben, tendrem ocasió de debatre
en aquesta cambra.

Vull destacar també diversos aspectes qualitatius dels
pressuposts i aspectes qualitatius de l’acció de govern. En
primer lloc, transparència, rigor amb la gestió, major control i
més rigor. Però, per altra banda, vull destacar l’escrupolós
compliment del Pacte per la competitivitat, l’ocupació i la
cohesió social, mesures, disset mesures pactades a la Mesa de
seguiment de l’economia i després consensuades i aprovades
per tots els membres d’aquest pacte, és a dir, els agents socials,
sindicats, patronals o entitats financeres. Totes aquestes mesures
tenen reflex en aquests pressuposts, són dotades o són
plenament incorporades amb l’acció de govern i per tant tenen
una translació real a l’hora de donar, entre tots, i de manera molt
participativa, resposta als reptes que planteja la difícil situació
econòmica.

I valoram molt aquest aspecte qualitatiu de participació, de
compartir i debatre els problemes i aportar junts solucions, es
tracta, com vostè deia, d’una manera innovadora, una manera
diferent de fer política; per cert, llargament reivindicada pels
agents socials, que aquest govern, i vull destacar que
especialment el seu president, ho ha posat en valor.
Efectivament, parl del concepte de “governança” que ja ha
mencionat el portaveu del Partit Popular.

No repetiré les disset mesures d’aquest important pacte, però
sí que vull destacar certs aspectes o línies bàsiques de les
actuacions que proposa, que consideram venen reflectides en els
pressuposts: actuacions, per exemple, de gestió financera, per tal
d’aportar liquiditat; mesures d’austeritat en la despesa pública;
mesures de reducció de la càrrega fiscal, que es mantenen un
exercici més, a pesar de les dificultats, els beneficis fiscals que
vam aprovar per al 2009, de 57 milions d’euros; actuacions per
afavorir l’accés a l’habitatge, algunes ja les vam debatre aquí la
setmana passada; impuls a la formació i a la reactivació de
l’ocupació; increment de les cobertures socials a famílies que
queden sense recursos; línies bàsiques, n’he volgut destacar sis,
que posen de manifest la importància d’aquest pacte que té
signat aquesta comunitat.

Ja he deixat clar, crec, els motius que fan que el Grup
Parlamentari Socialista doni suport a aquests pressuposts i
entraré un poc a explicar els motius que fan que no donem
suport a l’esmena de devolució del Partit Popular.

En primer lloc, dir que m’ha sorprès que quan el portaveu a
sortit a prendre l’ús de la paraula ja l’han aplaudit, açò m’ha
sorprès, però després, quan l’he escoltat, dic, ep!, ara sé perquè
l’aplaudien, ja han preparat les frases fetes, digués el que vostè
digués.

(Remor de veus)

I han començat amb consigna: dèficit, deute, atur, ha estat el
primer que ha dit i que ha repetit, i després retallar imposts,
reduir dèficit, reduir deute, etc. Açò sí, açò sí, però hem
d’incrementar sanitat i educació, i tots sabem aquí que açò és
impossible. Tots sabem que és impossible, però demanen per
què. I jo els ho explicaré el per què: perquè sanitat i educació i
serveis socials representen el 70% de la despesa, llavors hauries
de retallar molt, hauries de retallar moltíssim a la resta de
conselleries. A mi no m’estranya el canvi de portaveu perquè
l’anterior ja sabíem que era de lletres i ja no va quadrar, el
números de les propostes no quadraven, ara n’han posat un de
números, però bé, el Sr. Melià ja els ha dit que açò era
pràcticament impossible. Jo diré més, açò és impossible, perquè
per augmentar educació i sanitat els altres han de davallar molts
milions d’euros, però què van dir a les comissions informatives
de cada conselleria?

Al Sr. Albert Moragues el van renyar que davallés tant; al
Sr. Nadal, de Turisme, li van dir que a Turisme mai no era
suficient, mai no era suficient; a Mobilitat també van criticar
que davallés; a Educació, per descomptat, amb el pes que té; a
Sanitat, no diguem l’aixopluc que li va ploure; a Medi Ambient,
per descomptat; a Serveis Socials, per descomptat; a la
consellera de Formació, també li van reclamar més recursos; a
la de Comerç, més ajudes directes, i avui ha insistit; a la
d’Agricultura, també més ajudes, però recordaran que la
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setmana passada directament li cridaven: més diners, més
diners, com que hi havia els representants aquí, doncs li
cridaven més diners per a agricultura. Per tant, anam sumant,
sumant, al d’Esport quasi quasi li van fer mofa a la comissió, i
vaig assistir a totes les comissions i allà tenc les actes i per tant
el que jo dic consta a les actes de la comissió. Al d’Esport quasi
van fer mofa que davallés i a la d’Interior, a la consellera
d’Interior més del mateix, més seguretat, més recursos. Per tant,
més, més, més, més, més, més, per al PP és menys i açò vol dir
suspens, açò és suspens; i jo ja li dic a la dona, que a les filletes
a qui ara els ensenyem matemàtiques o els ensenyem a sumar,
apaga'ls la tele, apaga'ls la tele perquè després més, més, més,
els del PP diran que volen reduir el sector públic, que volen
reduir la despesa pública, que ha estat l’única proposta -i jo he
escoltat atentament-, ha estat l’única proposta que ha fet el Sr.
Tadeo: reduir el sector públic, i vostès no ho fan. Açò ha estat
l’única proposta que jo he escoltat al Sr. Tadeo.

Dit açò, crec que ha quedat bastant clar per què nosaltres
votarem a favor d’aquests pressuposts i no, de moment, ...

(Remor de veus)

..., no sigui que a una segona intervenció hi hagi aportacions
en positiu ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputades, per favor, deixin acabar el Sr.
Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

En definitiva, acabaré, conclusió: no hi ha credibilitat, no hi
ha projecte alternatiu -que jo hagi pogut entendre, jo reconec, ...

(Remor de veus, cridòria, alguns aplaudiments, rialles i
remor de veus)

... que jo hagi pogut entendre ... ah, ah!

(Rialles de l’intervinent)

A la facultat em van aprovar, a la facultat em van aprovar.

(Continua la remor de veus)

I en definitiva, i el que és més important i que és la seva
obligació, i a mi m’han agradat molt avui les declaracions del
seu president, el que és més important, vostès també tenen
l’obligació, com a partit polític que representa una bona part de
la societat, d’aportar confiança, que ho ha dit el seu portaveu,
generar confiança és la clau. I vostès haurien d’ajudar i amb
aquest discurs no ajuden.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. Pel Grup Parlamentari
Popular, té el Sr. Tadeo la paraula, en torn de rèplica.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Surt
aquí ara a la tribuna per fer esment i complir realment un tràmit
parlamentari, perquè surt realment aquí a fer, a donar resposta
als palmeros d’aquests pressuposts, perquè realment és increïble
que l’any passat, amb uns pressuposts que creixien, que van
criticar uns pressuposts que creixien un 7%, surti el portaveu del
Partit Socialista i digui, realment del que diu és que no escolta
res, i a més, que vengui a dir aquí que no sé què vam dir al
conseller d’Esports, quan nosaltres encara cercam la carrera del
pollo i a veure qui esnifava coca, aquest va ser el discurs a una
Comissió d’Hisenda de tot un conseller, vull dir que així que no
em vengui a dir segons què, que hem hagut de sofrir molt també
a les comissions d’hisenda.

(Remor de veus)

Però no vull anar aquí, a mi em sap greu si vostè només ha
escoltat una sola proposta o si com vostè diu que no les ha
entès, que tal vegada ha estat açò; però miri, a més, quan jo he
parlat de dèficit, deute i atur és com pràcticament el Sr.
Conseller ha pogut anar a definir o ha estat amb el que estan
emmarcats aquests pressuposts, no han estat paraules meves, he
repetit gairebé les paraules del Sr. Conseller. Senzillament,
vostès avui surten aquí a complir el tràmit pressupostari, no
s’han mirat els pressuposts perquè fan un debat totalment polític
i no saben d’on els davallen i no davallen d’on haurien de
davallar, aquí, durant els mesos de setembre, des d’agost,
setembre i octubre, s’ha mencionat que els pressuposts
davallarien 500 milions d’euros per tal de poder afrontar la
difícil situació econòmica. No s’ha fet. Havien de fer una
remodelació del govern per fer front a la crisi; van fer el Partit
Socialista, o el president va fer el que li van deixar fer els partits
minoritaris; havien de fer una reducció d’empreses públiques,
eliminar o fusions d’empreses públiques, o eliminació de
conselleries, no han pogut fer res, no han pogut fer res.

I a més tenen uns pressuposts amb un estalvi net negatiu,
que açò els implicarà dificultats de Tresoreria a l’any que ve,
açò els crearà serioses dificultats de Tresoreria. I són uns
pressuposts que senzillament el que fan és qui dia passa any
empeny, són uns pressuposts com els de l’any anterior amb una
retallada que en el moment que no retallen allà on han de
retallar en despesa supèrflua i empreses públiques o alts càrrecs,
etc., com ja havien vostès manifestat i a més era la primera seva
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intenció, no seran els pressuposts que es mereixen els ciutadans
de la nostra comunitat autònoma.

Sr. Melià, vostè diu que el president pot estar preocupat pel
Partit Popular, però jo li dic i és segur que està més preocupat
per la seva formació política setmana rera setmana que no pel
Partit Popular, estic segur que és així com se sustenta aquest
govern i pel que està preocupat el Sr. Antich cada dia quan
s’aixeca.

Sincerament crec que parlam d’uns pressuposts que no
cobreixen les necessitats bàsiques dels ciutadans. Vostès surten
aquí a donar suport a uns pressuposts que davallen un 4,9% la
retallada que hi ha amb el pressupost consolidat, que encara és
més, no hi ha reducció en despesa d’empreses públiques i l’any
passat vam criticar un augment d’un 7%. Són incongruents, són
incongruents davant aquesta situació. I com ha dit el Sr.
Conseller, el Sr. Conseller ho ha manifestat o ha estat un
portaveu, no ho record, però han manifestat que són uns
pressuposts de continuïtat, i açò és el que més ens preocupa en
el Partit Popular. 

La primera meva intervenció que he fet en el debat del
conseller ha estat un poc veure la situació i l’evolució d’aquest
govern des de l’inici de la legislatura. Hem passat l’equador,
queden 18 mesos i tenen responsabilitats, i aquests pressuposts
són una responsabilitat de la seva mala gestió. I torn a dir aquí
que si no activen el sector privat, que aquests pressuposts no ho
faran perquè no creen la confiança suficient per fer-ho ni en els
ciutadans ni en la societat civil en general, ens acabaran apujant
els impostos, i açò serà el final, serà la manifesta incapacitat de
vostès de liderar un projecte de futur bo per a Balears per tornar
a cotes de creixement positives d’un 2% o més per poder crear
llocs de feina.

En definitiva, crec que el debat ha donat molt de si, crec
clarament que tenim uns pressuposts de dèficit, de deute i
d’atur, i no ho dic jo, Sr. Carretero, ho ha dit pràcticament el
conseller, i crec que no són els pressuposts que necessita la
nostra comunitat autònoma. Necessitam uns pressuposts millors
i creim que era perfectament possible fer uns pressuposts
millors en aquesta situació, senzillament amb mesures
proactives de l’activitat econòmica i mesures encaminades a
crear llocs de feina i a rellançar la inversió i la creació de llocs
de feina per part de les empreses de les Balears, i açò és
possible des d’un punt de vista totalment normal i des d’un punt
de vista, a més, d’uns pressuposts, aquests, en què els aspectes
socials difícilment es podran complir perquè el pressupost està
per davall de les seves liquidacions, de la seva execució.
Difícilment ho podran complir aquests pressuposts, amb la qual
cosa ens reafirmam en el fet que més que mai era necessari
presentar en aquesta cambra una esmena de totalitat, com hem
fet per part del Partit Popular, sobre els pressuposts de la
comunitat autònoma de l’any 2010, perquè creim que aquests no
ens ajudaran a sortir de la difícil situació econòmica adversa que
patim.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo.

(Alguns aplaudiments)

Intervencions en torn de contrarèplica. Per part del Grup
Parlamentari Mixt el Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, com a
palmero em toca rebatre...

(Algunes rialles)

...molt breument perquè només entraré en el fons de la
qüestió. 

Miri, Sr. Tadeo, a vostè, i ho puc entendre, li semblarà poc
reduir un 11% la despesa corrent. Li pot semblar poc i jo ho puc
acceptar, però li puc assegurar que per als consellers és un
esforç molt important de reducció de despesa pública, molt
important i que realment els dificulta la seva gestió, però que
evidentment en aquest moment d’austeritat ho fan. 

En relació a l’anunciada per vostè apujada d’impostos, bé,
nosaltres el que sabem és que en aquests pressuposts no hi ha
cap apujada tributària, i això ens satisfà. Esperam que amb
aquests pressuposts i amb la reactivació sobretot del sector
privat, perquè això és bàsic, l’economia avanci, es puguin
apujar els ingressos, puguem ingressar més doblers i per tant
sigui absolutament innecessària aquesta apujada d’impostos.
L’aposta d’Unió Mallorquina en cap cas no serà apujar
impostos; l’aposta d’Unió Mallorquina coincideix amb vostè en
la reactivació de l’economia productiva, en la generació de
riquesa, i per tant que estabilitzem molt més els ingressos, que
és el que avui en dia no hem pogut fer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds el Sr. Barceló té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Tadeo, aquí l’únic que ha
vengut a complir el tràmit parlamentari és vostè. Ha repetit una
i altra vegada el guió que duia escrit, i per tres vegades ha
repetit la mateixa cançoneta, sense ni tan sols escoltar el que des
dels grups parlamentaris se li ha dit. 

Troba que gastam poc però troba que ens endeutam massa.
Vol més despesa però no diu d’on ha de sortir. Vol més
fiscalitat?, sembla que no, perquè per dues vegades ha dit que
ens acabaran apujant els impostos; fins i tot jo li diria que, a
diferència del que defensa el Sr. Manera, nosaltres sí que volem
parlar de la fiscalitat, mediambiental i per a rendes més altes, no
sobre el consum, no sobre les famílies i els treballadors, no
sobre els empresaris en general, sí en els dos aspectes que abans
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li he esmentat, i això complementat amb la lluita contra el frau
fiscal.

Però vostè en canvi diu que hi ha hagut un excessiu
endeutament. Obvia, per una banda, que aquests endeutaments
que figuraven en els pressuposts són imports màxims, no s’han
fet en la seva totalitat, i obvia els endeutaments anteriors; ja se
li ha dit, per una banda endeutaments encoberts, perquè els
pressuposts d’ingressos que vostès pressupostaven no eren reals,
i, per altra banda, endeutaments actuals que són per pagar grans
projectes de la passada legislatura -Palma Arena, metro,
autopistes, etc.. I també els endeutaments anteriors del sector
públic, que va tenir el seu màxim creixement precisament a la
legislatura del govern del Partit Popular anterior, va ser el
moment de màxim creixement del sector públic. 

Diu que la retallada de la despesa pública és insuficient, però
en canvi que hem de gastar més. Estam d’acord que hem de
gastar més en educació i en sanitat. Com? Varen venir mal
finançades per vostès mateixos quan governaven a Madrid i
encara ho estam arrossegant i s’han de fer esforços importants;
s’estan fent esforços importants i n’hem de continuar fent. 

I evidentment, quant a la reducció del sector públic, una
vegada més li he de dir que prèviament vostès el varen
incrementar, i que la feina precisament que s’està fent
actualment va en aquesta línia i ja li he posat exemples concrets.

Com que no ha dit res més, res més li puc contestar. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Carretero té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En principi no tenc massa cosa a
dir, però també contestaré per alAlusions al qualificatiu de
palmero. Miri, Sr. Tadeo, jo he vingut aquí, crec que m’he
preparat el tema i crec que he fet la meva feina, que era posar
arguments. Però els repetiré.

(Remor de veus)

Votarem a favor perquè es fa un gran esforç per mantenir la
despesa social. Votarem a favor perquè es fa un gran esforç de
mantenir la inversió pública. Consideram que aquest esforç és
avui més necessari que mai. També votam a favor pels aspectes
qualitatius, que també els hi repetiré: la “governança”, el que
implica de valors i de formes democràtiques de participació,
pacte per la competitivitat, per l’ocupació i per la cohesió social.

I jo li he dit o l’he acusat que vostè no feia propostes, i jo he
dit: bé, en el segon torn ens en farà, i estava amb el bolígraf
preparat i no n’ha feta cap, i a més a més l’he acusat..., és que
vostè ha vengut aquí amb les frases fetes, i agafa i les repeteix,
i per tant no ha fet cap proposta, ha vingut a repetir les frases
fetes i, el que és fonamental, no ha contestat el que jo li he
plantejat. Com és possible que més, més, més, més, sumi
menys? Jo li he plantejat aquest dilema, i és un problema
matemàtic de primària. Més, més, més, més és més, i vostès han
anat a exigir a cada conseller més despesa, i vénen aquí a reduir.
Però és que encara ha anat a més, les contradiccions han anat a
més. Vostè vol més inversió però menys deute; llavors açò són
vuits i nous i cartes que no lliguen.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. Passaríem ara a la votació de
l’esmena.

Esperam que l’equip funcioni. Passam a votar. Votam.

Resultat de la votació: a favor, 26 vots; en contra, 29. Per
tant no s’accepta l’esmena.

I passarem a continuació a la votació conjunta de les
quanties globals del pressupost de la comunitat autònoma i de
les quanties dels pressuposts de les entitats de dret públic, de les
societats públiques de les fundacions, de l’ib-salut i de les
entitats de dret públic i fundacions que en depenen, i de
l’Agència Tributària.

Les quanties globals del pressupost de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de les seves entitats autònomes
per a l’exercici 2010, els estats de despeses i d’ingressos de les
quals s’eleven a 3.384.430.275 euros. 

Les quanties globals de les entitats de dret públic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2010, els estats
de despeses i d’ingressos de les quals s’eleven als 616.583.184.

Les quanties globals de les societats públiques de la CAIB
per a l’any 2010, els estats de despeses i d’ingressos de les quals
s’eleven a 123.204.504 euros. 

Les quanties globals de les fundacions de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2010, els estats de despeses
i d’ingressos de les quals s’eleven a 73.721.836 euros. 

Les quanties globals dels pressuposts de l’ib-salut per al
2010, els estats de despeses i d’ingressos dels quals s’eleven a
1.149.887.611 euros. 

Les quanties globals del pressupost de les entitats de dret
públic dependents de l’ib-salut per al 2010, els estats de
despeses i d’ingressos de les quals s’eleven a 77.065.069 euros.
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Les quanties globals dels pressuposts de les fundacions
dependents de l’ib-salut per al 2010, els estats de despeses i
d’ingressos de les quals s’eleven a 183.888.816 euros. 

Les quanties globals dels pressuposts de l’Agència
Tributària per al 2010, els estats de despeses i d’ingressos de la
qual s’eleven a 13.813.097 euros.

Passam a la votació conjunta de les quanties relacionades. 

Passam a votar i votam.

Vots a favor, 29; vots en contra, 26; cap abstenció. En
conseqüència queden fixades les quanties globals dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2010.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre el Dia internacional contra la violència de
gènere.

A continuació farem lectura d'una declaració institucional
sobre el tema de la violència de gènere. En farà lectura el
secretari primer, Sr. Riudavets.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“Declaració institucional del Dia Internacional contra la
violència de gènere.

Es compliran aviat cinc anys de l’aprovació de la Llei de
mesures urgents contra la violència de gènere. 

Ara es fa necessari reconèixer que el consens de totes les
forces polítiques entorn d’aquesta norma ha fet possible posar
en marxa una eina imprescindible i útil per conscienciar la
nostra societat en contra de tot tipus de violència cap a les
dones. 

Amb l’acord dels diferents partits la llei integral ha estat un
instrument que ha ajudat a evitar maltractaments i assassinats,
gràcies a les denúncies de les víctimes i a la colAlaboració de la
ciutadania. 

També han estat moltes les persones que gràcies a les
referències marcades per la llei integral han arribat a identificar
i a rebutjar la violència que costums i hàbits revestien de
normalitat.

No obstant això no podem obviar que resten missatges
soterrats a les famílies, videojocs, mitjans de comunicació,
publicitat..., que continuen transmeten una imatge de la dona
que denigra profundament el seu paper i la seva situació en la
societat, que la menysprea i anulAla, que la fa responsable de tots
els mals mantenint un estereotip femení cruel i inacceptable. 

Aquesta imatge tergiversada cala profundament en les
persones joves que estan formant la seva personalitat i porta que
es reprodueixin actituds violentes, el que implica que l’edat dels
maltractadors i de les víctimes cada dia sigui menor, i que els
casos de maltractament augmentin en les franges d’edat
inferiors a 30 anys.

L’educació en valors democràtics implica colAlocar el paper
de la dona com una persona en igualtat de drets, i per això
l’educació, tant dins les famílies com dins les aules, ha de ser
l’eix de les properes actuacions.

El desenvolupament de programes específics contra la
violència de gènere a les escoles, els instituts i les universitats
han de ser els puntals fonamentals per acabar amb la violència
de gènere.

Fem una crida també als pares i a les mares perquè adoptin
un compromís ferm i qüestionin tot allò que d’una manera o
altra ajuda a perpetuar els rols de la desigualtat.

Queda molta feina per fer, no tan sols a Espanya sinó a la
resta d’Europa, i així fem una crida al president del Govern
espanyol perquè el tema de la violència sigui prioritari durant la
presidència espanyola de la Comunitat Europea, i la posada en
marxa de l’ordre de protecció europea, que implicaria un nivell
de protecció semblant per a les víctimes de la violència de
gènere a tots els estats de la Unió.

Tots, administracions públiques i societat, hem de treballar
per construir el futur, però certament l’aportació dels joves i de
les joves és decisiva perquè l’espai conquerit sigui un lloc de
convivència on es trobin la igualtat amb la llibertat i la justícia,
amb la dignitat, i així, simplement, conviure.

Parlament de les Illes Balears, 24 de novembre del 2009".

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Recordo a les senyores i els senyors diputats que demà, amb
motiu del Dia Internacional contra la violència de gènere, tindrà
lloc un acte en aquest Parlament, a la Sala dels Passos Perduts,
a les 13,15 hores, i hi queden tots convidats.

I no havent més temes a tractar s’aixeca la sessió.
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