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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

President, Biel Martí substitueix Francesc Mercadal.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Alguna més? Molt bé.

L’ordre del dia de la sessió d’avui és el següent, en primer
lloc compareixença RGE núm. 5484/12 del vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, presentada
per quatre diputats membres de la Comissió d’Economia
adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d’informar
sobre els efectes del rescat financer.

I en segon lloc, debat i votació de l’escrit RGE núm.
4325/12, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el
qual se solAlicita que la presidenta del Parlament, en aplicació de
l’article 46 del Reglament de la cambra, adopti l’acord de
recaptar la presència del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, per tal d’informar sobre les accions
del Govern de les Illes Balears en relació amb el Reial Decret
Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de
liberalització del comerç i de determinats serveis.

Assisteix a la sessió l’Hble. Sr. José Ignacio Aguiló i Fuster,
conseller de Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, acompanyat per Francisco Luís
Calafell i Cirerol, cap de gabinet. Els donam la benvinguda a
tots dos.

I. Compareixença RGE núm. 5484/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del vicepresident Econòmic,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar
sobre els efectes del rescat financer.

I sense més preàmbuls té la paraula el Sr. Josep Ignasi
Aguiló i Fuster per fer l’exposició oral, com vostè sap sense
limitació de temps.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, senyors
diputats. Farem un repàs ràpid, perquè ja és conegut quina és la
perspectiva i la visió que té el Govern d’allò que s’ha anomenat,
d’una forma absolutament incorrecta, i ho torn repetir,
absolutament incorrecta, rescat.

Crec que estam davant d’una crisi bàsicament
d’endeutament, endeutament conseqüència que a partir d'un
determinat moment els tipus d’interès són molt baixos a partir
dels anys 2000, 2001 i des de llavors les diferents polítiques
aposten per, a conseqüència de l’abaratiment dels doblers, tenir
una acció contundent i fins i tot agressiva en matèria
d’endeutament; acció que es veu absolutament reforçada i jo

diria fins i tot desbordada a partir de l’any 2007, quan
l’endeutament ja no es dedica a fer obres, a fer infraestructures,
a fer construcció de béns que tenen durada en el temps i que per
tant, tendrien una justificació en matèria d’endeutament, sinó
per solucionar la caiguda d’ingressos corrents per part dels
distints governs i per part del Govern de la comunitat autònoma,
que du a un endeutament d’unes dimensions que ja coneixem
tots i que ens obliguen que l’acció essencial de política
econòmica sigui de desendeutar-se, sigui mirar de reduir
l’endeutament.

Evidentment, aquesta reducció d’endeutament ha de dur un
determinat ritme. Quan una societat o un govern està utilitzant
de forma sistemàtica, i això va passar durant els darrers quatre
anys, quantitats de més o menys un terç del pressupost en
finançament bancari, finançament de deute en definitiva, és
evident que això no es pot redreçar d’un dia per l’altre, i, per
tant, convé dur un ritme determinat de redreçament. Per on
comença aquest ritme? Comença per intentar una reducció
successiva de dèficits, que els dèficits cada vegada siguin més
petits, perquè cada vegada hi hagi una apelAlació més petita a
l’endeutament, perquè arribi un moment en què no hi hagi
dèficits i que ja no faci falta apelAlar l’endeutament, sinó que
comenci a tornar aquella muntanya de deute que teníem en el
passat.

En aquest sentit, ho hem dit en altres ocasions, ho tornarem
repetir ara, quan el Govern es fa càrrec de la comunitat
autònoma troba, els dies 20, 21 de juny de l’any 2011, troba que
dins els calaixos no hi ha doblers, s’ha repetit una i una altra
vegada i, per tant, s’ha de formalitzar un crèdit a curt termini
durant els deu dies següents per poder fer front a les despeses
absolutament indefugibles de dia 30 de juny. A partir d’aquí
s’elaboren els plans financers que permeten que el crèdit pugui
tornar fluir, donant uns clars senyals de credibilitat, de política
econòmica que sigui sostenible, de política econòmica que
canvia respecte de la situació anterior. Això permet tenir els
primers elements de crèdit, permet formalitzar els primers
crèdits, això passaria devers els mesos d’octubre-novembre de
l’any 2011, per quantitats molt superiors a les que s’havien fet
durant l’etapa anterior a les eleccions. Vol dir això que era una
apelAlació al crèdit? És evident que sí. Però és clar que de cada
vegada d’unes dimensions més petites, cada vegada amb un
calendari més acurat i més assenyalat.

Conseqüència que en aquell moment en el conjunt
d’Espanya encara no ha guanyat les passes de la credibilitat
oportuna i que encara continua amb una inèrcia que ve del
passat, amb una despesa d’unes dimensions que són molt
difícils de finançar, les primes de risc pugen i els tipus d’interès
es van elevant. Com a conseqüència de tot això, una de les
propostes que surt de les comunitats autònomes, en els diferents
consells de política fiscal i financera, des del primer moment és
mirar de coordinar les polítiques de finançament, d’apelAlació al
crèdit entre les distintes comunitats autònomes i el mateix Estat.
Vull recordar una vegada més que en un primer moment allò és
anomenat hispabonos, fent referència a aquella imatge dels
eurobonos i que també es demanava per part del Govern del Sr.
Zapatero a Europa.
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Passa el temps i tot això es va formalitzant i queda
cristalAlitzat bàsicament en dos instruments, un mecanisme de
pagament a proveïdors per factures anteriors que havien quedat
damunt la taula durant l’anterior legislatura, per ordre de 1.100
milions d’euros, 1.100 milions d'euros només de CAIB, als que
hauríem d’afegir les quantitats corresponents a les diferents
empreses, amb la qual cosa arribaríem a 1.500, 1.600 milions
d’euros, unes quantitats molt grosses; i al mateix temps es
formalitza aquesta coordinació amb allò que s’ha anomenat
Fons de Liquiditat Autonòmic, cap al mes de setembre de l’any
2012.

La idea fonamental del Fons de Liquiditat Autonòmic és que
si l’apelAlació al crèdit es fa d’una forma coordinada entre les
distintes comunitats autònomes, d’una forma que també tengui
l’aval del mateix Estat, que es doni aquesta imatge cap a
l’exterior d’unitat, els tipus d’interès es poden reduir d’una
forma substancial. I es pot arribar al que s’ha denominat en
moltes ocasions prudència financera, perquè com que encara hi
ha necessitats d’endeutament, és important que hi hagi uns tipus
d’interès suficientment moderats com perquè aquesta despesa
financera pugui ser assolida per part de la comunitat. A més a
més, els terminis de venciment també són importants. 

Vull recordar també, una vegada més, que si bé
l’endeutament de fa dues legislatures es feia a molt llarg
termini, l’endeutament de la darrera legislatura es va fer a molt
més curt termini, de manera que els grans venciments es
produeixen a partir de l’any 2012. Això queda instrumentalitzat,
per tant, en el Fons de Liquiditat Autonòmic, que permet que els
tipus d’interès siguin aquells que establiria el propi Tresor, més
un petit plus, molt diferent al que està regit en el mercat i que
permet estalvis importants en matèria de tipus d’interès.

La comunitat autònoma decideix participar amb el Fons de
Liquiditat Autonòmic l’any 2012 amb una quantitat de 473
milions d’euros, dels quals 182 són amortitzacions i 291 són per
al finançament del dèficit o pagament a proveïdors, com vostès
ho vulguin dir. I per a l’any 2013 participarem en 603 milions
d’euros -això està publicat, s’ha dit una i altra vegada- dels
quals 417 són amortitzacions i 186 són pagament a proveïdors
o finançament del dèficit, com vostès li vulguin dir.

Aquestes quantitats es fan en terminis de deu anys,
s’obtenen en terminis a deu anys, a diferència a allò que hi ha en
el mercat que són sempre terminis més curts, i es fa a allò que
és el tipus de tresor, allò que negocia el Tresor de l’Estat
espanyol, més 30 punts bàsics. Per tant, són unes condicions
francament avantatjoses respecte del que hi ha en el mercat. I
passa com per tot, reunint esforços, reunint dimensió, les
condicions són clarament millors.

S’ha dit en moltes ocasions que això suposa un rescat perquè
imposa condicions. Jo la veritat és que discrep de forma clara.
Les condicions les imposen dos elements, en primer lloc la
pròpia realitat, la realitat d’un endeutament excessiu fa que cada
vegada sigui més difícil apelAlar al crèdit. De fet, és el que li va
passar al govern anterior. El govern anterior a partir de l’any
2010 té moltes dificultats per acudir al crèdit i per tant, acaba
deixant de pagar als proveïdors. Són els propis proveïdors els
que estan finançant la comunitat autònoma. Això per una banda.

I després hi ha un altre element que posa restriccions, que és
la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària, que evidentment
marca una senda de reducció de dèficit, per poder donar
viabilitat a tot allò que és l’acció estatal. És la mateixa Llei
d’estabilitat pressupostària la que diu que els dèficits poden
tenir uns límits determinats l’any 2012, l’any 2013 i d’aquí
endavant, tenint en compte l’experiència i tenint en compte què
havia passat anteriorment i que no es pot continuar de cap
manera en el futur.

Tot això què ens ha permès? Ens ha permès que l’any 2012
hi havia unes necessitats de finançament de devers 920 milions
d’euros, que es varen poder complir en la seva totalitat,  per
tant, tot allò que es va comprometre durant l’any 2012 es va
poder fer efectiu. D’aquesta manera no s’interromp per
participar en colAlaboració amb el Govern, el que seria la roda
econòmica, els tràmits de pagament poden seguir una senda de
normalitat d’una forma molt més clara.

I per altra banda, també crea un ambient de tranquilAlitat, un
ambient de perspectiva adequada per poder fer la feina en la
mesura i amb els terminis que es puguin trobar més adequats. Ja
dic, és important que el ritme de producció sigui un ritme que
pugui ser assumit pels diferents agents que participen de l’acció
política i de l’acció pública.

Aquesta és la realitat del que tenim damunt la taula. És la
realitat de l’acció de Govern, i jo crec que clarament és una
acció que posa un punt i final a una forma d’entendre el
finançament de les comunitats autònomes, per encetar una nova
forma d’entendre el finançament per a endeutament de les
comunitats autònomes, que crec que és una fórmula adequada,
una fórmula que permet obtenir una seguretat en tots els
compromisos d’una forma clara.

Per tant, diria per concloure que la pregunta està mal
formulada i hauria pogut dir, com que no hi ha rescat, no parlam
el mateix llenguatge i per tant, és una pregunta que no podem
contestar. Però per altra banda entenc que aquest és el nom que
s'hi va donar de forma periodística i que s’ha assumit per part de
determinats polítics i a partir d’aquí entenc que se tracta de
veure quina és l’acció i quina és la gestió en matèria
d’endeutament que s’està duent per part de la comunitat
autònoma.

Així que moltes gràcies i qued a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Ara demanaria als portaveus si
volen una suspensió de la sessió, o si podem continuar? Podem
continuar.
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Per tal de formular les preguntes o observacions, tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris de major a
menor, tret del grup a què pertany el president del Govern, que
intervendrà en darrer lloc.

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, gràcies per
comparèixer en aquesta Comissió d’Economia, i ho fa,
permeti’m que li ho recordi, per explicar al Parlament i als
ciutadans de les Illes Balears, les conseqüències que sobre
l’economia té i tindrà el rescat solAlicitat davant el Govern de
l’Estat espanyol.

Hem sentit algunes condicions, la realitat i una llei
d’estabilitat, no hem sentit cap conseqüència i hem sentit una
crítica per pronunciar la paraula rescat al fet de recórrer al FLA,
però jo li vull recordar que fins que vostè no va decidir
solAlicitar un rescat i recórrer al FLA, fins en aquell moment
vostè utilitzava exactament aquesta mateixa terminologia i que
va deixar d’emprar en el moment en què va recórrer al FLA. 

No és una qüestió en qualsevol cas de noms, ni volem entrar
en açò. Aquesta era una petició formulada i què persegueix?
Açò és el que cercàvem conèixer amb transparència, jo diria que
amb honradesa, la visió del Govern sobre aquesta qüestió. No
hi teníem massa esperances, perquè ja tenim precedents on la
reflexió teòrica ha primat per damunt del plantejament real del
dia a dia quant a les feines que està executant el Govern, però en
qualsevol cas, ni per ganes, ni per convicció, Sr. President, el
Grup Socialista continuarà insistint en qualsevol de les
qüestions que cregui més convenients. 

I ho feim i partim amb la idea que les divergències dels
postulats econòmics i dels plantejaments han estat prou
evidents. S’han repetit i hem tingut l’oportunitat de poder-les
contrarestar en més d’una ocasió. Li torn dir, no compartim ni
els objectius ni les estratègies aplicades i ens preocupen i molt,
les mesures que estan adoptant sobretot per la incidència, el
patiment i el dolor que estan provocant sobre la ciutadania. 

Vostè ens feia un relat, em permetrà que ni faci un altre.
Vostè va arribar ara fa un any i mig, ho diré així amb tot el
respecte, envoltat de tot el poder que permet atorgar-li un
sistema democràtic. Conseller d’Economia, amb una única
vicepresidència i amb el suport d’una sòlida majoria
parlamentària. I és cert, quan va arribar no ho va trobar fàcil, la
situació era i és molt complicada, però jo també que tampoc no
ho va trobar ni més fàcil ni més difícil de com ho va trobar el
seu antecessor en el moment en què va arribar, es va trobar dins
el calaix vertaderes bombes de rellotgeria, en forma
d’expedients, amb un dèficit i deute públic generat en plena
expansió econòmica i evidentment amb una majoria que no era
tan sòlida com la que té vostè. En qualsevol cas no vull entrar
en la comparativa. Allò que sí tenc clar és que el seu antecessor
no va plorar ni una quarta part del que plora aquest govern a
l’hora de queixar-se per una realitat que s’ha trobat.

Vostè sabia perfectament on anava, quina era la situació
econòmica i que de les magnituds d’aquesta crisi ja no en
quedaven massa dubtes. Tenia tota la capacitat de control i tenia
la capacitat executiva en matèria econòmica. I dic tenia, perquè
és evident que ara ja no té la mateixa que tenia abans. Una
espècie de mescla d’ingenuïtat amb algunes decisions preses,
mesclada amb un discurs messiànic en les seves intervencions,
l’han portat a allunyar-se molt de la ciutadania, perquè no ha
estat capaç de valorar encertadament les conseqüències de cada
una de les decisions que ha pres. Mentre cada vegada
s’endinsava per un sender més perillós que l’obligava a cedir
més i més autonomia.

I m’explic, facem un repàs de la seva trajectòria al
capdavant de la conselleria, vegem on ens han portat les seves
decisions. Desembre de 2012, envoltat de tota l’autoritat, vostè
aprovava els seus primers pressuposts, uns pressuposts que va
afirmar que serien certs, segurs, que no hi hauria desviacions,
que ho tenia tot controlat perquè la feina rigorosa li permetia fer
aquestes afirmacions, desembre de 2012. 

Tres mesos després, el Consell de Política Econòmica i
Fiscal el mes de març, jo aquí diria que amb una ingènua -i ho
explicaré després- decisió es convertia vostè en l’abanderat del
Sr. Montoro i alabava les bonances de l’objectiu de dèficit de
l’1,5 el 2012 i el 0,7 el 2013, del retardament del fons de
competitivitat, de la negativa -ho diré així- a solAlicitar noves
inversions públiques i dic ingenuïtat perquè vostè n’estava
convençut, però no va ser capaç de valorar les conseqüències
que tenia l’establiment d’aquests objectius de dèficit perquè
creia que amb tres retocs al pressupost ho aclaria.

Molt bé, aquell va ser el primer acord, la conseqüència la
vàrem tenir dos mesos després al següent consell de política
econòmica i fiscal el mes de maig, on vostè acceptava no fer
tres retocs, sinó retallar 350 milions d’euros del pressupost amb
un pla econòmic i financer amb actuacions que no es podien
complir, com ho hem vist en més d’una ocasió al llarg d’aquest
any. De nou la ingenuïtat el portava a perdre part del control
amb el compromís d’un pla, la realitat és que ningú no se l’ha
acabat de creure. 

Això, vostè ho justificava bàsicament en dues idees: la
seguretat que fent això els mercats li deixarien diners, li ho vaig
sentir dir moltes vegades, això, i el fet que evidentment no hi
hauria rescat, amb aquestes mateixes paraules utilitzades per
vostè. 

Som al mes de maig del 2012 i la seva fortalesa o seguretat
encara l’explicava per on passava, però el temps va passar i es
va posar, es va haver d’acabar posant davant el mirall, el mes
d’octubre havia de reconèixer que no havia generat la confiança
suficient, que els mercats no creien en les seves actuacions i que
havia de recórrer a l’Estat perquè li deixàs diners. Altres
comunitats no ho varen fer, vostès, sí, per aquesta falta de
confiança envers els mercats. 473 milions d’euros ens ha dit
avui el vicepresident econòmic, la primera petició de rescat... és
igual, la primera vegada que va recórrer al FLA i aquí per
disfressar-ho va afirmar que el compliment de dèficit per
suposat que el compliríem, estam al mes d’octubre.
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El mes de desembre encara ho afirmava aquí vostè mateix
i va assegurar també que això no comportaria cap contrapartida
per part de l’Estat, com també en certa manera ha semblat que
avui li ho sentien a dir i el temps va continuar passant.

Vàrem començar l’any, va haver de ser el ministre Montoro
qui explicàs el dèficit de les Balears, a la resta de comunitats
autònomes sortia el vicepresident explicant l’incompliment o
no, nosaltres ens vàrem haver d’assabentar pel mateix ministre.
Per cert, ni dèficit ni deute. 

Mentrestant el vicepresident sortí a dir que era una
magnífica notícia i solAlicitava recórrer novament al FLA, 603
milions d’euros, la segona vegada i ens assegurava que això no
tindria cap conseqüència, ho hem sentit avui, que no tendria cap
conseqüència fins que tres dies després sortia el Sr. Montoro.

El Sr. Montoro anunciava... “Montoro anuncia que -llegesc
textualment- las cinco comunidades que han superado el
objetivo de déficit tendrán que hacer más recortes”,d’això fa
deu dies i es demanava al Sr. Montoro: “¿serán intervenidas?”,
aquestes que no han complit l’objectiu de dèficit, i el Sr.
Montoro deia: “si no han sido rescatadas -i aquesta ho ha estat-
no hay por qué entender un grado de intervención máxima”,
com que aquesta ho ha estat, entenem que estam dins un grado
de intervención máxima i el Sr. Montoro encara seguia i
explicava que en aquestes comunitats que no s’han portat bé
segons ell explicava “vamos a llevarlas al helipuerto”, les
tutelarem, hi serem damunt i els anirem dient exactament,
exactament, què és el que han de fer.

Aquesta és la realitat, Sr. Vicepresident, de la qual no hem
sentit rallar per a res en el seu cas. Hem sentit com teoritzava,
hem sentit fins i tot com negava alguns fets, però ens hauria
agradat que hagués pogut explicar les conseqüències de les
seves decisions, del conseller d’Economia, de l’únic
vicepresident que té el suport d’una sòlida majoria, que va fer
aquell pressupost del 2012 quan assegurava que eren certs,
segurs i que no tindrien cap tipus de modificació.

Ara ens trobam amb una realitat diferent. Ens trobam que
hem passat a ser, a viure ofegats per uns objectius de dèficit que
no acomplim i que en canvi ens demanen cada vegada més, hem
passat a renunciar a solAlicitar qualsevol tipus d’inversió pública
per a les Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Acabe, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

...a aprovar plans d’estabilitat pressupostària que es retiren o
que ens retallen 350 milions d’euros i que pel Sr. Montoro ja
sabem que en vindran més.

Aquestes obligacions, això, on ens du? Ens està duent a
retallar molt més, a pujar cada vegada més impostos, a tenir
damunt nostre l’espasa de Dàmocles del Sr. Montoro que no
sabem quin dia ens pot tornar demanar noves retallades.

Aquestes són les conseqüències, crec jo, del rescat, el que
posam damunt la balança. Efectivament, en lloc d’haver anat als
bancs, haver anat a l’Estat, haver demanat 925 milions..., 900
no, 1.076 milions d’euros entre els dos anys, els han concedit,
els haurem de retornar tots, per suposat, ens fan de banc, però
mentrestant ens exigeixen noves retallades, ens exigeixen que
pugem els imposts i no ens permeten pujar qualsevol impost...

EL SR. PRESIDENT:

Acabe, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

...vaig acabant, Sr. President.

Vull recordar que el mateix estat ens ha impedit que puguem
posar un impost damunt les entitats financeres i per tant, ens
està conduint cap on sí i cap on no, crec que d’una manera
absolutament que no pertoca i finalment -i acab ja ara-, hem
perdut el control sobre els nostres propis recursos quan veim
que el vicepresident econòmic, la seva figura, va lligada i
justificada a partir de les decisions que el Sr. Montoro pugui
acabar dient.

Volia fer-li un parell de preguntes més, m’agradaria saber si
hi ha hagut pla d’ajust o  no hi ha hagut pla d’ajust com a
conseqüència de la solAlicitud de recórrer al FLA o demanar
aquest nou rescat, si l’han fet i quines condicions afegides té. 

M’agradaria saber si els anomenats homes de negre del Sr.
Montoro han vingut aquí, s’han personat i han fiscalitzat els
seus comptes o no i si sobre això ens podria fer..., si els han
fiscalitzat, quina opinió...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, se ha excedido usted un veinte por ciento del
tiempo.

EL SR. PONS I PONS:

...(...). Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Ara pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula
l’Hble. Sr. Biel Barceló, com sap, per deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull donar la
benvinguda al Sr. Aguiló i al seu equip, als directors generals
aquí presents per parlar del tema dels rescats i sobretot dels
efectes que tenen damunt els ciutadans i ciutadanes perquè les
xifres, a més que tot ho aguanten, són molt fredes. Són molt
fredes i no entren al detall de què hi ha darrere de cadascuna
d’aquestes xifres.
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Cadascun dels rescats que ha sofert tant l’Estat espanyol, per
una banda, com les Illes Balears, rescats financers com ho
vulguin dir. El Sr. Aguiló començava dient que no era molt
afortunat aquest nom, en qualsevol cas, ho digui com ho digui,
tots han tengut unes conseqüències, Espanya va haver d’entrar
dins un rescat financer a mitjans de l’any passat que en principi
no venia condicionat de manera directa, però tothom tenia clar
que els ajustaments s’anirien produint després i com que havia
passat un temps, com si no tenguessin a veure amb aquell rescat
que no venia, en teoria, condicionat.

Realment era claríssim que si no es complia amb el dèficit,
el grifó per a la banca també es tancaria i per tant, hi hauria
d’haver tota una sèrie de retallades; retallades que efectivament
en l’àmbit estatal varen venir principalment en les retallades als
empleats públics, la reducció de la famosa paga extra que
recordarem, així com tota una sèrie de complements i
d’assignacions, en les baixes per malaltia, tots ho recordam, i
també la pujada de l’IVA del 18 al 21% en tot el que ha suposat
d’efectes també damunt les Illes Balears, damunt el nostre
consum i damunt el nostre teixit empresarial.

Hi ha una segona part, en la qual encara no hem entrat, però
Europa ja demanda una altra vegada i que són les pensions per
una banda i les prestacions per a desocupats endurint les
condicions per accedir a l’assegurança de desocupació i reduint-
ne també la quantia i durada, cosa que es va fer en una primera
etapa, però no es descarta, igual que en el cas de les pensions,
entrar en una segona etapa i ara ja es demana que en la jubilació
als 67 anys, a més d’haver-se accelerat, també hi hagi unes
retallades a les pensions. 

Tot arribarà segurament, de moment, quant a aquesta segona
part, el Govern espanyol està negant que això hagi de passar,
però evidentment, a més, tot això ha anat acompanyat de taxes,
copagaments, peatges, privatitzacions, etc., tota una sèrie de
mesures que afecten directament no només els ciutadans en el
conjunt de l’Estat espanyol, sinó específicament els ciutadans
i les ciutadanes de les Illes Balears que, recordem-ho, som els
que més ho patim perquè som els més mal finançats, som els
que tenim les pensions més baixes, els nostres pensionistes són
els pitjors pagats per davall de la mitjana, dels pitjors, i també
tenim els sous per davall de la mitjana i per tant, totes aquestes
mesures afecten especialment un teixit econòmic molt depenent
del turisme i per tant, molt sensible.

En aquell moment plantejàvem tota una sèrie de qüestions
que si es rescatava principalment per la mala gestió financera de
la banca, parlàvem al llarg dels anys de més de 200.000 milions
d’euros, que havien anat a la banca, també es pensàs en el rescat
de les persones. De fet, aquest parlament de les Illes Balears va
aprovar a la Comissió d’Assumptes Socials dia 18 d’octubre del
2012 demanar tota una sèrie de qüestions que es referien a
obligar la banca rescatada a l’adhesió en pagament, a obligar la
banca rescatada a tornar els doblers de les preferents, a obligar
la banca rescatada a renegociar als bancs els pagaments de les
hipoteques per preservar la llar de les persones que és el llindar
on entra una persona que perd casa seva a la marginació social.

En definitiva, tota una sèrie de mesures per tenir en compte
també a les persones i davallar dels números freds que moltes
vegades ens fan perdre de vista la realitat del que pateix la
realitat del que es queda sense feina, la realitat del que es queda
sense casa.

En qualsevol cas, vista aquesta situació, llavors tenim la part
que ens ha afectat a les Illes Balears perquè totes i cadascuna
d’aquestes mesures de rescat espanyol han tengut, tenen una
traducció en retallades, en serveis socials, en serveis educatius,
en serveis sanitaris. 

Les retallades pressupostàries que vostès han aplicat als
pressuposts del 2012 en primer terme, sobretot en educació i
salut, i als pressupost de 2013, sobretot també en educació i
salut i, no ho oblidem, serveis socials, tenen una translació al
serveis públics que es donen als ciutadans i qui més ho acaba
patint evidentment són les classes que manco poden perquè està
clar que aquell que es pot permetre una assegurança privada o
pagar una escola privada o com sabem tots també la concertada,
que es paguen, un pateix molt manco que aquelles classes
mitjanes que s’han anat empobrint perquè han perdut la feina o
perquè els han rebaixat substancialment el sou.

Vostè ha començat la seva intervenció parlant d’aquesta
crisi d’endeutament i criticant els endeutaments que es varen fer
a la passada legislatura precisament per fer front a totes aquestes
despeses socials que ara s’ha decidit que no són necessàries.

En qualsevol cas, el que no em pot negar és que tant per al
2012, tant per a l’any 2012, com per a l’any 2013 -i així figura
als pressuposts aprovats ja pel Govern del Partit Popular- el
Govern s’ha endeutat pel màxim permès per la llei, el màxim,
és a dir que ha aplicat les mateixes fórmules que es critiquen,
pel màxim, en una qüestió que tampoc no cal oblidar i és que
precisament s’han renegociat tota una sèrie de deutes que hi
havia ja adquirits per, en teoria, allargar el termini, perquè no
s’ha fet més que en uns pocs, perquè en la majoria dels crèdits
que s’han renegociat els terminis de devolució s’han mantingut,
però tots sí que han tingut una situació i és que en tots s’han
pujat els interessos, en tots aquests crèdits que s’han renegociat
ja per part del seu govern, és a dir, s’han renegociat amb els
bancs amb interessos més elevats. 

Per tant, què indica això? Indica la posició feble del Govern
per molt que vostè vulgui vendre que han complit, que han
millorat la seva credibilitat, la realitat és que quan han anat a
renegociar, crèdits ja existents, no parl de crèdits nous, els han
hagut de renegociar amb interessos més elevats i fins i tot a
canvi, en la majoria, no hem obtingut com a mínim la
possibilitat d’anar-los tornant amb més temps, cosa que, entre
una cosa i l’altra, entre el màxim endeutament i la renegociació
amb interessos més elevats, ens fa dubtar evidentment,
clarament, de la seva gestió tant eficaç que sempre ens vol
vendre.
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En qualsevol cas, tampoc no és cert que cada vegada sigui
més petita la part que es du al crèdit perquè en realitat -com dic-
l’endeutament no ha deixat de créixer. 

Ja definitivament, el que ha estat definitiu és entrar al famós
FLA, el Fons de liquiditat autonòmic. Vostès durant mesos...,
vostè, vostè mateix durant mesos va negar que fos necessari
entrar en això, fins i tot, es parlava, es donava l’argument que
ho feien tan bé que no era necessari i està recollit a
l’hemeroteca.

La nostra posició era diferent, vàrem ser el primer grup
precisament que vàrem dir “no, escolti, no estam tan bé, els
proveïdors no estan cobrant, estam sense pagar no només als
apotecaris, eh?, que al final han cobrat dels primers, i no només
als pagesos que també han cobrat, sinó que es devien molts
doblers a les concertades, doblers també a molts de familiars
que s’havien de desplaçar de Menorca i d’Eivissa per qüestions
sanitàries, doblers a les agències de viatges, doblers per al
transport marítim, etc., tota una sèries de proveïdors que no
cobraven i nosaltres els vàrem dir “escoltin, deixin de fer-se els
valents, deixin de dir que ho fan tan bé i acullin-se d’una
vegada, reconeguin la realitat, a aquest famós fons de
liquiditat”, efectivament era necessari perquè no tenien crèdit i
els proveïdors no cobraven.

Al final, vàrem haver d’entrar..., com deia la realitat es va
imposar, en aquest FLA. Ara ho venen com a una cosa
superpositiva amagant que els interessos que pagam són propers
o... pràcticament al 6% aproximadament. Vull recordar que el
Banc Central Europeu deixa als bancs els doblers a l’1%
d’interès -a l’1% d’interès- i el Govern espanyol no ha estat
capaç d’aconseguir que el Banc Central Europeu en pogués
deixar directament a les administracions estalviant als ciutadans
- no ho oblidem- aquesta diferència d’interessos entre l’1 i el
6% que és absolutament vergonyosa.

A més ara el que fa el Govern espanyol és avançar-nos uns
doblers a través del Fons de liquidat que en realitat són nostres,
ho vull recordar. Les recaptacions aquí, aquí, per distints
imposts que recaptam, principalment IRPF, però també imposts
de societats i per descomptat -i per descomptat i sobretot- IVA,
són importants, molt importants, però com que tenim un sistema
de finançament que ens deixa a la cua, tant el que va acordar el
PP al seu dia, com el que més recentment es va acordar pel
PSOE, bé, al final aquests doblers se’n van, se’n van i no
tornen. 

Se’n van i no tornen i ara ens tornen, perdó, ara ens tornen,
però havent de pagar un interès i havent-los de tornar, una
situació que evidentment no treu cap enlloc ni té cap sentit ni
un.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Barceló, quan pugui.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

I vaig acabant, en tot cas, ens agradaria que concretàs
aquestes amenaces del Sr. Montoro en relació amb aquelles
comunitats que no han complert l’objectiu de dèficit. 

Vostès diuen que ja han complit els deures, efectivament al
pressupost del 2013 ja es preveuen moltes de les retallades, de
les noves retallades en educació i salut que anirem veient amb
el temps a aplicar les que s’havien fet el 2012 i per tant, l’únic
que d’aquests comptes podem fer, l’únic que podem concloure
són més patiments per als ciutadans i ciutadanes que no veuen
per altra banda -i això seria objecte d’un altre debat- la
recuperació econòmica. No hi ha polítiques per a aquesta
recuperació econòmica, sinó el contrari, l’únic que veiem són
fins i tot tancaments d’empreses turístiques que en teoria és el
que ens ha de salvar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Antoni Camps, té vostè la paraula per deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. Vicepresident,
benvinguts també els membres del seu equip, m’agradaria
començar dient que és curiós com moltes vegades es vol vendre
com a una cosa negativa allò que és, crec, molt positiu. 

Crec que el Fons de liquiditat autonòmic -i molt bé ho ha dit
el vicepresident- no només és negatiu, sinó que és molt, molt
positiu per a aquesta comunitat autònoma. Hem de recordar
d’on venim i on estam. Si en aquests moments hi ha un fons de
liquiditat autonòmic, fa dos anys o tres anys no hi era i
precisament no hi havia possibilitat de finançament i la
comunitat autònoma no es podia finançar i no es podia endeutar
més bancàriament i el que feia era deixar a deure als proveïdors.

El Sr. Barceló deia fa una estona “és que ens vàrem endeutar
per fer polítiques socials”, però és que no les pagaven, el
problema és que aquestes polítiques socials no es podien cobrir
amb endeutament perquè els bancs no deixaven doblers a aquell
govern, ja no podien acudir als bancs perquè no els finançaven.

No és el mateix començar devent als bancs 1.700 milions
d’euros, com va començar el govern del pacte, que començar
devent als bancs 4.500 milions d’euros i 1.500 milions d’euros
més a proveïdors. La situació és molt diferent. És molt diferent
començar amb 25.000, aproximadament, aturats, que començar
amb prop de 80.000 aturats. Clar, és que duim quatre anys,
l’anterior legislatura, que ens han duit a la situació actual, d’un
endeutament súper excessiu, amb atur també disparat, que per
cert aquest govern en els darrers quatre mesos l’atur interanual
ha davallat, ha davallat, cosa que no passava feia molta estona,
i per tant la necessitat de finançament de la comunitat autònoma
era súper, súper primordial.
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No només aquesta comunitat autònoma, sinó pràcticament
la resta de comunitats autònomes d’Espanya, i per açò l’Estat,
conscient de la realitat que sofrien moltes comunitats
autònomes, va idear primer el mecanisme de pagament a
proveïdors, perquè abans no es pagaven, es va haver de fer un
mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors, i
posteriorment el que són el fons de liquiditat autonòmic, un fons
de liquiditat autonòmic que permet a les autonomies poder-se
finançar en condicions millors que les de mercat. 

És dolent per a la comunitat autònoma finançar-se en
condicions millors que les de mercat? És negatiu, açò? Qui sent
els partits de l’oposició sembla que açò és negatiu; jo crec que
és molt positiu, i de fet l’altre dia vam conèixer que amb el fons
de liquiditat autonòmic de l’any passat ens vam estalviar 66
milions d’euros en interessos, 66 milions d’euros en interessos
d’un fons de liquiditat autonòmic de l’any passat que
comparativament amb les condicions de mercat precisament ens
hagués costat aquests 66 milions més. Per tant, conseqüències
que demanava el Sr. Marc Pons, conseqüències: una
conseqüència és un estalvi claríssim en tipus d’interès.

I quan se sent determinats portaveus que parlen de les
conseqüències de les polítiques del Partit Popular, i les
conseqüències sobre les persones, clar, aquest sobtat interès per
les persones és molt curiós, perquè fa tres o quatre anys, quan
aquestes persones no cobraven de l’administració, quan havien
de tancar empreses, hem de recordar que durant aquests quatre
de legislatura anterior tancaven cada dia quatre empreses, cada
dia tancaven quatre empreses, cada dia 60 persones anaven al
carrer, i eren persones, persones que pel que es veu al govern
anterior li eren igual, no tenia cap tipus de preocupació per
aquestes persones. Ara els que estan a l’oposició estan molt
preocupats per les persones, ara sí, abans no, i les empreses
tancaven; tancaven moltes perquè no cobraven de
l’administració, i ara a la fi tenim un govern que està finançant
el dèficit, que cerca fórmules, i també hem de tenir en compte
que tenim un govern central que afavoreix que les comunitats
autònomes tenguin finançació, i es poden finançar a més a més
en condicions millors de mercat, i així i tot tenim uns partits de
l’oposició que critiquen açò. És espectacular.

És a dir, és a dir, açò és una oposició que jo crec que no
aporta res en positiu, és una oposició que va a destruir, va a
destruir fins i tot aquelles mesures que són positives per a la
ciutadania. Certament a vegades és incomprensible poder
entendre les motivacions d’aquests portaveus, que l’únic que
volen és posar pedres a les rodes, pals a les rodes d’un govern
que està fent les coses precisament per reconduir-les i per evitar
caure en els mateixos errors de l’anterior legislatura.

Deia el portaveu, també, del PSOE que no comparteixen ni
els objectius ni les conseqüències. I jo li dic, Sr. Vicepresident,
que des del Partit Popular compartim completament els
objectius i les conseqüències, els compartim completament
perquè en aquests moments hi ha un rumb clar, en aquests
moments tenim una política econòmica clara, decidida, on hem
reduït 630 milions d’euros de dèficit. Una comunitat autònoma
no podia resistir tenir 1.000 milions de dèficit anual, un dèficit
estructural de 1.000 milions d’euros era inviable, era una
comunitat abocada a la bancarrota, i així i tot tenim encara
portaveus que ho troben bé, que açò era la política adequada. O
sigui, certament les parets d’aquesta sala han escoltat coses ja

fortes, eh?, però per descomptat com aquestes jo crec que és mal
de fer.

Hem reduït el dèficit -repetim- d’un 4,2% a un 1,83%. No
hem arribat a l’1,5, és cert, no hi hem arribat, però la reducció
és substancial, 630 milions d’euros, que no és bo de fer. Però és
que a més -açò dins el 2012 i també dins el 2013- estam tornant
als bancs entre 700 i 800 milions d’euros de deutes contractats
l’anterior legislatura, i es contractaven l’anterior legislatura a
molt curt termini perquè els bancs no se’n fiaven, d’ells, i
havien de fer préstecs a curt termini que ara vencen, i per un
pressupost de 3.500 milions d’euros pagar 800 milions als
bancs, o de devolució de préstecs, és molt, és moltíssim, és
moltíssim, i açò és una conseqüència claríssima de l’anterior
política econòmica que s’havia duit a l’anterior legislatura,
haver de pagar aquests 800 milions d’euros.

I si pagam 800 milions d’euros entre amortitzacions i
interessos els doblers que queden s’han de repartir el millor
possible, i el 80% d’aquests doblers que queden va a polítiques
socials, perquè aquest partit i aquest govern es preocupen per les
polítiques socials, es preocupen per les persones, i precisament
perquè ens preocupam per les persones volem que l’economia
i els comptes públics estiguin sanejats, perquè com més sanejats
estiguin els comptes públics millor anirà la nostra economia, i
açò n’hi ha alguns que no ho entenen, o no ho volen entendre.

Jo crec que, per tant, també estaria bé fer una referència al
Sr. Barceló, que parlava dels bancs, quan precisament, per
exemple, amb les preferents el govern de Mariano Rajoy és
l’únic que ha fet alguna cosa en el tema de les preferents. Jo no
(...) sentir el Sr. Barceló criticar en Zapatero per aquest tema.
Quan governa l’esquerra aquí no passa res, tot està bé; quan en
Zapatero va donar 30.000 milions d’euros als bancs aquí ningú
no va dir res. Ara ho dóna en Rajoy i sembla que, vaja, les deu
plagues d’Egipte han de caure damunt nosaltres. Jo crec que
valdria la pena que alguns portaveus fossin molt més objectius
en els seus plantejaments i fossin més equànimes, i quan s’ha de
criticar una cosa es critiqui governi qui governi, no només quan
governen uns, i quan governen els altres fent el mateix no es
critiqui.

Per tant jo crec que l’únic que em resta dir és que, Sr.
Vicepresident, endavant. Estam molt a favor d’aquestes
polítiques que està duent a terme el Govern; estam
completament a favor que acudim al fons de liquiditat
autonòmic perquè jo crec que és sense cap dubte un element de
finançació de la comunitat autònoma positiu i en millors
condicions que les de mercat, i per tant el nostre vot sempre el
tindrà favorable.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Ara intervé el Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació per fer les
observacions que consideri oportunes. Té vostè la paraula

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, senyors
diputats. Permetin-me una reflexió prèvia que crec que pot
aclarir una mica les coses. 

Pens que per a un estadista governar és transformar, és crear
nous escenaris, nous escenaris que siguin clarament millors per
a la ciutadania, i crec que durant aquests dos anys de cap
manera no es pot dir que les coses han anat a pitjor, de cap
manera. S’han creat nous escenaris que realment són molt
diferents. Fins a tal extrem són diferents que podem dir que els
pitjors pronòstics que es feien d’aquesta comunitat autònoma
han quedat clarament enrere. I permetin-me donar-los una dada
molt clara: quan nosaltres vàrem arribar hi havia damunt la taula
factures, és a dir, un deute de 1.600 milions d’euros al 8%, que
és l’interès de demora que pot exigir qualsevol proveïdor, i que
no estava cobrant a pesar de tot. Aquesta és la realitat. La
realitat és que ara tenim els mecanismes suficients com perquè
el deute, el deute, es pugui finançar a deu anys. Carai!, és ben
diferent, eh?, un deute d’exigència immediata a deu anys és ben
diferent, i no al 8%, amb conseqüències incalculables, sinó al
5%. Aquesta és l’autèntica realitat, aquest és el nou escenari que
tenim respecte de la situació prèvia i anterior.

I creguin-me que fins i tot vostès mateixos, senyors de
l’oposició, senyories, fins i tot vostès mateixos s’estimarien
molt més fer-se càrrec del govern en un moment com ara que no
fa un any i mig; creguin-me de veres que vostès mateixos
triarien aquesta situació. Aquesta situació ha suposat fer
esforços per part de molts de ciutadans, fer esforços per part de
molta gent, per part dels funcionaris, dels no funcionaris, dels
treballadors, però crec que clarament tenim cap endavant una
forma de veure les coses ben diferent de la que teníem fa un
temps.

Es parla de quines són les conseqüències per a la ciutadania,
com si aquestes fossin cap a pitjor, i jo diria que de cap manera
cap a pitjor, de cap manera cap a pitjor. Poder pagar les factures
no es pot dir que sigui pitjor, és necessàriament millor. Generar
la confiança necessària que quan s’encarrega una feina aquesta
serà cobrada no es pot dir que sigui pitjor, necessàriament és
millor. Començar les transformacions que ens tenien aturats,
que ens tenien envoltats d’un estatus quo les conseqüències del
qual són aquelles que vàrem viure en aquell moment, quan es
comença a rompre aquest estatus quo, quan es comença el
procés del transformació no es pot dir que s’està pitjor,
clarament s’està millor. 

És evident que encara no hem iniciat una etapa de
creixement econòmic accelerada, és evident que no hem
aconseguit això, encara, però està clar que estam molt enfora de
tenir previsions de decreixement i previsions de situacions que
ens ofeguen a nosaltres mateixos.

Les conseqüències, per tant, són positives. El diputat del
Partit Popular ens ha donat una dada molt clara i molt simple:
si ens adherim al fons de liquiditat autonòmic ens estalviam 66
milions d’euros, 66 milions d’euros que s’estan estalviant tots
els ciutadans de Balears, i aquesta, si la multiplicam pels
successius processos d’endeutament, clarament són més
adequats. 

Los hombres de negro. Los hombres de negro jo crec que és
una figura que té un paper a complir, però los hombres de negro
és tenir damunt la taula un caramull de factures per valor de
1.600 milions d’euros sense pagar. Això són els autèntics
hombres de negro. 

La situació que està duent a terme i l’acció política que
s’està duent a terme en matèria d’economia és justament la de
la responsabilitat econòmica, la de responsabilitat en matèria
d’acció política per poder donar viabilitat a tots aquells serveis
que consideram que són essencial. Un pla d’ajustament -ho hem
dit també en altres ocasions- té debilitats i fortaleses i s’ha anar
corregint de forma permanent al llarg del temps, com qualsevol
altre pla. Només els plans quinquennals es complien de forma
rigorosa. La realitat és que un pla et marca un camí i aquest
camí et marca un objectiu i et marca una forma de funcionar. El
pla d’equilibri que es va dissenyar en el mes de maig ha permès
aquesta reducció del dèficit de dimensions estratosfèriques. És
vera que no hem arribat a l’objectiu que volíem, però a
qualsevol que se li digui l’esforç que s’ha fet, a qualsevol que
se li pugui posar damunt la taula quines són les dimensions i la
qualitat de la feina feta només pot tenir confiança en el fet que
es podran assolir en el proper exercici.

I en aquest sentit, com deia, és un procés continu. Aquest
procés continu queda plasmat de forma clara en els nous
pressupostos de l’any 2013, uns pressupostos que continuen
essent difícils, que continuen tenint elements que signifiquen
reestructuració, reorganització, signifiquen més aportacions en
matèries tributàries, etc., etc., però que l’únic que fan és
reconèixer la realitat, perquè no ens hem d’enganar, quan
s’apugen els impostos?, quan es fan efectives les pujades
d’impostos o quan es fa una despesa desmesurada?, perquè una
despesa desmesurada com es pensa que es finançarà? Qui
l’acabarà pagant, una despesa desmesurada? Jo faig aquesta
pregunta. Qui acaba pagant una despesa que va més enllà dels
ingressos? Està molt clar: les generacions futures, la ciutadania.
Per tant, i aquí hem d’aprendre la lliçó tots els ciutadans de
Balears, hem d’aprendre la lliçó, cada vegada que es fa una
despesa per damunt dels ingressos hem de saber que acabarà
passant factura a la ciutadania. És en aquell moment, quan
s’exigeix l’esforç fiscal, que s’ha de posar cura i s’ha de
protestar perquè acabarà suposant uns tributs més elevats cap al
futur.
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El Pla d’ajust, per tant, és el mateix pressupost, és el que ens
queda per fer. Ens queda molta feina per fer, ens queda molta
feina a fer en les dues vessants, una vessant que els mateixos
comptes públics puguin ser raonables, puguin donar la certesa
que es poden continuar oferint aquests serveis que la ciutadania
més valora, que la ciutadania considera més essencials; i al
mateix temps intentant evitar qualsevol falta d’eficiència,
qualsevol falta d’eficàcia, que acaba repercutint també sobre
l’esquena de tots els ciutadans.

Per una altra banda, les eines i els instruments de creixement
no ens poden sostreure que també ha quedat demostrat que
aquesta reclamació que moltes vegades es fa en matèria
possiblement de subvencions, perquè a vegades no es diu però
quin és el pla que s’està demanant?, jo no ho sé gaire bé, perquè
les propostes que fa l’oposició no s’acaben de plasmar en res.
Quin és aquest pla de reactivació que s’està demanant?;
m’imagín que són subvencions, però no ho sé, perquè després
quan parlen de subvencions et diuen que no. 

Crec que l’autèntic pla de reactivació és el que estam duent
a terme d’una forma clara, que és el que permet a tot el món
productiu, al món empresarial fer les transformacions oportunes
perquè les seves empreses puguin ser competitives no només a
escala local sinó a escala nacional, i sobretot internacional,
internacional, en el món que estam, que estam interconnectats,
que està lligat en tots els sentits, aquest és l’element que és
fonamental, que les empreses puguin produir en les millors
condicions, i això requereix que siguin decisions individuals per
part de les empreses i per tant que puguin dur a terme les seves
pròpies transformacions.

Per últim, dues coses més. En matèria de tributs no trobaran
cap govern més contrari als tributs o a les pujades de tributs que
aquest, els puc assegurar que això és així, però també hi ha
prioritats, i governar és també triar les prioritats adequades, i en
aquest moment posar en ordre els comptes públics és una
prioritat que ha d’ajudar i ha de redundar en l’equilibri general
de tota l’activitat econòmica, no només de l’activitat
governamental o l’activitat pública, sinó de tota l’activitat
econòmica i, per tant, també sobre aquells sectors o aquells
subjectes que es veuen més afectats per aquesta nova situació.

I, segona, tema de finançament, tema d’inversions
estatutàries. En tema de finançament i d’inversions estatutàries
està ben clar que tampoc no comparteix aquest govern el
sistema de finançament, que no és un sistema de finançament
del qual hagi participat, ni que hagi aplaudit, ni que hagi de
qualque manera acceptat de forma absolutament passiva. La
realitat és que es va negociar durant l’any 2009 un nou sistema
de finançament, que es va implementar per primera vegada de
forma íntegra l’any 2012 i que per tant era evident que no era el
moment de demanar un canvi abans que estigués totalment
aplicat, és evident. Ho ha demanat el PSM, que va formar part
dels que varen negociar aquell sistema de finançament, la qual
cosa no s’acaba d’entendre, no s’acaba d’entendre, però
formava part del govern que finançava, i m’imagín que tenia
una confiança en aquell govern.

Sí que s’ha de posar damunt la taula en aquest moment, ara
sí tenim resultats, ara sí podem veure quines són les
conseqüències d’aquell sistema de finançament, i la realitat és
que és un sistema fosc, és un sistema que fa molt difícils els
càlculs i és un sistema que no permet accions clares de política
econòmica que puguin donar una major empenta a aquells que
tenen unes possibilitats de creixement més grans, i suposa, per
tant, una reflexió que ens ha de dur necessàriament a apostar per
una transformació d’aquest sistema de finançament, una
transformació clara, amb la qual, ja ho vàrem explicar en un
altre moment, juntament amb la descentralització de la despesa,
es pugui produir també una descentralització dels ingressos per
donar marge de maniobra i donar responsabilitat a cada una de
les diferents institucions que l’han de tenir.

Quant a les inversions estatutàries, aquest també és un altre
tema que hem de deixar clar d’una vegada per totes. Les
inversions estatutàries, vull recordar que durant el govern
anterior, va ser el primer que les va tenir damunt la taula, perquè
provenen de l’Estatut de l’any 2007 i, per tant, les primeres
s’havien de produir l’any 2008, el primer any, tots recordam el
Sr. Carles Manera, l’aleshores conseller d’Economia, dient que
aquell any era millor no fer inversions estatutàries perquè els
projectes havien de ser per al futur. El segon any se’n varen
plantejar algunes que varen resultar problemàtiques, sobretot el
ferrocarril de Mallorca, justament per la manca de
territorialització, i a partir d’aquí comença una fragmentació de
les inversions estatutàries, que fa que el mateix Govern que no
té finançament, les aprofiti quan arribaven els doblers per
dedicar-les a altres tipus d’actuacions.

És evident que s’ha de posar ordre en tot això, és evident,
però l’ordre s’ha de posar també amb seny, amb cura i amb
responsabilitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. I ara en torn de rèplica dels grups
que hagin intervingut. Par part del Grup Parlamentari Socialista
Sr. Marc Pons, li record que té vostè cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Esper, Sr. President, que doni un marge de flexibilitat en el
si del debat, per tal que hi pugui haver les manifestacions
oportunes.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Pons...

EL SR. PONS I PONS:

A mi em sap molt de greu, Sr. Vicepresident Econòmic, però
em costa, no ens ho podem creure així com està explicant les
coses. Li he demanat sobre el Pla d’ajustament com a
conseqüència del rescat produït, el recurs del (...) i d’haver
solAlicitat el FLA. La seva resposta, consta en acta, l’he
apuntada, literalment és que “el Pla d’ajust és el seu propi
pressupost”, ens ha dit açò. 
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Jo ara li dic, agafi vostè el Reial Decret Llei 21/2012, de 13
de juliol, que regula les mesures de liquidesa per a les
administracions públiques en l’àmbit financer. Agafi'l, vagi a
l’article 5.1 i llegeixi: “en el plazo de 15 días naturales -llegesc
textualment- desde la aprobación del acuerdo previsto en el
artículo 2, -solAlicitud del FLA-, la comunidad autónoma
deberá presentar y acordar con el Ministerio de Hacienda, un
plan de ajuste que asegure el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad y de deuda pública”. Continua i diu: “si la
comunidad autónoma ya tuviera aprobado un plan de ajuste,
-entenc que és el Pla d’estabilitat-, deberán acordarse con el
Ministerio de Hacienda, las modificaciones que resulten
necesarias para el cumplimiento de los nuevos compromisos
adquiridos”. 

Li he demanat pel Pla d’ajust com a conseqüència de la
solAlicitud de rescat i vostè em respon amb el pressupost? Quan
ho tenim establert directament per un reial decret llei, en
aquesta cambra ens explica açò, Sr. Vicepresident? Clar que ens
hem d’enfadar! Clar que ens hem d’enfadar, Sr. Vicepresident!
Li he demanat i els homes de negre, els mal anomenats homes
de negre de Montoro, han vingut o no han vingut? Ho sap
qualcú què ha respost el vicepresident? Li ho explicaré perquè
està bé que la gent ho sàpiga. Article 8 d’aquest mateix reial
decret llei: "Control de los planes de ajuste. Cuando la
intervención general de la administración del Estado envíe una
misión de control, ésta tendrá como objetivo concretar el
diagnóstico y la situación financera de la comunidad
autónoma, en el marco de los compromisos adquiridos en el
Plan de ajuste, aplicando las técnicas y metodologías de
control que se estimen oportunas”. Continua: “en el plazo
máximo de un mes desde que se inicie la misión de control, -
homes de negre del Sr. Montoro-, la Intervención General de
la administración del Estado, emitirá un informe sobre la
adecuación financiera de las (...) recogidas en el Plan de
ajuste en vigor y los incumplimientos o riesgos de
incumplimiento del mismo”. 

Li he demanat açò, han vingut o no han vingut? Haurien
d’haver vingut. Hi ha informe o no hi ha informe? Què diu? Li
demanam que ens expliqui aquestes coses. A mi em sembla
molt bé que recordi la legislatura passada i que ens conti cada
dos per tres realitats de la legislatura passada, però no és açò el
que vol saber la ciutadania, Sr. Vicepresident, no. Vol saber què
ens està dient Madrid, quines noves retallades vindran i no
tenim davant d’açò cap tipus de resposta. 

Els plans d’estímul, seré ràpid perquè el president amb el
Grup Socialista és molt estricte. Quins són els plans d’estímul?
Jo li explic, Sr. Vicepresident Econòmic, 800 milions d’euros
que per llei orgànica estan establerts que vostè no els demana.
No ha demanat cap projecte a Madrid corresponent a les
inversions estatutàries des que ha arribat, 800 milions d’euros,
plans d’estímul econòmic que permetrien moure economia.
Aquesta és la nostra proposta. Quan els defensarà? No hi ha
resposta ni hi ha voluntat.

Ens parla que paguen les factures. Estan a nivell de febrer de
l’any passat, en retardament de pagament de factures. Crec
recordar que parlava de 25 dies vostè i ara començam a pagar
les factures del mes de febrer de l’any passat. Aquí ens fa un
discurs fantàstic, per què, per no explicar si els homes de
Montoro han vingut o no han vingut? No hauria de ser aquest el
plantejament.

I ja acab. La idea de l’objectiu de dèficit. És important, però
entendre sempre que gira al voltant de l’objectiu de dèficit és
una equivocació. Li ho hem dit moltes vegades, i ho tornarem
repetir, perquè mentre vostès es feliciten de l’objectiu de dèficit,
l’economia es continua enfonsant, els llocs de feina es
continuen destruint, la gent se’n va d’aquesta comunitat
autònoma, els serveis públics es continuen desmantellant. I
vostè ens diu que ara la gent creu que estam millor que ara fa un
any. Si els comerciants surten al carrer com no ho havien fet
mai en la seva vida, pe rebutjar la seva política! Tot
l’empresariat en bloc ni s’asseu amb el Govern, s’han tancat
vostès tots sols. La passada legislatura això no hi era, amb les
totes les dificultats que hi pogués haver, hi havia una vertadera
voluntat de cercar camins conjunts, que en aquests moments no
hi són. 

I sentir-li a dir que ara la gent està contenta, que es troba
molt millor i que açò..., puc entendre que vostès es trobin en
aquesta situació, personal vull dir, miri jo estic content i ho
manifest. Però en el carrer açò no succeeix. Aquí ens podrà
contar el que vostè vulgui, el respectam, només faltaria, però no
ho podem compartir per a res. La situació de la gent en aquests
moments és dramàtica, ho estan passant cada vegada pitjor. I
sentir com el vicepresident econòmic de la nostra comunitat ens
diu que açò no és així, quan cada vegada tenen menys protecció
social, menys cobertura, la sanitat ha deixat de ser universal, ...
home! Ens sembla directament una falta de respecte, Sr.
Vicepresident, que no podem compartir.

Ja he acabat. Tornaré a repetir les preguntes perquè
m’agradaria que ho pogués explicar a aquesta comissió. Hi ha
pla d’ajust o no hi ha pla d’ajust? S’ha entregat o no s’ha
entregat? Quines noves retallades estableix aquest pla d’ajust
com a conseqüència de recórrer al FLA? Segona pregunta, la
misión de control -paraules textuals-, ...

EL SR. PRESIDENT:

Acabe, Sr...

EL SR. PONS I PONS:

...de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha
vingut o no ha vingut? Ha fet informe o no ha fet informe? I què
diu aquest informe? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pons. El presidente es tan rígido con el Grupo
Socialista, como que le ha concedido un 30% más del tiempo
que el Reglamento dispone.

Per part del Grup Parlamentari MÉS, Sr. Barceló, té vostè la
paraula per cinc minuts.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, la situació
econòmica és molt dolenta, la situació econòmica real, la real.
Els números, com he dit abans, ho aguanten tot i hi ha una
tendència per part de vostè com quan sentim els responsables
econòmics del Govern de l’Estat, de parlar de macro números.
Però la realitat al carrer és la que és, és la que és.

El portaveu del grup que li dóna suport parlava que nosaltres
teòricament no ens preocupàvem de les empreses que tancaven,
el problema és que ara continuen tancant les empreses,
continuen tancant empreses, és ver que se n’obrin moltes, molta
gent intenta trobar una sortida, ha quedat a l’atur i passa a ser
autònom, però aquesta dada no és positiva, aquells autònoms
que ara intenten muntar una empresa, no és que sigui positiu,
perquè molts d’ells per desgràcia fracassaran, molts d’ells per
desgràcia s’hauran endeutat i no en podran sortir perquè moltes
empreses tanquen. I és la desesperació moltes vegades que fa
que s’intentin aquests projectes empresarials. Per sort a alguns
sí que els anirà bé i per sort n’hi haurà que sí que se’n sortiran.

Igual que en el tema de l’atur. No facin el discurs que fan
sobre l’atur, no el facin. Els números baixen per la gent que se’n
va a fora a cercar feina, aquesta és la realitat perquè no s’estan
creant llocs de feina. Les dades d’afiliació de la Seguretat Social
interanuals són negatives, cada vegada es destrueixen més llocs
de feina, cada vegada tenim manco afiliats a la Seguretat Social,
dades interanuals. I les dades d’atur que efectivament baixen un
poquet els darrers mesos, en relació amb les dades interanuals,
són perquè hi ha molta gent que estava aquí cotitzant i que se’n
va a intentar-ho a fora, això a part de tota la gent que ja ni figura
a les dades del SOIB ni de l’INEM que, com sabem, és molta
perquè ja no confien que per aquest sistema trobarà feina.

Aquesta és la realitat econòmica que hi ha. Aquesta és la
realitat del carrer. I a partir d’aquí, vostès continuen amb el seu
discurs, em parlava de despesa desmesurada; bé, jo he recordat,
efectivament, el temps del Partit Popular de l’anterior govern,
una despesa desmesurada en autopistes a Eivissa absolutament
innecessàries per les característiques de l’illa, i ja no diguem els
pressuposts triplicats d’infraestructures com el metro, com el
Palma Arena. És d’això que volen que parlem? És d'això,
d’aquestes despeses desmesurades que ara, efectivament, passen
factura a la ciutadania?, perquè el Sr. Camps deia que pagam el
tema de la passada legislatura i també de l’anterior, 32 milions
anuals només de metro, només del metro, 32 milions anuals
només d'això.

I això els ha obligat a apujar els imposts. Bé. Vostè diu que
el Govern és contrari als tributs, però els han acabat apujant. Jo
no crec que hi hagi cap govern que sigui partidari de posar
tributs i que gaudeixi posant tributs. La diferència és que vostès
deien que els abaixarien, a pesar que coneixien la realitat
econòmica, a pesar que coneixien les dades, varen enganar els
ciutadans, tant el Govern del Sr. Rajoy com el seu i varen dir
que els abaixarien. La realitat és que els han apujat i el problema
és que ho han fet de manera equivocada, perquè es varen negar
a l’impost de patrimoni durant mesos i mesos, perdent una
trentena de milions d’euros de recaptació i al final el varen
acabar posant, així com els demanàvem des de l’oposició. 

I ara tornen plantejar uns imposts que acabaran pagant els
consumidors, els ciutadans de classe mitjana, els envasos o
aquests famosos damunt les superfícies comercials que al final
ho acabarà pagant, i ja en parlarem, ja tendrem el debat, això de
posar imposts damunt la llet o damunt l’aigua, però si són
productes de primera necessitat, productes bàsics, damunt això,
no damunt l’alcohol o el tabac, no, no, no, damunt productes de
primera necessitat. Aquesta és la realitat del que està fent.
També els plantejarem alternatives de tributs, perquè
efectivament reconeixem que s’ha de millorar, mentre no
millorem el finançament hem de millorar les nostres propostes
de tributs, hem presentat les propostes, com vàrem fer en el
passat també, els hem presentat propostes, algunes de les quals
han acabat acceptant i d’altres les han rebutjat des del nostre
punt de vista equivocadament.

Acab perquè supòs que m’estic passant del temps. En tot cas
el Pla de reactivació, efectivament, passaria en bona mesura per
aquells doblers que ens deu l’Estat que arribassin. És veritat que
el Sr. Rajoy ha decidit no pagar inversions estatutàries, però
vostès hi han renunciat alegrament, ni han presentat els
projectes, ni ho han intentat. Tot el contrari, han donat
arguments al Govern del Sr. Rajoy perquè efectivament, no ens
continuï pagant per exemple el conveni ferroviari, donant
arguments al Govern del Sr. Rajoy; idò bé, són doblers que
servirien per acabar infraestructures començades i que donarien
feina i ajudarien a la reactivació econòmica. Vostès hi renuncien
alegrement i no tenen un pla B, aquest és el gran problema, no
tenen un pla B. Per sort tenim un sector turístic que aguanta, tot
i que ja li he dit que no tot és de color d’or en el sector turístic,
tenim casos molt recents a Iberia i a Orizonia, i no parlem del
que està passant a la petita i mitjana empresa i en el sector
comercial. Basta fer una volta per les ciutats cèntriques i veurem
la tristor que significa trobar tants de negocis tancats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Camps, té vostè cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. M’agradaria destacar quatre
aspectes de tot el que s’ha comentat. El primer aspecte que hem
de destacar, les coses estan millor, açò ho deia el Sr.
Vicepresident, estan millor en el Govern, el que són els comptes
públics del Govern estan millor que fa un any i mig. Açò és una
evidència. I el fet que aquests comptes siguin de cada vegada
millors, estiguin més en ordre, açò donarà també solidesa i
consistència a l’economia en general. Una casa té la part externa
i té uns fonaments i ara estam reconstruint els fonaments,
perquè la casa no caigui. 



ECONOMIA / Núm. 26 / 7 de març del 2013 377

 

És clar que encara no es noten a nivell de carrer molts
d’aquests aspectes o decisions o de polítiques que s’han fet des
del Govern, però s’acabarà notant. Ara estam construint els
fonaments de la casa que no es veuen, supòs que més endavant
sí que es veuran les conseqüències de fora d’aquests fonaments.

Un altre aspecte que m’agradaria destacar és allò que també
ha dit el vicepresident, una de les conseqüències de tenir
finançament i el Fons de Liquidesa Autonòmic és un element
més, el mecanisme de pagament a proveïdors és un altre
element, és que ara s’estan pagant les coses. Fa un any i mig hi
havia 1.500 milions d’euros que no es podien pagar, que eren
impagats. I quan el Sr. Marc Pons rallava dels hombres de
negro, em sembla que ha vist moltes pelAlícules, jo me'n
recordava dels hombres del frac, els homes del frac que anaven
a totes les conselleries a cobrar. Aquests sí que eren de veritat
i reals, els homes del frac. Els homes de negre són una pura
fantasia del Sr. Pons.

I també un altre aspecte que m’agradaria destacar, és quan
el Sr. Vicepresident deia que les despeses desmesurades són ara
o tenen com a conseqüència que ara haguem d’apujar imposts
o que haguem de fer determinades reordenacions i
racionalitzacions de la despesa. Quan un gasta més del compte,
açò passa a qualsevol família, quan un gasta més del compte
arriba un moment que de qualque banda han de sortir els
doblers, o bé els finances a un interès, o bé no pagues. El
problema és que ja no pagaven.

Per tant, tot té una conseqüència i al final el que acaba
pagant és el ciutadà. Si ara hem hagut d’apujar impostos i crear-
ne de nous, és per culpa d’unes polítiques de l’anterior
legislatura que ens han obligat a fer una cosa que en principi i
per principis no hi estàvem d’acord. Per exemple, ja que el Sr.
Barceló rallava del conveni ferroviari, una de les causes que ens
ha duit aquí és adjudicar per més de 200 milions d’euros un
conveni ferroviari quan només en tenien compromesos i segurs
40 milions. Això és un disbarat darrere un altre que ens ha duit
a al situació que tenim ara.

I ja per acabar un darrer aspecte. Quan el Sr. Vicepresident
deia que el Pla d’ajust és el mateix pressupost, i el Sr. Pons
demanava quines noves retallades vindran? En el pressupost de
2013 estan contingudes totes les retallades que vulguin, açò és
el que es portarà a terme dins el 2013. Aquest és el Pla d’ajust
i amb aquest pla d'ajust, aquest pressupost aconseguirem arribar
a les xifres de dèficit del 0,7%, que és allò que ens demanen des
de l’Estat.

Jo crec que queda molt clar, Sr. Vicepresident, quina és la
postura de cada un. Queda molt clar qui mira per al bé dels
ciutadans, qui fa polítiques per reconstruir aquests fonaments,
com deia abans, que evidentment ara són polítiques que no
tenen uns resultats a curt termini, però que tindran unes
conseqüències a llarg termini claríssimes. Jo crec que es fan les
coses que toca fer. No es podia continuar més amb una
determinada política de despesa, de dèficit, d’endeutament.
S’estan reconduint les coses. Ara hi ha un rumb i ara un govern
que governa amb seny.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. I ara ja per finalitzar en torn de
contrarèplica té la paraula el Sr. Vicepresident Econòmic.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, senyors
diputats. Molt ràpidament, perquè crec que tot ja està dit, fer
una darrera reflexió. Pens que per part de l’esquerra encara es
du un model que no ha assumit que tenim una moneda única i
que, per tant, les regles del joc han canviat. Jo entenc que per a
l’esquerra el control del dèficit sigui una imposició, perquè això
és el que va passar aquell famós maig de l’any 2010, en el
nostre cas no és una imposició, nosaltres creiem en el control
del dèficit, hi creiem perquè estam segurs que és la manera
adequada perquè l’economia funcioni, perquè és el primer pas
cap a la recuperació econòmica.

En aquest sentit li puc assegurar que no hay hombres de
negro, no n’hi ha, d'hombres de negro, no n’hi ha, sí hi ha una
anàlisi permanent de tot el que es fa, de tot el que es fa pel
sector públic, per veure on hi ha falta d’eficiència, on es pot
guanyar més en matèria de poder oferir el mateix servei a costos
més baixos, això es fa de manera permanent, constant i aquesta
manera de fer-ho permanent i constant en moltes ocasions es
posa damunt la taula del mateix parlament o es posa damunt la
taula de qualsevol altra de les institucions democràtiques que
tenim al nostre (...).

Aquesta és la ruta que se segueix des del primer moment, la
ruta que se segueix per propi convenciment, no és un caprici de
BrusselAles, l’objectiu de dèficit. No ho és, és una necessitat per
compartir objectius en tot Europa. És això el que estam posant
damunt la taula. En aquest sentit, a nosaltres ens trobarà al
capdavant d’aquesta construcció europea. 

Mai no he dit que les coses ja vagin bé, no ho he dit mai, en
cap moment, a diferència del que deien els anteriors, perquè
vostè ha dit que tots es trobaven en les mateixes circumstàncies.
Em sap greu, però no, no tothom es troba en les mateixes
circumstàncies en assolir un govern o un mandat. Crec que a la
història cap govern no s’ha trobat amb les circumstàncies en què
es va trobar aquest, cap ni un.

En aquest sentit, sí que és cert que els escenaris estan
canviant, es posen les pedres perquè l’economia sigui una
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economia molt més sòlida, molt més forta i amb possibilitats de
creixement cap al futur, amb sacrificis, amb paciència per part
dels ciutadans, amb moltes dificultats, que els ho hem de
reconèixer i els ho hem d’agrair, a tota la ciutadania, aquesta és
la realitat i la realitat és que és un procés de transformació, un
procés de canvi, un procés de fer les coses d’una altra manera
i aquest procés de canvi està ben marcat, ben iniciat i crec que
és entès per la immensa majoria dels ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Vull donar les gràcies al Sr. Vicepresident econòmic i al
grup directriu que l’acompanya i fins a un altre.

Si els sembla bé farem un recés d’un minut i mig o dos
minuts, gràcies.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4325/12,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, pel qual se solAlicita
que la presidenta del Parlament, en aplicació de l'article 46
del Reglament de la Cambra, adopti l'acord de recaptar la
presència del vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes Balears en
relació amb el Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de
mesures urgents de liberalització del comerç i de
determinats serveis.

EL SR. PRESIDENT:

Si els sembla bé passam a continuació al segon punt i darrer
de l’ordre del dia d’avui, de debat i votació de l’escrit RGE
núm. 4325/12, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant
el qual se solAlicita que la presidenta del Parlament en aplicació
de l’article 46 del Reglament de la Cambra adopti l’acord de
recaptar la presència del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació per tal d’informar sobre les accions
del Govern de les Illes Balears en relació amb el Reial Decret
Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de
liberalització del comerç i determinats serveis.

Per defensar l’escrit intervé per part del Grup Parlamentari
MÉS el diputat Biel Barceló. Té vostè deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, trobam convenient que
el vicepresident econòmic comparegui davant aquesta comissió
per tal d’explicar les accions que el Govern de les Illes Balears
ha duit en relació no només amb el Reial Decret Llei 19/2012,
de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç
i determinats serveis, sinó en relació també amb altres canvis
normatius que s’han anat produint amb posterioritat,
concretament em refereixo al posterior reial decret llei 20/2012,
de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària de foment de la competitivitat, i el més recent
projecte de llei d’unitat de mercat.

Ho dic perquè totes i cadascuna d’aquestes normatives
estatals tenen conseqüències damunt la nostra economia i de fet,
han obligat al Govern de les Illes Balears a dur a terme dos

decrets llei, concretament el Decret Llei 7/2012, de 15 de juny,
de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria
d’indústria i energia i altres activitats i el Decret Llei 11/2012,
de 19 d’octubre, pel qual es modifica la Llei 11/2001, de 15 de
juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears,
amb importants conseqüències com deia damunt la nostra
activitat econòmica i en temes que a més són competència de les
Illes Balears, com és per exemple el tema del comerç interior.

Per tant, davant això, vull recordar que a altres comunitats
autònomes fins i tot han rebutjat aquestes normatives, han
presentat el corresponent recursos d’inconstitucionalitat,
concretament ho varen fer Andalusia i Catalunya i fins i tot una
comunitat autònoma governada pel Partit Popular com és la
d’Aragó va votar en contra d’aquestes reformes del Govern del
Sr. Rajoy que afectaven el tema comercial, no va presentar el
recurs, però sí que s’ha hi manifestat en contra, a diferència del
Govern de les Illes Balears que no ha defensat els interessos del
nostre sector comercial, del nostre sector econòmic i no només
ha acceptat aquestes normatives, sinó que ho ha fet d’una
manera entusiasta amb aquesta política neoliberalitzadora que
ve des del Sr. Rajoy i que el Sr. Aguiló accepta.

Per tant, consideram oportú que hi hagués aquest debat, però
com dic ara, com que parlam d’una proposició que el meu grup
va fer dia 31 de maig i han passat moltes coses des de llavors
ençà s’hauria d’ampliar a aquestes altres normatives que s’han
tramitat, fins i tot una encara no aprovada, però en tramitació
com és el Projecte de Llei d’unitat de mercat que ens afecten de
ple.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Ara per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé l’Hble. Sra. Sansó, com sap per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup donarem suport
a aquesta solAlicitud del Grup Parlamentari MÉS per dos motius,
en primer lloc, perquè creim que fomenta el debat al Parlament,
per tant, com que creim que en aquests temps el Parlament de
les Illes Balears ha de ser un lloc de debat i de confrontació de
posicions, per tant consideram positiu que es debati aquest tema.

En segon lloc, perquè a causa d’aquesta liberalització,
sobretot la liberalització comercial que han duit a terme tant des
del Govern central com des del Govern de les Illes Balears, no
ha ajudat gens al teixit empresarial de les nostres illes, més bé
al contrari, l’ha perjudicat bastant.

Com ha comentat també el Sr. Barceló, també creim que
envaeix aquest decret el Reial Decret 19/2012, en les
competències autonòmiques en matèria de comerç intern.

Per tant, per aquests motius donarem suport a la solAlicitud
presentada pel Grup Parlamentari MÉS.
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Sansó. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular intervé l’Hble. Sra. Assumpció Pons, com sap, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari no donarà
suport a aquesta petició en considerar que les actuacions i les
iniciatives del Govern en favor del sector comerç ja han estat
prou ben exposades, tractades i debatudes tant en comissió com
també en el Ple del Parlament.

Vull recordar que en aquesta comissió i com bé ha dit el Sr.
Barceló dia 31 de maig ja va comparèixer el Sr. Aguiló per
donar resposta al Grup Parlamentari Socialista que havia
plantejat la millora de la competitivitat del comerç a les nostres
illes; també dia 14 de juny en aquesta mateixa comissió vàrem
debatre una proposició no de llei del Partit Socialista sobre la
liberalització d’horaris comercials; també dia 13 de setembre
vàrem debatre una altra proposició del Grup Parlamentari MÉS
relativa a situació del comerç a Balears; al Ple també s’han
debatut aquestes mateixes qüestions en distintes ocasions,
concretament en motiu de la tramitació del Decret Llei de
mesures de reactivació econòmica.

En totes aquestes compareixences i aquests debats sobre la
positiva repercussió precisament d’aquest reial decret llei... ha
tingut per al conjunt de l’economia de Balears i concretament
per al sector de comerç, per tant, sincerament ens sorprèn ara
aquesta nova petició que consideram innecessària i totalment
reiterativa.

Per tant, a dia d’avui el nostre grup parlamentari no donarà
suport a aquesta petició.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò procedim a la votació de l’escrit.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Queda rebutjada la votació de l’escrit RGE núm.4325/12 per
9 vots en contra i 5 a favor.

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