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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores diputades, senyors diputats, en
primer lloc, abans de començar la sessió preguntaria si es
produeixen substitucions, crec que sí.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Vicent Serra.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Joana Lluïsa Mascaró.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Joan Boned.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia relatiu a les
preguntes RGE núm. 5830/11, 5831/11, 246/12 i 570/12.

Assisteix a la sessió el vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, Sr. Josep Ignasi Aguiló i Fuster,
acompanyat de la Sra. Maria Teresa Palmer i Tous, directora
general d’Economia i Estadístiques, del Sr. Francisco Luis
Calafell i Cererols, cap de gabinet, i de la Sra. Joana Maria
Camps i Bosch, directora general de Treball. 

1) Pregunta RGE núm. 5830/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
ingressos en IRPF.

Per formular la pregunta RGE núm. 5830/11, relativa a
ingressos via IRPF, intervé el Sr. Alorda i Vilarrubias, el seu
autor, per un temps de deu minuts. Té la paraula, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per
comparèixer. La veritat és que la nostra intenció era que era una
pregunta per bastir informacions de cara al debat de pressuposts.
Ha quedat realment un poc obsoleta, però així i tot, com que no
es va respondre per escrit, hem trobat que valia la pena passar-la
a oral perquè teníem aquesta inquietud i sobretot, com que
l’ortodòxia ha esdevingut un leit motiv de la... d’alguna manera
de l’actuació del conseller o del vicepresident, ens agradaria
contrastar-la en un punt específic que és... dos principis. Jo ni
tan sols he actualitzat les dades que teníem en aquell moment,
per ventura vostè en aquests moments ens podrà posar més al
dia.

Ens va sorprendre que a partir del principi d’import íntegre
i d’universalitat i, si se m’apura, de la exigència cada vegada
major de transparència i de comprensió de les dades públiques
de cara a uns pressuposts, hi hagués una rebaixa tan important
de les previsions d’IRPF per a l’any 2012. Estàvem parlant de
146 milions quan coneixíem els pressuposts del 2010, havien
estat de 500 -498-, el contracte 640 i la dada -ja dic que no l’he
actualitzada, però la que teníem de la liquidació preparatòria
dels pressuposts, per tant, de la de 2 de novembre de l’any 2011,

del moment en què se’ns lliuren els papers per justificar com
s’han calculat els pressuposts- dúiem gairebé 800 milions
d’euros -788 milions d’euros- d’IRPF contrets. 

Per tant, sorprèn, si no és una maniobra de no fer imports
íntegres per algun motiu, pressupostar-ne només 146, és un
catastrofisme... que un... dur el principi de prudència fins a uns
extrems estranys, en tot cas serà el conseller en aquesta primera
intervenció que ens intentarà explicar quins són els motius. En
tot cas, intuíem que s’havia volgut evitar l’import íntegre perquè
es compensaven ja possibles sortides a un altre indret, com crec
que es va apuntar al debat de pressuposts, i aleshores creim que
no seria molt ortodoxa aquesta manera de pressupostar i que té
conseqüències, evidentment. 

Té conseqüències sobre la lectura del capítol primer i de...,
com és que un ho pot entendre, té lectures sobre el
funcionament real del sistema de finançament quan un calcula
els ingressos i les sortides i per què es produeixen si són del
principi de suficiència o les sortides que provoca el sistema i té
conseqüències sobre el pressupost de despeses. 

Les partides que estan relacionades amb els pressuposts
d’ingressos, pens en els ajuntaments, el 0,5 ara, abans era el 0,7,
pens en el fons de cooperació internacional que està també
referit als pressuposts, estranyament no sé per què, sempre hi ha
aquesta tradició de jugar amb les previsions més importants que
amb la liquidació, crec que és una mecànica que haurem de
canviar perquè és absurd donar més importància a les previsions
inicials d’un pressupost que no a les dades de liquidacions finals
reals. 

En tot cas, tot això són especulacions. Ens agradarà sentir el
motiu pel qual el vicepresident va preveure l’any 2012 molts
menys ingressos en IRPF del que s’obtingueren realment l’any
2010. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per contestar té la paraula el
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
també per un temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Alorda, efectivament, crec
que aquest debat ja el vàrem tenir en el debat de pressuposts i
més o menys ja havíem contestat el que és la realitat. 

Estic d’acord amb vostè que no és una pràctica ortodoxa fer-
lo d’aquesta manera, però sí que és una pràctica que s’ha fet
durant molts d’anys, durant els darrers anys i que requerirà un
cert temps fer el canvi. M’imagín que, si podem, el pressupost
de l’any que va, ja el farem així com correspon, però el
d’enguany no ha estat possible per mor que això suposa canvis
dins la maquinària comptable de la conselleria i això ha estat
impossible.
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El pressupost per l’IRPF, per l’ingrés de l’IRPF, que vàrem
fer amb molta prudència en uns pressuposts que primer intenten
fixar els ingressos per després ajustar la despesa, és de 846,17
milions d’euros. Aquí es resta, com s’ha fet sempre, com s’ha
fet històricament sempre i com, idò, pensam que no han de
continuar així de cara al futur, se li restava fins ara el fons de
suficiència i ara s’hi afegeix també el fons de garantia.

D’aquesta manera, el 2010 i fins aleshores, el fons de
suficiència representava quantitats importants, però no
descomunals. Parlam de 150, 170 milions d’euros, 173 en
concret ja ser el que es va pressupostar l’any 2010. Bé, ara
tenim fons de suficiència i fons de garantia a conseqüència del
nou model de finançament i aquests dos fons sumen 699 milions
d’euros -699 milions d’euros. 690 milions d’euros que en el
nostre cas són negatius, les dues partides, perquè estan
dissenyades d’aquesta manera i a la comunitat de les Balears
surten negatives, són doblers que es van a fora.

Com que les dues tenen a veure amb les quantitats
d’ingressos que corresponen a... als imposts en general i a
l’impost de la renda en particular, idò es veu que en el seu
moment es va trobar adient fer-ho d’aquesta manera i sempre,
sempre, s’ha fet així, s’ha restat dels ingressos. És veritat que
fins ara jo suposava una quantitat tan grossa i per tant, quedava
d’alguna manera més dissimulada, no?, i ara és una quantitat
molt grossa i molt important i es nota molt més aquesta rebaixa
d’imposts.

No hi ha més explicació que aquesta: són 846, la previsió
d’ingressos, 846. Per tant, està en línia del que havien estat els
altres anys i del que serà segurament la liquidació del 2011, en
el qual s’ha de colAlocar... o deduir tant el fons de suficiència
com el fons de garantia. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. En torn de rèplica té la
paraula el Sr. Alorda per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En tot cas, li vull agrair...
efectivament s’havia apuntat i en part s’havia tengut, crec que
com a mínim quedarà ara més ben establert i més ben bo de
trobar al Diari de Sessions, com a mínim nosaltres ho agraïm.

Li agraesc que reconegui la manca d’ortodòxia, maldament
sigui històrica o com sigui, d’aquesta manera de pressupostar.
Crec que això a més ens ajuda molt poc a la pedagogia respecte
de detectar els punts febles del sistema de finançament, per
exemple. 

Som molt insistents sobretot en la injustícia del principi de
suficiència, de la seva mateixa idea i filosofia, però una vegada
veure també la magnitud que agafen els dos fons respecte de
restar d’un sistema que, si objectivament té just que arribessin
més recursos a les Illes Balears, cercar filigranes per detreure
aquests recursos a les Illes Balears, ens sembla molt injust. Una
miqueta menys injust, o per l’estil d’injust, el sistema del Partit
Socialista del que va idear el Partit Popular. 

És a dir, l’avantatge que tenim és aquella clàusula final de
reconduir-nos a la mitjana que veurem com s’acabarà
concretant, però la mateixa idea filosòfica crec que és molt
negativa, ara no hi entrarem avui, però el fet de veure la sortida
i veure ara aquesta suma de sortides de 700 milions crec que
marca molt. En qualsevol cas, em reconeix... em reconeix vostè,
falseja les dades d’imposts directes que reben a la casa a nivell
de pressuposts inicials, llavors ho veurem als finals, ho veurem
a la liquidació, que realment el capítol 1 és el que és i realment
les sortides són unes altres i no computen, no es compensen
entre elles, sinó que cadascuna va imputada a la seva pròpia
partida.

En qualsevol cas, si es feia, insistesc, malament. Aquestes
fórmules, crec que s’han d’anar corregint i és bo que es
corregeixin. Ara és veritat que la diferència no havia estat mai
tan important, passar de 500 milions pressupostats el 2010 a
146, la caiguda ja era molt important justament a l’any que
entrava l’ortodòxia, no?, i l’any en què precisament el Partit
Popular ve i ens agafa el 0,7% del fons municipal i el passa al
0,5, és a dir que... com si l’hagués volgut passar al 0,45! En
bona mesura ha volgut, maldament ja jugava a corregir el ítems
que estaven referenciats, ho fa en passes, com a mínim, sembla
que ho fa en passes.

En tot cas, crec que era el que volíem deixar d’una manera
molt clara aquesta mecànica, ja ho ha apuntat vostè i ens dóna
la tranquilAlitat, ja m’imagín que no hi posarà messions de poder
retirar la següent pregunta perquè si vostè parteix de la premissa
que hi haurà 846 milions d’ingressos d’IRPF, confiï que no
jugarà que serà més del triple dels 146 que han pressupostat. 

En qualsevol cas, per tant, si vostè no reobri cap tema més
ja d’aquest tema, nosaltres retirarem la pròxima pregunta.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Aguiló per un temps de cinc minuts.

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

Sí, efectivament és així. El sistema de finançament planteja
determinats canvis, un és que la participació en IRPF és més
grossa i a conseqüència d’això, també té aquestes coses
estranyes. 

Ja li dic, per la nostra part, farem el possible perquè els
propers pressuposts puguin tenir un reflex més clar i més
transparent d’aquesta situació que crec que, bé, un pressupost ha
de ser un disseny d’una informació econòmica fidedigne i no ha
de dur a cap tipus de confusió i s’ha d’entendre a la primera. Si
no s’entén a la primera, alguna cosa falla. Efectivament, a l’hora
de dissenyar fins i tot les presentacions, les diapositives de
presentacions, ja vàrem haver de fer els aclariments oportuns
d’aquestes diapositives perquè es pogués entendre. És així.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda... ai!, Sr. Aguiló... i Sr. Alorda.

2) Pregunta RGE núm. 5831/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
ingressos en IRPF (II).

Passam a la següent pregunta, entenc que dóna per retirada
la següent pregunta, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sí, si el Sr. Conseller no s’hi juga un
sopar o alguna cosa jo retiraré la pregunta. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, suposam...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Les messions continuen... no les retir, però vaja, crec que la
pregunta no cal que se substanciï.

Gràcies.

3) Pregunta RGE núm. 246/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pagaments al tercer sector.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò passarem a la següent pregunta RGE núm.
246/12, relativa a pagaments al tercer sector. Per fer la pregunta
té la paraula la Sra. Oliver i Sagreras per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tots, al vicepresident
i a l’equip que l’acompanya, benvinguts. 

Aquesta també és una pregunta que ve de l’anterior període
de sessions i que, malgrat estigui fora de temps en la seva
formulació, la pregunta es refereix a actuacions que s’havien de
fer l’any passat, continua essent una pregunta d’actualitat
perquè la pregunta era si es pagaria a les empreses que presten
serveis a les persones dependents tot el que se’ls deu dins l’any
2011. Sabem malauradament que la resposta és que no, no se’ls
ha pagat, llavors justament la pregunta torna ser d’actualitat.

Fa estona que parlam d’aquesta qüestió. Avui mati n’ha estat
el darrer moment, també des del mes de setembre, fins i tot
abans, el president, el portaveu i el vicepresident mateix varen
prendre el compromís de fer un calendari de pagaments que
especificaria quan i de quina manera es pagaria tot allò que es
deu, un calendari seriós, un calendari que no enganàs ningú.

El cas de les empreses i associacions del tercer sector era i
és especialment sensible. Parlam de serveis que es donen a
persones dependents i aquesta manca de recursos pot arribar al
fet que aquestes prestacions es deixin de fer, en tot el que
implica. La situació dels treballadors d’aquest sector, dels
usuaris i de les seves famílies, està arribant a un límit, Sr.
Vicepresident. Crec que vostè ho sap, després de totes les
manifestacions que hi ha hagut aquí fora i als diaris i per tot.

Parlam a més de feines fetes, de prestacions donades i no
cobrades. En molts de casos de prestacions que són una
responsabilitat pròpia de l’Administració que es duen a terme de
manera externalitzada. No parlam de subvencions, no parlam
d’altra cosa que no sigui aquesta. 

Diumenge hi havia una carta al director d’un senyor, Jaume
López i Ibáñez, de Palma, on es deia que sense cobrar haurien
de deixar de donar les prestacions i això volia dir que les
persones amb problemes s’haurien de quedar a casa seva, amb
tot el que això implica per a les famílies, perquè els treballadors
d’aquestes empreses, d’aquestes associacions del tercer sector
ja no podien aguantar més.

Un altre exemple, el d’APROSCOM de Manacor, aquesta
associació davant la manca de recursos i crec que en un exercici
enorme de responsabilitat per part de les persones que fan feina
en aquesta associació, varen fer una pòlissa de 300.000 euros
perquè el Govern seguia sense pagar-los allò que els devia.
Aquesta pòlissa s’ha anat consumit, s’ha anat acabant i no
podem seguir aguantant més i hauran de tancar. 

L’any passat, va ser un tema molt recurrent, primer de tot li
demanàvem un calendari de pagaments, després li demanàvem
que prioritzàs aquestes empreses precisament per la seva
importància social, després, al pressupost del 2012, d’enguany,
demanàvem que les tisores no arribassin fins a aquestes
partides, però la realitat avui s’imposa, al mes de febrer, a
mitjans febrer veim que res d’això no ha estat així com ho
demanàvem. No hi ha el calendari, no s’ha prioritzat el
pagament a aquestes empreses, les associacions del tercer
sector, i, al pressupost d’enguany, també hi manquen recursos.
Aquesta és la realitat. 

Veim, ens fa aquesta impressió, per allò que veim, que
aquestes empreses no formen part ara mateix de les prioritats
d’aquest govern hora de fer els pagaments. No hem vist encara
cap calendari per saber quan, com i de quina manera es pagaria
el deute de l’any passat. Enguany, ens diuen, que n’hi algunes
que estan cobrant part del que els correspon a les mensualitats
d’enguany, però, tot i així, tampoc no arriba al cent per cent, el
que vol dir que continua incrementant-se aquest deute.
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Han passat aquests set mesos, Sr. Vicepresident, i en aquest
temps hi ha hagut el Pla de sanejament, que ens havia de donar
credibilitat i havia de fer possible fluir aquest crèdit que havíem
de menester, amb les negociacions amb els bancs -difícils, ja ho
sabem- per tal de no tenir recursos, i es va aprovar el pressupost
de 2012. 

Ara tenim aquest pla de disposicions de tresoreria, però avui,
malauradament, i li ho dic seriosament, veim que aquestes
entitats del tercer sector, concretes, i més gent, però ara ja ens
centram només en aquest sector, continua tenint els doblers
sense arribar. Els han arribat els retalls, però els doblers que
se’ls deuen, no. Continuen sense calendari per saber com, de
quina manera es podrà arribar a pagar el deute.

La pregunta que jo ja formularia avui és realment si
cobraran enguany el que se’ls deu de l’any passat. La feina que
fan ara, la cobraran?, quan i de quina manera?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Per contestar té la paraula el Sr.
Vicepresident per un temps també de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Oliver, una vegada més
-com he dit avui al Ple del Parlament- en fi, m’exigeixen el que
vostès no han complit, perquè hem de pensar que l’any 2011
fins al mes de juny es varen pagar 11 milions d’euros al tercer
sector, però es varen deixar pendents 100 milions d’euros -100
milions d’euros-..., perdó 10 milions d’euros, -10 milions
d’euros- pendents. Quan nosaltres vàrem arribar hi havia 10
milions d’euros pendents.

A 31 de desembre quedaven pendents 9,8 milions d’euros,
la qual cosa vol dir que des del primer dia en què vàrem aterrar
al Govern, des del primer dia, ens hem posat al dia de
pagaments al tercer sector, amb unes dificultats tremendes que
puc explicar.., en fi, escriuré un llibre algun dia sobre les
dificultats aquestes. S’hi fa front, és a dir, tot allò que nosaltres
hem generat ho hem anat pagant. A 2012, la intenció és que
passi exactament el mateix, i al mateix temps vull dir que la
nostra intenció és poder front també als retards que duim del
2011 també. 

No ens passarà amb altres sectors, no ens passarà amb altres
deutes que no ens bastarà un any per pagar-los, però, aquí
nosaltres confiam que sí, que això sigui possible perquè al
mateix temps hem hagut de pagar a la Fundació Balear de
Dependència, per les residències, i feim els pagaments, estam
fent els pagaments. Als centres concertats que fan educació
especial també es fan els pagaments.

En definitiva, tenim una situació que és del sector on està
molt atomitzat, on les partides que surten del Govern estan
també atomitzades, són, doncs, les herències d’un aparell
administratiu molt millorable, permeti’n que ho digui així, molt
millorable que s’haurà de millorar durant aquest any també,
però que això no té res a veure amb fer els pagaments, són dos
temes diferents. Per tant, mentre es millora sí es continuaran
fent els pagaments. No li puc dir res més. Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguiló. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Oliver, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Vicepresident, per la
seva resposta. A mi m’alegra que tenguin en compte
precisament aquesta especificitat i el servei que donen totes
aquestes associacions i empreses del tercer sector. És veritat que
és un sector molt atomitzat, això dóna més càrrega de feina a
l’administració, ho puc entendre. Li agraesc també el seu to, el
fet que vegem que és una qüestió prioritària m’alegra que ho
hagin vist així o jo ho he entès d’aquesta manera, i que l’aparell
administratiu ho tengui en les seves mans i sigui, el que dèiem,
prioritari i que es faci efectiu, en el possible, el 2012 tot el deute
de 2011.

Gràcies, Sr. Vicepresident. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Sr. Vicepresident, si vol la
paraula, la té per un temps també de cinc minuts.

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

Bé, per reiterar que, efectivament, es tracta d’un sector, tots
són prioritaris, tots els deutes els hem pagat tots, però amb
aquest hem de fer un poc més de via que amb els altres i al
mateix temps també s’ha de procedir a una reestructuració de tot
el sector que ens pugui donar una informació més clara del que
es fa, una informació més fidedigna que en aquest moment és
francament millorable i poder saber de forma més acurada el
destí de tots els recursos. Amb això estam engrescats, amb això
pensam que tenim una tasca importantíssima. Nosaltres quan
pensam que s’ha de reestructurar el sector públic és per,
evidentment, ajudar molt més als més necessitats i és clar que
al tercer sector trobam persones molt necessitades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguiló. 
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4) Pregunta RGE núm. 570/12, de l'Hble. Diputada Sra.
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a calendari de pagament del deute del
Govern amb els ajuntaments.

Passam a la darrera pregunta, RGE núm. 570/12, relativa a
calendari de pagament del deute del Govern amb els
ajuntaments. Intervé la diputada Sra. Barceló i Martí, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li agraïm que
sigui avui aquí per contestar les preguntes que des de l’oposició
volíem formular-li. Aquesta també fa referència a pagaments de
deutes amb relació als ajuntaments de les nostres illes, que
també tenen les seves dificultats de finançament i de liquiditat.
Avui se’ns ha dit a plenari, per tres vegades consecutives i amb
contundència, que es fan calendaris individualitzats de
pagaments. Per tant, en aquest sentit, i a més amb aquesta
rotunditat i reafirmant aquesta frase, es fan calendaris
individualitzats de pagaments, era fonamentalment quin paper
o en quin moment estaven per poder arribar a aquests acords de
calendaris de pagaments dels deutes amb els ajuntaments.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Per contestar té la paraula el
Sr. Aguiló, per un temps de deu minuts.

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

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Barceló, una
altra vegada és el mateix, la situació que ens vàrem trobar no era
la millor del món, de fet hi havia una partida bloquejada per a
ajuntaments, és a dir, no hi era, un bloqueig significa que s’ha
llevat del pressupost i, per tant, no hi havia ni partida
pressupostària per a ajuntaments, no hi havia ni partida
pressupostària, per la qual cosa vàrem haver de fer les
modificacions oportunes per poder incloure aquesta partida i
poder dur a terme o poder fer efectiu el pagament del 25% del
Fons de Cooperació Local, amb el compromís de deixar pendent
la resta per enguany.

Li vull dir que ben igual que en el cas del tercer sector està
bé que em facin aquesta pregunta, però també jo els he de
contestar que la gestió que vostès varen fer ens du a aquestes
conseqüències. Els sis primers mesos de l’any 2011 als
ajuntaments, per diferents conceptes, a més de desaparèixer
aquesta partida, se’ls va pagar 16 milions d’euros. Els sis segons
mesos, que ens toca a nosaltres, se’ls va pagar 27 milions
d’euros, 27 milions d’euros. La qüestió ha millorat d’una forma
important. 

Evidentment, també farem calendari de pagaments per als
ajuntaments, també. La primera passa es produirà a finals
d’aquest mes de febrer i destinarem 6 milions d’euros de forma
efectiva a ajuntaments perquè puguin fer front sobretot a les
seves obligacions de programes socials, que també una vegada
més són els que més ens preocupen i ens inquieten. A partir
d’aquí, a conseqüència d’haver passat dos venciments
importants, que vostè comprendrà que creaven una certa cautela
a l’hora de manejar els comptes públics, que era fer front al
pagament de l’emissió minorista de 300 milions d’euros i una
altra emissió d’un altre venciment de deute que es produirà els
primers dies del mes de març. Bé, quan hagi passat això,
podrem fer una aproximació més fidedigna i més precisa dels
pagaments que podrem fer.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguiló. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Barceló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sabem perfectament que no
és fàcil, ni l’herència que vostè ha trobat, ben segur, de
dificultats de liquiditat i cada vegada que hi ha un canvi de
govern. Jo li agraesc la resposta i els esforços que també fan,
evidentment, i sí, també està bé que es donin missatges de
tranquilAlitat amb relació als pagaments dels deutes dels
ajuntaments. En aquest sentit, crec que està bé que si
efectivament es pot confirmar, que això no vol dir que ho
paguin tot el mes de març, però el mes de març creu que poden
tenir un calendari cada un dels ajuntaments respecte del
cobrament del deute?, dins aquesta línia d’esforç que el Govern
fa per resoldre el deute amb cada un dels ajuntaments. 

Creim que també és important ser capaços de donar
missatges de confiança que veritablement aquests calendaris
individualitzats de pagaments de deutes també arribaran als
municipis i que arribaran en un temps breu, vull dir, si és el mes
de març crec que seria, com a mínim, una bona notícia de
generar aquesta necessària confiança. 

Això era el que fonamentalment els batlles de Menorca li
demanaven al president la setmana passada quan va venir, un
calendari, una temporalització, i d’aquesta manera i de manera
individualitzada tenir-lo pactat. La manca de resposta de poder
donar una aproximació és, jo crec, el que dificulta aquesta
visualització de confiança i de cooperació institucional que, per
altra banda, és lògic que es tengui i no la podem posar en dubte
sota cap concepte, però sí crec que val la pena poder assenyalar
uns terminis i un compromís de terminis encara que sigui per
tenir acordades les possibilitats d’aquests calendaris
individualitzats de pagaments de deutes als municipis i si poden
ser en el mes de març doncs hi som molt a prop, és molt prest.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Aguiló, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sí, gràcies. Miri, també ho he dit avui matí, la liquidació del
pressupost prorrogat de 2011 haurà baixat la despesa en 311
milions d’euros, la qual cosa ens dóna un cert marge, però no
basta, no basta ni de prop ni d’enfora, ens queda més recorregut
per fer i a mesura que feim més recorregut guanyam més terreny
en aquesta seguretat a l’hora de fer els pagaments. Ja li dic, puc
anunciar avui que a finals de mes, aquest mes de febrer, no el
mes de març, aquest mes avançarem 6 milions d’euros per a
pagaments a municipis. A partir d’aquí, doncs, una altra vegada,
en funció de les nostres possibilitats, mirarem de fer el calendari
de pagaments també amb ells, com ho farem pràcticament amb
tot el que puguem, a mesura que lliurem aquest tipus de
recursos. 

Jo confii que pugui ser durant els propers dies i durant les
properes setmanes quan això es pugui fer. És veritat que hi ha
una sèrie d’imponderables que fan que la situació encara sigui
de certa inestabilitat i m’estim més jugar amb prudència,
m’estim més fer les passes amb molta cura abans que caure en
promeses que es puguin incomplir. De totes maneres, la voluntat
és aquesta, la voluntat és resoldre els problemes. El problema
número u d’aquesta comunitat, en aquest moment, és aquest,
poder donar una seguretat quant a tot aquell que té o manté un
deute amb la comunitat. A això dedicam tots els esforços, tots,
els primers amb molta diferència. Jo crec que hem avançat,
aquests sis o set mesos que duim hem avançat moltíssim,
moltíssim, la prova és aquesta. Vull posar l’exemple que el
pressupost de l’any 2010 on es va intentar rebaixar la despesa
respecte dels pressuposts anteriors, no es va aconseguir, sinó tot
el contrari, va augmentar, va augmentar de l’ordre de 70 milions
d’euros. 

Per tant, es fan passes fortes, fermes que jo crec que és el
missatge més positiu que podem donar a la ciutadania en aquest
moment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguiló. Una vegada acabat el debat,
volem agrair al Sr. Vicepresident i als seus acompanyants la
presència en aquesta comissió.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Bones tardes a tots i a totes.
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