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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començam la sessió d’avui. Abans
demanarem si es produeixen substitucions, que crec que sí.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, Josep Maria Camps a Santiago Tadeo.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gabriel Barceló substitueix Joana Lluïsa Mascaró.

EL SR. PRESIDENT:

I, no n'hi ha cap altra?

Per tant, passam al primer punt de l’ordre del dia relatiu a les
preguntes RGE núm. 1401, 1402, 1403 i 1404/12.

Assisteix a la sessió l’Hble. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, Sr. Josep Ignasi Aguiló i
Fuster, acompanyat, en aquest cas, de la Sra. Maria Teresa
Palmer i Tous, directora general d’Economia i Estadístiques; del
Sr. Justo Alberto Roibal i Hernández, director de l’Agència
Tributària de les Illes Balears; del Sr. Antoni Costa i Costa,
director general de Pressuposts i Finançament; i del Sr. Francesc
Calafell i Cererols, cap de Gabinet.

I.1) Pregunta RGE núm. 1401/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a economia submergida i el frau fiscal (I).

Per formular la pregunta RGE núm. 1401/12, relativa a
economia submergida i al frau fiscal, intervé el diputat Sr.
Boned i Roig, per un temps de deu minuts. Té la paraula, Sr.
Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Vicepresident, per la
seva presència aquí per  respondre les preguntes i la posterior
compareixença, i també als seus càrrecs que l’acompanyen
igualment. 

Bé, cansats, supòs, que estam tots ja de parlar del tema de la
crisi econòmica, però pel fet que sigui un argument o un tema
repetitiu que ha estat fins ara, i em tem que tal i com van les
coses continuarà sent un tema de debat del dia a dia, el que està
clar és que hi ha algunes qüestions que podríem entendre que sí
tenen uns certs canvis sobre unes previsions inicials o
consideracions inicials i unes posteriors. 

Va ser el mes passat, em pareix recordar, que en aquesta
mateixa comissió es va sotmetre a debat una proposta, una
proposició del Grup Parlamentari Popular que feia referència al
tema de la lluita contra el frau fiscal. Aquella proposició tenia
algunes consideracions que val la pena destacar i era que feia
referència a coses tan sucoses com l’afirmació que la baixada
d’ingressos és un greu problema, cosa que ja sabíem, però
potser la novetat era que es deia obertament que per mor
d’aquesta baixada d’ingressos es retarda el pagament de factures
a proveïdors i a altres institucions públiques. Així venia
directament en el cos de l’exposició de motius de la proposta del
Grup Popular.

Això, d’alguna manera, suposa un canvi en les
consideracions fetes inicialment des de la conselleria i des del
Govern que fins ara sempre havia carregat les culpes sobre la
responsabilitat d’aquest retard de pagament a proveïdors i del
retard de pagament de les obligacions amb la resta
d’administracions de les Illes a la situació caòtica,
suposadament, que havia deixat el passat govern a aquestes
illes. Bé, ara descobrim que en el si del Partit Popular també es
pensa que és un motiu aquesta baixada d’ingressos que provoca
el retard en aquest pagament.

Són moltes coses les que podríem dir, supòs que són quatres
preguntes que tenim a dia d’avui, farem i analitzarem algunes
d’aquestes dades, però entenem que és hora de parlar de la
necessitat de millorar ingressos. El tema recurrent és parlar
directament, com ha fet avui matí també, de la política tributària
i fiscal que pot suposar la millora dels ingressos de la comunitat
autònoma, però hi ha un altre aspecte que, des del nostre punt de
vista, és fonamental que sota mà, podríem dir d’alguna manera,
se’n ve parlant en diferents ocasions, però potser la gran
desconeguda de la política de la Vicepresidència del Govern i
és, precisament, el tema de l’economia encoberta i del frau
fiscal. 

És per això que havíem preparat algunes preguntes per
intentar aportar una mica de llum a aquesta qüestió. La primera
que li volíem formular al Sr. Vicepresident és en quina quantia
ens pot xifrar a l’exercici 2011 l’economia submergida i el frau
fiscal a les nostres illes, segons dades, suposam, que s’han
d’haver facilitat per l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Li contestarà el vicepresident Econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació, també en un temps de
deu minuts.
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EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Boned. Si
vol anem per part. Quan parlam de la situació difícil que té la
comunitat autònoma és tant pel costat dels ingressos com pel
costat de la despesa. Hem de recordar que quan varen començar
a caure els ingressos a conseqüència de l’aturada sobretot o
bàsicament de l’impost de transmissions patrimonials, és a dir,
l’aturada del mercat immobiliari la reacció va ser augmentar la
despesa per intentar compensar aquella caiguda i la
conseqüència és que els ingressos minvaven i la despesa
augmentava. Per tant, tenim els dos vessants d’una forma clara.

En aquest sentit per equilibrar-los, com vostè sap, el Partit
Popular sempre és partidari abans de produir despesa que
d’incrementar els imposts, si bé és cert que un increment
d’imposts puntual en un moment donat, quan es fa un esforç
molt considerable per reduir la despesa, pot reduir els efectes
negatius d’aquesta pujada d’imposts en el sentit que pot
accelerar la reducció del dèficit, pot accelerar, és a dir, en el
temps, es pot fer més ràpida aquesta reducció del dèficit, que és
important. Per aquest motiu al final ens vàrem decidir a fer una
petita pujada d’imposts.

Quant a l’economia submergida, efectivament, és un dels
problemes al qual ens enfrontam totes les administracions i
l’administració de la comunitat autònoma també. Xifres? No hi
ha xifres oficials, no les té l’ATIB, no les té l’Agència
Tributària, no maneja xifres oficials. Hi ha estudis oficiosos que
provenen bàsicament de les caixes d’estalvi i també d’altres
tipus de consultores i que xifren el percentatge d’economia
submergida al voltant, considerablement elevat, d’un 20%.
Depèn dels estudis, n'hi ha que parlen del 25, n'hi ha que parlen
d’un poc més, d’un poc menys, depèn de com es facin totes
aquestes estimacions que, per altra banda, són això, estimacions.

En aquest sentit li puc dir que l’Agència Tributària té una
preocupació profunda en el tema de frau fiscal, tot i que els
imposts que es manegen des de l’Agència Tributària de les Illes
Balears per ser de tipus documental són menys donats que hi
hagi frau fiscal que altres tipus on pot haver-hi rendes ocultes,
com pot ser l’impost de la renda que és de caire estatal mentre
que els que es manegen des de l’Agència Tributària de les Illes
Balears són sempre basats en documents on apareixen xifres
concretes i que, per tant, fa més mal fer canviar les xifres o fer
evasió fiscal.

Però en qualsevol cas sí també ens preocupa un altre
vessant, els delictes que tenen a veure contra l’agència pública
en general, del frau i en aquest cas parlaríem de les subvencions.
Ens preocupa que les subvencions no estiguin dirigides als
objectius que realment es perseguien en el moment d’atorgar-
les. En els diaris ha sortit qualque tipus de notícies en aquest
sentit i pensam que hem d’actuar tant per la banda dels imposts
com per la banda, en aquest cas, de la despesa adreçada a
subvencionar determinades activitats que no sempre han tengut
la finalitat que estava prevista.

Quant a la lluita contra el frau també podem distingir el que
fa el Govern de l’Estat i el que fa la comunitat autònoma. Per
part del Govern de l’Estat vostè sap que en aquests moments
estan en marxa ja unes mesures anti frau per part del govern
nacional on es diu que són les més extenses i les més
contundents que s’han posat en marxa en més de deu anys, això
ho diu l’Associació d’Inspectors que tenen una sèrie de línies i
que van bàsicament a temes que tenen a veure amb els imposts,
amb els grans imposts estatals com són els imposts de la renda
i de l’IVA.

Per part de la comunitat autònoma també un pla de lluita
contra el frau, hi ha onze professionals, onze inspectors fent
feina i s’intenta controlar i revisar pràcticament totes les
actuacions que es fan. S’ha començat, com deia abans, pel tema
de les subvencions, però a partir d’aquí es donaran passes en
tots els sentits perquè, com li deia, és un tema que realment és
important i on cal fer una feina acurada.

Al mateix temps hi ha una tercera pota que també és molt
important, les distintes administracions han de tenir
comunicació entre elles, la comunicació entre elles pot creuar
aquesta informació i pot produir els efectes de tancar el cercle
sobre els possibles defraudadors. És important que estiguin en
contacte, és important que aquest contacte sigui fet de forma
automàtica, que sigui pràcticament un contacte que es faci de
forma habitual. Hi ha un intercanvi d’informació entre
l’Agència Tributària de les Illes Balears i l’Agència de l’Estat,
un intercanvi d’informació continu, que ha de donar fruits, bé,
dóna fruits ja d’una forma clara.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguiló. En torn de rèplica intervé el Sr.
Boned, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, em diu vostè que,
efectivament, la situació idònia a l’hora de contemplar un
escenari econòmic de recuperació passa, en la mesura del
possible, per la millora dels ingressos i la reducció de la
despesa. Efectivament, això és de llibre, com aquell que diu. I
em parla que per això, en atenció a aquesta necessitat també que
hem vist o que de fet hem descobert recentment de la
possibilitat o de la necessitat de millora d’ingressos efectiva, ha
decidit vostè i el seu govern pujar els imposts, i això sí, Sr.
Aguiló, és una novetat en el seu moment, potser avui no, però
quan es va anunciar aquest increment d’imposts sí que va ser
una novetat perquè jo crec que no necessit recordar-li les seves
paraules en algun moment on dimonitzava qualsevol proposta
que sorgís de l’oposició i que tengués com a formulació
l’increment de qualsevol tipus d’impost. Vostè mateix era dels
que deia que pujar els imposts no ajuda a millorar la situació
econòmica de les nostres illes i en cap cas.
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Avui, ja han donat no una sinó vint-i-cinc passes enrera,
supòs, i sí han apostat per incrementar la pressió fiscal als
ciutadans d’aquestes illes. Ja li hem dit més d’una vegada, no és
objecte avui de la pregunta, per tant, supòs que ja hem tengut
algun debat i continuarem tenint en algun cas, discrepam sobre
a qui s’ha d’aplicar aquest increment impositiu i si és
proporcional, just i progressiu el que s’aplica en matèria
tributària als ciutadans d’aquestes illes o no ho és. Discrepam,
vostès diuen que sí, nosaltres entenem francament que no.
L’exemple més clar és que qui més té no és qui més paga i que
qui suporta realment l’increment dels tributs en aquestes illes
són les classes mitjanes i les classes més necessitades.

Li he de dir, Sr. Vicepresident, que la seva resposta, en
aquest cas, en aquesta pregunta en concret, és, en certa manera,
decebedora. Que vostè mateix reconegui que la vicepresidència
i, en concret, l’Agència Tributària de les Illes no té dades sobre
el frau fiscal i l’economia encoberta, és preocupant. És
preocupant perquè potser també reafirma el que hem comentat
des del Grup Socialista més d’una vegada i és que en matèria
econòmica s’actua, en certa manera, a salt de mata, de manera
improvisada i sense un full de ruta. No és d’estranyar, si es
desconeixen xifres tan importants com és l’economia
submergida i el frau fiscal és molt difícil preparar una cosa o
planificar el que en aquesta mateixa comissió, com li deia no fa
gaire setmanes, es va aprovar per unanimitat i és redactar i
elaborar un pla general de lluita contra el frau. Partir d’un punt
de partida essencial seria saber, amb què o contra què hem de
lluitar? Però bé, veig que no és així. 

Em diu, a més, que sí s’apliquen mesures anti frau,
bàsicament per part del Govern de Madrid, i que això és més
que evident. Home, jo la dada que afecta al frau que més
reconeixement ha tengut aquests darrers dies ha estat una
mesura efectivament del Govern d’Espanya, però que significa
poc respecte a la lluita contra el frau i és una amnistia fiscal. No
té gaire cosa a compartir, com a mínim el Grup Socialista, que
una amnistia fiscal tengui una eficàcia absoluta en aquests
moments, molt especialment, on estam necessitats de les
aportacions que corresponen i que la colAlaboració per via
tributària també de tots i cada un dels que estam obligats a retre
comptes en matèria fiscal no crec que la millor proposta ni la
millor mesura sigui, precisament, una amnistia fiscal.

En qualsevol cas, li deix damunt la taula el suggeriment de
procurar, com a mínim, tenir dades sòlides, clares sobre què ha
d’afrontar aquest govern. Per tant, si no partim de conèixer
quina és l’economia encoberta i el frau fiscal que hi ha a les
nostres illes el punt de partida és inexistent i el futur i l’escenari
francament negres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. I, en torn de contrarèplica intervé el Sr.
Vicepresident per un temps de cinc minuts.

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

Bé, també tres coses, primer, imposts, pujades d’imposts, tot
i que sigui molt ràpid i no sigui el tema d’avui, evidentment
pujar imposts no és el millor del món i el Partit Popular està en
contra de pujar imposts. Ho hem dit en moltes ocasions. Ho hem
dit en moltes ocasions, però també és cert que en aquest
moment, a més dels problemes de l’economia general, tenim un
problema afegit que és realment greu, que és un problema de
dèficit públic que s’ha de reduir en un temps molt curt. Per tant,
una vegada fets els primers esforços, una vegada fets -i
repetesc-, una vegada fets els primers esforços de reduir
despesa, que això és molt important, perquè potser la diferència
entre vostès i nosaltres és que vostès quan parlen de pujar
imposts no parlen de simultàniament reduir despesa amb la qual
cosa té un efecte encara pitjor, una vegada iniciat -com dic-
aquesta reducció de despesa és cert que una pujada d’imposts
selectiva, ben seleccionada, pot ajudar a accelerar aquesta
reducció del dèficit que ha de tenir efectes beneficiosos per a
tots.

El segon tema és el tema del coneixement de l’economia
submergida. Bé, jo m’imagín que de la darrera legislatura
tampoc no es varen fer estudis perquè no s'han trobat, els darrers
estudis de quina és l’economia submergida. I és normal que
sigui així, és normal perquè l’economia submergida és
justament això, submergida. El que s’ha de fer és posar els
mitjans perquè aquesta estigui reduïda a la mínima expressió.
Mai no sabrem quina dimensió té, però podem intentar actuar on
hi ha unes borses de frau importants. I el que és també molt
important, molt important, és que l’estructura de la inspecció ha
de generar els incentius necessaris perquè aquestes borses
puguin veure’s reduïdes, puguin observar-se reduïdes. I en això
estam. Hem fet una reorganització de la inspecció de l’Agència
Tributària, l’hem feta i es continuarà fent, perquè volem que
sigui de forma permanent, un atac permanent ha d’haver-hi per
part de l’Agència Tributària a qualsevol borsa de frau. En fi, es
tracta de tenir les eines necessàries perquè realment es pugui
combatre, reconèixer l’objectiu és reduir-la al màxim, fa mal a
tothom que hi hagi borses de frau. Per tant, ha d’aflorar i ha de
convertir-se en economia, entre cometes, normal. Això és el que
ens interessa a tots. 

Quant a l’actuació del Govern d’Espanya, bé, jo li puc dir
que s’actua d’una forma clara. S’ha posat en marxa, a més de
les mesures que vostè diu, un pla de mesures anti frau que, ja li
dic, l’Organització Professional d’Inspectors d’Hisenda ha
qualificat com el pla més important fet en els darrer deu anys.
O, entre d’altres coses, s’han augmentat les sancions per
coaccions al personal de l’Agència Tributària, amb això s’ha
actuat. També s’ha limitat el règim de mòduls, etc., mesures
molt potents encaminades que en matèria sobretot -com deia-
d’aquests dos grans imposts, l’impost de la renda i l’impost de
l’IVA, els possibles fraus que hi hagi siguin reduïts a la mínima
expressió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguiló.
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I.2) Pregunta RGE núm. 1402/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a economia submergida i el frau fiscal (II).

Passam a la següent pregunta RGE núm. 1402/12, relativa
a economia submergida i el frau fiscal. També intervé el Sr.
Boned, per un temps de deu minuts. Té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Aguiló, Sr. Vicepresident,
efectivament jo crec que necessàriament s’ha de coincidir quan
parlam del tema d’ingressos o seria bo coincidir quan parlam de
la necessitat de millora d’ingressos, de la necessitat de
reconducció i reducció de la despesa, però li he de dir
sincerament que de vegades quan escoltam afirmacions fetes per
responsables i membres del Partit Popular, tenim la sensació
que es vol donar a entendre interessadament i crec que
desencertadament, que fins l’arribada d’aquest govern del Partit
Popular, al Govern de les Illes Balears no existia cap tipus de
política de reducció de despesa. És la sensació que un té quan
el sentim parlar sobre aquest tema. I és cert que s’han d’aplicar
retalls i no és una novetat d’aquest govern, Sr. Aguiló. 

Jo li vull recordar que a la passada legislatura, amb un
govern d’un altre color, va ser precisament el Govern d’aquesta
comunitat autònoma dels primers a aplicar reduccions
pressupostàries importants, bàsicament en el capítol de despesa
a les nostres illes per cents de milions d’euros. Jo crec que seria
una vertadera injustícia intentar traslladar a l’opinió pública que
fins a l’arribada del Partit Popular no s’havia fet absolutament
res en reducció de la despesa, perquè hi havia hagut una
important reducció de la despesa dels pressuposts un any rere
l’altre en més d'una ocasió.

Però tornant al tema que ens ocupa, la lluita contra el frau
fiscal. Diu vostè que hi ha un atac permanent a qualsevol borsa
de frau. Com a mínim és d’esperar que aquesta sigui una de les
funcions principals que la seva conselleria ha de tenir. Li he de
dir que arribats a aquest punt, he vist la resposta del punt
anterior i no sé si em fa por preguntar també alguna cosa aquí,
però esper que aquesta vegada si me pot aportar alguna xifra,
perquè a la segona pregunta també planteja la possibilitat que
vostè ens posi damunt la taula alguna xifra. Quin ha estat el
resultat de l’Agència Tributària de les Illes Balears en relació
amb la lluita contra el frau a l’exercici 2011? Vostè acaba de dir
que tenen un permanent atac en la lluita contra el frau, tendrà
dades, supòs, de l’exercici passat 2011 i ens podrà dir quin
resultat ha aconseguit aquest permanent atac, quines xifres han
aconseguit aflorar al llarg de l’exercici i a partir d’aquí podrem
valorar quina ha estat la feina de la seva conselleria en el 2011
sobre aquesta matèria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Li contesta el vicepresident Econòmic
també per un temps de deu minuts. Té la paraula Sr. Aguiló.

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

També per parts una altra vegada. Anem al tema de la
reducció de la despesa. Sí, reconec que el pressupost del 2010
era més petit que el pressupost del 2009, però també és cert que
el pressupost del 2008 era terriblement més alt que el pressupost
del 2007, un 15%. Un 15% que significa un 15% d’increment de
la despesa. El 2009 es va tornar repetir en un 7,5% més. Clar,
quan va arribar l’hora de fer una reducció d’un 4,9% del
pressupost, entenc que tenguessin dificultats i a més havent
diferents partits, aquestes dificultats no varen quedar plasmades
en la liquidació, que va quedar molt per damunt i, a més a més,
no els va quedar més remei que fer una pròrroga per a l’any
2011 quan varen veure minvats els ingressos per part de l’Estat
del fons de competitivitat. 

I és evident, amb això vull dir que es varen posar damunt la
taula aquestes reduccions, però no es varen dur a terme de cap
manera. I això és el que ha de tenir ben clar l’opinió pública.
També és cert que aquestes reduccions varen ser una mica...,
aquesta idea de reduccions, es va avançar al canvi de política
del Govern Zapatero. És a dir, vostès varen canviar de política,
varen fer un zig-zag, una mica abans que el fes el Sr. Zapatero,
que va ser a mitjans de l’any 2010. És cert tot això.

Quant a les polítiques de lluita contra el frau, abans he
oblidat una cosa que ara em passen els meus colAlaboradors i
que és importantíssima, que és l’obligació de fer pagaments en
efectiu. L’obligació de fer pagaments en efectiu s’ha posat en
marxa ara i això farà aflorar una quantitat de rendes ocultes molt
important. Si a això hi afegim un control de béns immobles,
també en efectiu, una millora dels registres d’informació i una
ampliació dels terminis de prescripció dels fraus, tenim un
conjunt de normes que donaran una passa important.

I quant a l’any 2011, l’import regularitzat per via de gestió
d’inspecció va pujar a 27,11 milions d’euros i esperam que
durant l’any 2012 aquesta xifra pugui ser com aquesta o més
elevada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguiló. En torn de rèplica intervé el Sr.
Boned, per un temps de cinc minuts. Té la paraula Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Repetesc, parlam d’una cosa que surt al llarg de les
intervencions, que no és objecte directe de les preguntes, però
que tampoc creim que feim cap pecat per comentar-ho, ni vostè
ni jo en aquest cas. M’estic referint al tema del retall de la
despesa. Efectivament, el 2010 hi va haver una reducció
important. I li vull recordar que la nostra comunitat autònoma
va ser de les primeres, fins i tot sense que s'hagués marcat des
d’instàncies superiors, sobre la necessitat d’aplicar reduccions
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de despesa via pressupostària, la que pel seu compte i risc ja va
decidir que s’havia de fer front a això. 

Però també vull recordar que va ser el passat govern que, per
millorar els ingressos, també va fer propostes en matèria
tributària i fiscal que suposaven una important injecció als
ingressos d’aquesta comunitat autònoma, propostes que no
varen ser objecte de debat en el Parlament perquè simplement
no hi havia el consens necessari, ni el nombre de diputats
suficient per aprovar-les. Per tant, no van poder ser tramitades,
però sí hi va haver per compte pròpia la decisió de reduir la
despesa via pressupostària i paralAlelament i al mateix temps,
propostes clares en matèria impositiva que afectaven aquells
que més tenen i no els que menys tenen.

Vostè em parla d’alguna de les propostes que estan en marxa
en aquest moment. M’ha dit ara que li han passat l’obligació de
pagament en efectiu. No dubtam que possiblement pugui ser
una proposta que en el conjunt de propostes pugui ajudar que
aquest frau vagi sortint, és clar. Però tenint en compte que
aquesta és una proposta que ve des del Govern de l’Estat i que
ve a proposta de Madrid, bé, està bé que facem allò que se’ns
recomana, però també estaria bé tenir una idea clara de què
volem fer a les nostres illes sobre aquesta matèria.

Em diu vostè que el resultat de la campanya, per dir-ho
d’alguna manera, del 2011 de lluita contra el frau són 27,11
milions d’euros. Jo li diré que és una xifra, no sé si és bona o és
dolenta, però d’entrada crec que és preocupant, perquè
sincerament no crec que el 2011 hi hagués un volum de frau
molt inferior al 2010 o molt inferior al 2009. I record, si no
m’equivoc, que les xifres del resultat del 2009 varen ser entorn
als 38 milions d’euros i la campanya del 2010 als 55 milions
d’euros. Si ho comparam amb aquests 27, vostè acaba de
manifestar que la campanya del 2012 serà aproximada a
aquesta, parlam de xifres molt inferiors, no a l’exercici anterior,
sinó a dos anys enrere, a l’any 2009.

Aprofit per introduir un tema que serà objecte de la darrera
pregunta, però que d’alguna manera també té una rellevància i
importància. A la campanya del 2009 es va obtenir aquest
resultat amb la feina també dins l’Agència Tributària, amb
convenis que existien en aquell moment amb oficines
liquidadores. I la campanya del 2010, que va suposar un
increment de 17 milions en l’aflorament de xifres de frau, es va
aconseguir en mig any amb el funcionament de les oficines
liquidadores i el segon semestre sense les oficines liquidadores
i amb la feina, atribuïble tota, a l’Agència Tributària de les Illes
Balears. 

Crec que això també és un tema a destacar perquè marca la
importància de la feina que es feia en aquells moments per part
de l’Agència Tributària. I sorprèn que la importantíssima
reducció en les xifres del 2011, si ho comparam al 2010 és
preocupant, estam parlant com a resultat d’11 milions menys.
Però si ho comparam de l'any anterior, la xifra es dispara i ja
parlam de 27 contra 55 i la diferència és molt més grossa. Jo
crec que alguna cosa no acaba de funcionar i alguna cosa
s’hauria de revisar perquè, efectivament aquesta feina de lluita
contra el frau fos efectiva, més efectiva o, com a mínim, igual
d’efectiva que en altres moments en aquesta comunitat
autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. En torn de contrarèplica té la paraula el
vicepresident.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Boned, coincidesc amb
vostè, realment hi ha hagut una reducció de l’acció de lluita
contra el frau, però també és cert que nosaltres vàrem arribar el
30 de juny, a meitat d’any. I en aquest sentit sí que des que hem
arribat hem plantejat una reestructuració del sistema d’inspecció
perquè realment aquesta disminució s’estava produint, les dades
són així. I, per tant, són dades que s’han de revisar i s’hi ha
d’actuar.

També estam plantejant i estam negociant amb les oficines
liquidadores que varen deixar d’actuar, per veure si podem
arribar a un acord amb elles per també poder tenir un suport a
l’hora d’actuar contra el frau. Tot això evidentment s’ha fet
durant aquests mesos i esperem que l’any 2012 les xifres de
lluita contra el frau, per tant, siguin d’una dimensió diferent a
les corresponents a l’any 2011. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguiló.

I.3) Pregunta RGE núm. 1403/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a economia submergida i el frau fiscal (III).

Passam a la pregunta RGE núm. 1403, relativa a economia
submergida i frau fiscal. Intervé el diputat Sr. Boned i té un
temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, haurà pogut comprovar que avui
ni tan sols hem exhaurit els deu minuts. Alguns estaran molt
contents.

Bé, seguint en el fil del que dèiem i bromes a part, Sr.
Vicepresident, vostè acaba de dir i de reconèixer una reducció
en l’eficàcia de la lluita contra el frau, és allò que ha dit vostè en
la seva resposta. Diu que el resultat de 2011 és conseqüència de
l’aplicació de dos sistemes de lluita diferents, un primer
semestre imputable a l’anterior govern i un segon imputable
evidentment a vostès. Home, si jo li he contat els resultats dels
l’exercicis 2009 i 2010 totalment imputables a l’anterior govern,
amb unes xifres clares d’evident millora d’un exercici a l’altre,
i vostè em diu del resultat d’aquesta i que efectivament, s’ha
produït una reestructuració del sistema de lluita contra el frau,
l’únic que puc deduir és que aquesta modificació del sistema ha
aportat un resultat francament negatiu, perquè he de considerar
que vist els resultats dels exercicis 2009 i 2010 i vist el resultat
del primer semestre, havia d’anar en la mateixa línia i quasi
estic per dir-li -supòs que són xifres i dades que vostè sí té i
l’Agència Tributària també- que aquests 27 milions són resultat
de la campanya del primer semestre i no del segon, la qual cosa
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deixa en molt mal lloc la política aplicada des de la seva
conselleria en la lluita contra el frau.

Però bé, jo continuo considerant que és un punt important a
l’hora de plantejar no tan sols, com hem dit des d’un primer
moment, quan hem parlat de la millora d’aquests ingressos a la
comunitat autònoma, sinó perquè efectivament, aflorar
economia submergida i frau fiscal segur que és una fórmula
eficaç per presentar com a mesura real i contundent de lluita
contra la crisi econòmica. Això és segur. Per tant, donada la
importància que sense cap dubte té l’aplicació de mesures de
lluita contra el frau, des del nostre grup tenim un especial
interès, sobretot després de la resposta a l’anterior pregunta, que
ens expliqui quines mesures es pensen aplicar des del Govern de
les Illes Balears i a proposta del mateix Govern en l’exercici
2012 per lluitar contra el frau fiscal. 

Aquesta és la pregunta que ja estava formulada des de fa
temps i si em permet, ja sé que si vol em dirà que no és objecte
de la pregunta que hi havia prevista, però com que fa un mes es
va aprovar en aquest parlament una proposició no de llei del
Grup Popular, on s’instava el Govern a redactar i a elaborar un
pla general de lluita contra el frau, estaria bé i seria bo saber si
dins les previsions dels plans que puguin existir de mesures que
pensi aplicar al llarg de 2012 aquest govern, si ens pot explicar
si existeix tal previsió de pla general de lluita contra el frau. I,
si no està redactat, si té com a mínim unes línies mestres per dir-
nos per on anirà encaminada la política de lluita contra el frau
d’aquest govern del Partit Popular en aquest exercici 2012.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per contestar-li té la paraula el Sr.
Vicepresident, per un temps de deu minuts.

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

L’any 2011 la reducció, vostè diu que és atribuïble al canvi
de govern, sempre tot pot ser atribuïble al canvi de govern, la
realitat és que el nombre de compra-venda d’immobles va
disminuir molt i va disminuir molt també durant la primera part
de l’any. I, a més a més, va entrar en vigor la reducció de
l’impost de successions i donacions, amb la qual cosa la pressió
contra el frau reportava menys quantia, tot i que el nombre
d’actes i liquidacions va augmentar de forma considerable
també l’any 2011. És a dir, que la feina va ser més i els resultats
varen ser diferents, com a conseqüència d’aquestes dues
variables que he citat anteriorment.

Quant l’actuació contra el frau a les Illes Balears, n’hi ha de
dos tipus. Primer, una reorganització de la inspecció, creant una
carrera d’inspecció que pugui generar els incentius suficients
del personal que està fent feina perquè es vegi reforçat i pugui
actuar en la direcció correcta. I a més a més, posar en marxa tot
un pla d’actuacions, (...), un pla interdisciplinar, adreçat a fer
estudis dels possibles focus on se pugui concentrar aquest frau.
En aquest sentit li puc dir que la Intervenció està elaborant
aquests plans perquè volem destacar tant el vessant dels
ingressos directament dels tributs, com també les subvencions
que li deia abans. I en aquest moment s’està procedint a una
revisió acurada de tota la informació que està a l’abast de
l’Agència Tributària per comprovar que realment s’estan
complint les condicions amb les quals s’han atorgat aquestes
ajudes.

I al mateix temps una ajuda que ha de ser interdisciplinar,
també ha de ser interadministrativa l’actuació. Vostè em diu que
parlem del que feim. Efectivament, el que feim nosaltres és molt
important, però és clar que l’encreuament d’informació és
absolutament necessari per poder arribar al fons de la qüestió,
per tant, establir els canals de comunicació entre les distintes
agències tributàries i entre les distintes administracions és una
de les altres línies de feina que s’està duent en aquest moment.

A tot això li podríem afegir allò que serien elements d’un
pla, com podia ser la formació, l’especialització, etc., per
reforçar les capacitats de les persones que fan feina en aquesta
línia. Ja dic, esperam i així... creim que serà així, que hi hagi un
augment de les quantitats de què parlàvem abans.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguiló. En torn de rèplica i per un temps
de cinc minuts té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Aguiló, per la seva
resposta, vostè em parla directament de la reducció de
compravenda d’immobles, la repercussió que això té i que per
tant, això suposa una reducció també del nivell de frau. La
pregunta que em faig, a mi mateix si fa falta, és si el frau a la
nostra comunitat autònoma està únicament i exclusivament
instalAlat entorn a la compravenda d’immobles o si no hi ha més
opcions de frau en aquesta comunitat autònoma. 

També em pregunto arran de la seva resposta si realment hi
ha alguna proposta a fer i algun pla en concret de lluita contra
l’economia submergida, que és un altre model de frau al final i
no parlam del mateix tipus. Hi ha, i coneixem i sabem que hi ha
un cert grau d’economia submergida i també estaria bé conèixer
quines són les previsions de la seva conselleria i de la
Vicepresidència d’aquest govern per lluitar contra aquesta
economia submergida.
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Em diu que entre les coses que es fan a aquest govern..., em
parla d’una reorganització de la inspecció, que va i és paralAlela
a una pla d’actuacions que bàsicament, segons m’ha dit, està
basat en estudis per localitzar exactament d’on hi ha aquestes
bosses de frau. Està molt bé, però torn preguntar en relació amb
el que deia abans, aquesta reorganització d’inspecció contindrà
també alguns proposta específica per analitzar on estan també
les bosses d’economia submergida?, o no? Sí. Bé, en certa
manera sí pot ser el mateix. 

Hi ha frau i una economia submergida que comporta un frau
també, però que és important a vegades, perquè quan em parla
de compravenda d’immobles és un model concret de frau, però
potser que, al marge de la importància que pugui tenir la
compravenda d’immobles, hi ha també un sector d’economia
submergida no necessàriament lligada al sector immobiliari, per
dir-ho d’alguna manera, o almanco com a mínim com a molt
indirectament i aquí també crec que és important tenir dades i
propostes clares i concretes per analitzar i tenir-ho en compte.

És per això que nosaltres creim, insistim en la necessitat de
lluitar contra el frau i miri si creim, no tan sols que s’han de fer
-com vostè diu- efectivament propostes en l`àmbit local, però
que és necessària la connexió i la coordinació de les diferents
administracions perquè el resultat d’aquestes campanyes siguin
realment positives, que -li repetesc- a la proposició presentada
en aquesta comissió el mes passat i amb l’única intenció, que
quedi clar que aquella proposta contenia dos punts, la proposta
del Grup Parlamentari Popular, que varen ser votats per
unanimitat, però també vull recordar que allí es va rebutjar una
esmena del Grup Parlamentari Socialista i que, en concret, deia
i li ho llegiré perquè se n’adoni realment de la importància que
donam a la necessitat de la coordinació de la lluita contra el frau
és real i absoluta. 

L’esmena deia: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a crear una oficina de lluita contra
el frau de caràcter especialitzat. Aquesta oficina ha de suposar
un nou model de lluita contra el frau que integrarà els
funcionaris i òrgans intervinents en la lluita contra el frau fiscal
i duaner -i aquí li parlaré de tot un seguit de variants que giren
entorn del frau-, frau a la seguretat social, trames organitzades
per a la defraudació, prevenció i repressió de blanqueig de
capital i lluita contra els vessants financers de la criminalitat
organitzada i la corrupció”.

Li he parlat de moltes coses que no són únicament i
exclusivament reducció de compravenda d’immobles i li ho he
llegesc explícitament perquè se n’adoni que sí donam
importància a la lluita i a la coordinació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. 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):

Gràcies, Sr. President. Sr. Boned, miri, li parlava de
compravenda d’immobles perquè els ingressos de la comunitat
estan basats en compravenda d’immobles. Els imposts de la
renda i els imposts de l’IVA, que són els dos grans impostos que
segurament tenen més a veure amb l’economia submergida, no
són de la comunitat autònoma, són de caire estatal.

Per tant, el tema dels immobles afecta especialment als
tributs de la comunitat autònoma. Del que jo parlava era de frau
fiscal. Fraus, n’hi ha de molts de tipus, parlàvem en aquest
moment de frau fiscal. Frau fiscal que en el nostre cas -i li ho
repetesc una vegada més- té a veure bàsicament en temes de
compravenda d’immobles. 

Quant a l’aflorament de rendes, són matèries estatals, són
matèries que tenen a veure amb el Govern d’Espanya i on es pot
colAlaborar i s’està colAlaborant d’una manera ferma perquè es
pugui reduir. És cert que l’economia submergida va molt més
enllà també de la matèria fiscal. S’haurà d’actuar en cada
moment sobre aquell focus que es pugui produir d’economia
submergida o que hi pugui haver sospita que hi hagi focus
d’economia submergida.

Per posar-li un exemple, en matèria de comerç aquesta
comunitat autònoma fins ara ha tengut un inspector de comerç,
un inspector. La nostra idea és poder reconvertir la plantilla cap
a la inspecció per també poder actuar en aquesta matèria. Igual
que dic aquest exemple, en podria posar d’altres en matèria
d’economia submergida de feina que es pot fer en matèria
d’economia submergida des de la comunitat autònoma, però una
vegada més, ha de quedar molt clar que si parlam de frau fiscal
i economia submergida, això té a veure amb afloraments de
renda, amb factures, amb rendes ocultes. Les rendes ocultes són
matèria de l’Estat. En aquest sentit, també. Vull refermar
aquesta actuació contundent que es du a terme des de l’Estat, ja
dic, un pla d’actuació que està qualificat pels mateixos cossos
de professionals com el més important de la darrera dècada.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguiló.

I.4) Pregunta RGE núm. 1404/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a oficines liquidadores.

Passam a la darrera pregunta RGE núm. 1404/12, relativa a
oficines liquidadores. Per fer aquesta pregunta intervé el diputat
Sr. Boned, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Aguiló, record que en una anterior
compareixença seva, -la veritat és que ara no he duit..., el tenc
per aquí, l’hauria de buscar, però no val la pena, supòs que vostè
també ho recordarà, si no exactament sí el comentari-, en una
compareixença seva i parlant de les previsions d’actuacions de
la seva conselleria, va sortir en una de les intervencions,



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 23 / 24 d'abril del 2012 469

 

concretament del nostre grup, un comentari referit precisament
al tema de les oficines liquidadores. Record que vostè va
comentar que aquest era un tema que estava en estudi i que era
un tema bàsicament de rendiment, va dir “si utilitzar oficines
liquidadores és millor des del punt de vista del resultat
econòmic, les utilitzarem, però si no és millor no les
utilitzarem”.

Com que vostè va dir que estava en estudi i a causa de la
importància que entenem que per al futur de la feina bàsicament
a l’Agència Tributària té prendre aquesta decisió, la pregunta
que li feim des del Grup Parlamentari Socialista és precisament
aquesta, si per part de la seva vicepresidència ja s’ha pres una
decisió quant a què està planificat fer entorn a les oficines
liquidadores, si es pensen recuperar, si no es pensen recuperar,
si es pensa continuar actuant amb personal propi de l’Agència
Tributària o quins són els estudis quant a costos que té o que
maneja la seva vicepresidència en aquest tema concret i puntual.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Li contestarà el Sr. Vicepresident, té un
temps per fer-ho de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Boned, efectivament és un
tema de rendiment, si és més barat fer la feina des d’oficines
liquidadores, idò la idea és fer-ho des d’oficines liquidadores i
si no, idò no, sigui un camí alternatiu. Aquell estudi més que un
estudi era una negociació, es pot entendre, era posar-nos d’acord
en tota una sèrie de temes. 

Li puc avançar que a dia d’avui hem avançat en
pràcticament tots els temes, ens en queda algun per tancar i
esper que els propers dies pugui quedar tancat. Si realment el
plantejament és aquest que hem fet a la contrapart negociadora,
que el preu que volem..., el preu, les condicions han de ser
millors que fent feina amb personal propi, amb personal de la
mateixa Agència Tributària o amb altra alternativa. És a dir, ha
de ser més productiu.

No sé si arribarem a un acord o no al final, però aquest és el
nostre llindar i pràcticament el tenim tancat. Hem parlat del
nombre d’oficines, hem parlat de la forma de pagament, hem
parlat d’objectius, hem parlat de la qualificació de les persones,
hem parlat de la duració del conveni, hem parlat que hi pot
haver una part fixa i una part variable, hem parlat de
transmissions, hem parlat de successions, hem parlat de
liquidacions. Hem parlat pràcticament de tot i estam a punt de
tancar o no tancar aquest acord. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Aguiló, per la seva
resposta. Efectivament, repetesc, record el comentari que va ser
que en funció del cost que donàs es faria una cosa o l’altra, però
això va ser l’any passat, va ser l’exercici 2011, crec recordar el
darrer trimestre del 2011. 

Hem passat ja el primer trimestre del 2012, estam al mes
d’abril ja del 2012, més prop del primer semestre que de
principis d’any, potser al marge de totes aquestes negociacions
que ens conta i ens explica que es porten a terme i en què s’ha
parlat de tantes coses, vist i conegut, en resposta també seva
avui mateix, el resultat en algunes qüestions, sobretot en el tema
que ens ocupava avui, diferent -per dir-ho d’alguna manera-,
inferior des del punt de vista de rendibilitat, crec que també al
marge dels costos s’haurà de tenir en compte la rendibilitat que
es pot obtenir per una via o per l’altra. 

Supòs que vostè té xifres més clares que jo. Li he parlat de
les xifres de lluita contra el frau del 2009-2010, igualment li
puc... li he recordat que es va treballar amb oficines liquidadores
el 2009 i el primer semestre del 2010, ja no es va treballar al
segon semestre del 2010 i tampoc no s’hi va treballar en aquest
primer semestre del 2011 i supòs que vostès fins ara..., com que
m’està explicant... si estan negociant, tampoc no ho ha fet. 

Per tant, he de deduir que hi ha una evident relaxació de
feines, potser no se’ls ha donat la suficient importància o la
importància que realment tenen, que mentre un negocia una
opció que en el seu moment es va demostrar manifestament
inferior quant a resultats obtinguts que l’altra que s’aplica en
aquest moment, no podem deixar de tenir la sensació que el que
es fa és abandonar en certa manera la necessitat de mantenir la
pressió i el funcionament del sistema actual i potser no val la
pena perdre molt de temps a analitzar recuperar un sistema que
va reportar un resultat inferior.

Per tant, si amb oficines liquidadores recaptàvem en alguna
cosa, com per exemple frau fiscal molt (...) que sense oficines
liquidadores, li he parlat de xifres molt clares, 38 milions per un
costat, 55 per l’altre, amb dues fórmules diferents. Crec que
estam en un impasse que no sé si al final ens donarà un resultat.

Miri, no sé si m’equivocaré, vostè tendrà xifres segur amb
més garanties que jo, però si no m’equivoc el cost que tenia la
utilització de les oficines liquidadores per a la conselleria girava
entorn a 7 milions d’euros, aproximadament, tenc entès, no sé
si... si és menys, idò menys. Jo tenia entès que girava entorn de
7 milions d’euros.

És clar, no hem d’analitzar únicament i exclusivament com
recaptàvem per segons quins conceptes més, sinó que a més a
més hem d’analitzar el cost que tenia la utilització d’un sistema
o de l’altre. Crec que això és amb el que vostè hauria de jugar
en aquests moments, en aquests moments no, hauria d’haver
decidit ja -perquè el darrer trimestre del 2012 ja ens va anunciar
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que treballava en això i exhaurit el primer trimestre del 2012 el
que avui ens diu és que continua treballant en això. 

Sr. Aguiló, potser ha arribat l’hora de prendre decisions i
d’anar acabant els estudis, com a mínim, i començar a fer coses
concretes en aquesta matèria i en alguna altra en temes
econòmics. 

Crec que -repetesc el que he dit en la meva primera
pregunta- quan parlam d’improvisació, quan parlam de falta
de... inexistència de fulla de ruta i quan parlam que s’està
actuant en matèria econòmica de qualsevol manera, sobrats són
els motius que hem pogut observar a la tarda d’avui que
justifiquen que la nostra opinió sigui aquesta, perquè veim que
se continua, per exemple ara en aquest cas, estudiant, estudiant,
estudiant i no es pren cap decisió. 

Estudiàvem al darrer trimestre del 2011, estudiàvem al
primer trimestre del 2012 i al mes d’abril continuam estudiant.
Potser és hora que prengui alguna decisió i ens digui, finalment,
si utilitzarà o no oficines liquidadores, quin cost tendrà i quina
previsió de millora de recaptació té de funcionament amb
aquestes oficines o sense. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Vicepresident.

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

 A veure, no es tracta d’estudiar, es tracta de si les oficines
liquidadores es volen adherir al preu que nosaltres els oferim o
no. Bàsicament es tracta d’això i de moment idò no. Veurem si
en els propers dies en què s’ha de tancar la darrera reunió
s’arriba a una situació o a una altra. No dependrà tant del
Govern, com de l’altra part. Mentrestant, no s’ha d’estar aturat
i l’Agència Tributària li puc assegurar que no ha estat aturada.
Per primera vegada ha establert unes càrregues de feina dins (...)
per al personal per intentar esmenar un problema que es va
produir a conseqüència de renunciar a les oficines liquidadores
en el seu moment, que és que es va generar una càrrega de feina,
una càrrega d’expedients que ara s’han de tramitar d’una
manera accelerada i es tracta d’això.

Es tracta de veure en aquest moment, tenim la dimensió que
tenim, estam fent... aprofitant els recursos que tenim de la millor
manera possible, marcant clarament pautes de com poder fer
front a aquesta motxilla que va quedar penjada a conseqüència
de la renúncia d’actuar amb oficines liquidadores i al mateix
temps oferint a les oficines liquidadores un preu diferent al que
vostè diu clarament i molt més avantatjós per a l’Agència
Tributària perquè representa l’interès colAlectiu, perquè
representa l’interès de tots els balears, l’interès general.

Li puc dir que si al final s’arriba a un acord, ja dic, no
dependrà dels estudis que faci el Govern, dependrà de l’oferta
i si aquesta oferta d’alguna manera encaixa amb un preu que
sigui avantatjós, si encaixa amb unes condicions que siguin
millors que les produïdes a través de la feina que es fa ara, que
s’està fent, que no ha quedat aturada ni un segon. 

Si es fa d’aquesta manera, idò ho publicarem al BOIB i
vostè ho veurà i hi haurà transparència i en fi, no hi ha res més
que fitxar uns llindars, hem de fitxar unes condicions i aquestes
condicions si van bé, van bé i si no, idò, com qualsevol altre
tipus d’actuació per part de dues institucions, una que ha de
defensar l’interès general i per tant, ha de posar i ha de vetllar
perquè aquestes condicions siguin conformes al que seria la
millor de les alternatives possibles i aquesta millor de les
alternatives possibles s’emmarca en una sèrie de pautes,
pràcticament totes estan establertes, falten els (...), falten els
elements finals que ens poden fer tancar-ho o no. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguiló.

II.1) Compareixença RGE núm. 1573/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, del vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre els
compromisos assolits al Consell de Política Fiscal.

II.2) Compareixença RGE núm. 1594/11, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del vicepresident Econòmic,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar
sobre les mesures després del Consejo de Política Fiscal y
Financiera.

Arribats aquí, passam al segon punt de l’ordre del dia,
relatiu als escrits RGE núm. 1573/12, presentat pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
i  RGE núm. 1594/12, presentat per quatre diputats membres de
la Comissió d’Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant els quals se solAlicita la
compareixença del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, per tal d’informar sobre els
compromisos assolits al Consell de Política Fiscal i les mesures
a prendre.

El debat d’ambdós escrits es realitzarà de manera conjunta.

Té la paraula el Sr. Josep Ignasi Aguiló i Fuster per fer
l’exposició oral. Sr. Aguiló, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Dins aquesta trajectòria de
mesos que duim en el Govern hem assistit a tres consells de
política fiscal i financera, i jo diria que amb una trajectòria ben
definida i amb un canvi de rumb ben definit.
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Al primer, al primer consell de política fiscal i financera,
que es va produir el mes de juliol, si no ho record malament dia
27 de juliol, hi vàrem acudir amb dues grans propostes; una
primera, aprovar un pla d’equilibri, un la d’equilibri que estava
pendent des de feia mesos i que era una condició sine qua non
per obtenir finançament a través dels sistemes habituals, per
poder acudir als bancs, per poder acudir als intermediaris
financers a demanar-los fons per poder fer els pagaments que
estaven damunt la taula i que eren molts, eren 1.100 milions
d’euros, no quedava més remei que fer un pla d’equilibri, ja que
aquest pla d’equilibri era la condició necessària perquè el
Consell de Govern donàs les autoritzacions necessàries per
poder dur a terme les negociacions amb la banca. I així es va
fer; vàrem elaborar -vull recordar que vàrem arribar al Govern
pràcticament dia 30 de juny- vàrem elaborar un pla d’equilibri,
un pla d’equilibri que va ser aprovat després de quatre intents
anteriors que això no fos així, i a partir d’aquí es va iniciar,
efectivament, la negociació amb les institucions financeres. 

En aquella reunió vàrem posar damunt la taula el problema
més urgent en aquell moment. Els puc assegurar que quan
vàrem aterrar a la Vicepresidència Econòmica un rere l’altre
tots els proveïdors tocaven a la porta de les parets perquè
estaven aguantant el pes de la comunitat autònoma i
necessitaven una resposta ràpida, una idea clara de com seria el
seu futur immediat quant a pagaments que no es duien a terme.
Per tant el tema principal que es va discutir en aquella primera
reunió va ser el tema de fer front a la manca de liquiditat, a la
manca de liquiditat que patien aquesta comunitat autònoma i
d’altres, però la nostra comunitat autònoma d’una forma molt
especial. Les reivindicacions varen anar bàsicament en aquest
sentit, trobar fórmules que ens poguessin donar una mà, que ens
poguessin donar uns mesos de full de ruta per poder fer front a
aquella angoixosa situació d’haver de pagar tot aquell que
estava en una situació francament difícil. Hem de pensar en
sectors i sectors i sectors que estaven angoixats, pensant que
tenien dificultats per sobreviure si no veien una forma de
pagament immediata.

La resposta del govern d’aquell moment, del Govern de
l’Estat d’aquell moment, va ser, per una banda, aprovar el pla
d’equilibri, tot i que no el va autoritzar de forma directa, va
esperar unes setmanes a autoritzar els endeutaments o la
capacitat de negociació de la comunitat autònoma per endeutar-
se i poder obtenir finançament, un comportament una mica
estrany, perquè realment s’estava fent la feina així com marquen
les pautes del bon comportament econòmic, i per altra banda el
tema de poder trobar una fórmula de pagament no va quedar
clar, no es va materialitzar en res. Jo vaig tenir la percepció que
la idea que duia la ministra Salgado en aquell moment era una
mica “a mi m’estan pressionant”, era aquesta composició de lloc
que em vaig fer, “m’estan pressionant des d’Europa per reduir
dèficit; la forma que les comunitats autònomes es vegin
obligades a reduir el dèficit és que realment estiguin molt
estretes”. Aquesta va ser la percepció que vàrem tenir en aquell
moment, quan de qualque manera es va manifestar aquesta
situació angoixosa que es vivia fa uns mesos.

El segon consell de política fiscal i financera ja va ser amb
el nou govern, amb el govern del Partit Popular, si no ho record
malament el mes de gener, i aquí les coses ja varen tenir un altre
tarannà. Vull dir que també es varen aprovar unes autoritzacions
d’endeutament per a la comunitat autònoma que eren essencials,
essencials, perquè se’ns venia a damunt el tema dels anomenats
bons patriòtics; se’ns venia a damunt, s’havien de renovar el dia
14 de febrer. Durant els mesos anteriors va ser difícil connectar
amb el govern anterior, va ser difícil trobar-los, estaven en un
moment de canvi i estaven desapareguts, de manera que quan va
arribar el primer consell de política fiscal i financera el tema
número u era poder fer front a les autoritzacions necessàries per
poder renovar el finançament a través del deute de l’Estat que
representen aquells anomenats bons patriòtics; i al mateix temps
posar damunt la taula les reivindicacions típiques, o
tradicionals, o històriques de la comunitat autònoma: posar
damunt la taula com s’havia desenvolupat l’any 2011, com no
s’havien fet les inversions estatutàries, com dins el pressupost
estatal de l’any 2011 hi havia una partida de 950 milions a
repartir entre cinc comunitats autònomes, entre elles Balears, i
com a Balears no havia arribat aquesta quantitat, i plantejar que
en els propers dies, en els propers mesos hi hauria un
repartiment de dèficit entre comunitats autònomes i Govern de
l’Estat i que aquest repartiment de dèficit havia de ser fet d’una
forma que pogués encaixar l’ajuda entre uns i altres.

Al mateix temps vàrem tornar a posar damunt la taula les
necessitats de fer front als problemes de liquiditat i a l’angoixa
que suposa arrossegar uns impagaments amb proveïdors, que
l’única culpa que tenen és haver fet feina amb el Govern, per
tant no tenen cap culpa ni una, de fet han sostingut la comunitat
autònoma, com no ens cansam de dir ni ens cansam d’agrair que
hagi estat així durant molts de mesos, durant mesos molt llargs,
que havia de trobar qualque mecanisme perquè això fos
possible. 

I d’aquella reunió ja varen sortir dues idees; una, de caire
general, on vàrem posar de manifest que tots som estat, tots,
comunitats autònomes, Govern, tots formam part de l’Estat i
que, per tant, la sortida d’aquesta dificilíssima situació havia de
ser una sortida colAlaboradora, no podia ser de cap altra manera,
no ens podíem tirar els trastos, no podíem dir “jo et deman a tu
i tu em demanes a mi; jo t’intent ofegar a tu i jo puc intentar
tirar-te les culpes a tu”. No, d’aquesta manera ja vàrem veure
ben clar en la situació anterior que no podíem sortir, que
necessitàvem una fórmula colAlaboradora. Aquesta fórmula
colAlaboradora a nivell teòric va quedar plasmada en la idea
d’establir una línia de finançament que fes front als proveïdors,
que fes front al pagament a proveïdors per poder de qualque
manera palAliar el problema essencial en aquest moment del país
i de la nostra comunitat autònoma, injectar la liquiditat suficient
com perquè els pagaments es puguin dur a terme i es pugui
continuar amb la roda de l’economia. Hem de parlar, hem de dir
que en impagaments tenim pràcticament un 5% del producte
interior brut, 1.000 milions és una quantitat realment important.



472 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 23 / 24 d'abril del 2012 

 

I d’aquella reunió varen sortir, ja dic, aquestes dues idees, a
més a més de les reivindicacions tradicionals de les comunitats
autònomes.

I a la tercera reunió, ja en el mes de febrer, va quedar clar
que aquell mecanisme, aquella idea, agafava forma amb un pla
especial de pagament a proveïdors que s’ha posat en marxa
aquests dies, i que d’aquesta manera s’estava fent front a la
primera idea d’actuar sobre el problema més urgent que tenim
totes les comunitats autònomes i la nostra en especial.

En aquesta tercera reunió es va reforçar també una altra idea
que també és important, un missatge que va ser compartit
pràcticament per totes les comunitats autònomes -vull recordar
que van ser dues que no varen estar..., estic parlant de memòria
però crec que hi va haver dues que ho varen fer amb una mica
menys de..., amb més fredor-, amb un compromís clar que
complir els objectius de dèficit era quelcom essencial per iniciar
la recuperació econòmica. 

I la idea és simple, la idea és simple: s’ha de pagar als
proveïdors, s’ha de pagar de forma prompta, i aquest procés està
en marxa, per una banda, però per una altra hem de fer les
reformes estructurals dins la mateixa administració perquè la
despesa estigui controlada, i fora de l’administració perquè les
empreses puguin assolir els nivells de competitivitat que en una
economia globalitzada com la que tenim, amb una moneda
compartida com la que tenim, puguin donar resultats, de manera
que en aquella tercera reunió del Consell de política fiscal i
financera va quedar palesa la necessitat de fer uns nous plans de
sanejament que aquesta vegada tendrien dues vessants, a
diferència de les anteriors, que bàsicament havien de contenir la
despesa pública: una vessant de la reestructuració de
l’administració pública perquè el dèficit pogués estar controlat
d’una forma estructural, és a dir, realment poder donar viabilitat
a l’Estat, als serveis estatals, d’una forma sòlida, d’una forma
clara cap al futur, i, al mateix temps, també un canvi en les
normatives perquè el conjunt de l’economia pogués també
trobar un assentament més sòlid, una plataforma sòlida per
poder competir no només en els mercats locals sinó també en els
mercats nacionals i els mercats internacionals.

En aquest sentit s’ha de recordar una vegada i una altra que
estam dins l’euro, una moneda comuna, una moneda que és una
peça clau de la construcció europea, una peça clau de la
construcció europea que hem de salvaguardar entre tots. Europa
és el progrés, Europa és la seguretat, Europa és l’economia del
benestar. I aquesta clau s’ha de salvaguardar amb dos
compromisos per part de totes les administracions, dos. Un és
l’estabilitat pressupostària, l’estabilitat financera; són
compromisos que varen quedar escrits en els moments de la
fundació de la unió monetària, per tant un compromís
d’estabilitat pressupostària. L’altre és un compromís, per fer
possible aquesta fita, de flexibilitzar la normativa perquè les
empreses, els particulars, puguin desenvolupar la seva labor
amb la suficient llibertat com per poder actuar de manera clau
a l’hora de competir en els mercats internacionals. 

Aquesta és la trajectòria dels tres consells de política fiscal
i financera que s’han produït en els darrers mesos.

Hem d’afegir que en aquest últim consell de política fiscal
i financera es va aprovar el repartiment de dèficit entre l’Estat
i les comunitats autònomes, amb una idea clara, i era que
l’esforç de reducció quedàs repartit en parts similars entre el
Govern de l’Estat i les comunitats autònomes, de manera que les
reduccions pressupostàries que s’haguessin de dur a efecte, les
reduccions de despesa de funcionament tant d’una institució
com de les altres, fossin d’ordre similar. Per tant així va quedar
el repartiment i així el vàrem aprovar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Ara procediria la
suspensió de la sessió per un temps màxim de 45 minuts. No sé
si volen aqueixa suspensió o poden continuar... 

Idò tal com marca el Reglament procedirem a la intervenció
dels grups parlamentaris de major a menor, i ja sap, Sr.
Vicepresident, que pot contestar quan vulgui, individualment o
globalment quan acabin les intervencions.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Boned per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, novament, Sr. Aguiló, per la
compareixença, que efectivament és conjunta o coincideix dels
dos grups de l’oposició. 

La veritat és que els darrers fets coneguts fan que sigui
especialment important conèixer quines són les previsions en
matèria de lluita contra el dèficit, més enllà de xifres
hipotèticament conegudes a través del pressupost aprovat i que
està en vigor en aquest exercici 2012, sobretot per les
implicacions que les aprovacions, molt especialment del darrer
Consell de política fiscal, poden tenir com a repercussió directa
a les nostres illes.

Vostè ha fet un repàs de les tres reunions del Consell de
política fiscal i financera i ha començant parlant del famós pla
d’equilibri. Com que vostè ho ha fet, jo també l’hi comentaré i
el fil de la meva intervenció anirà una mica al fil de la que vostè
mateix..., de la seva exposició. Ens diu que és un pla que va ser
aprovat després de quatre intents rebutjats anteriors, i jo no puc
fer més que recordar-li que existia un condicionant previ per
part del govern anterior a l’hora de proposar l’aprovació
d’aquest pla d’equilibri, i era la inexistent renúncia a drets
consolidats de la nostra comunitat autònoma i que per tant
havien d’arribar a les nostres illes. Casualment, com a
conseqüència directa i immediata de l’aprovació del seu pla
d’equilibri, resulta que, repetesc, potser és casualment, queda
clar que hi haurà algunes quantitats de milions d’euros que no
arribaran a les nostres illes. Per recordar-ne alguns, 240 milions
de pla de competitivitat, o previsions pressupostàries existents
i consolidades en matèria de convenis, com pot ser el de tren i
alguns altres, milions existents en pressupost i que en cap cas no
arribaren, i que li hem dit més d’una vegada que és la
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compensació que s’exigia a la comunitat autònoma per aprovar
el seu pla d’equilibri.

Vostè ens diu que era un pla d’equilibri que era necessari i
imprescindible per obtenir confiança del sector financer en el
seu moment, perquè la situació que tenien de necessitat de
complir els pagaments era important i era greu. Això no ho
dubtam, no és una situació que es trobi vostè i que aparegui de
sobte en aquell moment, era una situació que ja venia de bastant
temps enrere, els altres governs, l’anterior govern ja s’havia
obligat a fer front a obligacions de pagament, ho havia estat
fent, i és precisament a l’arribada del nou govern, quan
s’incrementen els problemes per fer front a aquests pagaments,
quan es bloquegen algunes obligacions existents i quan
s’intensifica i es fa més grossa la bola aqueixa del deute que es
té amb proveïdors i amb administracions.

ParalAlelament a aquell creixement d’aquesta bola de neu ens
trobam que amb la mateixa proporció podem observar la
caiguda en picat del grau de confiança de les entitats financeres
en el nou govern del Partit Popular. També serà casualitat, però
és una realitat. Si no vostè -no em posarà per mentider en aquest
cas- sap perfectament que pocs dies abans del canvi o abans de
les eleccions es va concedir a l’anterior govern un crèdit sense
cap problema en aquell moment. Passades les eleccions, arriben
vostès i tenen greus problemes perquè la confiança de les
entitats financeres sigui suficient com per facilitar-los crèdit
immediat. Han de recuperar molta confiança, la tenen molt
perduda.

Continua vostè parlant-nos del tema del dèficit, que és
important. És evident, és important; que és un tema compartit
també està clar, és un problema del Govern d’Espanya, és un
problema dels governs de les diferents comunitats autònomes,
però clar, si tenim en compte les xifres els percentatges que
corresponen dins aquest dèficit a cadascú veurem que és molt
inferior el de les comunitats autònomes i el del Govern
d’Espanya, però, en canvi, quan observam les previsions de
dèficit que s’han imposat i que s’han acceptat sense cap
reclamació per part de les comunitats autònomes i el Govern
d’Espanya veiem que, contràriament al que vostè ens deia, no
és proporcional a l’esforç o a la responsabilitat de cadascú dins
aquest dèficit, sinó que és inversament proporcional a aquest. És
a dir que qui més participació té d’aquest dèficit és el Govern
d’Espanya i el Govern ha aconseguit fixar una previsió de
dèficit per al 2012 de 5,3 i sent la més baixa participació en
aquest dèficit acumulat global de les comunitats autònomes, són
les comunitats autònomes les que estan obligades a complir un
dèficit d’un 1,5; vostè em diu que no i jo entenc que això és una
previsió inversament proporcional a la responsabilitat d’uns i
altres enfront de la participació que tenen en el dèficit global
acumulat.

M’ha parlat també del tema de pagaments pendents, em diu
la importància que té la xifra de 1.000 milions d’euros, ara són
1.000, de moment sempre parlen de 1.100, no sé si és que ja
n’han tombat 100, tant de bo!, millor, si és així millor, però bé
en qualsevol cas el que és cert és que és una xifra que es ve
repetint constantment però que, curiosament també, només
coneixen vostès, perquè per activa i per passiva des d’aquest
grup de l’oposició se li ha reclamat un llistat d’aquest deute,
pendent de pagament a proveïdors, de 1.100 milions d’euros i
a dia d’avui la seva vicepresidència encara no s’ha dignat a

aportar un sol document on es relacionin aquests 1.100 milions
d’euros, seguim esperant. Per tant, és una prova de fe el que
se’ns demana, perquè només vostès parlen d’aquesta xifra i he
de suposar que només vostès coneixen la realitat d’aquesta
xifra, la qual, des del nostre punt de vista està molt allunyada de
la mateixa.

Però finalment, i li record els darrers, el que li deia al
principi, que potser el que realment importa en aquests moments
és si ja ha conegut la consolidació de polítiques anteriors, debats
que hem tengut sobre les virtuts i els defectes que la manera
d’entendre la proposta de la sortida de la crisi econòmica que,
com vostès defensen, passa únicament i exclusivament per la
reducció directa del dèficit, per via de retalls, sense contemplar
fins ara mínimament i amb un concepte erroni, totalment
equivocat i que no és progressiu, de millora d’ingressos per via
impositiva, però fins ara vostès només treballaven a reduir el
dèficit per via de retalls i de reducció de despesa. Això ha
afectat molt negativament importants colAlectius de ciutadans
d’aquestes illes.

I clar, si tenim en compte que des del nostre punt de vista el
pressupost que es va aprovar per al 2012 ja partia amb
mancances clares i per tant amb previsions clares d’acabar
l’exercici amb dèficit, i aquí tenim un director general seu que
en el seu moment va fer afirmacions molt clares sobre algunes
partides pressupostàries de diferents conselleries, on acceptava
que partien amb un dèficit important, en algun cas superior als
200 milions d’euros, doncs si vostè em dirà que si en aquell
moment i segurament amb xifres de previsió de dèficit per al
2012 superior a les que estan aprovades i acceptades en aquest
moment d’aquest 1,5, si no és preocupant el que ens espera als
ciutadans d’aquestes illes d’aquí endavant. Avui mateix també
hem tengut l’oportunitat, a proposta del Sr. Barceló, amb
intervenció a una moció seva, on es reclamava de vostè que ens
explicàs quines eren les conseqüències directes i quins retalls
s’havien d’aplicar per seguir reduint la despesa amb les xifres
que vostès mateixos han aportat i que estan, ja en aquest
moment, passat només el primer trimestre, allunyades de les
previsions pressupostàries; parlam de xifres de reducció
incrementades entorn dels 300 milions d’euros que a dia d’avui
ni vostè, com a vicepresident, ni el president d’aquest Govern,
s’han dignat donar explicacions d’on s’aplicaran. I és
preocupant el fet que des del que s’anuncia per part del Govern
d’Espanya es diu que aquest increment dels retalls anirà
novament sobre allò que vostè mateix s’ha encarregat de repetir
diverses vegades que no es tocaria: educació, sanitat, serveis
socials. I la recomanació que es fa des de Madrid és que,
precisament, s’incideixi en aquestes àrees en l’aplicació de
descomptes.

Per tant, Sr. Aguiló, està molt bé l’exposició que vostè ens
fa, però potser ha arribat el moment que, ja que no ho fa en el
plenari potser en comissió parlamentària i a petició expressa de
compareixença, perquè vostè expliqui les conseqüències
directes d’allò que vostè ha acceptat sense dir ni piu i sense cap
opinió contrària, sinó assentint, acceptant i mostrant, com li he
dit avui de matí, que vostè no era al plenari, i mostrant un clar
servilisme del Govern de la comunitat autònoma respecte del
Govern d’Espanya, potser és hora que ens expliqui a aquests
diputats i a tots els ciutadans realment què suposa l’increment
de la política de retalls d’aquesta comunitat autònoma i qui
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patirà la necessitat de seguir retallant els pressuposts de les
nostres illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Barceló, també per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lloc, donar les gràcies
al Sr. Aguiló per la seva presència en aquesta comissió, així
com a la resta de l’equip que l’acompanya per parlar d’aquesta
darrera reunió del Consell de Política Fiscal i Financera i de tots
els fets posteriors que han passat.

El Sr. Aguiló ens ha emmarcat aquesta reunió, ens ha parlat
de fet de les tres reunions que ha tengut, la qual cosa és correcta,
em pareix molt bé aquest emmarcament, però no ha entrat, i
supòs que a la següent intervenció esperam que hi entri, no ha
entrat en el detall del que interessa realment a aquesta comissió
i crec que als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears que és
quins efectes tendran aquestes decisions que s’han pres i
concretament vostè ha parlat d’un nou pla de sanejament, d’una
reestructuració de l’administració pública, d’un canvi de
normatives, de l’estabilitat financera i de flexibilitat normativa,
tot això té o ha de tenir traducció concreta i no ho ha detallat.

Ja que ha fet un poquet d’història, jo recordaria que aquest
pla d’equilibri, que va ser aprovat en el seu moment pel
ministeri, realment es va aprovar perquè vostès varen renunciar
per a enguany, per a l’any passat, al pla de competitivitat, a
aquest avançament dels doblers, de 240 milions d’euros, que el
mateix document deia que ja veurem si d’aquí dos, tres exercicis
pressupostaris, els rebríem, per a enguany es renunciava. També
es va renunciar, com de fet ha estat així, a diversos convenis,
com el conveni ferroviari. Això ja ho sabíem en aquell moment,
però la setmana passada vàrem pensar, o vàrem saber, conèixer,
que hi hauria una altra raó per la qual es va aprovar aquell pla
d’equilibri, i són paraules de l’exinterventora general, pareix ser
que, a més, hi va haver un pacte amb la Sra. Salgado, entre
vostès i la Sra. Salgado, per ocultar part de les dades de dèficit
als mercats, és una qüestió que així ho va expressar la Sra.
Interventora General i que li va costar el cessament la setmana
passada mateix, seria un altre dels motius pels quals en el seu
moment se’ls va aprovar aquest pla d’equilibri.

En qualsevol cas, aquest pla d’equilibri està absolutament
desfasat ara ja, ja és història, i me’n vaig a la segona de les
reunions del Consell de Política Fiscal i Financera, en què, entre
d’altres qüestions, vostè ha insistit que es varen reclamar les
inversions estatutàries del 2011, sense gaire èxit veig, perquè ni
les del 2011 les hem cobrat, que sí estaven en els pressuposts
generals de l’Estat, però és que les del 2012 ni tan sols estan en
el projecte de pressuposts, a no ser que s’arregli via tràmit
parlamentari que té en aquests moments en el Congrés dels
Diputats, i per tant mal camí duen aquestes inversions
estatutàries, per cert, molt importants per a la nostra economia
perquè són inversions en medi ambient, en turisme i en
transports, ferrocarril i en recerca, innovació i desenvolupament.

I arribam al tercer Consell de Política Fiscal i Financera en
què ens parlen per tant d’aquest compliment d’objectius del
dèficit i, en concret, correspon a la comunitat autònoma un 1,5%
de dèficit. Bé, aquest 1,5% de dèficit vostès mateixos l’han
quantificat, 350 milions d’euros, dels quals sabem una petita
part com pensen rescabalar-los, que és via ingressos, via
augment dels imposts, a pesar que s’havia dit que augmentar era
negatiu, a pesar que s’havia dit que no incrementarien els
imposts, al final han vengut al debat dels ingressos que nosaltres
ja plantejàvem el 2010. Però resulta que les quantitats que es
poden aconseguir via ingressos són molt petites, l’Impost de
transmissions patrimonials, que vostès calculen que són 22
milions d’euros; per cert, han fet una correcció d’errors que s’ha
publicat en el BOIB, dissabte passat, que baixen els tipus, una
correcció d’errors que baixen les quotes de l’Impost de
transmissions patrimonials, una correcció, per cert, que no ha
arribat al Parlament de les Illes Balears.

Llavors, el cèntim sanitari, 37 milions d’euros, per cert ja es
provoquen queixes dels transportistes per veure com
aconseguiran els descomptes, ja n’hi ha molts que veuen que no
podran aconseguir aquest descompte i imposts damunt vehicles.
En total si, segons els seus números, l’aplicassin, 60 milions en
un any; com que l’aplicació serà de vuit mesos, 40 milions en
el millor dels casos, en el millor dels casos, jo ja dic que no
recaptaran 40 milions per aquests imposts. Per tant, les
retallades que es veuen obligats a fer són de 310 milions d’euros
com a mínim, per aquesta via.

Posteriorment, els ministeris, o el Govern del Sr. Rajoy va
anunciar aquesta retallada de 10.000 milions d’euros que el Sr.
Rafael Bosch, en seu parlamentària, va calcular que serien 250
milions d’euros el que tocaria a la comunitat autònoma. Bé, a
salut, som a la cua en despesa sanitària per habitant, per tant si
aplicam les mateixes retallades que els altres la veritat és que la
situació que pot quedar aquí és bastant negativa. I, per altra
banda, hi hauríem d’afegir els 170 milions d’euros en ingressos
que no arribaran, xifra que vostè no ha desmentit i que ha estat
publicada i que fins i tot ha sortit diverses vegades en el plenari
del Parlament.

En definitiva, ara queda aclarir com faran quadrar tots
aquests números, on aplicaran les retallades; vostè va dir en el
seu moment que seria a totes les conselleries, per tant això vol
dir que part del gruix important a educació, salut i serveis
socials, que són aquelles que tenen el pressupost més alt.
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I per altra banda, la reestructuració de l’administració que,
fins ara, no avança gaire.

En definitiva, jo vull recordar que avui de matí mateix s’ha
aprovat per unanimitat del plenari del Parlament una moció, un
punt de la moció, que l’instava a vostè i al seu equip a donar
clarícies de tots aquests detalls que en aquests moments, fins
ara, no hem tengut ni en comissió en el ple del Parlament i
l’instam, per tant, a aclarir més en concret i amb més detall com
quadren tots aquests números que, des del nostre punt de vista,
són força complicats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Camps, també per un temps de deu
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, Sr. Camps. Jo demanaria a la gent que és darrera,
supòs que algú parlant per telèfon que ho faci una miqueta, amb
el to més baix possible.

Sr. Camps, té la paraula.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que hauríem de
clarificar algunes qüestions i sobretot saber d’on venim, quina
és la situació que hereta el Govern el mes de juny del 2011;
quina és la situació que hereta el Govern de Madrid, també a
finals del 2011, per saber per què es fan determinades
actuacions. Clar, si agafam les dades veim com la comunitat
autònoma en el 2007 pràcticament estava amb estabilitat
pressupostària i tenim que el 2011 ens anam a més de 1.000
milions de dèficit, més de 1.000 milions de dèficit.

Veim com en el 2007 als bancs es devien 1.700 milions
d’euros i en el 2011 es devien 4.500 milions d’euros. I veim
també com en el 2011, sense comptar empreses públiques i
sense comptar el compte 409, tenim que als proveïdors es
devien 1.104 milions d’euros. Açò és la situació, 1.104 milions
d’euros d’impagaments a proveïdors que m’imagín, Sr.
Vicepresident, que devien venir a tocar a la porta que volien
cobrar, m’imagín.

Clar, per tant, és normal que a la primera reunió del Consell
de Política Fiscal i Financera un dels temes importantíssims,
que també afectava altres comunitats, és la manca de liquiditat,
i veurem quina resposta li donaven a aquests 1.104 milions
d’euros a proveïdors que es devien. Resposta que, evidentment,
amb un govern ja que finalitzava, en els darrers mesos d’un
govern que estava totalment esgotat, evidentment no van dir res
ni cap resposta van donar damunt aquesta qüestió.

Afortunadament, crec que segurament haurà estat dels
millors encerts d’aquest govern o almenys en aquests primers
mesos, ha estat solucionar aquesta qüestió. Es posaran en
circulació més de 30.000 milions d’euros que es pagaran a
proveïdors, els quals a la vegada pagaran a altres i en certa
manera açò mobilitzarà o mourà l’economia.

Mirin, avui sortia als diaris com en Joaquín Almunia, que va
ser candidat del Partit Socialista, deia que a Espanya anàvem pel
bon camí, que aquestes polítiques d’ajustament anaven pel bon
camí, no ho diu n’Aznar, no ho diu en George Bush, no ho diu
..., no, escoltin, en Joaquín Almunia, candidat i va ser secretari
general del Partit Socialista. És que és l’única solució, és que és
l’única solució.

Hem de reduir despeses, hem d’anar ajustant les despeses als
ingressos. Efectivament que hi ha hagut una davallada
d’ingressos i molt grossa, el problema és que si tu no t’ajustes
als ingressos continues gastant, i gastant i gastant i més dèficit
i més endeutament, els bancs de cada vegada pensada que tu no
podràs pagar, et deixen de deixar els doblers i si te’ls deixen
te’ls deixen més cars i hi comença haver impagaments, que és
el que ha passat en els darrers quatre anys.

I m’agradaria referir-me també, quan es presenta el pla
d’equilibri, el primer pla d’equilibri el juliol, diuen que es va
aprovar perquè es renunciava a 240 milions del fons de
competitivitat; és que no es renuncia a res, ningú no ha
renunciat a res, perquè renunciar vol dir que no es vol seguir
demanant o no es vol seguir exigint, és que avui, és que no fa
falta, ni fa un mes ni en fa dos ni fa un any, avui matí hem
aprovat seguir exigint al Govern de l’Estat que ens pagui, en
aquest cas, 859 milions d’euros, que és el que s’ha
comptabilitzat que el Govern de l’Estat deu a aquesta comunitat
autònoma, ho continuam exigint.

El mateix vicepresident deia, em sembla que era al consell
polític, deia que es van tornar a posar damunt la taula tot el tema
d'inversions estatutàries, tots els temes eterns de compromisos
que el Govern té i que, doncs, per problemes, m’imagín de
liquiditat també i econòmics, doncs no pot fer front, però es
continuen exigint i es continuaran exigint perquè aquests
doblers són nostres i els continuarem exigint sigui allà on sigui.

Crec que, bé, també hi ha un altre punt, que fa molta gràcia,
és que el Sr. Boned en té de molt bones i sobretot quan rallava
de la caiguda en picat de la confiança dels bancs, sí, va arribar
el Partit Popular i els bancs automàticament, bé, la confiança va
caure en picat! No, no, però és que, a més, un mes abans de
canviar el Govern, ja tenien 150 milions d’euros, hi havia un
banc que els deixava 150 milions d’euros. Que açò és mentida,
Sr. Boned, que açò és autènticament una mentida, no hi havia
res de res, no hi havia res de res! 150 milions no, res, zero! I la
confiança no cau d’un dia per l’altre, cau a base de molts dies,
molts mesos de no fer les coses ben fetes, aquesta és la
confiança que cau.
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Crec que aquí hi ha una qüestió que s’ha de repetir, és a dir,
és que no volen entendre que és imprescindible reduir les
despeses, no ho volen entendre. És que no hi ha cap més
solució, és que és l’única solució possible reduir les despeses.
I no basta reduir-les en els pressupostos, perquè és molt bo de
fer als nombres fer-los dir el que un vol que diguin; s’ha de
reduir a la realitat, a la liquidació posterior dels pressupostos,
perquè de què serveix reduir les despeses en els pressupostos si
després continuam gastant sense cap tipus d’entrebancs?

Jo crec que els consells de política fiscal i financera han
estat realment molt útils, jo crec que hem avançat moltíssim,
repetesc, en el tema del pagament a proveïdors, essencial, i
sobretot també en el compromís claríssim i ineludible de
controlar el dèficit. I no només controlar el dèficit, sinó també
flexibilitzar normatives a fi que els particulars, les empreses, els
emprenedors, tenguin armes per aixecar aquesta economia, i
aquesta és la política que s’ha de fer: control del dèficit, no
endeutar-se més, intentar ajustar els ingressos amb les despeses,
anar a regularitzar la situació, posar ordre als comptes -
fonamental-, estabilitat pressupostària, açò per una banda, i
seguir amb les polítiques liberalitzadores, flexibilitzadores de
l’activitat privada, que és en el fons la que ens ha de crear
riquesa i ha de crear llocs de feina.

Per tant felicitam el vicepresident, jo crec que ha estat una
gran labor, en molts pocs mesos s’està reconduint la situació, i
jo crec que estam en un bon camí. No ho deim nosaltres, ho diu
també Joaquín Almunia. Per tant jo crec que hem de seguir en
aquesta línia i aprofundir en aquesta línia d’actuacions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. I per contestar les intervencions que
l’han precedit té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, senyors
diputats. 

Jo crec que el que ha dit el Sr. Camps té tota la raó: no per
molt repetir una cosa es converteix en veritat, no per molt
repetir-ho i repetir-ho es convertirà en veritat, tot i que surti als
diaris, és igual, no serà veritat. I entre aquestes coses que no són
veritat vull destacar-ne tres que estan aquí damunt la taula: una,
“han renunciat al fons de competitivitat”. A veure, allò era la
bestreta del fons de competitivitat; qui la va retirar va ser la Sra.
Salgado quan vostès estaven en el govern, perquè des de fora
d’Espanya es va fer tota una sèrie de recomanacions, alguna
cosa més que recomanacions, al Sr. Zapatero perquè canviàs la
seva política, i va fer un gir de 180 graus. Aquesta és la realitat.
Dir que nosaltres no volem el fons de competitivitat o que hi
renunciam, és que això no té ni peus ni cap, és que no té ni peus
ni cap! Vostè creu que estaríem així, en la situació en què
estam, fent tot el que estam fent, si poguéssim tenir el fons de
competitivitat? Clar que sí que el reclamam, el reclamam i el
reclamarem. En aquell moment era una bestreta, ara s’ha de

convertir en una realitat, i aquesta és la realitat, i el fons de
competitivitat arribarà.

Segona. 150 milions!, però... De cap manera 150 milions,
que hi havia un crèdit emparaulat de 150 milions. Però, per
favor, siguin seriosos!, siguin seriosos. El que va passar és que
hi havia un contracte marc de tresoreria que es va reduir, reduir
-ho senten bé?-, reduir en 150 milions perquè s’havia perdut
totalment la confiança, absolutament s’havia perdut la
confiança, i ara s’ha hagut de tornar a guanyar aquesta
confiança, i aquesta confiança evidentment ha estat tot un
procés, però li puc assegurar que aquesta confiança existeix,
existeix, perquè en aquest moment si podem fer front a les
nostres obligacions i hem estabilitzat el deute, hem estabilitzat
el deute, vostès ho saben, això són dades que surten al Banc
d’Espanya, vostès poden veure com el proveïdors en aquest
moment cobren en funció de les obligacions que s’estan
generant en aquest moment, i es preguntaran com és possible,
com és possible? Hem reduït el dèficit? No, encara el tenim, el
dèficit. Bé, idò, aquesta diferència es produeix perquè tenim el
crèdit suficient per part de les institucions bancàries que confien
en aquest govern per poder fer els pagaments, perquè encara no
s’ha reduït el dèficit, encara queda un bon camí per recórrer,
però en aquest moment podem fer front a les obligacions que
estam generant perquè sí que tenim crèdit. Per tant no em parlin
una altra vegada dels 150 milions, un tema que el millor que
podem fer és oblidar-lo, perquè realment no anava en la direcció
adequada.

Tema de la xifra de deute a proveïdors. Però a veure,
senyors, vostès estaven en el govern fins al dia 26 de juny, fins
al dia 26 de juny, que és quan va entrar el nou govern, si no ho
record malament, o el 22, no ho record exactament. Per què no
el varen fer públic?, per què no el varen publicar abans de les
eleccions, si tant temor tenien i tants dubtes havia de crear?;
hagués estat el més fàcil. El que passa és que era una xifra molt
gran i una xifra que podia generar dificultats.

Transmissions patrimonials, avui ho publica tota la premsa.
Han pujat d’estrangis, han pujat d’amagat les transmissions
patrimonials. Per favor!, es tracta d’un error matemàtic, de
sumes i restes, i els ho vull explicar. Tal com estava dissenyat
l’impost de transmissions patrimonials -que efectivament no
tendria molt de sentit pujar-lo per després baixar-lo, és que no
té res, vull dir, en fi, fins aquí podíem arribar- es va pujar per
trams de manera que els primers 300.000 euros tinguessin un
tipus del 7%, els segons 200.000 un tipus del 8%, que tal com
va aparèixer en el BOIB resultava que per als primers 500.000
tot era al 8%, quan els primers 300.000 havia de ser al 7%, i és
evident que havia de ser així, perquè de 300.000 a 300.001
euros resultaria una pujada d’impost molt forta. No, ha de ser
una cosa progressiva; per tant aquesta correcció és una correcció
purament matemàtica. Ja ho podem repetir i repetir, purament
matemàtica, que no té altre sentit.
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I quant a les previsions dels plans que s’han de fer, bé, els
plans s’estan elaborant, els plans estan molt avançats, han de
sortir, com vostès saben, abans del 30 d’abril, i són plans que
van en la línia que els deia abans, per una banda la contenció
estructural de la despesa i, per una altra, la reestructuració de la
normativa que té a veure amb activitat econòmica perquè les
empreses es puguin adaptar.

Per què hem esperat i per què ho hem fet amb tant de temps,
si és que és tant de temps un mes i mig?, que no sé si és tant de
temps. Per una senzilla raó: el pla que se va elaborar el mes de
juny era un pla que havia de tenir uns efectes immediats durant
un curs que ja estava començat, amb unes eines exclusivament
de tall autonòmic, només amb les eines que tenim des de les
comunitats autònomes, mentre que el pla que s’està elaborant
ara és diferent, en el sentit que s’està modificant normativa
bàsica de l’Estat perquè les comunitats autònomes tenguem
unes eines superiors per poder dur-la a terme, i en aquest sentit
requereix aquest mes i mig d’elaboració.

I és cert que a les xifres que han d’aparèixer hi haurà una
reducció dels ingressos, que té a veure amb el canvi d’escenari
macroeconòmic dibuixat per un govern, com deien,
antropológicamente optimista, que preveia un creixement del
2,3%, que per a un govern que està en aquest moment al front
de l’Estat, un govern seriós que preveu, tot i que sigui dolorós,
una caiguda de l’1,7%. Això també reflecteix unes
circumstàncies diferents que requereixen d’aquestes eines
suplementàries per poder reconduir el tema del dèficit no només
d’una forma conjuntural, sinó d’una forma sòlida, estructural,
per poder donar viabilitat, per poder fer sòlid l’estat de benestar,
per poder retornar a la senda de creixement econòmic i per
poder tenir una economia sòlida.

Avui matí ho he dit i ho vull tornar a repetir: no hi ha una
dicotomia, no existeix aquesta dicotomia, és falta. Hi ha dues
dicotomies que s’estan anunciant contínuament i són falses; una,
els estats o els mercats, com si fossin coses diferents, com si fos
una guerra que es produeix entre ells; no senyor, no és així,
l’economia ens marca límits, límits reals, perquè les persones
estam limitades, perquè els colAlectius estam limitats, i acceptar
aquests límits és fer front a la realitat, fer front al futur, construir
i guanyar el futur, tornar a tenir esperança és acceptar aquestes
realitats. L’altra dicotomia és que sense una intervenció directa
de l’Estat, sense un increment de despesa no hi ha recuperació
econòmica; és una altra falAlàcia, és a dir, es pot tenir
recuperació econòmica sense que hi hagi una intervenció directa
de l’Estat. Per què?, perquè el protagonista de l’economia ha de
ser el món de les empreses, el món de les empreses i el món dels
treballadors, i aquests el que necessiten és tenir les eines, eines
que passen per dos punts essencials: per una banda, tenir el
finançament suficient, i en aquest sentit les empreses privades,
a diferència del que ha passat amb els organismes públics, varen
començar a fer els deures de desacomodar-se quan va començar
la crisi i per tant estan en una millor situació que els organismes
públics, i, per una altra, la flexibilitat per poder organitzar-se de
la forma adequada i oferir productes nous i entrar en mercats
nous que s’ha de dur a terme o que ens ha d’inserir en una
economia altament internacionalitzada.

En aquest sentit des del Govern també s’ha fet molta feina,
ja s’ha fet molta feina; ben igual que en el tema de la
reconducció del dèficit hi ha molt avançat, en el tema d’ampliar
les possibilitats de les empreses hi ha molt fet. Hem de parlar de
la normativa, bé, del principal sector que tenim, la normativa
que té a veure amb l’activitat turística, una normativa que ha de
donar les eines al sector, que està avançada, que està pendent
que passi els tràmits corresponents, que ha de donar les eines al
sector per tornar a la senda de competitivitat i perquè el nostre
territori sigui un territori, una altra vegada, que ho havia deixat
de ser, capdavanter en matèria turística.

Però és que en matèria turística també hi ha enfocaments
nous de com s’estan reconvertint les zones madures, uns
enfocaments que tenen a veure amb colAlaboració privada,
publicoprivada, una forma diferent de veure aquests
enfocaments i una forma que veurem que té els seus fruits, que
s’estan veient ja aquests fruits, i que té a veure amb una solidesa
molt més forta cap al futur. També tenim propostes en matèria
del treball típic o un contracte típic d’una economia
estacionalitzada com és el de fixos discontinus, que esperam i
confiam que pugui sortir endavant en les properes setmanes, de
manera que es puguin generar els incentius necessaris com per
poder allargar la temporada.

Tot això són feines que estan damunt la taula, que estan
avançades i que aniran a més.

En matèria de comerç, l’ampliació dels horaris. És una cosa
important, important, guanyar territori en l’activitat econòmica.
També és important no marcar pautes quant a rebaixes, sinó que
aquestes puguin estar en funció de les necessitats de cada
moment. És important el tema de poder atorgar llicències amb
més facilitat; s’ha posat en marxa en aquest sentit un pla
d’agilitació administrativa, que la nostra idea és que acabi en
que deim una llicència exprés, que es puguem donar llicències
de forma pràcticament immediata. 

En matèria industrial, exactament el mateix. S’ha fet feina
en el sentit de poder tenir una visió més àmplia de les activitats
perquè les indústries que hi ha en el nostre territori, que, no ho
hem d’oblidar mai, és un territori insular, que pateix les
conseqüències d’aquesta insularitat, puguin ser competitives no
només en el propi territori, sinó també sortir d’aquest territori.

S’ha fet feina en el que seria la connexió de Balears amb
l’exterior, amb els plans d’internacionalització de les empreses.
Vivim en aquesta economia internacional, i poder sortir a fora
és important, tenir les eines, tenir els instruments, poder saber
on són els problemes, poder atacar els problemes per poder tenir
aquesta xarxa de connexions internacionals és important, i
durant els propers mesos parlarem del que seria una economia
basada en la tecnologia i el coneixement, que també tendrà un
reflex en tot aquest tipus d’accions.
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És a dir, que es poden fer moltes coses, moltes coses, més
enllà del que és purament i estrictament una intervenció directa
de l’Estat mitjançant doblers públics. Hi ha vida més enllà dels
doblers públics, i en aquest sentit aquesta és la feina que hem de
fer, aquesta és la feina que, com deia el Sr. Camps, ha reconegut
una autoritat com el Sr. Almunia, que vull recordar que va ser
candidat a president del Govern del Partit Socialista, i que té el
suport de les principals forces de pensament dins Europa. Jo sé
que en aquest moment hi ha veus que estan clamant per
direccions contràries; la veritat és que confiam que continuïn
essent minoritàries, perquè la direcció contrària no existeix, no
existeix, jo encara no he vist ni una sola alternativa a la política
econòmica que estam fent des del Govern de la comunitat
autònoma, cap ni una que puguis dir “per aquí ens podem
agafar, podem tenir una idea”.

I si a tot això afegim que efectivament fer reformes té un
cost d’ordre polític que és important, un cost d’ordre polític que
és important, fer canvis no és fàcil, fer canvis és rompre un statu
quo, jo diria que en aquest moment la feina que s’està fent des
del Govern és una feina més que mai inserida en el futur, una
feina valenta, una feina que és capaç d’assumir els costos, i aquí
és on hi ha la credibilitat més important que s’està generant,
assumir costos, costos clars, i és on hi ha la credibilitat més
important de cara no només als mercats i a les institucions
financeres, i als mercats, que som tots, al cap i a la fi; vostès,
com jo mateix, quan colAlocam els nostres estalvis, procuram
colAlocar-los en la millor alternativa, i d’aquesta manera ens
convertim en mercat, tots ens convertim en mercat. Per tant
aquella dicotomia, com deia, no és certa. Sí ens estam guanyant
la confiança de tots, i a las pruebas los remito, vull dir que hem
pogut colAlocar una quantitat de deute suficientment forta com
per poder salvar aquest gap que tenim, encara ara, de dèficit i
que fa necessari aquest endeutament de moment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguiló. I en torn de rèplica dels grups que han
intervingut en primer lloc té la paraula el Sr. Boned per un
temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Aguiló, vostè ara mateix, al final
de la seva intervenció, ens ha parlat de feina de futur, ho ha dit
així de clar. Jo li he de dir, de feina de futur, que vostès
persisteixen a no contar, a no explicar, a no dir res. Se li ha dit
ben clarament que la primera intenció d’aqueixa compareixença
és que vostè pogués avui, en seu parlamentària, explicar
clarament a aquests diputats i als ciutadans què pensava fer amb
els nous retalls que esperen a aquesta societat de les Illes
Balears. Ni una sola paraula, i li dic clarament que ja no
l’esperava, Sr. Aguiló.

Se li ha preguntat tantes vegades què pensa fer, vostè se n’ha
anat per les branques tantes vegades, que no té credibilitat ja en
aquest sentit, no la té, perquè vostè es nega a dar la més mínima
explicació a aquests diputats i la més mínima explicació als
ciutadans d’aquestes illes, i crec que ja està bé. Va essent hora
que el responsable econòmic d’aquestes illes doni la cara i
expliqui clarament què vol fer. Ja basta de mentides! El

portaveu del Partit Popular ha acusat de mentidera l’oposició,
un grup Popular professional de la mentida i de l’engany, un
grup Popular que ha fet tot el contrari del que ha promès, que ha
incomplit tots i cada un dels seus compromisos previs o
preelectorals, que ha anat canviant d’idea i de propostes
conformement li ha anat interessant al mateix partit, oblidant els
interessos d’aquesta societat i cada un dels ciutadans, passant
per damunt qui ha fet falta, i aqueixa és la política clara i
ortodoxa que aplica aquest govern, Sr. Aguiló.

Ens ha parlat vostè, ha fet una referència a aquells 150
milions que jo no li havia dit explícitament perquè parlava de
molt més que allò, i vostè sap com jo, Sr. Aguiló, que li agradi
o no li agradi a vostè li deixaren comptes liquidats, comptes
liquidats i auditats, amb xifres clares, i la prova, i la mostra de
la confiança continuen essent els fets, no el que vostès anuncien.
Li ho record: finals, darrers dies de la passada legislatura: aquell
govern que no generava cap confiança obtenia crèdit. Primers
mesos de la seva legislatura: aquest govern professional, que
aplica una política econòmica diferent, ortodoxa, de futur, ni un
euro!

Vostè ens contarà qui desperta i genera més confiança, Sr.
Aguiló. Potser quan parlam de la confiança que cadascú genera,
té alguna cosa a veure amb alguns anuncis, algunes frases tant
de vostè com a vicepresident, com del president del Govern,
com de diferents alts càrrecs del Partit Popular, dramatitzant
situacions des del primer dia, anunciant que la caixa d'aquest
govern no tenia ni un euro, que no hi havia ni un euro per pagar
nòmines, que no ni hi havia ni un euro per pagar proveïdors, que
no es podia fer absolutament res. I al final, vostè acaba amb
aquella gran frase que deia que les nostres illes eren quasi o
igual que Grècia. Ben segur que tots aquests missatges eren
molt optimistes i generaven molta confiança, no tan sols a la
societat, sinó també al sector financer. Així els ha lluït el pèl, Sr.
Aguiló! Així els ha anat!

Però miri, és ver que hi ha hagut diferents persones,
considerades expertes en matèria econòmica, que han recomanat
la necessitat d’aplicar polítiques de retall, de contenció de la
despesa, i eren moltes les veus que deien això, però cada vegada
més i en aquests moments vostè, com jo mateix, sap que
aquestes mateixes veus comencen a canviar el discurs i
comencen a posar damunt la taula altres qüestions al marge dels
retalls. Atacar el dèficit no val només per la via dels retalls.
Recuperar la situació econòmica no s’aconsegueix només per
equilibri del dèficit. No, Sr. Aguiló, perquè el que s’ha de fer,
efectivament estam d’acord que s’ha d’equilibrar i reduir el
dèficit, però es pot fer a diferents velocitats. La que vostès
proposen o la que nosaltres hem proposat més d’una vegada, sap
quina és la diferència?, que la seva proposta deixa víctimes pel
camí i el que nosaltres proposam és precisament que tots
puguem arribar a veure com sortim de la situació, però que hi
puguem arribar tots, sense deixar víctimes pel camí.
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I acab, perquè segur que no tenc gaire més temps. Miri, Sr.
Aguiló, vostès ens expliquen dues-centes vegades i sempre d’on
venim, el ciutadà ja ho sap perfectament. El que vol començar
a escoltar per part seva, com a responsable econòmic d'aquest
govern, és cap on anam i, sobretot, com anam allà on hem
d’anar, com? Avui vostè no ens ha contat res. Digui'ns
clarament en la seva darrera intervenció, Sr. Aguiló, pensa
reclamar allò que li correspon a la comunitat autònoma? Pensa
fer tot allò que faci falta perquè les obligacions establertes a
l’Estatut siguin complides per part del Govern d’Espanya?
Pensa vostè quedar-se de braços creuats davant això? Ens
explicarà què vol fer? Ens explicarà realment on pensa aplicar
els nous retalls que no estaven prevists i que no havia explicat?

I per acabar, ens parlava d’una notícia que surt als diaris.
Sap què surt avui en els diaris també? El que vostè ha dit, que
el Govern vol modificar un impost aprovat fa dos dies. I vostè
ens pot donar l’explicació que cregui oportuna, de si és una
correcció matemàtica o no, però sap quina és la realitat?, que
nosaltres no sabem si és així com ens conta, perquè vostè se’n
va encarregar d’amagar xifres, de no donar ni una sola dada, per
això vostè no va presentar un informe econòmic que avalés
aquesta proposta i aquest decret llei, en concret, no l’ha
presentat. I com que no ha presentat xifres d’entrada, ara ens pot
contar el que vostè cregui i ens ho podem creurem o no, perquè
només ve avalat per la seva paraula. I li he de dir, que si és igual
que la confiança que genera el Sr. Rajoy i que generen vostès a
nivell d’aquestes illes, en aquests moments val poc.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Barceló, també per un temps de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Començaré pel principi de la seva
intervenció, quan ha dit que no és veritat que hagin renunciat al
fons de competitivitat. 

En relació, per cert, a la primera Comissió de Política Fiscal
i Financera, molt hàbilment, no ha parlat del tema del pacte amb
la Sra. Salgado. Avui matí vostè mateix recordava
l’encobriment de les dades de ministres espanyols, la qual cosa
quadra molt amb allò que se’ls acusava a la Sra. Salgado i a
vostè d’haver pactat. En qualsevol cas, molt hàbilment -com
deia- ha defugit aquesta polèmica.

Però sí que ha dit molt clarament que han renunciat al fons
de competitivitat. Bé, jo vull recordar que en el pla d’equilibri,
queda molt clar que vostès renuncien a l’avançament del fons de
competitivitat, que és el que hem dit sempre nosaltres, no que
renunciassin al fons de competitivitat, evidentment, però sí que
renunciaven a cobrar-lo quan tocava la bestreta. 

Ho diu molt clar, diu que per a l’any 2011 “la eliminación
de los anticipos ligados al fondo de competitividad”,
qualifiquen de “decisión unilateral y grave perjuicio a la
comunidad autónoma”, efectivament, però diuen que “acatan
esta decisión”. I a un altre lloc diuen que efectivament, “será
una tarea árdua el cumplimiento del objetivo de déficit sin los
recursos que pertenecen legítimamente a la comunidad
autónoma”, però vostès surten i diuen: “sin embargo el nuevo
gobierno manifesta a través de este plan económico su firme
compromiso en el objetivo de cumplimiento del objetivo de
estabilidad”. Ho farem, ho farem i sense aquests doblers, no
passa res, ja ens ho donaran quan sigui. Això és el que diu aquí
i ho diu ben clar. Per tant, crec que és clar per què se va aprovar
aquest pla econòmic financer.

Quant al tema de l’impost de transmissions patrimonials, si
és un error matemàtic, bé, vegem, és que és bastant greu el que
ha passat, jo no dic que l’error no sigui real com està dient vostè
també, però és bastant greu perquè ha tengut, des que es publica
al BOIB fins que arriba al Parlament un temps. Quan ho
decidim aquí i ho validam, validam unes altres xifres. Ara el
tenim en el Parlament validat amb unes altres xifres i, a més, ho
tramitam com a projecte de llei, en el mateix Parlament. I ara
tenim un altre decret llei que corregeix una cosa que en el
Parlament va entrar d’una altra manera. Han creat un embull
realment impressionant. No és la primera vegada que passa,
vostès mateixos s’autoesmenen, el Partit Popular, per corregir
tots aquests errors.

A mi em preocupa que vostè sempre insisteix que hi ha dos
objectius: la reactivació econòmica i la reducció del dèficit.
Sobre la reducció del dèficit, vostè mateix ha reconegut que no
hem reduït dèficit, que a pesar de tot el que s’està fent, no s’està
reduint el dèficit. I la part de reactivació econòmica, jo la veritat
i em sap greu dir-li-ho, però totes aquestes possibilitats que ha
dit, la veritat és que les veig molt pobres i amb poques
possibilitats de realment crear res.

Ha parlat de la normativa turística, la Llei general turística
afavoreix només allò que determinats hotelers volen, ni tan sols
els petits i mitjans, només allò que determinats hotelers grossos
volen. I així ho han dit gent del sector, no afavoreix per exemple
el sector de la restauració, el de l’oferta complementària, ni
altres sectors turístics. I ho han dit ells mateixos.

Els projectes privats. Esper que ho facin millor que amb el
de Magaluf, perquè resulta que un dels canvis de la normativa
que sí està en vigor i que ja han fet, que és el de les mesures
urbanístiques urgents de la Conselleria de Medi Ambient,
resulta que al projecte de Magaluf se'l carreguen,
l’impossibiliten amb el canvi d’urbà a urbanitzable que fa una
llei feta per vostès mateixos. Però bé, com que tenen les
esmenes del Partit Popular, ara se n'han temut i ho esmenaran
via esmenes del Partit Popular, si aquesta flexibilitat normativa
i aquests canvis normatius, en realitat van per aquesta situació.

El tema dels fixos discontinus, totalment d’acord. Tant de bo
els surti bé i tenen tot el nostre suport en el tema dels fixos
discontinus.
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L’ampliació dels horaris del comerç. Els efectes no són
innocus. Efectivament, s’afavoreix un determinat punt de la
ciutat de Palma amb l’ampliació d’horaris i sobretot les
empreses que són grans empreses o cadenes, però damunt el
petit comerç, que no pot competir i que té dificultats per tenir el
personal allà, tendrà uns efectes perversos i no parlem, així ja
s’han manifestat determinades associacions de comerciants de
la part forana, el desplaçament de clients cap allà i la pèrdua de
clients que tenen a la part forana. Per tant, el que podem
guanyar per una banda, ho podem estar perdent per una altra.

Ha parlat de la indústria. Jo la veritat és que d’indústria no
veig res, o de les connexions. Les connexions, la veritat és que
des que ha entrat el nou govern de les Illes Balears hem perdut
connexions aèries, hem perdut en aquest sentit tot tipus de
competitivitat, i el problema que vengui menys gent, sobretot a
l’hivern, això s’ha notat i de cada vegada es notarà més, és molt
problemàtic per a totes aquelles empreses que fan feina en el
sector de restauració per exemple, o comerç. Ho estan patint i
ho patiran molt més. 

Jo ja vaig dir en el Parlament fa una setmana, consider que
aquest 2012 està perdut i per desgràcia els pròxims anys,
realment amb les xifres que ens donen, són perduts també.
Vostè diu que l’única possibilitat o l’únic camí econòmic,
l’única opció és la que vostès han fet. Jo els dic, primer no són
tan minoritàries les veus que reclamen altres formes de fer.
Segon, en aquests moments fins i tot hi ha països que ja
apliquen altres tipus de política, països que no estan governats
per opcions diferents, estic parlant per exemple d’opcions
diferents que estan prenent els Estats Units o Gran Bretanya. 

I, per altra banda, la seva recepta ..., jo vull recordar que
vostès davant aquests problemes econòmics, han optat pel
màxim endeutament possible, exactament allò que vàrem haver
de fer nosaltres el 2011, exactament igual, el màxim
endeutament possible per al 2012. I si al final no aconsegueixen
tot aquest crèdit per part dels bancs, tots aquells retalls que jo he
dit i que vostè no m’ha contestat, ni me n’ha concretat ni un sol
d’ells, haurem d’afegir el crèdit que no aconseguim dels bancs
perquè no serà fàcil aconseguir el cent per cent del crèdit que
vostès volen aconseguir.

I és important el detall, és important que ens ho detallin, jo
no insistiré que vostès mai no detallen, veig que ara sí ens ha dit
que abans del 30 d’abril aquest pla ha d’estar pendent del que
diguin les modificacions de la normativa estatal, per tant, no
haurem d’esperar molts de dies en saber si és així, però és
important, perquè un dels punts importants de què vostès parlen
és la reestructuració de l’administració pública. Fins ara s’ha
donat una dada, es va donar una dada fa poc en els mitjans de
comunicació de la reducció d’aquestes 1.800 places en funció
pública, però no ho conten tot. El gran gruix d’aquestes dades,
el gruix més important d’aquestes dades, d’aquestes places, eren
places no dotades, no hi ha un estalvi real, eren places que ni
tenien ningú que hi fes feina, ni tan sols estaven en el
pressupost. Per tant, no ens vulguin enganar, està molt bé que
donin aquestes dades, però donin la realitat de les coses i no ens
vulguin tractar de nins petits.

Bé, en definitiva, jo li reclam una vegada més la concreció,
li reclam una vegada més evidentment que la política només de
reducció del dèficit ens du a un retrocés i a una recessió
econòmica, no ho dic jo, ho diuen experts, ho diuen economistes
de prestigi, ho diuen fins i tot un seguit de publicacions
financeres que diuen que sembla que Europa de la mà d’aquest
corrent neoliberal que vostès han abraçat tan efusivament, s’està
equivocant si no pren també, juntament amb les mesures
d’austeritat i de la racionalitat, altres tipus de mesures que no
ens duguin a les tres receptes que vostès ens donen en aquests
moments: increment de l’atur, destrucció d’empreses i retallades
de drets socials i individuals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. I per part del Grup Popular té la
paraula el Sr. Camps per cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, president. Estam veient clarament que hi ha
dos models, dos models d’entendre com hem de solucionar la
situació de crisi que patim en aquests moments. Un model allà
on l’administració és la protagonista, el model d’esquerres. I un
altre model allà on el protagonisme l’ha de tenir el sector privat,
les empreses, el petit comerç i totes aquelles iniciatives privades
que és en el fons la que crea llocs de feina. Són dos models
distints. Escoltin, cadascú té el seu model, nosaltres seguirem
fent feina perquè el model on el protagonisme sigui el sector
privat continuï endavant. 

Ho deia l’altre dia el vicepresident i és molt clar. Estam
davant una crisi d’endeutament, no és una crisi de demanda. I en
davant una crisi d’endeutament, l’única solució és reduir
l’endeutament, controlar el dèficit, no generar més dèficit. Hem
de tenir per tant, un control del dèficit, una administració més
àgil i sobretot una administració més barata. És que no hi ha
altra solució, per molt que vostès vulguin que n’hi hagi d’altres.
Si no anam per aquest camí, açò no té sortida. És evident que el
control del dèficit no és suficient, però és necessari,
absolutament necessari per sortir de la crisi.

També hem de dir que aquest govern des del primer
moment, des del primer segon, ha estat absolutament
transparent, no ha amagat a la ciutadania la realitat de la
situació. Ha dit les coses com estaven. Els que van dir mentides,
els que van amagar la situació en tot cas va ser el govern
anterior, com era una mentida els 150 milions que tenien de
préstec o com també ha estat una mentida i avui sortia en els
diaris, el dèficit de l’Estat, on s’ha reconegut que han enganat
als ciutadans i van enganar, i açò és el més fort, van enganar
Europa sobre el dèficit real de l’Estat, on vostès veien brots
verds i estàvem més secs que no sé què! Vostès enganaven la
població, els que varen enganar van ser vostès. Aquest govern
sempre ha anat amb la veritat per endavant. No estalviar el
coneixement de la gravíssima situació que pateix aquesta
comunitat autònoma a la ciutadania i ha rallat clar sobre aquest
tema. 
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Generar confiança diuen, escoltin, quan un govern deixa
1.104 milions d’euros pendents de pagament a proveïdors és
perquè els bancs no li han deixat aquests doblers per poder
finançar-ho. Vostès no tenien la confiança dels bancs, la manca
de confiança dels bancs ja venia d’enfora. Vostès no van poder
finançar aquests 1.104 milions d’euros, a part, del deute a
proveïdors d’empreses públiques que arriben quasi als 1.500
milions.

Generar confiança diuen. Però és que vostès no la generaven
ni al seu govern. Van presentar un pla de sanejament quatre
vegades i quatre vegades els van dir que no, quatre vegades!
Quina confiança demostraven vostès davant el Govern de
Madrid? Cap ni una! Ni amb els seus mostraven cap tipus de
confiança!

Víctimes pel camí ens han dit també, que deixarem moltes
víctimes pel camí. Escoltin, vostès van rebre aquesta comunitat
autònoma l’any 2007 amb 25.000 aturats i la van deixar amb
més de 80.000. Aquí hi ha hagut moltes víctimes pel camí! Del
2008 al 2011, 5.800 empreses van haver de tancar, açò també
són víctimes pel camí! Les seves polítiques no només han deixat
moltíssimes víctimes pel camí, sinó que ens han duit a una
situació de colAlapse de l’administració pública. Vostès s’han
convertit en autèntics professionals de generació de pobresa i
misèria. És així, és així! I no ho volen reconèixer i no ho veuen!
I després sortiran que hem d’exigir a Madrid, molt bé, però
escoltin, i açò ho vull recordar avui. Avui matí hi ha hagut una
votació i el Partit Socialista, contra tot pronòstic, ha votat en
contra d’una esmena del Partit Popular que diu el següent: “El
Parlament de les Illes Balears constata que històricament els
pressuposts generals de l’Estat han deixat a Balears a la cua en
inversions per habitant. És per açò que insta el Govern de les
Illes Balears a seguir fent les gestions oportunes per tal que les
inversions cap a la nostra comunitat arribin a la mitjana estatal,
tal i com marca l’Estatut d’Autonomia”.

El Partit Socialista ha votat en contra que les inversions de
la nostra comunitat que vénen de l’Estat arribin a la mitjana de
l’Estat. Incomprensiblement han votat en contra d’açò i ara ve
aquí a exigir, que exigim a Madrid que ens donin allò que ens
deuen, quan ni tan sols han votat açò a favor! Escoltin, és
incomprensible realment l’actitud en aquest cas del Partit
Socialista.

Jo crec que certament la situació no deixa de ser molt
complicada a dia d’avui, ho és, ho continuarà sent, però en tot
cas duim el rumb, duim el camí i seguim fent aquest camí que
ens treurà de la crisi econòmica. Anam pel bon camí, prest
veurem resultats, sempre amb la veritat per endavant, sempre
dient les coses. 

I repetesc, avui matí també s’ha aprovat que el vicepresident
o el president o qui sigui del Govern expliqui quines seran les
mesures per reduir en 300 milions. Avui matí ho hem aprovat.
No es preocupin perquè aquest govern quan diu les coses, les
diu, les aprova i donaran totes les explicacions que facin falta i
explicaran quins són els motius de totes les polítiques que duen
a terme.

Per tant, enhorabona al vicepresident, anam pel bon camí,
sortirem de la crisi més prest que tard.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. I en torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Aguiló, per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, anem a allò que ens
interessa. Totes aquestes mesures que estan damunt la taula, tota
aquesta feina que s’ha fet durant aquests mesos pot semblar que
és poca cosa, però significa començar a moure les coses. I
moure les coses no és fàcil, és complicat, és rompre una
tendència, és rompre un statu quo, és canviar el rumb i això
requereix un esforç considerable i requereix assumir costs
també considerables, i això està fet, està fet i donarà la
possibilitat d’avançar d’una forma més important durant els
propers mesos i poder transformar l’economia de les Illes
Balears en una economia, com ha estat sempre, una economia
competitiva i una economia no subsidiada.

En temes de comerç, com en qualsevol altre tema, donar
opcions a les empreses perquè puguin adaptar-se a les noves
realitats sempre és bo, sempre, de forma sistemàtica. Vostè em
diu que si al comerç entre ciutat i part forana pot haver-hi
discrepàncies o pot haver-hi un lloc de suma zero, fa anys que
sabem que al comerç no hi ha lloc de suma zero, fa anys que
sabem que l’oferta crea la demanda, fa anys que sabem que allò
que és important és generar valor afegit per a la ciutadania per
part de les empreses, i això requereix un entorn diferent del que
teníem fins ara, un entorn on sigui més fàcil que qualsevol
persona amb iniciativa personal, amb ilAlusió cap al futur, pugui
dur a terme un projecte nou. I això requereix reformes que, ja li
dic, a nivell de comunitat autònoma són les que posam damunt
la taula, però que també s’han de complementar amb reformes
importants a nivell de l’Estat com és la reforma, jo diria que se
n’han de destacar dues, la reforma laboral és importantíssima,
una reforma laboral on l’única via d’escapament no sigui com
fins ara tancar empreses sinó que fer més fàcil l’adaptació, i una
altra, que encara li queda un recorregut per fer-se, però que
també és important que s’hagi començat d’una forma
contundent i seriosa, que és la reforma del sistema financer.

El sistema financer que, entre d’altres coses, ha de
reconèixer les pèrdues que ha pogut sofrir a conseqüència de
l’explotació de la bombolla immobiliària, perquè quan es
recuperi, quan s’ajusti al preu de la bombolla immobiliària
tornarà a haver-hi compra-vendes, tornarà a haver-hi activitat
econòmica i tornarà a haver-hi ingressos per a la comunitat.
Això no vol dir que tornam al model del totxo com se sol dir, de
cap manera, significa que hem de recuperar uns equilibris que,
fins ara, no teníem. 
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Quant al tema del fons de competitivitat, de cap manera no
es renuncia al fons de competitivitat. Ho podem dir amb a, amb
e o amb ce. De cap manera es renuncia al fons de competitivitat
com no es renuncia a les inversions estatutàries com no es
renuncia a res de res. És una reivindicació que està damunt la
taula, que ha estat damunt la taula i que estarà damunt la taula.

Pacte amb Salgado. No li he comentat perquè pràcticament
no li don importància en el sentit que sembla que és com
impossible que es faci un pacte amb Salgado. Ens acusen
d’amagar xifres per una banda, però per una altra d’inflar-les.
Una de dues, o una cosa o l’altra. Doncs no, ni una cosa ni
l’altra. El que hi ha hagut és un enteniment a l’hora de tenir un
objectiu que és el del control del dèficit, control de dèficit que
vull recordar que la Sra. Salgado també va pregonar en els
darrers mesos del seu mandat, però de pacte, de cap manera. No,
no, no hi hagut cap pacte.

Víctimes de fer més via o menys via, doncs, quan fas més
via, si feim més via abans arribarem i abans posarem en marxa
l’economia una altra vegada. Efectivament, parlar de víctimes
quan s’ha deixat el Govern, com he dit avui matí, passant d’un
superàvit del 2% a un dèficit de l’11%, passant d’un deute del
40% a un deute del 60% o passant o arribant al 22% en nombre
d’aturats, 5 milions d’aturats, parlar de víctimes sembla, en fi,
agosarat com a mínim.

En tema d’imposts, bé, sí, podem fer un mea culpa quan surt
un error material, però un error material no s’ha de magnificar
ni convertir en una bubota rara que no té molt de sentit. Es pot
fer, però cada un aguantarà la seva responsabilitat. I, en aquest
sentit, jo els puc dir que m’agradaria veure una mica més de
responsabilitat en matèria de comptes públics i d’activitat
econòmica i m’agradaria veure propostes, m’agradaria veure
propostes perquè, una vegada més, no hem vist propostes, cap
ni una. Vostès em diuen, no, no, no diu vostè d’on retallarà,
d’on faran els canvis. No, no, jo dic el que li he dit. No ens
donen respostes dels canvis. Els ho he dit, tenim un temps,
tenim unes dates amb un horitzó molt proper. A partir d’aquí,
evidentment no tan sols es farà públic sinó que es penjarà. A
diferència del que ha passat en altres ocasions. Es penjarà, però
en aquest moment encara pot haver-hi serrells, pot haver-hi
ajustaments aquests dies i, per tant, falta una mica perquè
realment es faci públic, que això no lleva en absolut que la línia
i el rumb d’aquest govern estigui molt marcat. 

La feina es fa cada dia, cada dia surten notícies, cada dia
posam damunt la taula una nova reestructuració, petita o grossa,
una nova empenta dins el procés de reconversió que es fa a poc
a poc i a vegades de forma més accelerada. I aquesta línia no
canviarà gaire perquè hi hagi un document que marqui uns
objectius diferents, perquè no seran diferents, seran els mateixos
amb mesures que vostès a moltes diran, carai, per a això no fa
falta dir res perquè moltes d’elles ja estan encaminades,
moltíssimes d’elles, el que passa és que ho hem de posar sobre
un pla i així ho farem i així quedarà concretat en les properes
setmanes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguiló.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, en primer lloc
agrair el Sr. Vicepresident i els seus acompanyants la seva
presència aquí, i no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca
la sessió.

Bones tardes i bona sort a tots.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 23 / 24 d'abril del 2012 483

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


