
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ECONOMIA

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 350-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2012 Núm. 20

 

Presidència
de l'Honorable Sr. Óscar Fidalgo i Bestard

Sessió celebrada dia 8 de novembre del 2012 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

COMPAREIXENÇA RGE núm. 3627/12, solAlicitada pel Grup Parlamentari Socialista, del vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (IV).

286



286 ECONOMIA / Núm. 20 / 8 de novembre del 2012 

 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Sí, president, Lluís Maicas substitueix Cosme Bonet.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Carlos Veramendi sustituyo a Llorenç Galmés.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Josep Torres substitueix Jaime Fernández.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Virtuts Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. 

Compareixença RGE núm. 3627/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del vicepresident Econòmic,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar
sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears.
Mesures d'estalvi 2012 (IV).

Passam idò a l’ordre del dia previst per a avui, amb la
Compareixença RGE núm. 3627/12, del vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, solAlicitada
per quatre diputats membres de la Comissió d’Economia
adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d’informar
sobre el Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears
mesures d’estalvi 2012.

Assisteix ala sessió el vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, Sr. José Ignacio Aguiló i Fuster,
acompanyat del Sr. Francisco Calafell, cap de Gabinet, i del Sr.
Antoni Costa, director general de Pressuposts i Finançament.
Els donam la benvinguda. 

Té la paraula el Sr. José Ignacio Aguiló i Fuster per fer, com
sap, l’exposició oral sense limitació de temps.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
compareixem per donar una mica d’explicació del pla
d’equilibri de la comunitat autònoma, del seu origen, del seu
desenvolupament i del que esperam que sigui a finals d’any,
perquè com hem dit en altres ocasions pensam que el que és
rellevant són les dades que es publiquen de forma ordinària, de
forma habitual pels organismes que les han de publicar. És una
forma de tenir la informació realment ordenada i realment amb
una homogeneïtat que pugui donar-nos conclusions.

En aquest sentit, el que vull dir és que durant un període
llarg aquesta comunitat va tenir dèficits molt importants, la
història la podríem fer i la podríem repetir una vegada i una
altra, la història és que es genera una bombolla financera per
determinats motius -no entrarem al cas-, una bombolla que
també es trasllada al sector immobiliari, que genera uns
ingressos en matèria d’imposts que tenen a veure amb el sector
immobiliari important en la comunitat i a partir d’aquí es crea
una estructura dins la comunitat que en realitat estava suportada
per ingressos conjunturals.

Quan esclata la crisi i els ingressos derivats d’aquesta
activitat immobiliària que al mateix temps partia de la bombolla
financera, és a dir, són tres bombolles encadenades provoquen
una tercera bombolla perquè el govern d’aquell moment, el
govern del pacte de progrés decideix que la forma d’actuar
enfront de la caiguda dels ingressos no és cap altra que accelerar
la despesa. Es produeix d’aquesta forma la tercera gran
bombolla que és la que hem d’afrontar d’una manera més
directa des del Govern, la bombolla de la despesa pública
estatal.

Si miram les dades podem veure perfectament com durant
els darrers anys els dèficits d’aquesta comunitat han estat al
volant dels 1.000 milions, en pressuposts entorn als 3.300, 3.400
milions d’euros, la qual cosa suposa gairebé un terç d’aquesta
comunitat, un terç dels pressuposts de la comunitat no estan
suportats des de fa quatre anys en ingressos corrents, sinó en
apelAlació al deute. Un deute que, com deia al principi, també
cada vegada és més mal d’obtenir i que a més a més no és
sostenible, com qualsevol deute, no es pot viure permanentment
de deute, conseqüència també de la bombolla financera.

Tot això fa que durant l’any..., ja en un primer moment el
mateix govern del Sr. Zapatero, el maig de 2010 intenta fer un
canvi de política, un canvi de política que en aquell moment i
per la seva manera de pensar i per la seva manera d’actuar tenia
més de nominal que de real i que dins la comunitat autònoma
s’ha d’esperar al Govern del Partit Popular per començar
realment a fer una reducció també important.

És cert que l’any 2010 es presenta un pressupost
lleugerament més baix, tot i que la dinàmica de creixement no
es corregeix de cap manera i li passa una mica el mateix que al
Sr. Zapatero, que aquell intent de correcció té més de nominal
que de real a causa de la trajectòria que se seguia.

Arribat a aquest moment..., el nou govern del Partit Popular
no té altra opció que posar en marxa un pla d’equilibri, un pla
d’equilibri que és una primera passa en tot un procés de política
econòmica, en tot un canvi de fer les coses d’unes dimensions
molt importants, la tasca que estam encetant, la tasca que feim
des de fa un temps és una tasca realment d’unes dimensions
colossals, és una tasca d’unes dimensions molt importants.
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El pla d’equilibri intenta que aquest dèficit es vagi corregint
i que durant l’any 2012, que és quan ha de tenir el primer any
d’efecte, podem passar d’un dèficit d’uns 1.000 milions a un
dèficit de 395. Per tant, parlam d’una reducció del dèficit de
més de 600 milions d’euros, una reducció d’unes dimensions,
ja dic, titàniques. És una feina realment importantíssima la que
ha de fer, perquè és evident que quan tu te planteges una
legislatura, que véns d’una situació d’un endeutament galopant
i d’una -com he dit abans- bombolla de despesa pública
important o molt important, una primera passa és intentar aturar
l’hemorràgia, intentar aturar el creixement d’aquesta despesa,
posar un tap al creixement de la despesa perquè és urgent que en
un primer moment els comptes puguin tenir una direcció
adequada i no continuïn fent una bola de neu cada vegada més
grossa.

En un primer moment es planteja el pla econòmic d’aquesta
comunitat, amb una sèrie de línies, amb una sèrie d’adaptacions
en tots els diferents capítols de despesa, en capítol 1, en capítol
2 -capítol 1, de personal, capítol 2, de despesa corrent- en tots
els capítols, capítol de transferències, capítol 4, en tots els
capítols intentant triar lògicament deixar de gastar tot allò que
contribueix menys al creixement econòmic, tot allò que
contribueix d’una manera més minsa, més petita a l’activitat
econòmica, al creixement o al benestar de la població en
general.

De fet, el que s’ha de fer durant aquesta legislatura és que
els recursos passin d’utilitats més febles a utilitats més fortes, és
el que hem de fer durant aquesta legislatura. El primer esglaó
d’aquest canvi passa necessàriament per taponar, per suturar
aquesta ferida de creixement de la despesa pública, que puc dir
que s’ha aconseguit. Una vegada aprovat el pla s’ha
d’implementar, s’ha de posar en funcionament, això s’ha fet i
s’ha fet mitjançant normativa amb vocacions en rang de llei i si
no amb rang de decret llei que permet que les distintes
administracions, els distints organismes dependents del Govern
puguin tenir una actuació adequada en la matèria que s’intenta
assolir.

Per posar un exemple, podem agafar un exemple de
referència, podem pensar en les mesures que estableixen una
jornada laboral més llarga, més prolongada per part dels
treballadors de la comunitat de 35 a 37 hores, bé, idò es va
implementant a mesura que passen els mesos, s’ha anat
implementant d’una manera que ja podem dir que pràcticament
està al cent al cent. Un altre exemple que també crec que cal
destacar és el tema de la reestructuració del sector públic
instrumental, un sector públic instrumental que tenia unes 170
empreses aproximadament o organismes o entitats, centres de
despesa, i que al llarg de l’any 2012 mitjançant aquest pla es
reduiran en, aproximadament, un centenar, en quedaran unes 70
quan acabi l’any.

Tot això requereix una posada i una implementació que s’ha
de fer a poc a poc, que s’ha de fer amb cura, que s’ha de fer
donant les passes legals corresponents que en molts de casos
també signifiquen un recorregut d’uns mesos, d’un cert temps,
però les línies estan ben posades i podem preveure que quan
acabi l’any haurem fet una reducció d’aquestes línies, ja dic, de
l’ordre d’unes cent entitats.

Tot això du en conjunt una reducció del nombre d’efectius
i conseqüència del nombre d’efectius també de la despesa
corrent i, en definitiva, som optimistes i pensam que quan acabi
l’any podrem presentar uns comptes que ens donaran una
reducció de la despesa de l’ordre dels 600 milions d’euros, 500
i busques, 600 milions d’euros.

Tot això, intentant, i crec que aconseguint, mantenir els
serveis públics essencials per a tota la ciutadania, aconseguint
que les grans línies o els grans serveis que presta el sector
públic al conjunt del país, al conjunt de la ciutadania, puguin
continuar funcionant sense que el ciutadà mitjà es vegi afectat
de cap manera.

És evident que això -com he dit- és una primera passa i ja
hem anunciat un pressupost per a l’any 2013, ara haurem de
posar en marxa una segona passa. La segona passa anirà
encaminada a fer una reestructuració de totes... o continuar una
reestructuració més profunda de tots els organismes del sector
públic.

Vull posar damunt la taula dades que fan reflexionar i fan
pensar. Si pensam en la sanitat sueca, si pensam en la sanitat
danesa, si pensam en la sanitat holandesa, si pensam en la
sanitat francesa, si pensam en la sanitat alemanya, les podem
tenir com a referents sanitaris. Idò bé, el nombre de visites al
metge per part d’un ciutadà alemany, per part d’un ciutadà
danès, per part d’un ciutadà suec és clarament inferior a les
dades que es produeixen al nostre país. Segurament perquè
tenen una manera de funcionar, de subministrar els serveis
sanitaris més eficient, més entroncada amb les necessitats
elementals i fonamentals de la població.

Si pensam en despesa farmacèutica passa el mateix, si
miram les dades de despesa farmacèutica de Dinamarca, de
Suècia, dels països més punters d’Europa, veurem com les
dades de despesa farmacèutica són sensiblement inferiors a les
dades de despesa farmacèutica que es produeixen al nostre país.
Quan feim la comparació, tampoc no podem concloure que
tenguin pitjor salut els ciutadans del nord d’Europa que
nosaltres. Com ho fan?, fan una gestió més acurada, més
dedicada a allò que és fonamental i més centrada en criteris
d’eficiència econòmica sanitària, les dues s’han de tenir en
compte, tenint en compte quines són les prestacions que es
poden donar, quines són les millors i quines són les més
efectives. L’efectivitat en aquest cas també és important. 

Aquests tipus de canvis, aquest tipus de transformació de
l’estructura, he agafat l’exemple de sanitat, però podria agafar-
ne qualsevol altre, és realment important perquè aquest és el
recorregut que encara es fa i que haurà de tenir un impuls
important al llarg de l’any 2013 per aconseguir que la nostra
sanitat estigui a l’alçada de les millors..., que crec que hi està,
però que necessita adaptar-se en matèria de despesa, en matèria
de costs.
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Si agafam..., per posar un altre exemple en matèria
d’activació econòmica, sé que hi ha un debat en moltes ocasions
entre si la reactivació econòmica ha de venir de la mà del sector
públic o ha de venir de la mà del sector privat. Vostès saben que
aquest govern des del principi ha apostat clarament perquè sigui
des del sector privat. Estam convençuts que és un greu error del
passat, un greu error del passat, i un greu error a l’hora
d’encarar la crisi econòmica haver apostat perquè la reactivació
fos a través d’un increment de despesa del sector públic, un
increment de despesa que en moltes ocasions anava dirigit a fer
obres que no feien falta o que anava dirigida a donar
subvencions a empreses que l’únic que aconseguien era una
distorsió al mercat i, per tant, una dificultat a l’hora d’adaptar
tot l’aparell productiu a les noves circumstàncies productives.

En aquest sentit, també al pla econòmic i ja abans s’havia
establert una línia d’actuació on tota la reactivació econòmica
havia de venir de la mà de la modificació de normativa, perquè
la idea fonamental és: no es tracta de donar ajudes, no es tracta
de donar subvencions als diferents sectors, perquè això l’únic
que crea són distorsions de mercat, mals funcionaments i, en
definitiva, supervivència d’aquelles empreses que són menys
eficients i per tant, menys productives i menys competitives;
sinó més aviat anar cap a un model on la competència entre les
distintes empreses sigui més neta, més clara, on hi hagi una
seguretat jurídica més contundent, on es puguin fer càlculs cap
al futur d’una forma més clara i més assumible per part
d’aquells que han d’arriscar els seus doblers. En aquest sentit,
idò també es va produir una reducció de despesa important
mitjançant la reducció de totes aquestes ajudes, totes aquestes
subvencions que estam convençuts que dóna ja fruits positius.
Dóna fruits positius que... perquè es evident que fa falta un
període d’adaptació, és clar que fa falta un període d’adaptació.
Per posar un exemple que no està sota la normativa de la
comunitat autònoma, el sector bancari, el sector financer va
patir la primera bombolla, com he dit al principi, i això va crear
una inflació de despesa dins el mateix sector en forma
d’oficines, en forma d’empleats, en forma de... bé, de
creixement estructural, de creixement de les seves estructures
que s’ha anat corregint des de fa dos anys i encara li queda un
recorregut per fer. Un recorregut que passarà per una reducció
del nombre d’oficines, passarà per un increment de la seva
productivitat, necessàriament, i, per tant, passarà per una
reducció de despesa que evidentment crea una situació en aquest
moment de canvi on pot ser que augmenti el nombre de
desocupats, etc., però que en un termini mitjà ha de tenir un
efecte de tenir realment un sector financer més potent, més... un
sector financer més orientat a donar crèdit amb condicions
adequades al món empresarial i sobretot a considerar que els
projectes empresarials, siguin els que siguin, s’han d’analitzar
en funció de les seves expectatives de futur.

El sector financer probablement va tenir un biaix massa gros
cap al sector immobiliari i això ha duit que la bombolla
financera fos compartida amb la bombolla immobiliària, bé,
estam immersos en tot aquest procés de canvi en aquest moment
i necessitam que es produeixi transformació i de moment encara
no es pot albirar el moment en què les coses començaran a anar
bé, però ja dic que aquest tipus de política d’acceptar la
transformació dels sectors sí que comença a donar resultats i tot
i que, amb una prudència total i absoluta, sense parlar en cap
moment de... brots verds, no?, sense parlar de tot això, hi ha

elements que ens fan pensar que anam en el bon camí, tot i que
-ja dic- les xifres no són les desitjables, no són les que volem.

Aquests dies ha sortit la dada d’atur a la comunitat
autònoma, 87.000 aturats. És clarament una dada que no és
positiva, que no és bona, clarament, però si miram una mica el
que hi ha al darrera, si miram una mica el que tenim per davall,
per la banda de darrere, veurem que l’any que va ser millor en
matèria d’ocupació va ser l’any 2007, el moment just abans
d’esclatar tota aquesta cadena de bombolles. Bé, el nombre
d’ocupats aquell any a la comunitat autònoma de Balears era
d’uns 535.000 ocupats. Ara tenim una ocupació de 506.000,
estic parlant del mes d’octubre, 506.000. En definitiva, tenim un
94-95% d’ocupació del millor any de la història. Significa que
les coses van bé? No. Significa que s’atura la destrucció,
significa que s’atura aquella inèrcia d’allò que podríem dir
precipici fiscal o el precipici de l’economia? Es pot veure que
sí o que no, depèn de la visió de cada un. Però això són dades
reals.

És cert que aquesta situació, que és pròpia de Balears i no és
pròpia d’altres comunitats, ens du que s’hagin produït dos
fenòmens que també són tradicionals de Balears i que es poden
veure en negatiu o en positiu. Un és l’increment de l’activitat,
d’allò que se’n diu la taxa d’activitat, de les persones de més de
16 anys que tenen intenció de fer feina. A Balears
tradicionalment sempre hem tengut una taxa d’activitat molt
més alta que a la resta del país, fins i tot, més alta que al conjunt
de la Unió Europea, bé, idò durant aquests darrers mesos,
aquesta taxa d’activitat continua augmentat, això explica en part
per què tenim aquest atur.

Però és que, a més a més, un podria pensar que amb un atur
tal elevat i tan perllongat podria venir un desànim per part de les
persones a l’hora de cercar ocupació i, per tant, la població
activa tendiria a reduir-se, sobretot quan els darrers anys han
crescut molt en immigració, en població venguda d’altres
indrets del món i que té l’oportunitat de tornar; idò bé, a la
comunitat de Balears el mes d’octubre, mirant el mes d’octubre
de l’any anterior, també es produeix un increment de població
activa molt important, de l’ordre de les 14.000 persones. Estam
ja en unes 608.000-610.000 que intenten oferir els seus serveis
laborals en el conjunt de l’activitat econòmica.

Tot això té conseqüències immediates, defugint de cap
triomfalisme, perquè crec que no és la postura adequada, no és
el que s’ha de fer en aquest moment perquè ens queda molta
feina per fer, ens queda molt de camí per recórrer, dades com
per exemple el sector comercial, on s’incrementa durant el mes
d’octubre l’ocupació un 1,2%, o els preus del sector del turisme.
En moltes ocasions s’ha dit que una de les dificultats que té
l’economia balear era el tipus de turisme que ens provocava una
reducció de la rendibilitat, mitjançant una reducció dels preus,
si agafam les dades dels darrers mesos, podem observar com els
augments de preus en el sector hoteler han augmentat entorn al
6%, i això té unes conseqüències derivades importants.
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No es pot estar content, no es pot estar satisfet de cap
manera, però sí es pot veure com aquesta trajectòria de canviar
d’una política econòmica que ens duia clarament al precipici
fiscal, on pràcticament estàvem instalAlats, estam intentant
allunyar-nos, estam donant passes enfora d’aquest precipici; i al
mateix temps, aprofitant la fortalesa de l’economia balear, que
una i una altra vegada ho podem repetir i és un missatge que ens
ha de quedar molt clar, que és la seva internacionalització, la
seva connexió a l’exterior, aprofitant aquest avantatge, fent els
canvis normatius oportuns, podem aconseguir grans avantatges.
I ho dic perquè en el Pla d’equilibri també hi havia matèria de
reactivació econòmica que defugia de les antigues línies de
subvenció, d’ajudes puntuals a sectors per passar a una línia on
la reactivació havia de venir de la mà del canvi normatiu. 

I, en concret, hi ha canvis normatius importants
pràcticament a tots els sectors, jo diria que podem destacar el
sector de l’hoteleria i tot allò que té a veure amb el turisme
mitjançant la Llei general turística. Hi ha hagut canvis en els
sectors industrials, tot i que aquí jo diria que fa falta encara fer
molta més feina en matèria de ports i aeroports, perquè són
elements essencials a l’hora de poder fer que les empreses
industrials de Balears siguin competitives i tenguin possibilitat
de colAlocar els seus productes d’una forma més adequada en els
mercats internacionals. Tenim en matèria de comerç els canvis
normatius que estan en boca de tots aquestes dies i que pensam
que han de donar els fruits adequats. I tenim per damunt de tot
l’aposta per la seguretat jurídica que també era un d’aquests
elements que feien falta de cara als propers anys.

Ja dic, tot això significa una primera passa, una primera
passa que com totes les passes té elements positius i elements
que no ho són tant. Un pla és una proposta de futur, és una
proposta per als propers mesos. El pla es va posar en marxa la
primavera passada i és clar que a mesura que han passat els
mesos, tal com vàrem anunciar en el seu moment, crec que
també està recollit en un dels escrits que l’acompanyen,
intentarà recolzar-se en tots aquells elements que són
autèntiques fortaleses del pla, en tot allò que funciona de forma
correcta, tot allò que és més aprofitable i que està donant uns
èxits en els objectius assolits, i al mateix temps, deixar de banda
o intentar minimitzar tot allò que siguin les seves febleses i tot
allò que no produeixi els resultats desitjats.

Per acabar, vull posar un exemple de com han funcionat.
Hem parlat de les 37 hores, hem parlat d’altres mesures de
capítol 1, com incorporació de nou personal, amortització de
places existents i ens donen un resultat que el capítol 1 té en
aquests moments, a 30 de setembre, una reducció del 8%, 8 i
busques per cent. I això és important perquè a conseqüència
d’aquesta reducció de capítol 1, no necessàriament dels llocs de
feina, de capítol 1 d’aquesta reducció, ve encadenada o ve
concatenada. També es produeix una reducció clara del capítol
2, despeses, molt lligades a capítol 1, per cada euro de capítol
1 estalviat, es pot quantificar una determinada quantitat que pot
anar entre el 25 i el 30% d’estalvi en capítol 2 en matèria de
despesa d’energia, de despesa de neteja, de despesa sobretot de
lloguers, sobretot d’espai. I la reducció del capítol 4 és més que
evident, és una reducció que té a veure amb tot el sector públic
empresarial, el que són transferències al sector públic
empresarial i subvencions.

Tot això és evident que té un cost polític clar, la forma de fer
política ha anat durant molt de temps i de forma exagerada
durant els quatre darrers anys en la direcció contrària, ha anat en
una direcció d’incrementar la despesa, d’intentar acontentar
tothom pensant que sempre es podria apelAlar a un crèdit que
semblava indefinit, perquè veníem d’aquella trajectòria anterior;
i aquella bombolla havia d’esclatar en un moment o en un altre.
Jo crec que d’aquí hem d’aprendre una lliçó molt clara, més
enllà dels detalls de si això ha anat bé o malament, i la lliçó és
-i això ho ha de saber la ciutadania- apelAlar el crèdit és apelAlar
augments d’imposts futurs, apelAlar el crèdit, apelAlar
l’endeutament és apelAlar augments d’imposts futurs, qualsevol
increment de despesa, qualsevol increment de despesa l’acaba
pagant tota la ciutadania. 

I, a més a més, com que els mecanismes controlats pels
aparells polítics en moltes ocasions no tenen en compte el
funcionament de les estructures productives, generen unes
distorsions que generen unes pèrdues irreparables -irreparables-
d’eficiència. Això és el que ens ha passat durant els darrers
anys. No tan sols hem desplaçat despesa cap al futur, carregant
amb imposts generacions futures, persones que no hi eren en
aquell moment, generant una situació d’injustícia, sinó que, a
més a més, s’han generat unes distorsions en l’aparell productiu
que han generat una pèrdues irreparables que no es podran
compensar si no és fent una reestructuració de l’aparell
productiu a través de guanyar, quelcom que també s’està
demostrant en el conjunt de països que és essencial per al
creixement econòmic per al benestar de tots; aquest quelcom és
el que podríem dir capital institucional, on les normes pugui
tenir continuïtat, puguin ser conegudes, puguin ser previstes
pels distints agents que participen en tota acció social i es
puguin dur a terme els seus càlculs i les seves planificacions cap
al futur. És necessari que tothom es pugui planificar cap al futur,
tothom, no només el sector públic, tothom. I en aquesta
planificació, la normativa ha de ser molt clara, molt concreta i
ha d’intentar no intervenir en matèria d’activitat econòmica.

Aquesta és una mica la política general, podem entrar a les
particularitats, si ha funcionat aquell punt o aquell altre punt no
ha funcionat del Pla d’equilibri. És cert, ho he dit i ho tornaré
repetir, hi ha hagut punts que són autèntiques fortaleses, que ens
donen uns resultats que ens fan pensar que podrem assolir
aquest objectiu de reducció del dèficit en 600 milions d’euros.
I hi ha altres elements que han funcionat d’una forma menys
adequada i que la previsió no ha estat la que podríem pensar en
el moment d’iniciar. Qualsevol pla, qualsevol, fins i tot els plans
de la Unió Soviètica, els plans quinquennals tenien aquestes
particularitats, qualsevol pla, un pla personal, un pla de família,
un pla d’empresa, un pla de qualsevol tipus, tots tenen aquestes
particularitats. 

I  ho dic perquè discutim aquests punts, però crec que si
feim una valoració àmplia i amb la suficient perspectiva, podem
veure com les dades ens acompanyen i podem tenir un primer
exercici de correcció dels desequilibris que ens pugui, no sé si
sentir-nos satisfets, però com a mínim tranquils que som en el
camí correcte. Després vendrà l’any 2013, també inclòs en el
pla, és evident que també hi ha molts d’elements que continuen
tenint una trajectòria, i requerirà enfocar les coses d’una forma
diferent, perquè aquestes transformacions que estam duent a
terme, aquests canvis que estam duent a terme, ja dic, primer
havíem d’aturar la sangria que suposava el creixement galopant
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de la despesa pública i al mateix temps han de perdurar en el
temps, han de tenir continuïtat, la qual cosa significa encetar
reformes profundes que facin que realment aquesta sostenibilitat
no sigui d’un any per un altre, sinó que sigui d’una forma
continuada, d’una forma institucionalitzada. Si abans hem parlat
de guanyar capital institucional, també s’ha de guanyar capital
institucional a l’hora de funcionar el conjunt de les
administracions públiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pep Ignasi Aguiló, gràcies, Sr. Vicepresident.
Demanaria ara als portaveus dels grups si volen una suspensió
de la sessió o si podem continuar?

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Marc Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, permeti’m
primer de tot agrair-li en nom del Grup Socialista la presència
en aquesta comissió i l’oportunitat que ens brinda de poder fer
un debat, nosaltres l’havíem plantejat de manera concreta entorn
al Pla econòmic de finançament 2012-2014, i jo quan el sentia,
i vostè explicava i feia una reflexió, em recordava un poc el
discurs que va fer en el pressupost de 2012, ara més o manco fa
un any i pensava que del relat que vostè ens ha explicat, les tres
bombolles, no sé si d’una manera intencionada o no, algunes
qüestions han quedat al marge d’aquest relat que ha fet vostè;
perquè precisament els pressuposts de 2012 ens explicava que
eren uns pressuposts certs, segurs, que aconseguirien tots
aquests objectius que vostès ens expliquen i que malauradament
tres mesos després d’haver-los aprovat, els havien d’arraconar,
quedaven dins un calaix perquè apareixia un nou document, el
Pla d’equilibri econòmic financer que retallava en 350 milions
d’euros aquells pressuposts certs que vostès havien elaborat, que
marcarien aquest rumb que vostè assenyalava i, per tant, de nou
entraven amb un nou document, amb una nova dinàmica i aquell
full de ruta, aquell bon camí marcat ja no valia perquè
n’agafaven un altre que era aquest pla econòmic financer. 

En aquest sentit, per tant, nosaltres avui, avui no, fa ja cinc
mesos, quasi sis mesos que vàrem solAlicitar la compareixença
del vicepresident econòmic, entenem que les dinàmiques
parlamentàries i l’agenda del vicepresident de vegades poden
suposar retards en la compareixença, però solAlicitàvem que
pogués comparèixer aquí perquè ens pogués explicar de primera
mà aquell pla econòmic financer que havien presentat vostès,
quines eren les seves bondats o quins eren els plantejaments que
es feien en aquell moment. És cert que quan li vàrem solAlicitar
hi havia una realitat d’aquell pla econòmic financer, perquè
únicament era un projecte aprovat que no sabíem la translació
damunt la realitat quina seria, a dia d’avui la compareixença es
produeix pràcticament mig any després, sis mesos després i, per
tant, no només parlarem dels objectius que té aquest pla
econòmic financer, sinó que ja tenim temps suficient com per
començar a avaluar en certa manera el que representa aquest pla

econòmic financer i, per tant, les conseqüències que es deriven
de la seva aplicació.

Tenim un precedent però -insistim- el pressupost general del
2012 no va ser allò que vostès ens havien assegurat que seria. I
aquest pla econòmic financer malauradament ara també
començam a veure que no es correspon ni amb allò que vostès
ens van explicar, ni amb allò que ens està explicant ara el
vicepresident econòmic. Hi ha debilitats, sí que n’hi ha de
debilitats, i nosaltres les centraríem bàsicament en tres grans
qüestions, aquestes debilitats. 

La primera són els incompliments evidents de mesures
establertes en aquest pla i que, tot i haver-los-els demanat en
més d’una ocasió, vostès encara a dia d’avui no ens han donat
resposta, i desviaments d’accions molt concretes, d’objectius
fixats. El vicepresident econòmic explicava que hi ha dos
objectius que ens hem marcat, dues actuacions concretes que
han desenvolupat. Bé, n’hi ha moltes, jo les posaré damunt la
taula i li posaré alguns exemples d’actuacions que vostès no
estan desenvolupant. I com que no les han desenvolupat,
suposen i representen desviacions del pla aprovat. I tenim i
voldríem saber de quina manera pensa corregir aquestes
desviacions.

Li posaré alguns exemples. En aquest mateix pla establia
que els ciutadans de la resta d’illes, excepte de Mallorca, el
desplaçament per a malalts a partir d’ara el Govern no els
pagaria. Ho posa el pla, si vol li ho puc assenyalar. Bé, el
Govern hi continua sent, continua abonant. Aquest és el
compromís en qualsevol cas a dia d’avui. El pla establia que dia
15 de setembre l’Hospital Joan March estaria tancat, i açò
representava -ho diu el pla, no m’ho invent jo, eh?- i açò
representava que el 2012, amb el Joan March tancat dia 15 de
setembre, hi hauria un estalvi de 2 milions d’euros. Ho diu el
pla. Bé, som a mitjans de novembre, el Govern encara no sabem
què farà, els hospitals estan oberts i per tant, hi ha una despesa
i hi ha una desviació que finalment a finals d’any serà de 2
milions d’euros, (...) a més, amb la resta dels desplaçaments.

N’hi ha d’altres, perquè podríem parlar precisament, per
exemple, del funcionament de la central de compres que a dia
d’avui encara no està en funcionament, està quantificada amb
un estalvi de 17 milions d’euros. Ens agradaria que ens contàs
com ho farà per aconseguir aquestes xifres. Es parla de turisme
sanitari, si no vaig errat, del voltant d’uns 11 milions d’euros, a
dia d’avui encara tampoc no sabem res de tots aquests estalvis.
O podríem parlar de la venda de patrimoni que dels 11 milions
que vostès havien d’ingressar no han arribat ni tan sols 2, i tot
açò són quanties econòmiques importants que suposen desviació
d’aquest pla i que desconeixem en absolut de quina manera
vostès ho faran per continuar complint els objectius que vostès
s’han marcat.
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M’agradaria deixar-ho molt clar, no és que nosaltres
compartim aquest pla, en absolut, no només criticam el pla en
si sinó que criticam l’aplicació del pla que vostès han aprovat.
D’aquest pla cert i segur que ens explica el vicepresident
econòmic, i que quan vas i mires acció per acció t’adones que
de moltes d’elles a dia d’avui no en sabem res. Potser fruit de la
descoordinació entre conselleries, potser fruit que hi hagi
consellers que no ho vulguin desenvolupar, no ho sabem, però
en qualsevol cas, hi ha desviacions prou importants que ens
agradaria que el vicepresident econòmic ens pogués explicar i
que voldríem saber com pensa corregir aquestes desviacions,
ens agradaria saber si les té quantificades, a finals d’aquest any
ja les hauria de tenir quantificades, d’aquests 355 milions
d’euros que va retallar del pressupost 2012, quins sí, quins no
i quines quantitats són; i on pensa suplir, en qualsevol cas, o de
quina manera pensa poder arribar a aquests objectius, perquè
açò suposarà conseqüències noves, dures per als ciutadans, nous
càstigs, noves retallades que ningú no sap i que creim que és
fonamental que la gent i que els ciutadans en puguin tenir
coneixement.

Aquesta és una qüestió i una característica d’aquest pla,
accions, no una ni dues, moltes, que no s’apliquen per part del
govern autonòmic, del seu pla que ells mateixos varen aprovar.

Hi ha una segona part d’aquest pla que també crida l’atenció
d’una manera claríssima i és la part lligada a les previsions que
el pla estableix. El marc del pla que en el 2013 tendrà un
compliment d’objectiu de dèficit de l’1%, quan sabem tots que
és 0,7, i això suposa una desviació. L’objectiu de dèficit de
2013 és del 0,7. Estam d’acord, no? En canvi, l’objectiu de
dèficit d’aquest pla parla de l’1%. Per tant, aquí hi ha una
desviació que hauríem de veure com tenen pensat vostès
resoldre. O n’hi ha una altra que l’hem coneguda ara en la
presentació dels pressuposts que aquesta mateixa setmana
vostès han fet pública, aquest pla de creixement, aquest pla
d’equilibri estableix un creixement de la nostra economia per a
2013 d’un 1,98, un 1,98. Els pressuposts de 2013, que vostès
acaben de presentar, estableixen un creixement d’un 0,3 que a
dia d’avui ningú jo no hi dóna suport. El donarem per bo, però
del mes de març que vostès presenten aquest pla al mes de
novembre que presenten els pressuposts de 2013 han desviat les
seves previsions en un 1,7 punts. 

No rallam d’un canvi o d’una variació d’una dècima o de
dues dècimes, que açò ho podríem entendre perquè al final,
efectivament, són previsions, parlam d’anar de l’1,98 al 0,3. 1,7
punts, números rodons, que representen un canvi de moviment
econòmic tremend i que aquest pla, com pertoca, després fa les
estimacions. Home, si l’economia dins el 2013 acabarà en un
1,98, la dinàmica d’ingressos a l’administració serà molt més
alta, però no és el cas, perquè ara estam en el 0,3 i si estam en
el 0,3 hi ha canvis massa substancials, massa substancials com
per sentir aquí ara el vicepresident econòmic explicant-nos que
aquest pla marca el rumb que pertoca, que va bé, perquè ens
adonam que en absolut les actuacions hi són i ens adonam, a
més, que les previsions establertes en el pla són i estan
totalment desfasades.

Després ens anam a la tercera part d’aquest pla que...

EL SR. PRESIDENT:

Han passat ja deu minuts, vagi acabant, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Si em deixa uns minutets més, crec que és prou important,
el company del Grup del PSM no hi és, per tant, tenim -entenc
jo- un poc més de temps. 

Vaig entrant -si m’ho permet, Sr. Vicepresident Econòmic-,
vostè a la seva conselleria estableix en aquest pla econòmic
financer una reducció dels pressuposts generals de 2012 de
6.100.00 euros, i voldríem conèixer aquests 6 milions d’euros,
on s’han retallat dins aquesta conselleria en el 2012? Ens
agradaria poder conèixer, on ha acabat afectant aquesta
reducció? Si ho ha fet a l’Institut d’Innovació Empresarial, si ho
ha fet a les corporacions locals, si ho ha fet a les empreses
públiques, on s’ha produït aquesta retallada de 6 milions d’euros
que vostès havien anunciat que farien?

Però n’hi ha més, perquè el Pla econòmic financer diu,
farem una declaració d’indisponibilitat de crèdit de 77 milions
d’euros, 6,1 varen ser a la seva conselleria, però diu, així i tot jo
em reserv 267 milions d’euros més, del conjunt global, per si hi
ha desviacions jo poder-les congelar. La pregunta és també
obligada, han suprimit 77 milions d’euros i ha bastat o han
hagut d’agafar més doblers de 77 milions que vostès havien
establert com a indisponibilitat de crèdit de cada una de les
conselleries? Si ha estat així, bàsicament, quines han estat les
principals partides que han provocat açò? Creim que és
important poder conèixer aquesta qüestió.

I ja acab, Sr. President. Ho deia, vostè va presentar els
pressuposts el 2013, avui fa una compareixença sobre aquest pla
econòmic, ens diu que les coses van bé, però nosaltres veim que
ni el pla es compleix i que les conseqüències que hi pot haver
poden ser negatives. Vist que es troba vostè tan segur d’aquesta
reflexió jo li voldria demanar d’una manera molt clara, i esper
que em pugui respondre, si açò és com vostè diu entenc que
dóna per suposat i d’una manera certa que complirem l’1,5 de
dèficit en acabar aquest 2012, si és així vull entendre que és
d’aquesta manera i m’agradaria que ho confirmàs d’una manera
clara si, efectivament, en acabar aquest 2012 l’objectiu de
dèficit serà l’1,5% o si hi haurà desviacions superiors com a
conseqüència de l’incompliment dels mateixos plans que vostès
aproven.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Pons. Ara com que el Grup
Parlamentari PSM no ha comparegut té, per part del Grup
Parlamentari Popular, la paraula l’Hble. Diputada Asunción
Pons, per deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo sí
que voldria lamentar l’absència del PSM, però bé, entenc que
aquesta compareixença no els deu interessar massa o, més ben
dit, gens. 

Durant l’anterior mandat, tot i la gran baixada d’ingressos
que va patir la nostra comunitat per la crisi econòmica, el
govern del pacte, amb una gran irresponsabilitat, va continuar
gastant i gastant i va generar un dèficit en volums de 1.000
milions d’euros anuals. Això significa que a més de les
amortitzacions calia augmentar el deute en mil milions d’euros
cada any, un autèntic despropòsit que conduïa directament a la
fallida de la hisenda autonòmica. Aquest deute, que ha pujat a
6.000 milions, dels quals 1.400 corresponen a factures pendents
de pagament a proveïdors, ara, en aquest mandat, ha de
respondre i pagar l’actual govern del Partit Popular. 

L’inici de la crisi econòmica, l’any 2007, va coincidir amb
la presa de possessió d’un govern, avui a l’oposició, que avui,
setmana sí i setmana també, es dedica a demanar explicacions
al govern del Partit Popular d’una situació a la qual hem arribat
per la seva mala gestió, pels seus errors i la seva manca de
previsió. Les conseqüències les pagam tots, senyors diputats.

Sortosament els ciutadans de Balears comptam ara amb un
altre govern, un govern responsable que actua amb seriositat i
no amaga la realitat econòmica dels comptes autonòmics.
Aquest govern, amb el Sr. Aguiló al capdavant de l’àrea
econòmica, s’ha fixat com un dels seus objectius prioritaris la
reducció del dèficit i a la vegada aplicar unes necessàries
reformes estructurals que s’havien d’haver aprovat molt abans.

El Pla d’equilibri econòmic de les Illes Balears, que era
necessari per accedir al mecanisme extraordinari de pagament
a proveïdors, ens garanteix la sostenibilitat i la viabilitat
econòmica de la nostra comunitat i a la vegada dóna cobertura
a tots els serveis essencials. És un document ben plantejat i
estructurat en dues grans línies d’actuació. En primer lloc,
mesures per a l’estalvi, per aconseguir una reducció de 350
milions d’euros, quantitat necessària per complir amb l’objectiu
de dèficit per a enguany. I el segon àmbit d’actuació són les
mesures per a l’impuls i la reactivació econòmica. 

A partir dels principis de la simplificació administrativa i la
seguretat jurídica el pla crea i modifica una sèrie d’accions de
caràcter legislatiu i administratiu que serveixen per crear el
marc adequat de recuperació de la confiança inversora i
empresarial i també del creixement econòmic sostenible. Són
els objectius del projecte de llei de mesures urgents per a
l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves
tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures
tributàries, aprovat com a decret llei i que el passat 25 d’octubre
va ser dictaminat per aquesta comissió; i els objectius per al
sector comerç de Balears, aprovats dia 19 d’octubre pel Consell

de Govern, amb el decret llei adapta l’activitat comercial de les
nostres illes a la normativa estatal en matèria de liberalització.

La serietat i l’eficàcia de Vicepresidència han plantat cara i
han donat resposta al desgavell, al desordre i a l’asfixia en què
es va trobar la hisenda d’aquesta comunitat autònoma. Parlam
d’uns ajusts que no s’havien fet mai, hem passat de 1.000
milions de dèficit el 2011 a 395 d’enguany, com ha dit el Sr.
Aguiló, i en el projecte de pressuposts de 2013 la xifra queda en
188 milions. Aquesta sí que és una bona gestió de govern
perquè des de l’austeritat recupera l’equilibri financer i saneja
la tresoreria del Govern. El procés de reducció del dèficit és
imprescindible per reduir la dependència de l’endeutament i tot
això ho fa el govern del Partit Popular a una gran velocitat, ja
que no ens toca cap més remei, i a la vegada mantenint els
serveis i les prestacions. A aquesta situació hem arribat,
senzillament, perquè els que ens varen governar es varen obligar
d’una cosa tan elemental com és que els deutes s’han de pagar,
els préstecs tenen una data de retorn tant a l’empresa privada
com a l’administració pública. De 2007 a 2011, cada vegada
amb menys ingressos, es va continuar gastant amb la mala
solució fàcil de recórrer al dèficit indefinidament i alegrement.
Açò ens ha conduït a un dèficit estructural, o sigui, a una
estructura i a unes despeses de la comunitat que no podem
mantenir amb els recursos de què disposam, i la crisi econòmica
encara ha agreujat la difícil situació.

Les mesures d’estalvi del Pla d’equilibri econòmic formen
part d’un programa de Govern més ample en què destaquen el
Pla de sanejament econòmic financer 2011-2013, que l’anterior
govern del pacte no va arribar a aprovar mai. la Llei de suport
als emprenedors. els pressuposts de la comunitat autònoma per
a 2012, tota vegada que els partits PSOE i PSM no varen ser
capaços d’aprovar els pressuposts de 2011; aquest pla
d’equilibri econòmic que avui tractam, el mecanisme
extraordinari per al pagament a proveïdors, la nova llei general
turística, i el Decret Llei de mesures urgents de reactivació
econòmica. Un conjunt d’iniciatives i d’actuacions que totes
elles sumades són els instruments per aconseguir l’equilibri
financer de la nostra comunitat i obrir el camí cap al
redreçament i la recuperació de l’activitat per retornar a una
economia sana i productiva.

El programa d’estalvi, concretat pel Pla d’equilibri
econòmic, inclou mesures de contenció de despesa en personal,
de despesa corrent en béns i serveis, de transferències corrents
en educació i també mesures que afecten altres institucions i
òrgans estatutaris. 

Per la seva importància vull destacar que el passat mes de
maig, fruit d’aquest document, el Govern va presentar les
mesures que garanteixen la sostenibilitat del sistema sanitari
públic a Balears i eviten el copagament sanitari. En aquest àmbit
el pla permet estalviar 95 milions d’euros anuals. Com a acció
de Govern constitueix un exercici de responsabilitat que
preserva les polítiques socials i sanitàries i dóna continuïtat a les
prestacions. En una paraula, introdueix la racionalitat i el sentit
comú per aconseguir una millor gestió dels recursos, sobretot,
en aquest cas, dels professionals de la sanitat, però també en els
hospitals, en els centres de salut, en la despesa farmacèutica i tot
el capítol de manteniment i material.
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També vull apuntar altres estalvis en el conjunt de la
comunitat, per exemple, l’increment de la jornada de feina, com
ha apuntat el conseller, de 35 a 37 hores i mitja setmanals,
reducció d’assessors en educació i augment de ràtios alumnes-
professor fins a un límit legal, suspensió temporal de
complements retributius, tot el pla de reducció del sector públic
instrumental iniciat enguany que el Govern culminarà el 2013
amb la vinculació de sous dels directius a la consecució
d’objectius pressupostaris, també la creació de la central de
compres, pla d’estalvi energètic; d’estalvi en telefonia, reducció
de les despeses protocolAlàries, i revisió i suspensió de
subvencions.

Aquestes són algunes de les actuacions que ha hagut de fer
el govern del Partit Popular, decisions que no són gens fàcils,
els ho puc assegurar, però absolutament necessàries, unes
accions que havien d’haver dissenyat i executat durant l’anterior
mandat i segur que ara no ens trobaríem aquí on som. 

El Grup Parlamentari Popular està orgullós de la feina duita
a terme des de Vicepresidència Econòmica amb aquest pla per
l’equilibri i totes les mesures que ha programat i ha aplicat. Sí,
Sr. Pons, estam orgullosos. Per tant, Sr. Conseller, felicitam i
manifestam el nostre suport, tant a vostè com a tot el seu equip,
perquè han demostrat capacitat i un gran rigor per trobar
sortides i donar solucions a la insostenible situació econòmica
d’aquesta comunitat i perquè gràcies a instruments com el Pla
d’equilibri econòmic es pot recuperar la racionalitat, el seny i el
sentit comú, que no s’havia d’haver perdut mai.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons, igualment per ajustar-se al temps. Ara té
la paraula el vicepresident econòmic, Promoció Empresarial i
d’Ocupació.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, senyors
diputats. El primer que voldria és donar la benvinguda al Sr.
Pons a aquesta trajectòria i a aquesta preocupació per la
reducció del dèficit, crec que si tots tenguéssim aquesta línia les
coses com a comunitat autònoma realment ens aniria molt
millor, si realment entenem que l’objectiu de dèficit i uns
comptes públics equilibrats i si realment ho entén el Partit
Socials me n’aniria satisfet d’aquesta reunió, perquè en moltes
ocasions ens han demanat coses molt contradictòries al mateix
temps i l’oposició ha estat amb això especialment hàbil, a
demanar blanc i negre al mateix temps, de manera que una
alineació en una economia adequada, en una economia en
equilibri crec que és realment d’agrair.

El govern anterior va presentar una sèrie de plans econòmics
d’equilibri perquè cada any, cada any, es desviava en 1.000
milions d’euros, cada any. No tan sols no els complia, sinó que
ni els complia en allò petit ni en allò gros, absolutament en res,
no eren coneguts, no es podien discutir, no eren transparents i a
partir d’aquí, l’incompliment duia a una reiteració. Crec que la
virtut que té el pla econòmic presentat pel govern actual és molt
clara i és que és transparent, s’ha comunicat i fa que els
diferents consellers, els diferents directors generals, que el
mateix president assumeixin una responsabilitat davant la
ciutadania que no era coneguda fins ara.

I efectivament, Sra. Diputada, podem estar orgullosos que
això sigui així, podem estar orgullosos perquè realment som en
el camí adequat per esmenar els problemes.

És cert que el pressupost de l’any 2012 es va haver de veure
d’alguna manera esmenat amb el pla econòmic, és cert, és així
de clar i ho sabem tots, però, per què va passar això? Va passar
perquè a un moment donat, hem d’elaborar, la comunitat
autònoma ha d’elaborar uns pressuposts, amb dades
subministrades pel ministeri, que en aquell moment tenia al
capdavant Elena Salgado, la Sra. Salgado, i la Sra. Salgado feia
unes determinades previsions econòmiques i fins i tot donava
uns números que necessàriament s’han de recollir al pressupost
de la comunitat autònoma a l’hora de la seva elaboració, uns
ingressos que són fil per randa, número per número, dècima per
dècima, fins i tot en cèntims, els que s’han de posar al
pressupost. Molt bé, va fer els seus càlculs, no sabem en funció
de què, perquè evidentment el ministeri no ens ho va comunicar,
i a partir d’això vàrem haver de fer un pressupost en funció
d’aquells números, dels números de la Sra. Salgado.

El Govern d’Espanya va canviar de color, va reconèixer la
realitat d’una manera més clara i va baratar els números
corresponents a l’any 2012 i a partir d’aquí, lògicament, s’ha de
fer un ajust del que eren els números que ens havien passat per
part del ministeri. Aquesta és l’explicació. Ho diu el mateix pla,
ho sabem tots, més transparent impossible, ens podem queixar,
però aquesta és la realitat. La realitat és que si volem tenir una
economia forta, si volem tenir una economia segura, si volem
tenir una economia on la inversió sigui possible, idò
transparència, llum i taquígrafs i tothom que vegi el que...
tothom que pugui opinar tothom, que pugui opinar el Sr. Pons,
que pugui opinar qui vulgui sobre una realitat coneguda, sobre
una realitat que és a les pàgines web, que pot ser consultada per
tothom i a partir d’aquí, al Govern li correspon retre compte
d’aquest seguiment.

Vostè m’ha tret una sèrie de debilitats, repassem-les una per
una, però abans li vull dir que també hi ha fortaleses
imprevistes, imprevistes en el sentit que el mateix pla intenta
seguir un criteri comptable essencial, jo diria comptable i vital,
a l’hora de fer qualsevol tipus de gestió i a l’hora de conduir-se
a la vida i és la prudència. És un pla que és prudent i que intenta
ajustar-se al màxim possible a la realitat que ens envolta i en
aquest sentit quan es parla d’ingressos, és veritat, es parla de
patrimoni, encara l’any no ha acabat, encara hi ha possibilitat
que hi hagi venda de patrimoni. Sabem que el sistema de venda
de patrimoni dels béns públics ha de passar tots uns requisits, no
és com una subhasta, no és un sistema com ho podria fer
qualsevol particular, sinó que ha de tenir tota una sèrie de
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garanties que requereixen un cert temps a l’hora de poder-se
desenvolupar. Bé, veurem com acaba.

També és cert, però, que conseqüència d’aquella política
econòmica que l’acompanya, i que la diputada del Partit Popular
n’ha donat un repàs, crec que molt acurat, modificacions
legislatives, plans de pagament, consecució de crèdit,
consecució de credibilitat, etc.; a conseqüència de tot això hi ha
hagut una millora de determinats elements de l’activitat
econòmica que han duit a terme o que s’han traslladat a un
increment de la recaptació impositiva que no surt al pla, idò
també tenim una altra fortalesa per aquí.

És cert que es feia una previsió de creixement en un moment
donat i que aquesta es va corregir, les previsions de creixement
són això: previsions de creixement, previsions de creixement És
cert, és cert, ho admetem. Per què passa això? Passa per dades
internes o passa per dades externes? Miri, els models per albirar
el que passarà l’any següent, els economistes no tenim la bola
de vidre, tenim l’iPad, que ho és una mica, però que no arriba
a una bola de vidre. No podem saber el que passarà al futur. El
futur encara per a la humanitat és quelcom desconegut, però sí
és cert que a partir d’aquí podem fer previsions, i aquestes
previsions es fan en el que es diuen models economètrics. En els
models economètrics hi ha variables pròpies de la comunitat,
quina ha estat la demanda d’automòbils, quina ha estat la
demanda de ciment, quina ha estat la demanda d’electricitat,
quina ha estat la demanda de serveis de transport, quina ha estat
la demanda de serveis sanitaris, en fi, tota una sèrie de variants,
quina ha estat la producció d’aquell producte, d’aquell altre i de
l’altre, tot això hi va inclòs, però també hi ha un altre variable
que és fonamental a qualsevol model economètric d’una
comunitat petita com és la de les Balears que són les variables
de l’entorn, quin és el creixement del conjunt del país,
d’Espanya, ha canviat?, idò si canvia el conjunt del creixement
d’Espanya, el model economètric ens dóna un canvi en el
creixement o en les previsions de les Balears, però és que, a més
a més, Balears és una economia elevadament
internacionalitzada, i aquesta -ja li ho dic- és la nostra gran
fortalesa de la qual tots n’hem d’estar orgullosos i hem de tenir
ben present una vegada i una altra.

Si agafam les previsions que ha fet Alemanya -Alemanya,
un país punter en economia en aquest moment, un país que és
un referent en aquest moment- també les ha revisat cap a la
baixa. Si agafam les de França, les ha revisades cap a la baixa.
Si agafam les d’Itàlia, no en parlem! Si agafam les d’Anglaterra,
idò tres quarts del mateix. És cert que... i una de les dades que
volia donar en pla positiu i que en fi, no hi he fet referència,
però ara ho diré, són els pagaments, les disposicions d’efectiu
i de targetes de crèdit a Balears que creix ni més ni manco, el
moviment en targetes de crèdit, que un 7,8%. Aquest
creixement de targetes de crèdit es concentra sobretot en
targetes emeses a països diferents d’Espanya, clarament vénen
de l’exterior i aquest és un dels avantatges i de les fortaleses que
hem repetit al comerç, a la indústria, pertot, que podem tenir.

Quins són els països que veim que augmenten d’una manera
molt clara el seu moviment en matèria de targetes de crèdit?
Àustria, Suïssa, Dinamarca, Suècia, Noruega i,  en gran part,
Alemanya. Tots amb una característica comuna. La
característica comuna és que són països on hi ha equilibri
pressupostari. N’hi ha una altra que, per circumstàncies
especials, seria Rússia que també s'incrementa d’una manera
clara.

Tot això marca que el que és l’important d’una pla -i ho
reiter una vegada i una altra- és en primer lloc tenir el pla teòric,
el tenim, el tenim amb dificultats, amb fortaleses, amb febleses,
el tenim, el pla teòric, tenim el camí a seguir, tenim marcat el
camí; i darrere, hi ha la voluntat de seguir-lo, la qual cosa ens fa
ser optimistes a l’hora de poder pensar que podrem el assolir en
temps i forma quan faci falta.

Fa falta un altre element en qualsevol pla d’equilibri que
suposa sacrificis, que suposa prendre decisions polítiques mai
preses, significa assumir -com he dit- una responsabilitat que no
hem vist de cap manera en aquesta comunitat fins ara, no ho
havíem vist de cap manera fins en aquest moment, que seria un
pla de comunicacions ben estructurat i ben fort. També el tenim,
també té les seves errades, també funciona com... suportat en les
fortaleses com el mateix pla i que a vegades ens consta més fer-
nos entendre per part dels distints colAlectius.

Dit això, entrem en els detalls. En el pla no deia no pagar el
transport entre malalts i... això es tractava d’una errada puntual,
vàrem dir, en seu parlamentària, que es tractava d’una errada
puntual. Es tractava bàsicament d’intentar també establir altres
mecanismes que evitassin, que fessin innecessari el
desplaçaments de malalts, entre d’altres, que siguin els mateixos
facultatius els que poguessin desplaçar-se a les illes perquè
també aquí hi havia un estalvi important a aconseguir.

En matèria de venda de patrimoni, ja li he dit que segueix el
seu curs, avui mateix surten notícies a la premsa de com els
preus es van adequant a la realitat, això requereix tot un
procediment, són béns públics, són béns que són de tots, no són
d’aquest govern, són de tota la colAlectivitat i, per tant, s’han de
tenir les garanties que estan posats a la venda amb les millors
condicions possibles, i això requereix -com deia- tot un protocol
que es compleix i que es du a terme. Bé, és possible que no es
pugui fer la venda al mes de desembre, tal vegada es farà al mes
de gener o al mes de febrer, però l’important és que aquest camí
s’ha encetat i s’ha assumit el cost polític d’aquesta reducció de
patrimoni.

En matèria de central de compres, home!, en matèria de
central de compres... també requereix el temps per formar-se.
Sap que està constituïda, sap que ha començat a fer feina, i fins
i tot li diré més, hi ha contractes que encara no, dins la central
de compres, s’han duit a terme o s’han negociat com si
actuàssim a una central de compres a través de convenis marcs.
Puc referir-me en concret al de telefonia amb la reducció del
contracte respecte de la situació anterior estarà més enllà del
50%, més enllà del 50% d’estalvi. Ara vendrà el de
subministrament elèctric i a partir d’aquí, serà una concatenació,
la central de comptes és una forma molt diferent d’actuar de la
que havia existit fins ara, on cada un podia fer la despesa que
trobava oportuna a la seva conselleria, a la seva direcció general
i en moltes ocasions idò no cercava o no tenia cap incentiu per
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cercar uns preus que fossin adequats, tenint en compte que els
recursos públics surten del conjunt de la població a través del
sistema impositiu és especialment important que aquest tipus
d’actuacions es puguin convertir en institucions, no ja per als
mesos que queden, sinó d’una manera permanent i completa.

En matèria d’hospitals, la sanitat pública, més enllà d’un
hospital o dos o el que sigui o d’una acció concreta, més enllà
d’això, el que és important és que la sanitat pública havia seguit
un camí explosiu de despesa i de creixement de la despesa. La
inflació de la despesa sanitària havia estat els darrers anys
quelcom realment preocupant que feia pensar, no tan sols en una
fallida, sinó en un colAlapse total i absolut en un moment donat,
com hi vàrem estar pràcticament a punt conseqüència d’aquest
arribar al precipici financer, aquest arribar al precipici fiscal en
què estàvem instalAlats, sinó també perquè la forma de construir
la sanitat pública, la forma d’enfocar els problemes de la sanitat
pública els darrers anys havia estat un sistema amb molts
d’inconvenients, per dir-ho d’una manera suau, amb molts
d'inconvenients perquè no es va tenir en compte cap de les
ràtios, cap ni una de les ràtios que tenen en compte per dur una
gestió adequada qualsevol país del nostre voltant. 

Aquestes ràtios ara s’estan implementant, s'estan intentant
fer visibles i posar-los a l’abast de tothom perquè realment amb
la quantitat de doblers que ens gastam, amb la quantitat de
recursos que dedicam a la sanitat pública, d’una manera clara,
sobretot quan ens comparam amb altres països, que és possible
gaudir d’una sanitat forta, d’una sanitat completa amb garanties
per a tot i amb el nivell que tots volem exigir i volem per a
nosaltres mateixos.

En aquest sentit, l’esforç que fa la Conselleria de Sanitat és
un esforç també titànic en matèria de control de despesa, titànic;
titànic perquè aquells increments permanents, aquella inflació,
aquella corba exponencial de creixement de despesa que en
moltes ocasions no es traduïa en una millora a l’atenció als
pacients, s’ha pogut controlar, s’ha pogut modificar i en aquests
moments s’està intentant dur a terme una correcció al pressupost
d’un any d’aproximadament 180 milions d’euros; 180 milions
d’euros no és cosa petita, és cosa importantíssima i és l’element
que donarà peu que la sanitat pública pugui tenir aquesta
projecció cap al futur que tots consideram necessària.

És cert que en el tema d’hospitals el pla en preveu el
tancament perquè dins les distintes actuacions, una de les
formes de desplaçar recursos d’on són menys efectius i on són
més efectius, es plantejava a través d’aquesta fórmula. No vull
defugir de la pregunta, i és així, es plantejava per aquest motiu,
traslladar recursos on són més efectius.

És clar que dins la Conselleria de Sanitat hi ha hagut canvis
dels equips de direcció, hi ha hagut una reacció, hi ha hagut una
reacció popular, hi ha hagut una reacció que qualsevol govern
està obligat a tenir-la present, tot i marcar el camí, tot i marcar
el rumb, tot i que l’objectiu i la voluntat sigui de posar ordre als
comptes, tot i assumir el cost polític necessari és cert que tot
això s’ha de tenir en compte i ha duit a que hi hagi dirigents de
la Conselleria de Sanitat que facin les reflexions corresponents
i presentin el que considerin oportú en aquesta matèria.

En definitiva, una vegada més, ja dic, vull donar les gràcies
i m’agradaria moltíssim que el Partit Socialista, estaria encantat
que fes referència una vegada i una altra a la consecució de
l'objectiu de dèficit, perquè estic convençut que si tenim una
part de l’oposició i el Govern en aquesta línia, l’aconseguirem
i l’aconseguirem en benefici de tots, cregui’m, en benefici de
tots.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Ara en torn de rèplica per part
del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Pons, i li dic que té vostè
cinc minuts i com que ara ja hi és present la representant del
PSM no pot ocupar vostè el seu temps.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Per aclarir un malentès, que
crec que ha tengut vostè, Sr. Aguiló, ho dic més que res... tenim,
un exemple que estic segur que vostè haurà repetit moltes
vegades, tenim un poal d’aigua freda i si hi tiram glaçons el que
succeirà és que en aquest poal l’aigua freda tornarà molt més
freda encara. Idò bé, tenim una economia evidentment
refredada, i vostès, les mesures que fan són les de suprimir
qualsevol pla d’estímul econòmic, suprimir, desmantellar el
sector públic i incrementar imposts, i quan a una economia
refredada es desmantella el sector públic i s’incrementen els
imposts, les conseqüències les pateixen cada dia els ciutadans.

Aquesta serà, aquesta és de moment la seva herència, Sr.
Aguiló. Amb el pas del temps evidentment veurem les seves
conseqüències que ja es comencen a patir ara, però entengui
vostè quina és la nostra crítica i cap on va: és que en els
moments de grans dificultats econòmiques, que l’Administració
es desmantelli mentre exigeix més imposts als ciutadans, que en
absolut es fa de manera progressiva, aquesta és la pitjor recepta
que en aquests moments hi pot haver.

El Sr. Aguiló ens deia que té un pla d’equilibri econòmic
que és transparent, comunicat... tot açò està molt bé, però es
compleix o no es compleix? És d’açò que hem vengut a rallar
aquí. Es compleix o no es compleix?, i vull recalcar, perquè hi
ha algunes coincidències, vostè m’ha fet algunes, jo n’hi donaré
d’altres. El vicepresident econòmic ens ha reconegut que
efectivament, el pressupost del 2012 als tres mesos ja no van ser
servibles. El vicepresident econòmic en aquesta comissió acaba
de demanar disculpes per fer una desviació de previsió de
creixement d’un 1,7. Quedarà recollit a l’acta. Ho llegiré,
“desde la Dirección General de Economía del Govern de les
Illes Balears, se estima una tasa de crecimiento de la economía
regional para el 2013 de un 1,98%”. Vostès ara han previst un
0,3, un 1,7 % han previst en el pressupost, hi ha una desviació
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de l’1,7%. No hi cap país que s’hagi equivocat tant d’aquestes
desviacions, Sr. Aguiló.

I vostè ve aquí com si no passés res, demanant disculpes, és
cert, per aquesta desviació, que constarà en acta, però a més a
més ha dit que efectivament, té un pla de comunicació que no
funciona -també queda recollit en acta-, ha reconegut que hi
havia errades en el pla respecte del desplaçament de malalts,
que açò era errada, i després ha justificat el retards en la central
de compres, de la venda de patrimoni de l’hospital, perquè a dia
d’avui no estan fets. I jo aquí li vull dir que el factor temps és
important. Que vostès no compleixen el factor temps del pla
representa perjudicis que acaben suposant l’incompliment
perquè representen desviacions. I aquest factor temps vostè no
el té present, ens diu que s’està fent, que ja veurem, però açò
estava (...) i vostès no estan complint aquest calendari. I
m’agradaria que senzillament açò quedàs clar.

Li he fet preguntes que vostè no ens ha resposta i els hi
tornaré a fer. Les desviacions que s’han produït en el pla, com
les corregiran? Contestin-me aquesta pregunta. Com corregirà
les desviacions que vostè mateix reconeix que existeixen en el
pla? Digui'm a quines conselleries afectarà, quines noves
retallades haurà de fer. Sembla que és més que important
aquesta qüestió.

Li he tornat demanar i vostè no m’ha respost, aquesta serà
la tercera vegada que li demani. Si estan fent les coses tan bé,
vostè pot assegurar a dia d’avui que compliran amb l’objectiu
de dèficit de l’1,5 a finals d’aquest any, sí o no? Ja no sé com li
he de demanar perquè em contesti i sempre defuig d’aquesta
pregunta. El compliran o no el compliran? M’està dient que ho
estan fent tot bé. El compliran o no el compliran, aquest 1,5%
de dèficit? Esper que em pugui respondre aquesta pregunta.

I ja acab, m’he preocupat de dues afirmacions que ha fet a
la primera intervenció i que no he tengut temps de poder-les
assenyalar i, per tant, les hi vull assenyalar ara. Vostè ha dit que
allà explicava el seu calendari, que hi havia una primera passa
que era aquest pla d’estabilitat i després ha dit que hi havia una
segona passa i és la reorganització dels organismes del sector
públic -ens ha explicat vostè- i ha posat com exemples les ràtios
del metges i despesa farmacèutica. Jo li deman, perquè açò fa
por, té previst reduir plantilla mèdica per tal d’incrementar
ràtios? Com pensa solucionar aquesta qüestió que vostè tot sol
ha plantejat aquí? Li deman que m’ho expliqui, perquè ha fet un
plantejament que les ràtios no funcionaven, que aquí hi havia ...
Voldria que ens pogués explicar, veig que ho té dins el cap, en
aquesta comissió de quina manera té pensat resoldre
l’optimització del sector sanitari i si açò afectarà o no afectarà
a nou personal i a noves retallades en personal l’any 2013.
Esper que pugui respondre aquesta qüestió perquè ja no tindré
més oportunitat per intervenir.

I, evidentment, la darrera qüestió també amb una reflexió
que ha fet vostè i que està lligada al començament de la meva
intervenció. I era que vostès diuen que l’activació econòmica
l’emparen directament en el sector privat. Per suposat que és el
sector privat el que té la capacitat de generar i de moure
economia. Jo li deman si darrera aquesta reflexió, com justifica
vostè l’increment d’imposts que castiguen el consum?, perquè
darrera tot el discurs...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, vagi acabant, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

Vaig acabant. Amb les actuacions que vostès prenen
després, aquí hi ha incongruències que són massa evidents. I que
la teoria és una cosa, i està molt bé i jo sé que des de la
Universitat els alumnes l’aprecien, vicepresident, n’estic
convençut, però una cosa és el discurs teòric i una altra cosa és
la realitat. Jo de discurs teòric no vull discutir amb vostè, vull
discutir de realitats, dels problemes de les persones i de les
conseqüències que tenen les decisions que vostès prenen. I
aquestes decisions quan ara veim que es creen quatre nous
imposts, que s’augmenten pràcticament tots, (...) Tot açò té un
perjudici brutal per a la nostra economia, que la refredarà, són
glaçons de gel, perquè en absolut no hi ha cap tipus de
progressió en aquest plantejament i xoca de ple amb el discurs
teòric que vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, acabi.

EL SR. PONS I PONS:

Acab ja. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. En fi, si vol intervenir per dir el motiu pel
qual ...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Molt breument, ja sé que no em toca intervenir. Simplement
per demanar disculpes, havia de substituir el portaveu del nostre
grup en aquesta comissió i en no tenir-ho dins l’agenda, estava
fent feina precisament en els pressuposts i m’ha fugit del cap.
Perdonin.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Té la paraula la representant del Grup Popular en
torn de rèplica, Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Les xifres
sobre recaptació fiscal, dades d’atur i ocupació per sectors
productius que ha aportat en la seva intervenció el Sr. Aguiló,
confirmen plenament que anam pel bon camí. No són mesures
fàcils les que aquest govern es veu obligat a aplicar, per redreçar
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la situació en què va trobar la tresoreria i els comptes de la
comunitat, arrasats i endeutats. Però són mesures valentes,
encertades, necessàries per obrir una nova etapa d’estabilitat que
permetin a les Balears recuperar la posició de regió
capdavantera, emprenedora, creadora de llocs de feina i
benestar.

La recessió econòmica i la crisi que patim avui a la societat
no es resol amb més subvencions, sinó amb més estabilitat
política, seguretat jurídica, criteris clars i un govern que sap
afrontar la situació i que sap governar. Evidentment no tornarem
aplicar les velles receptes de l’anterior mandat, que han resultat
errònies i han agreujat la recessió, perquè van incrementar en
43.000 el nombre de ciutadans d’aquestes illes inscrits a l’atur.
Amb aquell govern del pacte de 28.472 aturats, vam passar a
71.494, a més de deixar un deute, com he dit a la meva primera
intervenció, de 6.000 milions d’euros. 

Lament les crítiques que el portaveu del Grup Socialista ha
dirigit, sense cap base ni fonament, contra les decisions que
aplica el Govern del Partit Popular, amb un esforç extraordinari
per aconseguir el redreçament i el sanejament econòmic. Ho
lament perquè esperava un mínim d’autocrítica, d’acceptar els
errors i les negatives decisions que van adoptar, un exercici de
responsabilitat que no volen fer, amb la negació de l’evidència
del desastre a què ens van abocar.

Sortosament aquí hi ha hagut un canvi de govern i açò vol
dir que s’actua d’una altra manera, amb uns altres criteris i amb
uns altres objectius. Açò es fa amb mesures clares i instruments
que a poc a poc donaran els resultats positius que tots desitjam.
No pretendran que capgirem tota la situació en unes poques
setmanes. Per açò aquest govern ha elaborat uns pressuposts per
al 2013, on ajusta les despeses als ingressos reals, o sigui,
equilibri pressupostari, aquell concepte que per al Partit
Socialista no existia, perquè gastaven en actuacions
innecessàries que no generaven riquesa ni economia productiva
i, a més, deixaven sense pagar, perquè, Sr. Conseller, va ser el
govern del pacte el que va deixar de pagar a les agències de
viatges, els desplaçaments als malalts per ser atesos en els
hospitals de referència. Aquella política econòmica, que encara
avui l’anterior conseller d’Economia pretén justificar, va
ocasionar la destrucció de milers de llocs de feina a Balears, va
impedir nombroses inversions i va aturar l’economia
productiva.

En nom del Grup Popular, vull reiterar el reconeixement per
la bona feina que està realitzant la Vicepresidència Econòmica.
El felicitam pel rigor en què està actuant, agraïment ben
merescut, sens dubte, que serà compartit quan obtinguem els
fruits d’aquesta bona gestió de govern per als ciutadans de les
Illes que seran, al cap i a la fi, els que en resultaran beneficiats
i afavorits.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. En torn de rèplica té la paraula Sr.
Conseller.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats. Que
precisament vostè em parli de refredar l’economia, la veritat és
que no crec que sigui el més adequat. Vostè ha estat president
d'una de les zones de Balear, d’una illa on l’economia durant
molt de temps ha estat molt refredada i ha estat molt refredada
no per seguir una política similar a la que segueix el govern
actual, sinó bàsicament per tot el contrari. Jo crec que això
hauria de ser un altre principi que tota la ciutadania hauria
d’assumir. Hi ha polítiques que són adequades per al creixement
econòmic i hi ha polítiques que creen autèntics problemes i
entrebancs.

I en aquest sentit no és precisament la nostra la que crea
problemes i entrebancs, no és precisament la nostra. Més aviat
tot el contrari. Jo no sé si no m’he explicat bé o no m’han entès
bé, però no he demanat disculpes per una cosa per la qual no he
de demanar disculpes. Les dades de creixement s’elaboren a
través de models economètrics i a més ho fan institucions que
són neutres, que són en teoria independents, com és l’Institut
Nacional d’Estadística. Fa aquestes previsions i aquests
previsions jo he intentat explicar en funció de com es fan, en
funció de variables internes i també en funció de variables
externes. Es fa un model economètric, es fa una estructura amb
diferents tipus d’equacions i a partir d’allà es fan les previsions
que es consideren adequades, són com uns inputs i surten uns
outputs determinats i canvien al llarg del temps en funció, ja dic,
no només de variables internes, sinó de variables externes. I en
aquest cas les variables que més han influït clarament són les
variables externes.

El factor temps és important? Sí que és important, però jo li
he dit que hi ha un factor que encara és molt més important i és
la predisposició de tot el Govern a aconseguir aquestes fites i
aquests elements. I aquest factor existeix perquè les correccions
són permanents, són contínues, són una rere l’altra. Abans no li
he contestat, m’ha demanat en què es podrien estalviar els 6
milions a la mateixa Vicepresidència Econòmica. Estalvis n’hi
ha cada dia, n'hi ha cada dia! Els 6 milions depenien bàsicament
d’unes determinades partides que tenien a veure amb partides
finalistes, 6 milions en concret, però anant més enllà d’aquests
6 milions, cada dia es produeixen, cada dia es redueixen el
nombre de lloguers, cada dia. Vostè agafi la Vicepresidència
Econòmica de quan nosaltres vàrem entrar i miri les dimensions
que té ara, les dimensions que té ara amb tots els elements,...

(Remor de veus)

No, no, 2012, 2012, estic parlant de 2012, sí, sí. Lloguers li
estic dient, els lloguers tenen conseqüència de neteja, consum
de consum d’electricitat, telèfon, desplaçaments. Té tot un
seguit d’altres actuacions que queden clarament albirades
d’aquesta manera. L’altre dia el director general de Pressuposts
ens recordava el que va costar el darrer lliurament de
pressuposts del pacte de progrés. Jo no record la xifra, però era
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una xifra realment elevada, només el lliurament de pressuposts
de 2010, perquè va ser la darrera que vostès varen fer. El
lliurament de pressuposts actual què ha costat?

(Remor de veus)

580 euros i comparada amb les altres que eren d’uns 30.000
euros. Eren infinitament més cares.

Tenim conseqüència d’aquella situació de despesa
descontrolada contínua, per posar un altre exemple, Sr. Pons,
que també és fàcil d’entendre. L’IDI tenia 12 directius, 12! Ara
en té 1, aquí ja tenim un estalvi claríssim, ... no, no, 2012, dins
2012, no, no, dins 2012, perquè arran que hi hagi menys
directius, genera en cascada tot un seguit de menor despesa que
du a aquest tipus de disminució. És evident que els directius es
redueixen en un determinat moment, però aquestes
conseqüències es perllonguen i es van guanyant al cap del
temps. L’IDI tenia un emplaçament, això va permetre canviar-
ho d’emplaçament, conseqüència d’aquest nou emplaçament
també hi ha un reducció de les funcions, les funcions es
dediquen a allò que és més important, i això produeix estalvis
diaris, que la població només nota que queda alleugerit el seu
deute públic. El factor temps és important, però també és
important aquesta voluntat colAlectiva d’aconseguir els
objectius; el factor temps funciona d’una forma raonable i la
voluntat és plena i total.

En matèria de sanitat, també crec que tenim problemes de
percepció i de comunicació. Jo el que he dit és que les ràtios
sanitàries que serien desitjables són les mateixes que la dels
països que tenen la millor sanitat en el món. Això és el que he
dit i una d’elles és el nombre de visites al metge. No té res a
veure amb el nombre de metges, el nombre de visites de cada
pacient al metge, no té res a veure amb el nombre de metges.
No, no, ja pot fer els números que vulgui, no té res a veure, no...

(Remor de veus)

No té res a veure, per què?, perquè el cost efectivitat dels
distints protocols sanitaris són més potents a uns llocs que a uns
altres. S’ha acabat.

En matèria d’imposts, economia teòrica o no economia
teòrica. Miri, jo ho vaig dir en el discurs del pressupost, i es pot
repassar, en el discurs del pressupost de l’any 2012. Vostès
plantejaven quelcom que era realment perjudicial en aquell
moment, augmentar imposts per mantenir aquell volum de
despesa, aquest era el procediment, augmentem imposts per
mantenir aquell volum de despesa. Això evidentment ens
tombava la barca cap al costat cap al qual no volem que tombi
la barca. L’alternativa que estam plantejant és una alternativa
molt diferent, una alternativa que té molt a veure en primer:
hem donat la senyal i hem posat els mecanismes perquè la
despesa estigui controlada i que aquelles ineficiències, aquells
12 directius de l’IDI no hi siguin, és essencial per després poder
demanar un sacrifici a la població a l’hora de fer viable i
sostenible el model.

Després he explicat que s’havien generat tres grans
bombolles. Una era l’estatal, s’està intentant reconduir, es va
començar a reconduir des del primer dia i continuarà la seva
reconducció. Una segona era immobiliària, la que la precedia
era la immobiliària, i aquesta té una altra conseqüència, la
conseqüència de la immobiliària és estatal perquè es generaven
ingressos a través de la compra-venda d’immobles. És evident
que aquella disminució d’ingressos que es va produir, tal vegada
ara s’està recuperant, però ho fa a uns ritmes molt enfora
d’assolir aquelles quantitats que podrien tenir en el temps previ
a la crisi econòmica. I, per tant, calia fer una reforma fiscal, una
reforma fiscal que vagi en la direcció dels valors que té la
societat, que té més arrelats i que són més potents a la societat.

Aquesta reforma fiscal intenta una institució no per a l’any
que ve, ni per a l’altre, sinó una institució que es perllongarà per
una, dues, tres, quatre legislatures, cinc legislatures. Aquesta
reforma fiscal té a veure que una part dels ingressos de la
comunitat autònoma provenguin de fets, d’elements que puguin
donar sostenibilitat als serveis públics, que li puguin donar
solidesa, que puguin ser més estables. Vostès varen dur una
política de sostenir-se a través de l’impost patrimonial, amb
l’immoble. Aquesta va ser la política que va seguir el govern
anterior. Nosaltres volem una política diferent, una política que
sàpiga que el sector immobiliari ha de tenir els límits que ha de
tenir i tendrà els límits que ha de tenir per baratar-la per una
política on, efectivament, els imposts generen comportament i
aquests comportaments són els que volem aprofitar, volem
impulsar. Jo diria que són aquells que són, des del punt de vista
mediambiental, més sostenibles i que, a més, tenen menor
incidència en un ciutadà mitjà. Es donen les dues realitats. 

Es pot mirar com es vulgui, però la realitat és que apostar
pels valors mediambientals pel conjunt de la població és
quelcom positiu pel que s’està disposat a contribuir a la
sostenibilitat dels serveis públics a través d’aquests elements.

Per últim, l’objectiu de dèficit. L’objectiu de dèficit és un
objectiu clar d’aquest govern, és un objectiu on hem posat un
èmfasi especial, és un objectiu que ens ha duit a fer esforços -ho
he dit abans- pràcticament titànics, ens ha duit a una trajectòria
política absolutament diferent del que havia estat coneguda en
aquesta comunitat. És clar que en l’objectiu de dèficit, venim
d’una situació del 4,1, 1.000 milions, 4,1, 1.000 milions, un poc
més de 1.000 milions, 1.060 milions, 1.080 milions d’euros;
1.000 milions, ho vull repetir una i altra vegada, 1.000 milions
de dèficit, ho hem de saber, 1.000 milions de dèficit i ho hem de
dur a una situació de menys de 400 milions. Ho hem de reduir
en més de 600 milions, més de 600 milions. Canviam l’edifici,
canviam l’edifici de la comunitat autònoma, canviam les
finestres, canviam les portes, canviam els mobles, canviam
l’enrajolat, canviam l’edifici d’aquesta comunitat autònoma. No
és fàcil, a més, ho intentam fer sense generar pols, sense fer
renou, ho intentam fer d’una forma que sigui acceptable per a
tothom, no és fàcil. L’objectiu és realment ambiciós, sabent que
és un objectiu ambiciós, jo li dic que nosaltres complirem
l’objectiu de dèficit.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la seva presència, igualment que la del seu equip.

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