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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, benvinguts tots. Ens estrenam en aqueixa
comissió, jo fonamentalment també com a president aquí en
comissions, perquè la legislatura passada no estava a cap. Per
això a algú li pot estranyar i dir “aquest és més pardillo del que
toca”, i és simplement per això.

III.1) Pregunta RGE núm. 2344/11, de l'Hble. diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reactivació econòmica (I).

III.2) Pregunta RGE núm. 2346/11, de l'Hble. diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reactivació econòmica.

Per tant, si ho tenen a bé, començarem aquesta comissió
amb el primer punt de l’ordre del dia. He de dir que hi ha una
proposta d’alteració de l’ordre del dia per ajornar unes
preguntes que hi havia de la diputada Isabel Oliver que, d’acord
amb la Sra. Marí, havíem decidit ajornar per a una altra
compareixença que hagi de fer el Sr. Conseller, perquè no hagi
de venir a posta per dues preguntes, i deixar-ho per a la propera
vegada que hagi de venir. Si hi estam d’acord continuam
endavant.

I. Elecció del càrrec de vicepresident/a de la Mesa de la
comissió.

Idò passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en l’elecció del vicepresident o vicepresidenta de la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts, atès l’escrit de renúncia
presentat per la Sra. Núria Riera i Martos, RGE núm. 1782/11,
i l’elecció del vicepresident o la vicepresidenta es fa d’acord
amb allò previst a l’article 43.5 del Reglament de la Cambra.
L’article 43.5 diu: “Quan la Presidència obtengui l’assentiment
respecte de l’elecció dels membres proposats per ocupar els
càrrecs de president o presidenta, vicepresident o vicepresidenta
i secretari o secretària de la comissió, se’n farà la proclamació
sense necessitat que hi hagi votació secreta”.

Si tothom està d’acord amb aqueixa fórmula, passaríem... -
no tenc el nom aquí...; ah, sí- a proclamar vicepresident l’Hble.
Sr. Francisco Mercadal i Alabern.

Bé, abans una qüestió d’ordre. Just abans havíem de saber
si hi ha algun diputat que en substitueixi algun altre, i ho havia
deixat per a després d’aquest punt, però convendria que ho
féssim abans. No sé si hi ha alguna substitució.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN: 

Sí, president, Conxa Obrador substituirà Isabel Oliver.

EL SR. PRESIDENT:

Cap altra?

Idò ara sí, passam... Al Sr. Mercadal i Alabern li pregaríem
que s’apropàs a la Mesa.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Perdoni, Sr. President. A mi m’agradaria que constàs en acta
que nosaltres ens abstendríem, el nostre grup s’abstendria en
aquesta votació.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, Sra. Secretària, si és tan amable...

II.1) Compareixença RGE núm. 1928/11, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, de
l'Hble. Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial
i d'Ocupació, per tal d'informar sobre les línies d'actuació
en matèria d'hisenda i pressuposts.

II.2) Compareixença RGE núm. 1946/11, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal
d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern
que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat d'acord
amb el programa polític del Govern.

Bé, i ara passam al segon i últim punt de l’ordre del dia, i no
poc important, que és relatiu al debat conjunt de les solAlicituds
de compareixença RGE núm. 1928/11, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, que solAlicita la compareixença del
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
per tal d’informar sobre les línies d’actuació en matèria
d’hisenda i pressuposts; i la RGE núm. 1946/11, presentada pel
Govern de les Illes Balears, que solAlicita la compareixença del
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
per tal d’informar sobre les directrius generals de l’acció de
govern que desenvoluparà en les àrees de responsabilitat
d’acord amb el programa polític del Govern.

Per tant aquí tenim el Sr. Josep Ignasi Aguiló i Fuster,
vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació,
acompanyat del Sr. Antoni Costa i Costa, director general de
Pressuposts i Finançament; de la Sra. Maria Teresa Palmer i
Tous, directora general d’Economia i d’Estadística; del Sr. José
Vicente Marí Bosó, director general del Tresor i de Política
Financera; i també del Sr. Francisco Luís Calafell i Cererols,
cap de gabinet.

Té la paraula el Sr. Josep Ignasi Aguiló i Fuster per a
l’exposició oral, i sap que no té limitació de temps. Té la
paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ (Josep Ignasi Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, president. Senyores diputades i diputats,
mirarem de fer un resum breu de quina és la situació
pressupostària de la comunitat autònoma i quines són les línies
d’actuació.
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Crec que allò que és més important en aquest moment és ser
conscients que la comunitat autònoma descansa en dos grans
pilars, els ingressos de la comunitat autònoma descansen en dos
grans pilars: un, el finançament autonòmic i, un altre, els
ingressos derivats dels impostos propis de la comunitat.

Això és important perquè és una primera idea que hem de
tenir molt clara a l’hora de veure quina és la realitat que tenim
en aquest moment, i la realitat que tenim en aquest moment és
que tenim un pressupost prorrogat, un pressupost per a l’any
2011 que ens mostra unes deficiències importants que haurem
de corregir de forma ràpida i intensa durant el que queda d’any
i d’una forma més clara, més transparent i més completa l’any
2012. És fruit d’una dinàmica que ha duit la comunitat
autònoma des que es va crear, una dinàmica de creixement de
la despesa, una dinàmica que ha tengut períodes més accelerats
i períodes menys accelerats però que ha estat una constant, que
venia com a resposta perquè els ingressos també
experimentaven creixements d’una manera o d’una altra, per
una via o per una altra o per les dues vies.

Aquesta dinàmica queda rompuda l’any 2008.
S’incrementen les despeses d’una forma molt notable, el
pressupost d’aquell any és un 15% més gran que el de l’any
anterior, el 2007, quan el creixement econòmic estava al voltant
del 2 i busques, un 15%, i aquí comença a generar-se el
problema, perquè a conseqüència d’aquesta forma d’actuar es
genera un dèficit important que té continuïtat en creixement
l’any següent, el 2009, quan el pressupost es torna incrementar
en un 7,5% mentre que els ingressos continuen a la baixa, i
continuen a la baixa per un motiu essencial: una part important
de la finançació de la comunitat autònoma prové de l’impost de
transmissions patrimonial, és a dir, un impost lligat a l’activitat
immobiliària, i l’activitat immobiliària d’aquell any entra en
caiguda.

L’any 2010 el govern del pacte intenta canviar la situació i
elabora un pressupost més baix que el de l’any 2009, un 4,6%
més baix, però la dinàmica és tan forta, tan forta, que a l’hora de
liquidar aquell pressupost experimenta un creixement, és a dir,
s’ha pressupostat a la baixa però a l’hora de la veritat no es pren
cap mesura que realment tengui un impacte en la realitat de la
gestió, que realment tengui un impacte en la realitat de la
despesa. Per tant es fa un pressupost que nominalment és més
baix però la despesa no queda aturada.

I arribam a l’any 2011. L’any 2011 entram amb un
pressupost que té un dèficit d’entrada de prop de 1.000 milions
d’euros, d’alguna cosa més de 1.000 milions d’euros, quan el
pressupost està al voltant dels 3.300 milions. Entram així. De fet
el dèficit de finals de l’any passat era del 4,1, 4,1 respecte del
PIB regional. Durant el 2011 tenim que la primera part de l’any
és una part d’any electoral i que el pressupost és prorrogat,
prorrogat; significa que es considera que els ingressos i les
despeses han de ser els mateixos que l’any anterior, però els
ingressos continuen el camí de davallada, continuen baixant, i
la despesa continua la seva dinàmica. Es frena lleugerament
com a conseqüència que nominalment s’intenta frenar però la
realitat és que continua el procés expansiu. L’any 2010, com
dic, els ingressos eren uns, les despeses eren unes altres, hi
havia una divergència, i aquesta es plasma en el pressupost de
l’any 2011, amb elements que agreugen la situació. 

El maig del 2010 el president Zapatero -vostès ho
recordaran- fa un gir en la seva política econòmica, en concret
el dia 12 de maig -era un cap de setmana. Si fins aquell dia
havia mantingut una línia d’economia política expansiva, aquell
dia la canvia, obligat per les circumstàncies i obligat per la
situació econòmica internacional, i aposta per un model de
gestió molt més en línia amb el que feien altres països, mirant
de frenar la despesa pública, mirant de tornar cap a una senda
d’equilibri, i això té conseqüències directes en l’economia de les
comunitats autònomes, perquè és aquell dia, segurament, i no és
descabdellat pensar que va ser aquell dia, en què una sèrie de
bestretes que es pensaven fer a les comunitats autònomes
conseqüència del nou pla de finançament, del nou model de
finançament, queda enlaire. En concret per a Balears queda
enlaire el fons de competitivitat, que havia de meritar a partir de
l’any 2013, merita -en funció de la normativa- a partir de l’any
2013, però que generava o que havia de generar bestretes, la
qual cosa tenia molta lògica per tenir un model més suau, més
horitzontal, més de gestió d’any en any, i aquell dia, a
conseqüència d’aquell canvi de política, segurament es va
decidir que aquestes bestretes no es farien, i no es farien perquè
el problema del dèficit públic a Espanya es pensava que havia
d’estar compartit entre Govern central i comunitats autònomes.

Això genera més aigua al banyat, genera més problemes de
cara al pressupost del 2011. Però, com dic, el 2011 és un any
electoral, un any en què fer reformes és complicat, i de fet no es
fan reformes. S’intenta mirar de contenir el creixement de la
despesa fent bloquejos per part de l’anterior conseller, bloquejos
que es fan amb partides que encara estan sense gastar però que,
com que estaven pressupostades, se suposava que eren partides
que eren necessàries per al funcionament de la comunitat
autònoma. I aquí és on ens trobam el problema principal, perquè
hi ha una pressió forta per fer despesa, hi ha una pressió forta
per continuar gastant, i com que no hi hagut reformes, com que
no hi ha hagut canvis, com que no hi ha hagut alternatives a
l’organització, aquesta pressió esdevé bàsicament en problemes,
com ara coneixem, de tresoreria, problemes de pagaments. De
fet ja s’havia posat en marxa; els problemes de tresoreria
comencen cap al final de l’estiu del 2010 i es van agreujant a
mesura que passa el temps i sobretot s’agreugen durant l’any
2011.

A més a més el Govern d’Espanya, a conseqüència d’aquell
canvi de política, exigeix a les comunitats autònomes que per
endeutar-se, per poder acudir al crèdit, elaborin uns plans de
finançament, uns plans que expliquin com es pot reconduir
aquesta situació cap a l’equilibri pressupostari, uns plans que
han de demostrar la seva credibilitat davant els experts del
ministeri i que justificaran el fet que es pugui finançar el dèficit
mitjançant el recurs del deute. Sabem que aquest pla no es va
aprovar durant la primera part de l’any 2011, probablement
perquè mancaven reformes profundes, mancaven canvis
significatius, i això dificultava l’accés al crèdit o feia impossible
l’accés al crèdit. Si a més a més ens posam en la pell dels
intermediaris financers que han de finançar les comunitats
autònomes, aquests el que miren, aquesta gent el que mira és la
capacitat de retorn dels crèdits, i aquesta capacitat de retorn dels
crèdits només és possible si aquelles dues línies divergents
d’ingressos i despeses conflueixen en un mateix punt, però si
divergeixen cada vegada es veu més difícil que es puguin tornar,
i per tant posen més entrebancs a atorgar aquest tipus de crèdits.
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I aquesta és la situació que ens trobam quan arribam a final
de juny. 

El Govern d’Espanya, a través del Consell de Política
Financera i Fiscal, va fixar per a l’any 2011 un dèficit màxim de
l’1,3; un dèficit màxim de l’1,3 tenint en compte el PIB
regional, això ens dóna una quantitat d’uns 350 milions d’euros
de dèficit. Al 30 de juny el dèficit era del 2,1, 2,1, la qual cosa
demostra la gravetat de la situació; 2,1 de dèficit pressupostari,
perquè a més a més es comença a arrossegar una pilota
important d’obligacions de pagament no complertes amb altres
institucions d’administracions públiques i amb proveïdors de la
comunitat. Aquesta és la situació que ens trobam a final de juny,
que fa molt difícil acudir al mercat de crèdit i que fa molt difícil
engegar una política econòmica..., bé, fa impossible continuar
amb política econòmica que s’havia seguit fins aquell moment,
ho fa absolutament impossible.

A partir d’aquí ve el plantejament: com s’enfoca el
problema?, i el problema s’ha d’enfocar necessàriament amb
una aposta molt decidida, molt important cap a l’equilibri
pressupostari, molt enèrgica i molt contundent. L’equilibri
pressupostari es pot aconseguir en termes jo diria..., en termes
fàcilment admissibles pel conjunt de la ciutadania i per un
govern en condicions normals si té un marge de maniobra, un
marge de temps, de maniobra en el temps. Canviar la trajectòria
d’una senda de dèficit cap a una senda de reducció del mateix
i de l’equilibri té facilitat de fer-se si hi ha un temps, si hi ha un
marge temporal, però es fa complicat si no hi ha aquest marge
temporal, es fa complicat perquè hi ha obligacions de pagament,
perquè tenim un entramat legal on s’han contret moltes
obligacions de pagament que s’han de fer efectives en un
determinat moment, i això ens impulsa a fer un pla d’equilibri
que pugui ser aprovat pel ministeri amb una contundència, en fi,
que va més enllà del que seria una contundència en situació de
normalitat, un pla d’equilibri que, tot s’ha de dir, està
fonamentat en el que ens va deixar el conseller d’Economia del
Govern anterior, però que li donam una empenta establint
mesures concretes i establint unes línies d’actuació més fortes.
Aquest pla d’equilibri és el que hem de desenvolupar al llarg del
2011 i en teoria en els anys següents, perquè arribats en aquest
punt en què arrossegam les xifres aquestes que els acab de dir,
hem de front a aquesta reconducció pressupostària que va més
enllà del que seria una reconducció en termes de normalitat amb
el que ha passat altres vegades històricament, amb el que hagi
pogut passar en el passat, de cara a elaborar cap a l’any 2012 un
pressupost nou, un pressupost diferent del que ha estat fins ara
l’elaboració pressupostària.

Un pressupost que, diria, bàsicament té una pauta, és un
pressupost que ha de ser de caixa, tant entra, tant surt. És veritat
que l’any que ve tot fa pensar que hi haurà variables que
milloraran, podrà millorar el finançament de la comunitat
autònoma i fins i tot podran millorar en certa mesura els
ingressos directes, però també és cert que l’any que ve els
costos del finançament també augmentaran i que hem de fer
front no només als pagaments de l’any 2012, sinó als pagaments
que vénen d’enrere, amb la qual cosa la necessitat d’introduir
reformes dins la despesa és important, és necessària. Crec que
és una feina ineludible.

Tenim davant nosaltres també ingressos extraordinaris com
poden ser les inversions estatutàries o com poden ser els
convenis signats als passat i que estan en aquest moment en el
pensament de tots perquè hi ha hagut sentències favorables cap
a les Illes Balears que hem de reclamar, els hem de reclamar i
hem de fer que es converteixin en ingressos certs, no hipotètics,
però també és cert que la crisi financera colpeja tot Europa i al
Govern d’Espanya i que hem de ser realistes. Aquesta millora
d’ingressos no pot ser de cap manera una justificació per no
canviar la manera d’organitzar els serveis que proporciona el
sector públic balear.

Aquesta transformació és necessària es miri com es miri.
Ens ho imposen les circumstàncies, ens ho imposa estar ingerits
en una economia internacional, ens ho imposa la lògica
econòmica dels comptes públics.

És cert que a l’hora de millorar els ingressos hi ha altres
elements, com pot ser la pujada d’impostos, però el marge
també és petit. Tenim una economia amb un creixement molt
baix, està al voltant del 0,8% per a enguany, un increment
d’impostos tendria un efecte clarament contractiu, les
economies domèstiques, les empreses estan també afectades pel
problema del deute, no és només un problema de
l’Administració pública. Per tant, pensar que hi haurà un
creixement important per aquesta banda també és ser
excessivament optimista, es produirà el creixement, però serà
moderat.

Ens queda una font de creixement que sí pot ser interessant
i és la inversió forana, la inversió que vengui de fora. Per aquí
hi ha un cert marge de creixement. Hi ha un cert marge de
creixement que necessita, per cristalAlitzar en realitat, la
seguretat jurídica que aquestes inversions podran tenir la
rendibilitat adequada i aquí hem de fer un esforç per donar
aquesta seguretat jurídica, per garantir que aquell que vulgui
invertir a Balears té davant ser una trajectòria d’anys com
perquè hi hagi retorns que facin atractiva aquesta inversió.
Aquesta serà una de les línies que també mirarem de seguir al
futur.

Amb aquestes condicions el panorama que tenim és un
panorama difícil, un panorama complicat, però no un panorama
sense esperança, jo crec que no, perquè el problema del
finançament té també un altre component que s’ha de tenir en
compte, és el component d’Espanya. Els bons espanyols en
aquest moment cotitzen a tres vegades els bons alemanys i un
es demana, per què?
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La resposta és evident, perquè la gent no es fia d’Espanya.
És a dir, un bo espanyol, te donen el 6%, un bo alemany només
et donen el 2%, i la gent s’estima més el bo alemany!, què passa
aquí? Aquest ens dóna tres vegades més rendibilitat, la gent ha
tornat boja?, no, tenim un problema de confiança. Tenim un
problema de confiança i, si en el cas de Balears és evident que
hem de retornar a la senda de seguretat jurídica, hem de retornar
a la senda de fer possible els projectes d’inversió privada que
puguin sortir cap endavant, en el cas d’Espanya també. Espanya
necessita una sèrie de reformes que li donin la credibilitat
suficient com per pensar que els bons espanyols poden ser
suficientment segurs com per ser atractius, perquè donen tres
vegades més rendibilitat.

Si aquestes reformes es du cap endavant i estic pensant amb
les reformes de la comunitat autònoma, si les reformes que hem
de fer a la comunitat autònoma de Balears i les reformes que es
fan a Espanya ens podem aprofitar de la situació, podem tenir
un panorama obert cara al futur, podem incrementar els
ingressos via major activitat econòmica i per tant, l’impacte
damunt els comptes públics també pot ser menor.

Un impacte dels comptes públics que també es tradueix en
menor activitat privada. Arran de la crisi, un tipus d’actuació
que s’observa dins la comunitat de Balears és un increment de
la despesa pública que en conceptes com per exemple capítol 1,
personal.

Capítol 1 que en molts de casos pot entrar en colAlisió o pot
fer tasques que podria fer perfectament el sector privat i
d’aquesta manera expulsa la inversió privada. Aquí és on també
hem d’actuar amb contundència: mirar de retirar-nos en allò que
pugui ser subministrat, mirar de retirar-nos com a sector públic
d’allò que pugui ser subministrat pels mateix sector privat,
perquè el mateix sector privat genera ingressos que es
tradueixen també en impostos i per tant, en ingressos a
l’Administració i finançament de l’Administració, mentre que
el sector públic el que genera és despesa i per tant, dificultats de
finançament, finançament acudir al crèdit i expulsar del crèdit
al sector privat. Hem de canviar aquesta roda. Hem de canviar
aquesta roda i això, que no és fàcil, a més ho hem de fer en un
temps breu, en un temps curt. 

Si miram cap al passat, cada vegada que el país ha entrat en
dificultats, que ha entrat en crisis econòmiques hi ha hagut tres
elements que han entrat en joc a l’hora de fer la recuperació. Un
és la devaluació de la moneda, aquest no el tenim, és una eina
que no tenim, no podem comptar amb ella. De fet, una
devaluació de moneda significava reconèixer un empobriment
del país respecte a l’exterior, respecte als altres països. El que
passa és que, com quedava repartit entre tothom amb
proporcions idèntiques, idò, bé, ningú no ho notava massa.

Els altres dos grans elements que han permès sortir de les
dificultats econòmiques han estat per una banda l’equilibri
pressupostari, sempre ha estat així perquè en temps de crisi hi
ha una tendència al desequilibri pressupostari, també s’ha de dir.
I l’altre ha estat aprofundir en la liberalització dels diferents
sectors, aprofundir en les polítiques de llibertat econòmica que
facin que l’aparell productiu es pugui adaptar amb més facilitat
a les demandes que a conseqüència de la crisi estan canviant.
Crec que això és el que hem de fer en els propers anys. Ens hem
d’esmerçar a fons per aconseguir que aquestes dues polítiques

que ens queden d’aquestes històriques siguin una altra vegada
aplicades i ens puguin donar els resultats desitjats.

De fet, hem de tenir en compte que vivim en un món
absolutament interconnectat, un món on Balears competeix amb
moltes regions i molts de països del seu voltant i no del seu
voltant, de més enfora, que hi ha noves tecnologies que fan que
moltes activitats econòmiques experimentin una transformació
profunda i que estam a l’euro. No ens hem d’oblidar mai que
estam a l’euro i que hem de lluitar perquè l’euro pugui
sobreviure perquè pot ser un avantatge important.

De fet, l’euro quan es va crear venia acompanyat de dues
mesures... colAlaterals. Una era l’equilibri pressupostari i l’altra
era la flexibilització de l’economia, allò que en deien l’Agenda
de Lisboa. Bé, aquestes són les dues polítiques que hem de
posar damunt la taula. Jo crec que polítiques duites en seny,
duites en cura, pensant en el medi ambient, pensant que el medi
ambient és un dels valors més importants de la comunitat de les
Balears i pensant que la gestió del medi ambient ha de ser una
gestió decidida i intelAligent del medi ambient, una gestió que
ens permeti generar valor.

Aquestes són les línies de política econòmica més
importants. La situació inicial, una situació complicada, una
situació d’estancament econòmic, una situació de dificultats
pressupostàries, una situació de dèficits arrossegats d’enrere que
generen tensions de tresoreria, una situació on la recuperació del
crèdit és complicada -estam veient com els mercats
internacionals tenen dificultats- que ens obliga a fer reformes en
l’àmbit autonòmic, en les distintes comunitats autònomes, per
gestionar d’una altra manera, per mirar d’aprofitar més tots els
recursos que tenim, per mirar de centrar-nos en allò que és
important i deixar de banda el que no és important, per retallar
on sigui realment vàlid, no per on sigui més fàcil, on
s’aconsegueixin els millors resultats; i per una altra banda, una
política que permeti assegurar o que permeti afavorir les
inversions empresarials, les inversions que generen valor, una
política que respecti la propietat privada, una política que doni
claredat a les inversions que puguin venir de qualsevol banda.

Crec que aquestes són les dues grans línies que ens han de
marcar el futur de l’economia balear, un futur que a més a més,
si pensam en les condicions de Balears, és un futur que pot ser
optimista, realment optimista perquè fins i tot tenint en compte
aquestes dificultats internacionals, fins i tot tenint en compte les
dificultats dels nostres pressupostos, podem pensar que estam
en una situació de ser capaços d’atreure inversions suficients,
d’atreure projectes que siguin ilAlusionants perquè es produeixi
el creixement econòmic.

Aquestes són les línies, després en el debat podem entrar una
mica més en detall.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara supòs que els diferents
portaveus estan disposats a continuar, o volen que facem un
recés per preparar les intervencions? No? Podem continuar?

Idò anirem... d’ordre de major a menor. Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Boned per un temps
de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Intentaré adaptar-me a aquests deu
minuts. Sr. Conseller, en primer lloc li vull agrair la seva
presència a aquesta comissió, tant a vostè com als alts càrrecs
que l’acompanyen. 

Li vull dir que d’entrada podria haver estat aquesta
compareixença o pot semblar aquesta compareixença  una
compareixença que no deixa de ser interessant, ha estat bé.
Vostè ve aquí, ens ha fet una mica d’història de... teòricament
d’on venim, per què venim d’allí i tenc la sensació que s’ha
esplaiat més donant-nos una classe acadèmica sobre economia
global que centrant-se en allò que pot ser ens interessa més a
tots i quan dic a tots no dic als diputats d’aquest parlament, que
sí que ens interessa, però imagín que també tenen molt d’interès
les seves propostes per a la resta dels ciutadans d’aquestes illes
que, efectivament, com vostè mateix ha dit, estan molt
preocupats perquè pateixen una greu situació econòmica que
crec que, en la mesura possible, entre tots hauríem d’intentar
resoldre.

Miri, ha parlat aquí, per damunt, de moltes coses, però en
concret, vostè mateix al final ho ha dit, ens n’ha presentat
poques. Fins i tot ha fet quasi, quasi en algun moment més
referència al futur pressupost del 2012 que a la situació actual,
a la situació d’avui, i a què pensa fer el seu govern i vostè com
a vicepresident econòmic per resoldre o començar a resoldre,
perquè evidentment no ho resoldrà en dos dies, aquesta situació
i aquí ens hem quedat. 

Crec, Sr. Vicepresident, que és important que intenti
explicar a aquesta comissió, a aquests diputats, als mitjans de
comunicació que també l’escolten quines són les seves
propostes per ara. Dic quines són les seves propostes per ara
perquè el que pensa fer per al pressupost 2012 tendrem
oportunitat que torni a comparèixer i ens ho expliqui en el seu
moment, però aquí el que interessa ara és en quina situació ens
trobam i què pensa fer.

Avui en el mateix plenari, diferents..., algun altre diputat
també, li han preguntat qüestions referides a situació actual i en
alguns casos no han aconseguit una resposta, ni tan sols. Està
bé, vostès tenen dret a contestar de la manera que creguin
oportú, però crec que als ciutadans i a aquests diputats, com a
mínim els del meu grup parlamentari ens interessa molt
especialment què es pensa fer en aquest moment.

Avui matí ja s’ha dit al plenari estam en una situació -vostè
també ho ha dit ara- d’un pressupost prorrogat, de tots conegut,
la situació és la que és, però també, posats a fer història, en
podem fer una mica més, d’història. Vostè en algun moment
també ens ha parlat que aquesta situació... que avui tenim un

panorama complicat i, efectivament, ho és complicat, però no és
nou. Estam en el mes de setembre del 2011 i ara resulta que se
n’adona el vicepresident econòmic d’aquest govern que tenim
un panorama complicat, en el mes de gener, febrer, març
d’aquest mateix any teníem el mateix panorama complicat, no
era nou. La diferència quina és? Que vostès llavors eren a
l’oposició, els importava molt poc el que passàs amb aquest
panorama complicat, i ara reconeixen una situació de fet, que
llavors no volien ni sentir-ne parlar, i que vostès encoratjaven
aquesta situació crítica i complicada, i ara sí diuen que s’ha de
fer alguna cosa, però el que no ens diu és què pensa fer. Com
pensa resoldre el tema?

Vostès no es cansaren de reclamar un pressupost per a
aquest 2011, tenien vostès el dret; per activa i per passiva se’ls
va explicar quina era la situació i per què es va optar per l’opció
de prorrogar el pressupost del 2010, vostès insistiren fins al
darrer dia que s’havia d’aprovar un pressupost. Però al dia
d’avui, vostès ni han aprovat un pressupost, tenint la majoria
absoluta al Parlament per fer-ho, ni encara oficialment notificar
com a mínim al Parlament mesures que vostès pensen prendre
o que fins i tot puguin haver pres i nosaltres desconeixem,
perquè la veritat és que des del nostre punt de vista poca cosa
s’ha fet de cara a fer front a aquesta situació al dia d’avui, a
2011, i encara estam tots esperant respostes a aquestes
preguntes.

S’ha parlat de la necessitat de fer front al futur amb
austeritat; és cert, és cert, però repeteix, vostè ha fet història,
tornant també una mica a la història, aquesta preocupació per
l’austeritat que avui els preocupa i que avui manifesten fa uns
pocs mesos tampoc no els importava gaire, com he dit abans;
per què? Perquè s’han passat anys i fins al darrer moment fent
propostes que molt poc tenien en contenció de despeses, més
aviat tot el contrari, essent coneixedors, com vostè ens acaba de
dir ara, d’una situació de reducció important dels ingressos,
vostès, com a grup parlamentari, seguien fent propostes a
aquesta cambra que suposaven un fort, fortíssim increment de
la despesa pública. Està bé, estaven en el seu dret, però no deixa
de ser la contradicció del mateix partit que governa ara i llavors
era a l’oposició, i parla de dues coses completament diferents.

La preocupació per aquest moment també quina és? Entre
d’altres qüestions, vostès han fet i feren durant la campanya
electoral i abans moltes promeses i fins ara l’únic que han fet ha
estat exposar greus problemes que té la nostra comunitat
autònoma, que tenen determinats grups de la nostra societat, i
que són certs, però fins avui només han fet això, no coneixem
cap proposta real encaminada a resoldre aquestes situacions que
vostès mateixos han exposat i que segurament algunes són
certes, no totes, perquè he de dir també que han jugat, i per dir-
ho clarament han manipulat xifres, i ja comença a ser per a tots
conegut, i no han jugat en aquest aspecte net. Però repeteix, ens
agradaria saber què pensa fer al dia d’avui?
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Quan pensa, per exemple, és una pregunta que li faig perquè
tots parlam del pla d’equilibri, d’aquest pla de sanejament, però
oficialment el Govern, com a mínim, encara no l’ha presentat al
Parlament, ni l’ha entregat; ens agradaria que, al marge de
parlar-ne i que per referències que puguem tenir i que puguem
conèixer per un motiu o per l’altre, de manera oficial el Govern
presentàs aquest pla al Parlament perquè poguéssim parlar
clarament de la proposta que el seu Govern té de cara a aquest
2011, perquè aquest preveu ja o parla de mesures que s’han de
començar a prendre aquest 2011, no espera el 2012,
evidentment. Idò, això seria interessant poder-les conèixer.

Hi ha altres situacions que preocupen, vostè ha parlat que
molts sectors d’aquesta societat pateixen aquesta greu situació,
és veritat, i molts d’ells tenen problemes perquè estan pendents
de determinats pagaments que ha de fer el propi Govern, això
ho sabem, repeteix, no és un problema nou, és una situació que
ja es dóna els darrers mesos i li diré que fins i tot els dos darrers
anys, no és nova. Fins ara, s’ha anat solucionant, el problema i
la pregunta és per què ara no se soluciona? Té alguna cosa a
veure la falta de capacitat per resoldre amb més celeritat aquests
problemes amb els greus problemes que té el seu govern, Sr.
Vicepresident, amb les entitats financeres a l’hora de parlar de
l’obtenció del crèdit? Suposadament es trobaren vostès,
suposadament no, es trobaren vostès, ho afirm, una situació
bastant, una negociació bastant avançada amb les entitats
financeres a fi de fer efectiu uns determinats imports amb
crèdits que havien de servir per salvar una situació immediata,
complicada; al dia d’avui encara no sabem res positiu, com a
mínim, de notícies d’aquestes entitats financeres. No sé si això
també té alguna cosa a veure amb alguns comentaris que s’han
fet, tots negatius, perquè la veritat és que jo no sé si per molt
que cerquéssim a totes les declaracions fetes des que vostès han
arribat al Govern si trobaríem alguna declaració, alguna
afirmació positiva respecte de la situació econòmica i del futur
de la nostra comunitat autònoma; vostès han creat alarmisme;
vostès han creat una situació d’un cert temor.

Sí, vaig acabant, Sr. President.

I jo crec que seria important conèixer si aquest alarmisme
que s’ha creat i aquesta situació té alguna cosa a veure amb les
reticències d’aquestes entitats financeres en arribar a acords de
crèdit amb aquest Govern.

Hi ha moltes altres qüestions de què podríem parlar, sense
cap dubte, no tenim temps en una sola compareixença, a partir
de preguntes, d’interpelAlació i supòs que de més
compareixences del Sr. Conseller en aquesta comissió tendrem
oportunitat d’anar parlant de coses més concretes i de qüestions
més puntuals que, sense cap dubte, al marge de la discrepància
política, han de resultar molt interessants per als diputats i per
a la societat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, gràcies, Sr. Boned. El Sr. Conseller m’ha comunicat que
contestaria a tots els portaveus al final, no els contestarà un per
un.

Per tant ara passa i té la pregunta el Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca i és la diputada Sra.
Mascaró i Melià. Té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ens ha fet un
discurs ben entretingut perquè als que no som del món de
l’economia sempre ens va bé aprendre coses, però bàsicament
ens han parlat de passat i jo entenia que la seva compareixença
era per parlar de futur. Ens ha explicat d’on veníem, que més o
manco ho tenim una mica claret d’on venim, però bàsicament
el que ens interessava del nou govern i d’aquest conseller
especialment avui era cap on anam, com hi anam i com ho
pagaran el que farem.

Per cert, ha parlat que al pla d’equilibri li han donat una
empenta i han establert unes mesures més fortes, al nostre grup
ens agradaria que ens ho enviàs, i aprofit per demanar-ho una
vegada més, i que després el poguéssim discutir. Ens agradaria
saber aquest pla d’equilibri com afectarà els serveis que
actualment es donen a la societat. Ens agradaria saber si
n’eliminarà cap de servei. Ens agradaria saber això que ha dit
que hi ha algunes coses de capítol 1 que generen despeses per
a la comunitat, però si ho fa l’empresa privada generen
beneficis, és evident, però qui ho pagarà després? Ho continuarà
pagant la comunitat o hauran de pagar els ciutadans de la seva
butxaca quan ja ho paguen a través d’imposts? Tot això ens
agradaria que anàs esbrinant i aclarint, perquè si no la
transparència del Govern no queda com a massa aclarida.

Pareix ser que vostès renuncien a uns majors ingressos, a no
ser que sigui a través de millorar l’economia, perquè sí que hi
ha maneres d’incrementar els ingressos d’aquesta comunitat
autònoma. Han renunciat als 240 milions del Fons de
Competitivitat, és cert que aquella gent els ha dit que no, però
els hagués pogut lluitar una mica més.

Pareix ser que renuncien a un nou sistema, a incrementar,
vostè parla que hi ha d’haver reformes a la comunitat i que hi ha
d’haver reformes a Espanya, i jo li demanaria: entra dins el seu
concepte de reforma a Espanya que les comunitats com la
nostra, que té, és ver, té un dèficit d’un 4,1%, però és que el
dèficit del producte interior brut en el que aportam a Espanya és
d’un 14%; els ciutadans de les Illes Balears no tenen els
mateixos serveis ni els mateixos drets que els de Múrcia, que els
de València, fins i tot que els de Catalunya, que els dels País
Basc. I això el seu partit o el partit del qual vostè forma part del
Govern n’és responsable.

Estan disposats aquest conseller i aquest Govern a lluitar
perquè el 14% del producte interior brut, que és deu vegades
més gran que el dèficit que tenim ara, es quedi aquí enlloc
d’anar-se’n? Perquè és ver que aquí a qualque moment hem
criticat segons quines actuacions i per exemple hem gastat molt
en Palma Arenas, però és que aquest 14% també va a pagar
aeroports, que no es poden posar en marxa perquè són inútils, o
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AVE que s’han hagut de tancar, i aquí vostès renuncien a un
tren fins a Artà, que té uns estudis que diuen que tendrà clients.

I jo voldria saber de tot això què en pensa aquest conseller,
perquè de moment només sabem que sí, que hi ha aquestes dues
coses a fer, han de retallar, que no sabem d’on, i que si
l’economia millora arribaran més ingressos. Però, ja li dic, m’ha
preocupat molt aquesta cosa de què retallant del capítol 1 pot
passar la gestió a la privada, perquè els ciutadans paguen els
seus imposts. Els rics nosaltres consideram que paguen manco
del que haurien de pagar, vostès consideren que no, ja ho sabem
que no estan d’acord amb l’impost de patrimoni, però també és
cert que hi ha serveis, que són bàsics per al benestar, sobretot de
les persones més necessitades, perquè encara que el president
d’aquesta comunitat digui que ja no estam a un moment de rics
i pobres, la veritat és que en aquests moments actuals els rics
són més rics i els pobres de cada dia són més pobres i és aquí on
l’Estat, i en aquesta comunitat l’Estat és el Govern de les Illes
Balears, els ha de donar servei.

Per tant, això que ens ha dit que en un futur, el que vostè
creu que s’ha de fer ha dit que era l’equilibri pressupostari i
aprofundir en la liberalització dels diferents sectors, m’agradaria
que m’explicàs com, de quins sectors parla, quins programes,
quines actuacions, quins serveis desapareixeran del pressupost
de la comunitat autònoma per passar a gestió privada, quines
activitats deixarà de donar la comunitat autònoma per passar-les
a aquesta gestió, qui les pagarà, qui les subvenciona al Govern,
les hauran de pagar els ciutadans?

Què pensa fer, li deia l’anterior portaveu, al dia d’avui? I jo
li afegiria què pensa fer al dia d’avui, la setmana que ve, fins dia
31 de desembre i a partir de dia 1 de gener del 2012?

Quin és el calendari de pagaments que té previst aquest
govern amb aquelles entitats a les quals en aquests moments
ofeguen perquè no cobren?

Amb el pla de sanejament, ja li he dit, si renuncien a les
inversions estatutàries que hi havia pactades o si és que han que
han fet un canvi d’objectius; perquè ja seria graciós que
renunciéssim al tren, que donarà un servei als ciutadans
d’aquestes illes, i en canvi per fer un hotel de primera línia o un
palau de congressos de gestió privada l’hagin de pagar els
ciutadans també.

I res més, a veure si en aquesta propera intervenció seva
aclarim algunes coses més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Passam al Grup Popular i té
la paraula el diputat Camps i Casasnovas.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que avui hem pogut
sentir el vicepresident Econòmic parlar molt clarament de la
situació actual de la tresoreria que té aquesta comunitat
autònoma, i per fi hem vist un govern que està disposat a lluitar
contra el deteriorament dels comptes públics, que està disposat
a frenar el dèficit que ha acumulat la comunitat autònoma en els
darrers anys i està decidit a lluitar també en contra de
l’endeutament. Avui ho ha dit molt clarament el Sr.
Vicepresident, és evident que alguns o no escolten prou bé o no
ho veuen prou bé exactament el que el Sr. Conseller volia dir,
però la realitat és aquesta: avui tenim un Govern que vol lluitar
contra aquestes coses i fins ara teníem un Govern que no
lluitava per aquestes coses.

El vicepresident ha estat molt elegant perquè deia el que
havia passat abans i no deia qui eren els responsables, però
convendria demanar-nos qui van ser els responsables que a
l’any 2010 hi hagués 1.000 milions d’euros de dèficit, qui
governava la comunitat autònoma quan hi havia 1.000 milions
d’euros de dèficit? Era el pacte de progrés? Jo crec que sí.

I ningú no parla quan a l’any 2009 per fer front als dèficits
es va haver d’endeutar en 1.100 milions d’euros; qui es va
endeutar en 1.100 milions d’euros l’any 2009? El pacte de
progrés.

I en el 2010, que hi havia 1.000 milions de dèficit, és cert
que es van endeutar en 470 milions d’euros i van deixar 530
milions sense pagar? 530 milions del 2010 que no es van pagar
i que, evidentment, s’acumulen a l’any 2011. I a l’any 2011
tenim, a 30 de juny, 575 milions més de dèficit. Aquesta és la
realitat, a partir d’aquí hem de començar a fer feina per intentar
reequilibrar-ho.

L’equip de govern de l’anterior Govern, i tenc aquí algunes
notes de premsa, per exemple, a l’any 2008 van presentar 13
mesures per a la reactivació econòmica; el 2009, 17 noves
mesures econòmiques per acarar la crisi; el 2010, la inversió
pública palanca de creixement en època de crisi. Quin ha estat
el resultat de tot açò? Quin ha estat el resultat real de tota
aquesta comèdia, que no pot tenir altre nom que comèdia? Ha
estat la situació actual de falta de liquidesa, d’uns pressuposts
totalment desequilibrats, etcètera, aquesta és la realitat actual
d’aquesta comunitat autònoma.

I quan tenim un govern disposat a equilibrar els comptes, a
reduir les despeses, a intentar tenir més ingressos no se’l pot
criticar; el contrari, haurien d’estar orgullosos de poder tenir un
govern que pensa així i que està decidit a fer-ho així. Saben
vostès, i també demanaré qui eren els responsables en aquell
moment, les despeses financeres, és a dir, els interessos del
deute del 2010 al 2011 s’han incrementat en un 78%, pagàvem
75 milions el 2010, pagarem 130 milions enguany, 130 milions
de despeses financeres. I d’amortització l’increment és d’un
170%, de 70 milions a 190 milions. Açò són els resultats de les
seves polítiques, endeutament i dèficit, endeutament i dèficit.
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I ara ens venen aquí que si hem aprovat els pressuposts, que
si..., escolti, escolti, un poc almenys de dir mea culpa, tenir
alguna responsabilitat en tot açò i com a mínim no posar pals a
les rodes.

Tenim una comunitat autònoma que curiosament avui ens
exigeixen que aprovem uns pressuposts, quan són ells
precisament que l’any passat en el 2010 no els van aprovar per
a enguany. Vostès no van aprovar uns pressuposts, no tan sols
no els van aprovar és que ni els van presentar, i ara venen aquí
amb tot el rostre per dir-nos que nosaltres no hem aprovat els
pressuposts del 2011. Escolti, un poc de vergüenza torera, que
diríem.

Hem sentit també, és que hi ha tantes coses per dir, per
exemple, el Sr. Boned, ens diu que el pla de sanejament que
encara no el tenen; escolti, jo he vist avui el Sr. Vicenç Thomàs
amb el pla de sanejament a la mà, jo no sé si vostè el tindrà o no
el tindrà, però el Sr. Vicenç Thomàs avui el tenia a la mà, li
demani a ell i el tindrà, clar.

Però és que, a més, crec que la millor eina que ha fet aquest
equip de govern amb pràcticament dos mesos ha estat elaborar
un pla de sanejament, un pla de sanejament que ha estat aprovat
pel Ministeri, quan, curiosament, l’equip de govern anterior,
l’equip del dèficit i de l’endeutament, va presentar quatre
vegades un pla de sanejament i en cap de les quatre ocasions els
ho van aprovar. Per què? Perquè no era realment un pla de
sanejament, era maquillatge; vostès són especialistes en
maquillatge, ara tenim un pla de sanejament aprovat, ara tenim
un full de ruta per poder anar als bancs i dir-los, escoltin
nosaltres farem açò, estam disposats a fer-ho.

Aquesta és la realitat, i els bancs, bé, s’està negociant amb
ells, hem de deixar un poc de temps. Encara recordam els 150
milions que Joana Barceló, portaveu de l’anterior equip de
Govern, va presentar i quan va ser hora la veritat no hi havia res,
semblava que podíem anar al banc a cercar els 150 milions i no
hi havia res. ¡Puro maquillaje!

Crec que hem d’agrair..., i a més vull instar el Vicepresident
perquè compleixi el que ha dit avui, polítiques d’equilibri
pressupostari i liberalització dels diferents sectors econòmics.
Aquestes són les dues receptes. Escoltin, vostès diuen que no
han sentit cap proposta concreta, aquestes són les dues úniques
possibles respostes per sortir de la crisi. I avui hem aprovat un
decret llei, el de foment dels emprenedors, de la iniciativa
privada, perquè contràriament a allò que pensen alguns, el
sector públic no té per objectiu crear llocs de feina, no, hi és per
donar serveis als ciutadans, de la millor manera i de la forma
més eficient. Els llocs de feina els ha de crear l’empresa
privada, la iniciativa privada, si els crea el sector públic
finalment qui els paga? Entre tots. I si ara en aquests moments
ja hi ha molts d’ajuntaments que no poden pagar el llum, hem
de contractar més gent?

Aquesta és la realitat. Jo crec que en aquest moment l’única
via possible és el que el vicepresident ha dit, reducció de la
despesa, intentar reduir l’endeutament, polítiques de
liberalització. Aquesta és la línia que funciona per tot. I la resta,
el que vostès han fet durant aquests quatre anys no ha funcionat
i a les proves ens remetem. Ens han duit a una situació
pràcticament de colAlapse. Aquesta és la realitat.

Per tant, simplement encoratjar el vicepresident perquè
continuï endavant en la línia que estan duent fins ara, que tindrà
el Partit Popular al seu costat, com no podria ser d’altra manera
i, per tant, endavant amb la seva labor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per contestar aquestes intervencions
dels portaveus, Sr. Conseller té la paraula.

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

Moltes gràcies. La veritat és que crec que els representants
del Partit Socialista i del PSM estan d’alguna manera a la vella
política, a la política que hem de canviar, que hem de modificar.
Em demanen, efectivament, com ha dit el representant del Partit
Popular, pels pressuposts, pel finançament autonòmic, quan són
vostès els que han negociat el finançament autonòmic, són
vostès els que tenien a les mans fer els pressuposts. Jo crec que
hem de ser una mica més rigorosos i fer allò que realment
importa. 

És veritat que podríem haver fet un llistat de mesures, 17,
18, o les que siguin, però crec que és més important donar un
missatge, un missatge que pugui ser compartit per tothom, un
missatge que pugui orientar el conjunt de la ciutadania, un
missatge que pugui ser com un camí per seguir i per entendre a
la primera, sense fer 17 mesures que queden tapades en si
mateixes; un camí que ajudi a donar credibilitat. Crec que és
això el que hem de fer.

Mesures concretes de retall. Efectivament, són al pla
d’equilibri i les podríem desgranar una per una, però no crec
que sigui el que hem de fer aquí. Les hem de desgranar una per
una i van encaminades -com deia- no només a posar fre a la
despesa, sinó a reorientar la despesa per fer-la més sostenible en
el temps. És important avançar de forma decidida ara perquè de
cara als propers anys es pugui mantenir el conjunt dels serveis
que es consideren essencials. És un pla que intenta, com deia
abans, modificar formes d’actuar en tots els sentits, en temes de
despesa, de lloguers, despesa d’energia, despesa de personal,
temes de subvencions, pràcticament en tot, hi podrem entrar i jo
supòs que hi haurà temps d’entrar-hi, però crec que no
correspon a una primera intervenció.

En el tema de la liberalització de sectors també hi podem
entrar, però crec que aquí encara ens queda un cert camí per
recórrer. És a dir, duim dos mesos i estam encara en procés
d’elaboració d’algunes d’aquestes mesures que veuran la llum
les properes setmanes. 

El que en definitiva és important és transmetre missatges
clars per a la ciutadania, missatges que puguin ser
comprensibles, missatges que ens donin confiança en nosaltres
mateixos, missatges que ens diguin que tenim un futur obert. I
aquests missatges són polítiques comprensibles, polítiques
clares, polítiques contundents, polítiques experimentades,
polítiques que sí són del passat, però que han funcionat i que
tornaran a funcionar. Aquestes són les que hem mencionat avui.
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150 milions, jo crec que ho hem repetit tantes vegades que
em fa peresa repetir-ho. Si no hi havia pla de finançament com
hi podria haver 150 milions? El pla de finançament el
necessitaves perquè et donassin permís per endeutar-te, en cas
contrari no pots, la comunitat no pot. Per tant, 150 milions no.
Les entitats financeres són serioses, la comunitat autònoma ha
de ser seriosa i ha d’obrar en conseqüència. I això es demostra
caminant, es demostra en el dia a dia, es demostra en no només
una voluntat, sinó en fets concrets que ens duen a ser creïbles.

I el tema del finançament autonòmic. Ja ho he dit abans,
vostès formaven part d’un govern que va participar en la
negociació, nosaltres érem a l’oposició. Els responsables eren
vostès. Renunciar? De cap manera, evidentment que no, hem de
reclamar tot allò que ens correspon amb l’energia suficient, clar
que sí. És més, jo crec que hem de ser especialment contundents
en aquesta reclamació. Però aquesta reclamació ha de ser
possible i perquè sigui possible els comptes del Govern
d’Espanya també necessiten un reequilibri i aquest reequilibri
també necessita d’aquestes reformes, també necessita fer canvis,
fer transformacions. Necessitam que hi hagi canvis aquí, però
que també hi hagi canvis allà. Que les coses es facin d’una altra
manera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per tant, passam al torn de rèplica
dels grups que han intervingut i tenen la paraula per cinc
minuts. Sr. Boned, té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, novament.
Just abans d’entrar directament al que vostè ens ha comentat i
a alguna qüestió més que jo li volia fer veure, no puc deixar de
dir alguna cosa sobre la intervenció del portaveu del Grup
Popular, ja que el portaveu d’aquest grup ha fet tota la seva
intervenció parlant dels altres portaveus i del Govern i no ha dit
res sobre la compareixença d’avui. Jo sense cap dubte no tenc
aquesta capacitat de visionari que té aquest senyor portaveu
respecte del futur i per tant li queda tan clar tot allò que vostè
ens ha explicat, què pensa fer aquí, a pesar que no ho ha dit. I
sense cap dubte tampoc no tenc actituds possiblement de còmic
que ell tal vegada sí té.

Diu que no ens assabentam de res. Sr. Portaveu, no comença
gaire bé vostè, no pensava treure-ho, però ja que vostè n’ha
parlat, de qui se n’assabenta i de qui no ..., miri, avui matí hi ha
hagut una pregunta, que ha contestat el Sr. Conseller com li ha
semblat bé, referida al tema de fer un pressupost per a aquest
exercici 2011, que ja no els pareix bé, ni els interessa ni res. Dia
22 de juliol del 2011 amb RGE núm. 2336/11 el Sr. Antoni
Camps i Casasnovas registra una proposició no de llei per
debatre a la Comissió d’Hisenda titulada “Presentació del
projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears” i en el seu punt 2 diu que “el
Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes que
contràriament a la negligència exhibida per l’anterior executiu,
presenti durant aquesta legislatura i per a cada any, una proposta
de pressupost en temps i forma per ser debatuda en el Parlament

de les Illes”. Sr. Portaveu, nosaltres tal vegada no ens
assabentam, però vostè va molt perdut, eh?

Diu que nosaltres posam pals a les rodes. No, a nosaltres si
no ens pareix bé la gestió que fa el Govern, la criticam i ho
continuarem fent des del punt de vista i amb el respecte polític
que crec que hem de tenir entre els grups parlamentaris. 

I sobre el pla d’equilibri, jo si el tenc o no el tenc és una
altra qüestió. Jo el que he dit, i fins a dia d’avui encera no he
necessitat ningú que interpreti les meves paraules, el que he dit
és que el Govern oficialment no vol entregar-ho al Parlament.
No sé si vostè no ho escolta, però això és el que he dit i això és
el que mantenc.

Miri, passem directament a allò que interessa que és el que
ens conta el Sr. Conseller. Tornem a aquest famós pla
d’equilibri, a pesar que encara no s’hagi entregat, ja és famós.
Vostè ens ha dit que s’havia presentat algunes vegades, és cert,
no quatre com ha dit el portaveu del PP, dues i rebutjat en cada
ocasió, és cert. Quina diferència fonamental hi ha entre aquell
pla d’equilibri que va presentar l’anterior govern i el que
presenta aquest? Vostè ho sap perfectament, tal vegada un 5%
de diferència, bé, siguem molt optimistes, un 10%?, no més
enllà. I per què aquest pla d’equilibri que és en un 90% el
mateix no va ser aprovat en aquell moment i sí ho ha estat ara?
No és perquè en aquest 10% vostès afegeixin -que ho fan-
moltes mesures de retall de determinades àrees importants, com
pot ser la de salut, entre altres coses, no és per això tampoc, eh?;
és directament perquè vostès accepten la condició que els
imposa el ministeri i que l’anterior govern no va acceptar:
renunciar a continuar exigint, com pertoca, els 240 milions del
fons de competitivitat i renunciar als 75 milions d’inversions
ferroviàries que també estaven tancades i pactades. Aquesta és
la base de la diferència d’un pla i de l’altre. Això perquè quedi
ben clar.

Diu que s’han d’adoptar mesures. Jo li diré una cosa, vostè
a la seva primera intervenció ens ha parlat de dos elements
fonamentals a l’hora de parlar d’un pressupost, un d’ells ha dit
que era la devaluació de la moneda, que ara no toca parlar-ne i
uns altres són l’equilibri pressupostari i aprofundir en la
liberalització de determinats sectors. El que no ens ha dit és com
pensa fer aquestes dues coses, jo ho entenc, a pesar que el
portaveu del Partit Popular no s’ho cregui, entenem aquestes
dues qüestions. El que no ens diu és com pensa fer i executar
aquestes dues propostes, això és tal vegada el que ens
interessa...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, li demanaria que acabés.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab. Sobre el tema dels imposts. Vostè mateix ha dit que
hi havia un marge molt petit, però vostès no tenen intenció
d’aplicar ni el petit ni el gros, perquè el que anunciaren abans de
conformar el Govern va ser que abaixarien els impostos. Ara no
en diuen res, però vostès no en parlen. Per tant, en el seu pla
d’equilibri només parla de despeses, però no parla de millorar
els ingressos, entre altres qüestions. Jo crec que és important
tenir en compte aquestes qüestions.

I la darrera qüestió. Vostès fins ara han presentat una sola
proposta o mesura, vostè ho ha reconegut, aquesta llei
d’emprenedors, però no val, l’única que han presentat no val i
per què no val?, perquè potser d’idees està bé, però com que no
té contingut no serveix per a res. Vostè ha dit...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Ja ha acabat...

EL SR. BONED I ROIG:

30 segons. Ha dit...

EL SR. PRESIDENT:

No, n’hi don 15.

EL SR. BONED I ROIG:

Per acabar, vostè ha parlat de missatges. Únicament amb
missatges, Sr. Conseller, no resoldran la situació actual, s’han
de llançar missatges, aportar propostes, gestionar i executar
aquestes mesures. No basten només els missatges.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Sra. Mascaró, també per un temps de
cinc minuts. Crec que ens haurem de veure durant quatre anys,
un pot ser més permissiu o menys, a mi sempre m’ha agradat ser
bastant escrupolós amb els temps i esper que mai no els sàpiga
greu que els talli a un moment determinat, perquè si no un
sempre tendeix a allargar-se més del que toca. Si en algun
moment em diuen que ho facem d’una altra manera, ho podem
modificar, però m’estim més ser escrupolós. Sra. Mascaró, té la
paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo intentaré no allargar-me de
més per no cansar-los. Una petita referència al portaveu del
Partit Popular que deia que amb tot el rostre estàvem dient
coses, cadascú té el seu rostre, i alguns vostè diu que ens posam
maquillatge i jo crec que d’altres tenen un miratge, però això és
indiferent, són punts de vista diferents i és cert que hi ha un
deute, és cert que hi ha un dèficit, però tampoc no comença tot

amb l’anterior pacte, jo li podria retreure la legislatura 2003-
2007, eren anys bons, n’entraven molts de doblers, quants en
tudaren i quants crèdits hi ha en el banc precisament dels anys
bons. 

Però no som aquí per això, som aquí per tirar endavant i
perquè aquest senyor que és el conseller actual i el responsable
d’Economia ens expliqui del Govern, del qual ell n’és
vicepresident, què pensa fer. I des del meu punt de vista, jo
entenc que potser vostè té molta més informació de la que tenim
els altres grups, almanco de la que té el meu grup, ja li vagi bé
i digui com que és dels meus ho farà bé. Però com que nosaltres,
fins i tot dels nostres, ho volem saber tot, ara imagini’s d’un
senyor que no ens ha enviat un pla de sanejament, que en parlen
tots els diaris, però que el nostre grup no l’ha rebut, que espera
que l’enviï i després torni a comparèixer per parlar-ne, ... per
tant, hi ha moltes coses per parlar.

Sr. Conseller i vicepresident, ens deia vostè que estam a la
vella política. És igual si estam a la vella o a la nova. Nosaltres
el que li demanam és que ens concreti quines són les mesures
que pensa dur a terme per equilibrar el pressupost i per enviar
a la gestió privada alguns serveis, perquè també ens ha dit el
portaveu del Partit Popular que el Govern està per donar serveis;
efectivament que està per donar serveis, però els serveis no són
gratuïts, qualcú els deu pagar, els paga el personal o les
empreses que fan els serveis. Per tant, si hi ha d’haver serveis
que han de perillar o que han de desaparèixer, jo crec que estaria
bé si li demanam que ens ho digués si n’hi ha d’haver, perquè
si no el farem sant, si amb les retallades que anuncia no toca res,
el faran sant, no ministre d’això o d’allò, no, no, directament
sant. Per tant, aquí hi ha una realitat que vostès saben quina és
i a nosaltres, com a mínim, una pinzellada ens agradaria veure.

Respecte del finançament autonòmic. És ver que es va
negociar el temps en què el nostre partit també formava part de
l’equip de govern, tot això és cert, però també és cert que el
representant del nostre partit en el Senat va presentar una sèrie
de mesures que el milloraven i que també gràcies al vot del
Partit Popular no varen tirar endavant. I vostè ara tendria 500
milions d’euros més per dur endavant aquest equilibri
pressupostari i d’això jo no me’n sent gens responsable com a
PSM-Iniciativa Verds i Entesa que no siguin aquí. Em sap molt
de greu que el seu partit i aquest altres d’aquí deçà no ho tirassin
endavant, són doblers, no és que plorem res, són doblers dels
ciutadans d’aquestes illes. I a mi m’agradaria saber vostè què
n’opina d’això. M’imagín que els seus no li demanaran res més.

I és ver que hem de transmetre missatges clars, però jo
entenc que el seu cap a nosaltres no ho és gaire, perquè no
sabem quines són aquestes polítiques que retallarà. Necessitam
canvis, jo crec que evidentment la societat en aquest moment
necessita un canvi i sortir d’aquesta tristor, però amb el missatge
que vostè ens va llançant des del seu govern no és un missatge
alegre, ni engrescador, ni és massa clar. I a mi em sap greu,
perquè a mi m’és igual qui governi si els ciutadans tenen allò
que es mereixen i viuen amb un cert nivell de benestar social,
com a mínim amb els mínims que necessitam. Jo crec que en
aquests moments l’important és sortir de la crisi i m’agradaria
saber a nivell d’hisenda quines són, però veig que vostè no està
disposat a puntualitzar. De totes maneres continuarem insistint-
hi en properes compareixences. 
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Camps, té la paraula també per
cinc minuts.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Moltes gràcies, Sr. President. Una petita referència al
portaveu socialista, perquè, a pesar que m’ha qualificat de
còmic, he pogut comprovar que no li ha fet massa gràcia que li
hagués recordat les xifres de dèficit i d’endeutament de
l’anterior equip de govern. No li ha fet massa gràcia, i és que no
fa gràcia, és que de fet no fa gràcia que en aquests moments a
l’any 2010 tenguem 1.000 milions d’euros de dèficit, que
enguany a 30 de juny en tinguem 500 i busques, i que la situació
és realment molt preocupant, una herència totalment enverinada,
realment.

Però, bé, allò important és que avui tenim un govern que
governa des de la responsabilitat. Fins ara havíem tingut un
govern que governava des de la irresponsabilitat, perquè les
xifres que tenim damunt la taula demostren que eren
irresponsables, perquè quan començaven a detectar la manca
d’ingressos no van fer res per davallar les despeses.

(Remor de veus)

Es varen endeutar més, sí, sí, sí; no, efectivament. És a dir,
no només no van voler reduir la despesa sinó que varen dir “no,
no, ancha es Castilla; com més mar, més vola”, i venga, més
deute, més dèficit. Açò va ser el resultat de la política del pacte
de progrés, i ja m’agrada que la Sra. Mascaró ho reconegui així.

Per tant jo crec que avui tenim la sort de comptar amb un
govern que governa des de la responsabilitat, des de la veritat -
ara coneixem les xifres, ara coneixem les xifres reals de la
situació d’aquesta comunitat autònoma- i des de la
transparència. I jo crec que hem de recordar també que aquest
govern efectivament reduirà despesa, però com a mínim
intentarà..., lluitarà perquè això sigui així, no reduirà en absolut
la qualitat dels serveis, perquè una cosa és retallar, que açò sí
que el PSOE ho sap fer bé, eh?, retallar sous, congelar
pensions..., açò el PSOE ho sap fer bé; una altra cosa és açò i
una altra cosa és fer una administració més àgil, més austera i
més eficaç, perquè moltes vegades no per més doblers que
gastes tens uns serveis de més qualitat o més àgils i més
eficients.

Així, benvingudes siguin les propostes que avui ha presentat
el vicepresident econòmic del Govern, benvingudes siguin
aquestes polítiques decidides a fer front al dèficit i a
l’endeutament, i per tant només queda felicitar i encoratjar
perquè el vicepresident segueixi en aquesta línia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. I per acabar té el torn de
contrarèplica el Sr. Conseller, també per un temps de cinc
minuts. Té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ (Josep Ignasi Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies. Al representant socialista, el Sr. Boned, li
demanaria si vostès varen presentar el pla de sanejament
anteriorment al Parlament; li demanaria això, perquè, en fi... Jo
crec que si hi hagut un pla de sanejament que hagi estat...

(Remor de veus)

No, no, els anys anteriors sí, sí, cada any. Un pla de
sanejament públic com aquest, n’hi ha hagut pocs però, vaja,
l’hi puc tornar a enviar i, en fi, fer més, perquè... No hi ha cap
inconvenient, no hi ha res a amagar.

Diferències respecte a l’anterior, bé, vostè diu que és un
10%; jo no estic massa segur que sigui un 10%, crec que hi ha
diferències profundes, diferències profundes que tenen a veure
amb nombres, que tenen a veure amb fets concrets, que tenen a
veure amb assenyalar allò que vostè m’està demanant d’una
forma clara, i que probablement a l’anterior no hi era, tot i que
faltava, en fi, aquesta dimensió que li dóna la credibilitat
necessària.

Renúncia als 240 milions del fons de ...? De cap manera, de
cap manera, i el convid a ajudar-nos a aconseguir-ho, vaja, què
més voldríem, no? El fet és que va haver-hi un canvi de política,
que això corresponia a una bestreta, que era una negociació feta
per vostès i que a conseqüència d’aquell canvi de política això
deixi de venir. Ho podem reclamar, l’hem de reclamar, l’hem de
reclamar, i vindrà, vindrà perquè ha de venir, però vindrà els
anys següents, el 2013. Clar, la bestreta, la podem reclamar i
l’hem de reclamar, està reclamada. Si vostès llegeixen bé el pla,
allà hi figura i es diu. Sí!, sí, i per tant, en fi, el que els
demanaria és que si tenen una altra forma de fer-ho ens ho
diguin.

En qualsevol cas jo crec que la situació és una situació greu,
és una situació difícil i que crec que hem d’estar a l’alçada de
les circumstàncies; que el que s’ha fet fins ara s’ha de canviar,
s’ha de baratar, s’ha de fer un altre tipus de política, s’ha de fer
una política més clara, que és salvem, fonamentem amb
seguretat allò que és important, i deixem de banda el que no és
important. Si feim això crec que aconseguirem el creixement
econòmic. Crec que tenim allò necessari perquè puguem tenir
un futur millor i puguem tenir uns serveis millors, clarament
millors. Potser em guanyaré el cel, no ho sé; potser no, no ho sé,



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 2 / 20 de setembre del 2011 17

 

però crec que ho hem d’intentar i ho hem de fer d’aquesta
manera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, i moltes gràcies per la seva
presència avui aquí, i esperem que hagi estat positiva.

Així que, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió. Bones tardes i bon dia a tothom.
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