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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores diputades i senyors diputats,
començarem la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Aina Aguiló substitueix Virtuts Marí.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

José Maria Camps substitueix Santi Tadeo.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Antoni Diéguez

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu a les
preguntes RGE núm. 2170/12, 2179/12, 2180/12, 2181/12,
2182/12, 2183/12, 2184/12 i 2185/12. 

Assisteix a la sessió el vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, Sr. Josep Ignasi Aguiló i Fuster,
acompanyat del Sr. Justo Alberto Roibal i Hernández, director
de l’Agència Tributària de les Illes Balears; de la senyora...., de
la senyora no, ja arribarà, supòs que sí, ho direm de moment,
Sra. Maria Teresa Palmer i Tous, directora general d’Economia
i Estadístiques; del Sr. Francesc Calafell i Cirerol, cap de
gabinet; i del Sr. Antoni Costa, director general de Pressupost.

1) Pregunta RGE núm. 2170/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a flexibilització de la jornada i salaris
dels funcionaris.

Per formular la pregunta RGE núm. 2170/12, relativa a
flexibilització de la jornada i salaris dels funcionaris, intervé la
Sra. Aguiló i Bennàsar, per un temps de deu minuts, té la
paraula.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr.
Vicepresident, per comparèixer davant aquesta comissió per
respondre a tot un seguit de preguntes que hem formulat des del
Grup Parlamentari Socialista, moguts per la preocupació que ha
provocat a la ciutadania l’anunci per part del Govern de les
distintes mesures que pretenen adoptar i de les retallades que
duen i pensen dur a terme, que no han estat explicades a aquesta
seu.

Cert és que entre el dia en què vàrem registrar les nostres
preguntes i el dia d’avui ja disposam de més informació sobre
les previsions del Govern atès que s’ha fet públic el Pla
d’equilibri econòmic de les Illes Balears i més concretament
allò que vostès anomenen mesures d’estalvi 2012.

En el seu pla les primeres mesures que es recullen són
precisament les mesures de contenció de despesa en matèria de
personal o de recursos humans. A banda de les mesures de
flexibilització anunciades fa uns mesos, i a les quals feim
referència a l’anunciat de la nostra pregunta, el seu pla en conté
d’altres relacionades amb la política de recursos humans i ens
diuen que afectaran tots els empleats públics del sector
autonòmic -personal funcionari, laboral, del Servei General de
l’Administració autonòmica, del sector públic instrumental, del
sector educatiu, del Servei de la Salut, de l’Agència Tributària,
del CES, del Consell Consultiu.

Aquestes mesures fan referència a la congelació de l’oferta
de treball públic, aquesta mesura no és una novetat i no suposa
en principi cap estalvi respecte del pressupost de 2012 atès que
ja estava prevista abans que s’elaboressin. 

Suspensió del complement de les prestacions de Seguretat
Social per incapacitat temporal per contingències comunes
establint les quanties màximes que estableix la normativa
laboral. Significa això que els empleats públics que
emmalalteixin veuran minvades les seves retribucions, aquesta
sí és una mesura que suposarà un estalvi, encara que no es
concreti al pla i no es quantifiqui separadament.

Suspensió de la convocatòria, concessió o abonament de les
ajudes en concepte d’acció social, excepció feta de les ajudes als
fills menors de 18 anys o a les persones amb discapacitat a
càrrec de personal de la comunitat autònoma, també suposarà un
estalvi, fàcilment quantificable, però el pla tampoc no el
quantifica separadament.
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Suspensió temporal de la prolongació al servei actiu del
personal al servei de l’Administració General, aquesta tampoc
no és una novetat perquè ja es feia des de l’any 2011 i, per tant,
en principi no veim que suposi un estalvi al pressupost de 2012.

També diuen que es revisaran les autoritzacions de la
prolongació en situació de servei actiu que actualment estan
vigents concedides abans de la Instrucció de 10 de novembre de
2011, aquesta també sí pot suposar un estalvi, fàcilment
quantificable, encara que creim que no massa significatiu, però
tampoc no es quantifica separadament al pla.

Flexibilització dels mecanismes que permetin la
redistribució del personal, aprovació d’un pla d’ordenació. No
es quantifica tampoc quin podria ser l’estalvi pel fet de
redistribuir el personal, només ho serà si això suposa
l’eliminació de llocs de feina.

I finalment, quant a la flexibilització de la jornada i del
salari, que és el tema concret que ens ocupa ara, al pla es preveu
un increment de la jornada general de treball de tots els
empleats públics de les 35 hores actuals a 37,5 hores setmanals
i s’assenyala a continuació que s’establiran mesures de
flexibilització que permetin donar compliment a l’increment de
la jornada laboral compaginant la vida laboral amb la familiar
de tots els empleats públics.

Amb totes aquestes mesures vostès esperen aconseguir un
estalvi de 41.100.000 euros d’acord amb allò que s’ha significat
al pla.

Ens agradaria, Sr. Vicepresident, que concretés una mica
més aquests números en relació amb cadascuna de les mesures
que pensen adoptar perquè la percepció que tenim és que han fet
un càlcul en gros, no l’acabam de veure ortodox, no l’acabam de
veure creïble. 

A més, a aquests números, als 41.100.000 euros, s’hi han
d’afegir altres 4.810.000 que es recullen també al pla i que
vostès diuen que estalviaran amb tres mesures referides
únicament a personal de l’Administració General i a l’Agència
Tributària, concretament aquestes mesures són: flexibilització
en l'acompliment de la jornada laboral per afavorir la
conciliació de la vida laboral i familiar, es podran elegir jornada
de 30, 35 i 37,5 hores setmanals, però aquesta mesura ja es
contenia per a tots els empleats públics a la primera part
d’aquest pla. Per tant, des del moment en què es conté al punt
anterior, encara que allà no s’especifiquin els tres tipus de
jornada possible, no s’explica quin pot ser l’estalvi en plus per
a aquesta concreta mesura, respecte dels 41 milions anteriors.

Després, diuen que reduiran el nombre de dies per
assumptes propis i reduiran els dies addicionals de vacances als
màxims establerts. Ens diuen que això suposa una reducció d’un
dia per assumptes particulars, fins aquí molt bé, suposarà un
estalvi d’un dia de feina anual per funcionari o per empleat
públic, fàcilment quantificable, i després diuen que les vacances
passaran a dos dies addicionals des dels sisè trienni incrementat
en un dia addicional per a cada trienni complert a partir del
vuitè. Aquí, s’han d’haver equivocat, segur que s’han equivocat
perquè els números no surten. Jo ho he calculat, jo som
funcionari de carrera, enguany compliré 30 anys de serveis i a

mi em donen un dia més, segur que no pot ser, segur que hi ha
algun tipus d’error.

A la mesura de les vacances i la supressió dels dies per
assumptes propis, abans ens donaven un dia més addicional als
15 anys, un més als 20, un més als 25 i un més als 30, quatre
dies màxim possibles, i ara ens donen 2 dies quan feim el sisè
trienni -és a dir als 18, però 2, abans era als 15, 20, 1, 2; ara als
18, 2 i després un més a partir del vuitè. L’expectativa meva és
arribar a tenir quatre dies més de vacances abans de jubilar-me
amb aquesta mesura, no és una mesura d’estalvi, segur que hi ha
algun tipus d’error, en fi, probablement comprensible.

Després, suspensió del complement retributiu i del
complement de productivitat i reducció de despeses per serveis
extraordinaris que també és una mesura que tampoc no és una
novetat perquè també estava introduïda en el moment de fer els
pressupostos, però com a mínim estava anunciada.

Així i tot, es quantifica en un estalvi possible, per les tres
mesures, de 4.810.000 euros, no diuen, però, com s’han fet
aquests càlculs. 

Vist el que hem vist, és obligat demanar que es concreti
quina serà la incidència que tendran aquestes mesures sobre la
despesa pública de 2012.

D’altra banda, hem de tenir en compte que ja som a mitjans
mes de maig i que si els càlculs s’han fet en còmput anual
resultarà impossible que l’estalvi de 2012 sigui el que es
quantifica en aquest pla, perquè algunes mesures ja vigeixen, ja
ho hem vist, però les que vigeixen ja vigien el 2011 i vostès ens
ho varen fer palès en el moment de fer els pressuposts per
enguany, llavors no hi ha estalvi en plus ara.

I respecte de les novetats, les mesures que són noves, li
deman quan i com ho faran perquè puguin començar a vigir,
perquè se suposa que s’hauran de fer servir alguns instruments
jurídics per incorporar-les a la legislació funcionarial i quan
comencin a vigir, atès que les mesures requereixen
modificacions legislatives, algunes de les quals ni tan sols les
podem dur a terme en aquest parlament, perquè algunes estan
dins l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i requereixen
modificacions legislatives a l’Estat, molt difícilment podran
entrar en vigor aviat, dins el primer mig any d’enguany. 

Per tant i en definitiva, la nostra pregunta formulada -ja dic
abans que es fes públic aquest pla- era quines són les mesures
de flexibilitat de la jornada i del salari del personal funcionari
i quina incidència pressupostària tendran?

Nosaltres vàrem fer aquesta pregunta perquè ens interessava
saber en què consistiria la mesura de flexibilització, quina era
la previsió de la Vicepresidència Econòmica quant a la
incidència pressupostària de la mesura i el que s’extreu del pla
és que pensen introduir primer un augment de la jornada,
passant de 35 a 37,5 hores, per després facilitar la reducció
d’aquest augment i paralAlelament reduir també el sou per als
que treballin 35 hores, possibilitant també una jornada de 30
hores amb la conseqüent reducció de salari. És a dir, si no ho
hem entès malament allò que pensa fer el Govern és determinar
el sou que actualment es percep, percep el personal funcionari,
per acomplir el seu lloc de feina durant 35 hores, passa a ser el
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sou que retribuirà l’acompliment del lloc de feina durant 37,5
hores i d’aquesta manera qui vulgui continuar percebent el sou
actual veurà incrementada la seva jornada poc més d’un 7%, si
ho hem sabut calcular bé, i qui vulgui mantenir la jornada de 35
hores setmanals veurà una minva de sou d’un 9,3%. Ja dic, jo
els meus càlculs, els he fet jo, els càlculs, crec que són
aproximats, però qui faci una jornada de 30 hores encara veurà
una retribució més inferior. 

Si això és així, Sr. Vicepresident, no creu que hem de
considerar de facto que es produeix una minva en les
retribucions dels empleats públics? No és una minva en les
retribucions... bé.

La qüestió és, Sr. Vicepresident, no creu que les mesures
anunciades, en relació amb els empleats públics, suposen també
un refredament encara més elevat de l’economia de les Illes
Balears? I la següent qüestió a resoldre i és la pregunta concreta
que li faig és: quan, com i, sobretot, quin serà realment l’estalvi
per a 2012 en relació amb aquestes mesures que es prendran.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li contesta el vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, també per
un temps de deu minuts, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Diputada.
Anem per parts, em diu si crec que això suposa, aquests tipus de
mesures suposen una dificultat en matèria del bé d’activació
econòmica, no?, de moviment econòmic; i crec que no, que tot
el contrari, crec que són mesures que tenen un objectiu i és
reactivar l’economia.

Per què dic això?, sembla contradictori perquè allò fàcil és
pensar, bé, si hi ha menys sou, hi ha menys consum i, si hi ha
menys consum, l’economia decreix, però la realitat és que
nosaltres feim una anàlisi una mica diferent de la situació
econòmica, en la qual pensam que el que ens està passant és que
bàsicament tenim un problema d’endeutament, el tenen les
famílies, el tenen moltes empreses i també el té el sector públic
i en aquest moment el que ens fa falta és reduir en matèria
d’endeutament.

A més, també tenim un desequilibri al mateix temps produït
els darrers anys entre sector públic i sector privat. El sector
públic ha crescut de manera notable els darrers anys i ha crescut
en efectius, en personal, d’una manera potent. Si ara miram el
conjunt del país l’increment del sector públic, parlo de memòria,
deu estar entorn de... quasi el 9% d’increment de personal,
mentre que al sector privat hi ha hagut un decrement dels llocs
de feina també molt important, que és el que ha donat lloc a
l’atur del 20% i busques que patim en aquest moment i per tant,
hi ha un desequilibri.

Aquest desequilibri, a més a més, és conseqüència que
també en moltes ocasions aquesta crisi és una crisi diferent a les
que ens han precedit, estam a l’euro i això significa que no
tothom ha patit la crisi de la mateixa manera. Quan teníem
moneda pròpia es feia una devaluació i tothom es tornava una
mica més pobre respecte dels països exteriors però mantenint els
pesos relatius. 

En canvi, en aquesta situació la crisi recau sobretot sobre
aquelles persones que o han perdut la feina o tenen un risc molt
seriós de perdre la feina, s’ha concentrat molt en un determinat
colAlectiu, la crisi. És una crisi en aquest sentit, jo diria que més
injusta que les precedents. És clar, això s’ha de combatre
d’alguna manera, s’ha d’intentar palAliar d’alguna manera.

Bé, dins els sectors que menys han notat la crisi, vostè deia
que era funcionària, jo també som funcionari i també podem dir
que hem notat menys la crisi que altres colAlectius, no tan sols
l’hem notat menys, és veritat que ens varen baixar el sou un 5%
fa uns parells d’anys o un 5 o fins a un... no ho record
exactament, un 5 o un 7... sí, depenia, depenia... A pesar d’això
també hem vist com els actius immobiliaris han baixat de preu
i per tant, vull dir, els que tenim una situació de treball fix hem
tengut una situació millor que d’altres que han tengut aquest risc
de passar-ho malament i de perdre la feina i de tenir dificultats
per trobar-ne una de nova.

Per tant, aquesta és una realitat: tenim una situació dual al
mercat laboral, dual, els funcionaris en aquest cas tenim una
sèrie d’avantatges que a més a més s’han reforçat també durant
aquests anys, no tan sols s’ha augmentat el nombre d’efectius,
sinó que en molts de casos moltes d’aquests... jo diria, beneficis
laborals, també n’han tengut més.

El tema de les baixes laborals transitòries que vostè posava
d’exemple, del que es tracta és de repetir a la funció pública el
que es fa al sector privat. Es tracta, no de llevar privilegis, sinó
d’igualar, igualar a tots en la mateixa situació. Si al sector privat
hi ha una sèrie de dies que van a compte del treballador, que
passi exactament el mateix al sector públic. Si al sector privat es
fan unes determinades hores, que també sigui aproximadament
el que es fa al sector públic. Si al sector privat es du un tipus
d’acció social que sigui similar a la que es dugui al sector
públic. 

D’aquesta manera aconseguirem dues coses: primer,
equilibrar els comptes públics i és veritat que això significa
demanar un sacrifici als funcionaris, però també és cert que -
com dia abans- han patit menys la crisi que d’altres i per tant,
estam en condicions de demanar-los aquest sacrifici.
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Segona, també és important donar una senyal, al mercat,
d’equilibri perquè quan els joves es van incorporant al mercat
laboral, idò no hi hagi aquesta pressió per entrar... o que la
sortida més... més preferida i més desitjada sigui sempre el
sector públic, sinó també el sector privat perquè, entre altres
coses, és important que el sector privat sigui fort perquè el
sector públic també es recolza damunt el sector privat, els
imposts es recapten damunt el sector privat, també damunt el
sector públic, però també damunt el sector privat, és el gruix
d’on provenen. Per tant, és important que existeixi aquest
equilibri de forces, aquest equilibri de condicions laborals entre
uns i altres.

Les mesures d’estalvi que vostè ha llegit totes estan referides
al que queda d’any. Aquestes mesures, és cert que s’haguessin
pogut prendre, algunes, una mica abans, però també és cert -
com he explicat en altres ocasions- que és important
l’enquadrament que es fa des de la normativa bàsica de l’Estat
i algunes tenen un encaix millor des que s’han fer determinades
reformes a l’Estat i, per tant, esperar uns mesos, esperar unes
setmanes que aquestes estiguessin enllestides, pensam que, al
cap i a la fi, ens du a una situació millor.

Quant a flexibilitat de la jornada laboral, bàsicament
consisteix en això, vull dir, es fa un increment d’hores de 35 a
37 hores i es dóna a triar al treballador si en vol fer 30, 35 o 37,
cobrant evidentment al mateix preu l’hora treballada per
entendre’ns, no?, el temps treballat. Per tant, no hi ha minva de
salari, hi ha minva de la quantitat cobrada, que no és minva de
salari. Si es fan menys hores es cobra menys i si es fan més
hores es cobra més. Vull dir, un principi que duim en la nostra
societat de temps immemorials, d’enrere, i que és una mesura
que puc dir que ha estat de les millors acollides per part del
personal funcionari que fa feina a les distintes administracions
perquè serveix per aconseguir una cosa que és molt necessari i
és poder triar el temps de feina, poder triar si volen passar més
hores dedicats a la família o a qualsevol altre tipus d’activitat o
si es vol fer més hores de feina per tenir un consum més elevat.

Crec que és una mesura molt interessant de flexibilització
que crec que serà copiada, francament, i serà traslladada a molts
d’estaments que no la tenen. 

Crec que ens hem d’acostumar que, amb les condicions
econòmiques que tenim per endavant, tot allò que suposi
flexibilitzar a tots els nivells va en benefici de tots. És més fàcil
adaptar-nos a canvis, a modificacions, a reestructuracions,
sempre és molt més fàcil.

Aquesta mesura de flexibilització del temps de treball per
part dels funcionaris també va acompanyada de la flexibilització
de la redistribució de personal dins les distintes administracions,
que també és un altre element que ajuda que tot el conjunt de
l’aparell administratiu pugui fer la seva feina d’una forma més
clara i més acurada.

Quant a les quantitats, les quantitats en concret, m’imagín
que sortiran d’aquí uns dies, sortiran publicades, però n’hi puc
avançar algunes. Les mesures que afecten tot el sector públic
autonòmic estan al voltant dels 35 milions, les que afecten el
personal educatiu estaran sobre els 30 milions i les que afecten
el personal sanitari seran del voltant dels 24 milions d’euros.
D’aquestes la més important, sense cap dubte, la que més
quantia suposa és l’increment d’hores de 35 a 37 hores. És un
increment important d’efectiu, de força de treball incorporada
a l’administració, que aquesta sí que suposa un ajustament
evidentment dels salaris i que combinada amb les altres ha de
donar els estalvis més importants amb molta diferència.

Després d’aquestes tenim, bàsicament, les que vénen
referides a la redistribució de personal i les que vénen referides
també a la reducció de dos beneficis laborals que serien: la
productivitat, el complement de productivitat, que és cert que a
unes determinades administracions ja s’aplicava des de l’any
passat, però no a totes, en concret en el sistema sanitari no, i
també la suspensió d’una part de la carrera professional del
colAlectiu sanitari. Són les mesures grosses que, ja dic, són les
que tenen més entitat. I les partides i les (...) concretes doncs
d’aquí uns dies sortiran totes.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Molta gràcies, Sr. Vicepresident, per les seves explicacions.
Però li hem d’insistir, miri, nosaltres creim que aquest pla no
acaba de ser creïble, i així s’ha reflectit en els mitjans de
comunicació d’aquests dies passats, perquè les mesures
d’estalvi que conté el seu pla no estan calculades al detall,
possiblement per poder inflar els nombres i per poder quadrar
l’ajustament. Però això, Sr. Vicepresident, no és ortodòxia.

Em diu que el càlcul s’ha fet pel que queda d’any, queda
mig any. Molt difícilment amb les mesures que vostès proposen
aquí podem estalviar aquests 40 i busques de milions d’euros
que vostès diuen, sobretot amb les genèriques per a tot el
personal. Jo no ho veig de cap de les maneres. Una de les
mesures que proposen, per exemple, és la d’excedència
voluntària amb reserva del lloc de feina, durant els propers dos
anys els funcionaris podran demanar una excedència voluntària,
com a mínim sis mesos i com a màxim dos anys, durant la qual
tenen dret a reserva del lloc de feina i còmput a efectes de
triennis i grau personal. Efectivament, és una novetat perquè
suposa una excedència voluntària amb reserva, però només
suposarà un estalvi si la gent s’hi apunta, si el personal
funcionari la demana. Actualment ja és possible un permís de
tres mesos sense sou amb els mateixos drets, només tres mesos
i ningú no el demana, vicepresident, no es demana. La gent no
demana tres mesos perquè la gent no pot prescindir tres mesos
de sou i més perquè en aquest moment de crisi qui més qui
manco si els funcionaris tenim feina sempre tenim algú dins la
família, la parella, els fills, que no en tenen i no podem
prescindir tan fàcilment dels nostres guanys.
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Igualment, es miri per on es miri, posar el mateix sou per
dues hores i mitja més de jornada setmanal és el mateix que
minvar el sou perquè es minva el sou hora treballada. Si jo fins
ara per 35 hores de feina tenia un sou i a partir d’ara he de fer
feina 37 hores i mitja per tenir el mateix sou a mi em minven el
sou o em pugen les hores de feina. L’hora treballada, a partir
d’ara, es veu retribuïda amb una quantitat inferior, això és una
minva del salari del personal funcionari perquè si volem fer
feina 35 hores, si el personal funcionari vol fer feina 35 hores
tendrà una minva bastant important, per cert, d’un 9,3.

Allò que veim és que no s’han concretat les mesures, no s’ha
concretat com s’han fet els comptes per dur-les a terme, no s’ha
concretat quan començaran a vigir perquè entraran en vigor ja,
però ja, quan es facin les normes per permetre la seva aplicació,
i aquest ja, a 15 de maig, no el tenim. Tampoc no s’han
concretat els càlculs d’estalvi per a cada mesura, es fa un càlcul
en global. És el més fàcil. Què necessit estalviar, 40 milions?
Doncs posaré deu mesures i diré que estalvii 40 milions. Això
no és així, Sr. Vicepresident, vostè ho ha de saber, s’ha
d’establir mesura per mesura i en funció d’algun tipus de càlcul.
I allò que ens temem és que el càlcul s’ha fet en funció de cercar
un resultat i no en funció d’una aplicació real de dades
econòmiques.

Hem vist també que pretenen aplicar mesures de
flexibilització de manera general a tots els empleats públics i a
tots els sectors, inclosos sanitat i educació, vostè mateix ens ho
ha contat, però no veim que tenguin una previsió concreta de
quin serà no només l’estalvi sinó que també de quins seran els
efectes d’aquestes mesures sobre els serveis públics que s’han
de continuar prestant. 

I allò que preocupa més, tampoc no s’ha vist cap intenció de
negociar les mesures amb els representants dels treballadors,
sabem que han tengut un intent, que han duit la proposta
d’acord fermada i tancada a la mesa de negociació, però per
negociar no basta posar un acord damunt la taula, cal posar
propostes i estar obert a les propostes dels interlocutors, i fins
ara el tarannà negociador precisament no sembla que sigui el
seu fort.

És per això que li demanam que concreti, Sr. Vicepresident,
perquè el seu crèdit inicial de política ortodoxa es pot esvair si
no es concreten les mesures, si no s’expliquen quins han de ser
els estalvis. Setmana rere setmana llegim en els mitjans de
comunicació els anuncis que vostès fan sobre les coses que
faran, després ens assabentam que els càlculs potser que no
siguin del tot encertats, que poden no estar ben fets. Ens temem
que amb les mesures que analitzam passi el mateix, ens temem
que els nombres no surtin, que al cap de l’any amb les mesures
adoptades no..., és que serà molt fàcil perquè a final d’any
comptarem. Vostès ara ens diuen que aquest serà l’estalvi i al
final d’any ho podrem saber.

Sembla que no aconsegueixen quadrar els nombres. L’any
passat ja ens va passar, Sr. Vicepresident, les xifres de
tancament pressupostari de l’any 2011, presentades per la seva
vicepresidència, únicament havien reduït en 43 milions el
capítol 1, això significava un 3,7% de reducció, quan només el
sou dels funcionaris s’havia reduït de mitjana un 5%. No li
surten els nombres, i això, Sr. Vicepresident, ens preocupa molt.

Li demanam un esforç, li demanam que realment expliquin les
mesures i les quantifiquin perquè puguem saber de què parlam.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Mirau, pla d’ajust no és el primer que
es fa, pla d’ajust, pla d’equilibri econòmic no és el primer que
es fa a la comunitat autònoma, fa anys que se’n fan molts. És la
primera vegada que es fa públic, la primera vegada que es diuen
quines són les mesures. Evidentment darrere totes aquestes
mesures hi ha tota una sèrie de càlculs i hi ha un document
detallat que és el document que primer hem de discutir amb les
persones que hem de discutir abans de concretar totes les
mesures una per una i amb el detall. 

Sí és cert que això està fet, que és una feina que està feta,
que és una feina que ha duit molt de temps i que és una feina
molt acurada. Jo entenc que hi hagi aquest temor, es pot
entendre que hi hagi aquest temor, però és un temor una mica
injustificat perquè les mesures que prenem són mesures jo diria
de caire històric. No s’ha agafat el manual del polític a l’ús, s’ha
agafat un manual de polític nou, de polític diferent, de polític
que mira sobretot la sostenibilitat de la comunitat autònoma i la
recuperació econòmica fent una cosa que evidentment suposa
demanar sacrificis, suposa demanar esforços, suposa demanar
allò que mai no ha demanat un polític, el polític està acostumat
a demanar el vot a canvi de solucionar la vida a les persones i
aquí feim un esforç de dir, no, estam en una situació
complicada; estam en una situació difícil; estam dins un context
nou, que és la moneda única que volem salvar, que nosaltres ens
sentim absolutament europeus, que pensam que la moneda
significa molt més que la moneda, molt més que els doblers,
significa Europa, significa la democràcia, significa el benestar,
significa la tradició, significa la història i significa el futur; i
això ens du a fer aquest tipus de plantejament, un tipus de
plantejament diferent que passa per demanar, com deia,
sacrificis i presentar aquests sacrificis de la forma que sigui més
acurada, que sigui la forma que no suposi una destralada sinó
que suposi una feina de bisturí mirant que hi hagi una
continuïtat no només per a l’any 2012, que ens preocupa i molt,
però també per a l’any 2013, 2014, 2015, 2016 i endavant.

Aquesta reestructuració que suposen aquestes mesures per
part de l’administració pública en els diferents àmbits educatiu,
sanitari i administració general ha de tenir continuïtat més enllà
dels mesos que vénen, molt més enllà, ha de servir perquè els
comptes també siguin sòlids el 2013, siguin sòlids el 2014 i
d’aquí cap endavant. 
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Ja dic, és un pla que a vegades, no sé, jo crec que és una
virtut que té el Partit Socialista que acusa d’una cosa i és la
contrària en moltes ocasions, per un banda se’ns diu que ens
passam tota una sèrie de pobles en matèria de reestructuració i
per una altra, que ens quedam curts. Bé, ni una cosa ni l’altra,
ni ens hem passat ni ens hem quedat curts. És veritat que cada
un té les seves preferències, i vostè feia referència als mitjans de
comunicació, i fent referència als mitjans de comunicació s’ha
de veure com un mitjà tria unes mesures i un altre en tria unes
altres. Aquest motiu té a veure amb les línies editorials de cada
un i probablement amb els interessos econòmics de cada un.
Cada un té les seves preferències i això és molt legítim i molt
normal dins la democràcia. 

Allò que sí és cert és que són mesures valentes, mesures que
no suposen -com deia- una cartilla de polític normal, una cartilla
del que ha estat normal fins ara, sinó que suposen un canvi
radical de fer les coses i estam convençuts, perquè hi ha molta
feina darrere, perquè hi ha molts de càlculs, aquest càlculs hi
són i sortiran i es coneixeran, però és cert que, allò que jo deia,
és la primera vegada, la primera, hi ha hagut altres plans
d’equilibri i crec que mentre governava el pacte de progrés hi ha
hagut un parell, quatre, mai no es va fer públic abans, mai, ni
abans ni després, mai, no es feien públics. Ara els feim públics
perquè volem que es conegui la realitat i perquè volem demanar
aquest esforç, perquè som conscients que sense l’esforç de tots
doncs això no té recorregut. Necessitam la colAlaboració de tots
i en aquest cas, en aquest cas concret, demanam l’esforç de les
persones que fan feina a l’administració pública. Ja dic, pensam
que està justificat demanar-los aquest esforç i pensam que
contribuiran, tot i que sigui difícil, de bon grat.

Gràcies.

2) Pregunta RGE núm. 2179/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a caiguda d'ingressos.

(Intervenció del Sr. President no enregistrada)

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, vostè
convendrà amb mi que aquest és un moment especialment
difícil per al nostre país, per al nostre país i per a l’Estat
espanyol, una crisi econòmica perllongada i d’una intensitat mai
no vista. Vostè la qualificava com a una crisi diferent. I això,
unit a la percepció que la sortida no és propera, genera una gran
incertesa en els ciutadans, molts dels quals miren el seu futur
amb creixent angoixa. Lluny de generar confiança la gestió del
seu govern i la del Govern central en aquests mesos no ha fet
sinó que agreujar la preocupació d’una ciutadania que, per
primera vegada en les tres darreres dècades, veu amenaçats els
elements essencials del nostre model social: l’educació i la
sanitat.

Fa gairebé un any que vostès varen arribar al Govern i
gairebé cinc mesos de l’arribada del Partit Popular al Govern de
l’Estat i ja és més que evident que, ben contràriament del que
presumien, no tenen realment cap pla per resoldre la crisi
econòmica que patim ni a les Illes Balears ni a l’Estat espanyol.
I l’efecte més important de la manca de pla és el refredament de
l’economia i, el que és pitjor, l’increment de la desocupació, que
tant a les Illes Balears com a l’Estat espanyol ja ha batut tots els
records. En tan poc temps les improvisacions i permanents
contradiccions del seu govern i les del Govern central s’han vist
agreujades per una alarmant falta de lideratge per dirigir
polítiques eficaces i donar confiança a la ciutadania. Una
ciutadania que observa amb molta, molta preocupació i fins i tot
amb angoixa el deteriorament de la situació econòmica.

Des que vostès governen lluny de decréixer el nombre
d’aturats s’ha incrementat, i les previsions de futur no són gens
bones. Amb la seva política les Illes Balears han arribat a tenir
el 28% d’atur en el primer trimestre d’enguany, hem arribat a
163.000 persones aturades, 19.800 més que en el primer
trimestre de 2011. I a l’Estat l’increment ha estat de 365.000
persones aturades més. En definitiva, una taxa de desocupació
superior a la de 2011, és a dir, major de la que s’havien trobat.
I les previsions del Pla d’estabilitat no preveuen cap augment
significatiu de l’ocupació d’aquí a 2015, ni aquí ni a l’Estat.

És evident que, ben contràriament al que havien promès i
molt malauradament, vostès no només no han contribuït a
millorar la confiança en l’economia sinó que aquesta s’ha
enfonsat des que vostès governen gairebé a tot arreu. Així ho
demostra el fet que el diferencial del deute espanyol es manté
des de fa temps sobre el llindar dels 400 punts i que ahir mateix
vàrem arribar a una xifra històrica molt propera als 500 punts.
No vull ni imaginar que haurien dit vostès si les xifres d’ahir
s’haguessin donat en temps d’un govern socialista, s’haurien
d’escoltar, convendria que consultessin les hemeroteques de fa
dos anys. 

La situació, però és massa seriosa i la ciutadania ens demana
un debat seriós, Sr. Vicepresident, un debat seriós que no pot
defugir de les dades i quant al cas de Balears, només quatres
dies després que vostès aprovessin el Pla d’ajustament, Standard
& Poor’s va deixar la nota de les Illes Balears a una passa de la
consideració d’allò que es diu bono basura, tal com s’han
ocupat de reflectir el mitjans de comunicació.

Vostès diuen o creuen o creien fins ara que tenen, tenien
moltíssima credibilitat, que el seu pla de sanejament, a
diferència del nostre, és molt creïble, però en canvi Standard &
Poor’s ha baixat la qualificació del nostre deute tres esglaons.
No ens pot parlar més de credibilitat, Sr. Vicepresident, perquè
les evidències són que no en tenen. 

En aquest context els ingressos públics cauen en picat, han
caigut en picat també a les Illes Balears, i la meva pregunta va
precisament per aquí, per això, jo li deman, voldria ens ho
explicàs, Sr. Vicepresident, quins són els motius pels quals s’ha
produït una caiguda d’ingressos públics de 200 milions d’euros
per sobre dels que havia previst inicialment el Govern de les
Illes Balears. I, ens podria explicar també, si vol, quina és
actualment la caiguda d’ingressos públics dins el primer
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trimestre d’enguany i quines són les previsions per al proper
trimestre.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Li contesta el Sr. Vicepresident
també per un temps de deu minuts. Té la paraula.

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

(Inici de la intervenció inaudible a causa del micròfon)

..., perdó.

 ...8,6% de caiguda d’ingressos durant aquests anys, 2007 a
2010. La resposta per part del Govern balear va ser incrementar,
incrementar, no mantenir, incrementar la despesa corrent al
20,8%. Clar, això és insostenible, això ens genera un paquet de
deute d’una mida descomunal.

Per altra banda tenim la qualificació d’Standard & Poor’s,
que evidentment no és una qualificació bona, però no es
correspon a la situació de Balears, on la liquiditat ha millorat
clarament respecte al mes de juliol, quan teníem dificultats per
passar un mes; clarament ha millorat la liquiditat i també
clarament ha millorat l’endeutament. Si vostè agafa les xifres
d’endeutament dels darrers mesos ja no creixen al ritme que
creixien, conseqüència d’aquesta nova política. El que ha passat
és que Espanya està encetant un procés de reformes, a més en
un ambient dificultós. A França hi ha un president nou que diu
que la política encetada fins ara no és l’adequada, i això genera
una certa incertesa. A Grècia hi ha unes eleccions i s’està dient
que si l’euro sí, si l’euro no, s’està qüestionant per primera
vegada. Tot això no ajuda a tenir un ambient d’incertesa. A
Alemanya la Sra. Merkel ha perdut en distints estats, tampoc no
ajuda gaire, perquè una i altra vegada hem de recordar que som
dins l’euro, i si volem estar dins l’euro hem de fer una política
adequada per estar a l’euro, i vull recordar que aquest govern
vol estar dins l’euro, perquè l’euro és qualque cosa més que una
moneda, és tot un projecte de vida en conjunt de tots els països
d’Europa.

Si a això hi afegim que hi ha hagut retards importants, no
deguts a aquest govern sinó a governs anteriors, en matèria de
reformes, ens trobam que, bé, lògicament quan es diu a la banca
“mira, has de fer provisió de 30.000 milions més”, 30.000
milions més, quan fa dos anys es feien les tres T i
misteriosament es passaven a les tres T, quan abans teníem el
millor sistema financer del món, quan abans, gràcies al Govern
i a l’actuació del Govern, no hi havia crisi, tot això du que
potser hi ha un ambient de certa incertesa que necessita
visualitzar aquestes reformes, que realment s’implementin i es
puguin dur a terme.

En matèria de sistema financer és especialment cabdal,
especialment important, perquè el sistema financer, ens agradi
o no ens agradi, és la sang del sistema econòmic, és la sang del
sistema econòmic, i si el sistema sanguini no funciona el cos
s’atura. I evidentment perquè el sistema sanguini funcioni
necessitam que aquest estigui en condicions de funcionar, que
estigui en condicions de dir la veritat, que estigui en condicions
de reconèixer el que té de pèrdues, de reconèixer el que té de
beneficis, dir la veritat i poder tornar a la senda de creixement.

I això passa per fer coses com les que se varen fer durant
aquest cap de setmana, sabent que tendrien costos, també, però
que s’havien retardat perquè ningú no tenia ganes de donar
males notícies. Aquesta notícia de la setmana passada era la
necessitat de fer provisió de 30.000 milions, xifra que no és
petita, 30.000 milions addicionals als 50.000 que es va dir fa
una sèrie de mesos, i per tant és normal que en aquestes
circumstàncies, amb aquest ambient que deia d’eleccions, de
falta d’acceptació, de polítiques populistes de dir “aquí no
anam”, fa que hi hagi un ambient inadequat.

Standard & Poor’s ens ha baixat una sèrie de graons no per
l’anàlisi de la comunitat autònoma, no, sinó per l’anàlisi del
conjunt del país, i el conjunt del país que està inserit en aquest
context internacional difícil. I la prova és que juntament amb
Balears es baixa la qualificació a tot un seguit de comunitats
autònomes, a totes en concret, a totes. 

Clar, és un element fàcil perquè en aquest sentit hi ha dos
temors per part d’Europa i per part de qualsevol inversor, i
qualsevol inversor som tots nosaltres, vostè també, si té estalvi,
tots, vull dir que quan parlam dels mercats no és un ens
abstracte dirigit per una ment perversa, sinó que són fruit de
decisions individuals de milions de persones, i en aquest sentit
hi ha dos elements que han creat certa incertesa, que esperem
que puguin passar aquesta setmana: un són les males notícies en
matèria de sistema financer, que han acabat amb la intervenció
d’una de les caixes, caixes, ho vull recordar, caixes, més
importants del país; i un altre és el tema del control dels
comptes dins les mateixes comunitats autònomes. Si som
capaços de donar els senyals adequats que farem els deures, que
corregirem els defectes que té el sistema financer, que, ja dic,
faig referència a caixes perquè tenen un component públic
important, i les comunitats autònomes que són capaces de
controlar la seva despesa, el creixement de la seva despesa, que
jo crec que és perfectament possible i és perfectament
assumible, donam dos senyals que fan que el panorama canviï.

A això s’ha d’afegir un altre, que és tot el seguit de reformes
estructurals, de reformes legislatives perquè el marc per a
inversors, perquè el marc per a la gent que vol fer feina, que vol
desenvolupar noves activitats, que vol veure un futur afrontat
per un mateix, pugui ser possible. Això també és necessari,
aquest marc que ens ha de posar a l’alçada dels països europeus,
i és un marc que tampoc no es canvia en dos dies. Canviar
legislació significa estudiar la que teníem, significa revisar tots
els components estructurals, fer noves propostes i que aquestes
noves propostes siguin aprovades. Això evidentment du un
temps. Si ho haguéssim començat al seu moment, si ho
haguéssim començat abans, ja estaríem avançats, però no va ser
així. A mi m’agrada recordar, perquè crec que és important, les
2:15 de la matinada del 10 de maig del 2010, les 2:15 de la
matinada: va ser quan varen sonar totes les alarmes, i en aquell
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moment qui governava a Espanya, qui governava a la comunitat
autònoma, no era precisament el Partit Popular, i el govern de
llavors ni tenia marcades aquelles grans idees; va començar a
fixar un rumb diferent en aquella hora, en aquell moment, en
aquell minut d’aquell dia de primavera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. I en torn de rèplica té la
paraula per un temps de cinc minuts la Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

La meva pregunta era més concreta, era quins són els motius
pels quals s’ha produït una caiguda d’ingressos públics de 200
milions d’euros per sobre del previst inicialment pel Govern de
les Illes Balears.

Tot i així m’agraden les seves explicacions, m’agrada sentir-
les, però... No creu, Sr. Vicepresident, que ja és hora de deixar
de parlar d’herència? Vostès s’entesten a culpar els altres,
l’herència, de tot el que està passant actualment a les Illes
Balears i a Espanya. Vostès s’obliden que la bombolla
immobiliària es fa inflar en temps de governs conservadors, en
temps de polítiques neoliberals. Certament a nosaltres ens toca
haver d’assumir no haver estat capaços de punxar-la mentre
governàvem a l’Estat, però en aquell temps vostès també
governaven a moltes comunitats autònomes, a una bona part de
l’Estat espanyol, a molts ajuntaments, a molts de grans
ajuntaments que varen contribuir amb les seves polítiques a
inflar la bombolla immobiliària, i la crisi econòmica que patim
ara és conseqüència en una bona part d’aquelles polítiques.

L’endeutament de les comunitats autònomes i dels grans
ajuntaments; respecte d’aquest endeutament també en té molta
culpa i molta responsabilitat el Partit Popular: València, Múrcia,
Ajuntament de Madrid... Jo no sé si se’n recorda, però el Sr.
Rodrigo Rato mentre governava a l’Estat espanyol deia que no
hi havia bombolla. És cert que en aquesta comunitat autònoma
tenim un problema de deute, però també és cert que vostè va
heretar una comunitat autònoma que creixia en els primers
mesos de govern i que minvava l’atur mes a mes en els primers
mesos de 2011, i que minvava l’atur mes a mes, no ho oblidi,
tampoc; va heretar una comunitat autònoma amb un sistema de
finançament molt millor que el que ens vàrem trobar quan vam
entrar nosaltres al Govern. 

I és el que ara tenim, i després d’un any del seu govern ens
trobam amb una comunitat autònoma que ha batut tots els
rècords en xifres d’atur, en xifres de persones aturades, i ara
tenim una comunitat autònoma que no creix, que està gairebé en
recessió. Alguna responsabilitat tenen després de gairebé un any
de govern, alguna responsabilitat tenen vostès quant al
refredament de l’economia; alguna responsabilitat tenen en el
creixement de l’atur que s’està produint actualment per mor de
la reforma laboral que el Govern central ha dut a terme, que ha
acabat amb el model de relacions laborals basat en la negociació
i el diàleg, que s’havia mostrat eficaç per al progrés de
l’economia espanyola.

No creu, Sr. Vicepresident, que la caiguda d’ingressos
respecte de les previsions inicials és conseqüència de la política
de retallades que està duent el seu govern?, de la política
econòmica d’aquest govern? La gent té por de gastar; no podem
recaptar per IVA si no es consumeix, i la gent té por de gastar,
la gent no compra. No creu que sense mesures de reactivació de
l’economia no es pot aconseguir que augmentin els ingressos
públics? No pensa que el deteriorament de l’economia, que s’ha
agreujat des que vostès governen, perquè les xifres ho diuen, no
és que ens ho inventem, precisa de mesures d’intervenció
directa per altres mitjans que no siguin només retallades i
augment dels impostos? No creu que la caiguda dels ingressos
és tan important que no es pot compensar només amb retallades
i pujades impositives? Perquè a tot això hem d’afegir una
baixada d’ingressos provinent de l’Estat que patirem a les Illes
Balears en el 2012, i que també l’haurem de quantificar, i
mentrestant el Govern central aprova una amnistia fiscal, i
mentrestant ens trobam que hem de rescatar Bankia, el Govern
central ha de rescatar Bankia, que ha estat governada per qui ha
estat governada; alguna responsabilitat tendria, em pareix a mi.
No creu, Sr. Vicepresident, que la caiguda d’ingressos és tan
important que fa pràcticament inassolible l’objectiu de dèficit
previst per a enguany?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. I en torn de contrarèplica, Sr.
Vicepresident, per un temps de cinc minuts.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Ha estat un oblit no contestar
allò dels 200 milions d’euros, perquè hi tenc interès especial.
No es deu a una caiguda de la recaptació, es deu bàsicament al
fet que la xifra que es va passar per part del ministeri el mes de
juliol era una xifra que estava 200 milions d’euros per damunt;
la xifra que ens va donar la Sra. Salgado és al que nosaltres hem
emprat per elaborar el pressupost i, conseqüència d’això, és la
necessitat de reestructurar ara 200 milions d’euros cap avall. No
són 200 milions, són 190, però m’imagín que vostè fa referència
a aquesta quantitat.

I per què ens va donar aquesta xifra de 200 milions d’euros
més per elaborar els pressupostos? Idò bàsicament perquè feia
uns comptes macroeconòmics clarament incerts, clarament
incerts que estaven fonamentats, una altra vegada més, en la
política seguida durant els anys 2007, 2008 i 2009 com a
conseqüència de la crisi econòmica. Em sap greu recordar-li-ho,
però hi va haver aquells 400 euros de baixada d’impostos, hi va
haver els xecs bebè, hi va haver els plans E, els plans E dos, i tot
aquell reguitzell de polítiques basades en un keynesianisme jo
diria una mica fora de lloc, que han donat lloc a..., que en un
moment donat es varen crear llocs de feina, però llocs de feina
que no eren estables. Els puc posar un exemple perquè em
puguin entendre. Vostè se’n recorda d’Spanair, i (...)el que
vostès varen fer bé, i crec que varen fer bé; quan Spanair va
començar malament va ser la Generalitat catalana, no va ser la
comunitat autònoma de les Balears, que es va fer càrrec
d’aquesta companyia que estava en fallida; aquesta companyia
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va funcionar una sèrie d’anys, però va funcionar d’una forma
subvencionada. Va generar llocs de feina durant un temps, però
llocs de feina sense recorregut, que a l’hora de la veritat han
desaparegut una vegada vista la inviabilitat d’anar cap endavant.

Aquest és el motiu que en aquest moment necessitem el
temps adequat perquè les reformes d’aquelles ocupacions que
en realitat no eren ocupacions sòlides, no eren ocupacions
fortes, perquè, exemples, n’hi ha molts més dels que he posat,
per posar-ne un que de qualque manera recull una cosa ben feta
durant el govern anterior, ens du a aquesta situació, i la política
econòmica que s’ha de fer passa per fer aquests canvis, passa
per fer aquestes transformacions, passa per canviar, per deixar
de costat aquella política, per deixar de costat aquella política
que no ens va dur enlloc.

Quant a pla d’activació econòmica, és evident que s’ha de
fer un pla d’activació econòmica, però un pla d’activació
econòmica que ha de ser sòlid, i sòlid no significa fonamentat
en un deute en un país que està molt endeutat. Això ens du a
ficar-nos més dins el forat, això no podem anar a pensar que
podem continuar incrementant el deute; el que hem de fer és que
canviar el marc institucional per aconseguir les condicions
adequades perquè hi hagi inversió de tipus privat, inversió que
també costarà d’arribar; el motiu pel qual li costarà arribar és
bàsicament perquè també el sector privat està molt endeutat i
també s’ha d’anar desendeutant. Això és el més important, en
aquest moment, deixar el deute de costat, anar reduint el deute,
i a partir d’aquí la recuperació econòmica no serà una
recuperació que durarà uns mesos, com la darrera que vostè
m’apunta, serà una recuperació sòlida en què es podrà construir
no només per un temps limitat sinó per molts d’anys.

I serà certa, serà certa perquè dins la comunitat de les
Balears tenim una sèrie d’avantatges importants respecte
d’altres comunitats, i en aquest sentit també podem ser
optimistes. Tenim dos grans avantatges respecte a la resta de
comunitats del país, dos: un és un sector exterior molt potent
gràcies al turisme, i això és un avantatge considerable perquè hi
ha països del nostre entorn que estan creixent, que no estan en
recessió, països que ens compren productes, en aquest cas
productes turístics, i no estan en recessió, països que estan
recuperant-se d’una forma clara perquè tenen una política
econòmica determinada, perquè estan seguin una política
econòmica similar a la que nosaltres estam preconitzant; i l’altre
és perquè el sector públic és una mica més petit que a altres
comunitats autònomes, i lògicament l’ajustament es nota una
mica menys que a altres comunitats autònomes. Això són dos
avantatges que fan que l’economia es pugui recuperar abans que
a d’altres de la resta del país.

I, ja li dic, el que no hem de fer de cap manera són dues
coses: primer, continuar amb aquella política, la vieja política,
no la podem continuar de cap manera, de cap manera, seria
donar-nos una bufetada segura, i a més immediata, perquè el
recorregut ja està tot fet; potser en un moment donat seguir-la
durant un any és possible; seguir-la durant quatre, cinc anys, sis
anys, és evident que no és possible. I, la segona, ser capaços
d’articular un discurs que sigui coherent, que no apelAli el
populisme pel populisme, ser capaços de fer un discurs on
podem demanar els esforços necessaris perquè aquesta
transformació evidentment és una transformació que no és fàcil.
Jo diria que cap transformació no és fàcil, cap transformació no
és fàcil, ni ara ni mai; no ho va ser la transició espanyola, no ho
han estat els canvis econòmics que ha passat el nostre país, no
ho han estat els canvis que nosaltres hem hagut d’afrontar en
moltes ocasions, i que a més jo crec que recull..., bé, els textos
més clàssics, Maquiavel ja ho deia, és a dir, quan tu canvies les
normatives, quan canvies la forma de fer les coses, els que
sortien beneficiats amb les lleis anteriors no estan gaire
contents, per tant els has de demanar sacrificis i veuen les coses
d’una forma..., tenen una forma de veure el futur negativa,
mentre que els que podrien ser beneficiats dels canvis, de les
transformacions, encara no ho tenen clar, per tant tampoc no
donen suport als governs, i en aquest sentit els governs que fan
canvis estan assumint una responsabilitat bastant més important
que els que no fan canvis.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. 

6) Pregunta RGE núm. 2183/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a impost de patrimoni.

Passam a la pregunta RGE núm. 2180/12, relativa a imposts
de transmissions patrimonials. Té la paraula la Sra. Aguiló per
un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. La pregunta d’ara fa referència
a les transmissions patrimonials. Aquí és. La meva pregunta va
referida en aquest cas a la seva manera de fer els càlculs. No,
no, no és aquesta, perdoni, Sr. President. 

Aquí. La pregunta és per què renuncien als ingressos que
suposaria l’aplicació de l’impost del patrimoni que només afecta
grans patrimonis? Sr. President, ja sé que n’hem parlat moltes
vegades, però nosaltres no podem deixar d’insistir i ho hem de
fer ara més que mai. Hem d’insistir perquè ara ja hem
ultrapassat totes les línies vermelles, ara ja tancam hospitals.
Altres comunitats autònomes governades pel Partit Popular no
bonifiquen l’impost de patrimoni, el recapten i incrementen així
els seus ingressos públics que els permeten mantenir els serveis
que demanden els seus ciutadans, 30 milions d’euros, Sr.
Vicepresident, 30 milions d’euros d’ingressos públics que
impedirien haver de retallar 30 milions d’euros de les despeses
necessàries per al manteniment dels serveis públics, Sr.
Vicepresident.
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I per favor, no em torni a llegir les paraules del President
Rodríguez Zapatero en relació a l’impost de patrimoni previst
a partir de 120.000 euros, perquè nosaltres no li demanam
aquell impost de patrimoni, no l’hi demanam. No li demanam
que recuperi l’impost de patrimoni que gravava les classes
mitjanes, que gravava les persones a partir de 120.000 euros.
Només li demanam que no bonifiqui amb un impost de
patrimoni que afecta només qui té un patrimoni superior a 1
milió d’euros, 700.000, amb una bonificació d’una excepció de
300.000 de patrimoni immobiliari, fet i fet, sumat. Estam
parlant de gent que té més d’1 milió d’euros. Li demanam que
apliqui els principis establerts a la Constitució, que contribueixi
més, qui té més capacitat econòmica, que no bonifiquin les
grans fortunes perquè no ho necessiten, que qui té més, en
moments tan greus com els que estam vivint, contribueixi més.
No s’entesti, Sr. Vicepresident, amb aquesta bonificació. No ens
podem permetre renunciar a aquests milions d’ingressos
públics. Facin un gest, facin un gest perquè la ciutadania els ho
agrairà. 

Vostè avui al principi de la seva intervenció, a la primera
pregunta, ens deia que estam patint una crisi diferent, que no
tothom la pateix de la mateixa manera, que especialment la
pateixen els que perden els llocs de feina, els que tenen risc de
perdre-la. Les persones que tenen patrimonis superiors a 1 milió
d’euros no pateixen la crisi de la mateixa manera que les
persones que no tenen feina o que tenen el risc de perdre-la. Les
mesures impositives que estan en el nostre abast, que significa
simplement no bonificar -és tan simple com això-, aquestes
mesures en aquest moment s’han de posar en marxa. I és per
això que li demanam per què renuncien a aquests ingressos en
un moment tan delicat com el que estam vivint, sabent que
només afecta persones que s’ho poden permetre.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló.  Li contesta el Sr. Vicepresident per un
temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni un moment, Sr. Vicepresident, tenim el dubte ara,
Sra. Aguiló, de si vostè estava fent la pregunta RGE núm. 2180
o 2183, tenim la sensació que era la RGE núm. 2183 perquè en
tot cas canviaríem l’ordre...

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Segurament m’he confós, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, és la que fa referència a l’impost de patrimoni i
l’altra és la que fa referència a l’impost de transmissions
patrimonials. Alteram l’ordre. Aquesta és la 2183.

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

No passa res. A l’hora de reduir un dèficit és evident que hi
ha dos camins, un és la reducció de la despesa i un altre és
l’increment dels ingressos. Quant a increment d’ingressos el que
és important és que aquests realment siguin potents i generin els
incentius necessaris per a la recuperació econòmica.

I aquí ens trobam, una vegada més, amb la diferència de
diagnòstic que fan vostès i el que feim nosaltres. Nosaltres
pensam que aquesta crisi és d’endeutament, que és una crisi que
requereix estalvi, que requereix incentivar la vinguda de capital
d’altres bandes i la generació de recursos per part de la població
pròpia. I és clar que un impost de patrimoni té una
característica, sigui el que sigui, genera desincentius a l’hora
d’estalviar, genera desincentius a l’hora que els patrimonis
puguin venir cap a la nostra comunitat, genera incentius perquè
els patrimonis puguin sortir de la comunitat, que és justament el
que intentam combatre.

Hi ha alternatives i nosaltres hem plantejat alternatives.
Bàsicament hem plantejat tres alternatives, les vull recordar: un
impost sobre la benzina, un impost que ens permet la legislació
bàsica de l’Estat sobre tot aquell que manifesta un poder
adquisitiu major a través de la compra de més carburant. Un
impost sobre els vehicles més contaminants, iniciant el que
pensam que ha de ser un camí d’imposició que desincentivi o
internalitzi allò que serien les externalitats pròpies de la
contaminació. I un impost sobre transmissions patrimonials que
generi incentius a una reducció de preus, a partir d’una escala
més alta, a partir dels 300.000 euros.

Tot això pensam que és una autèntica alternativa a un impost
de patrimoni que pot tenir diferents conseqüències. Primera i
més greu, desincentivar l’estalvi, desincentivar la utilització de
recursos per injectar-los a la pròpia economia mitjançant un
capital a preus més assequibles. Tenim un problema
d’endeutament, i un problema d’endeutament significa que els
tipus d’interès apugen. Necessitam generar recursos perquè els
tipus d’interès es puguin reduir. Una de les fórmules, tot i que
tengui una influència relativa, és aquesta, incentivar mitjançant
l’aparat fiscal. Segona, també es pot produir una deslocalització
de patrimonis. I tercera, es crea una certa incertesa perquè
l’impost que va autoritzar la normativa bàsica estatal era per a
dos anys, 2012 i 2013, de manera que no sabem què passarà el
2014. 

Davant d’aquesta incertesa, pensam que nosaltres no hem de
contribuir a afegir més incertesa i, per tant, hem de proposar
mesures tributàries alternatives. I ja dic, aquestes tres mesures
tributàries alternatives que he mencionat en aquest moment ens
semblen potents, ens semblen permanents i suficientment fortes
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per assolir una part important, en concret el 25% de la reducció
del dèficit que tenim per endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, a nosaltres
no ens convenç. És un moment massa especial, ens demanen a
tots un esforç, demanen als funcionaris que facin un esforç,
demanen als treballadors que facin un esforç, fan una reforma
laboral que ha atès únicament les demandes dels grans
empresaris, han abaratit l’acomiadament en el moment àlgid de
contracció econòmica, de manera que s’ha contribuït encara més
a l’increment de la desocupació, com s’està veient i a la
precarietat en les condicions dels treballadors. Fan un seguit
d’ajustaments, que a més de ser ineficaços perquè s’està veient
que l’economia no es reactiva, són absolutament injustos en el
terreny social perquè ho pateixen les persones més febles. Fan
retallades en sanitat i en educació, imposts que es recapten de
manera més especial sobre les classes mitjanes i treballadors,
sectors que veuen com dia a dia empitjora la seva situació, que
la seva protecció s’afebleix. I al mateix temps, el Govern central
amnistia a defraudadors, al mateix temps el Govern de les Illes
Balears bonifica l’impost de patrimoni.

A més, tot això evidencia una farsa impressionant, un
engany sense precedents. Un govern que fa pocs mesos abans de
les eleccions deia que faria el contrari d’allò que després han
fet, i ara resulta que no poden posar l’impost de patrimoni, no
poden demanar també a aquells que tenen més que també
contribueixin en aquest moment tan especial, perquè a part
d’una crisi d’endeutament, també tenim molts de problemes, Sr.
Vicepresident. El seu govern i el Govern central han d’entendre
el rebuig que als ciutadans els produeix l’anunci d’ajudes a una
institució financera que coincideix en el temps amb les
retallades que afecten els serveis bàsics com són educació i
sanitat. Han d’entendre que totes les mesures els dificulta encara
més el seu accés al mercat de treball perquè a l’economia és
com si li haguessin tirat poalades d’aigua freda, s’està refredant
dia rere dia; i, en canvi, no poden ni tan sols posar damunt la
taula la discussió de si pot posar o no l’impost de patrimoni. Tal
vegada no només hem de parlar d’aquest impost, igual hem de
parlar d’altres imposts també. Tal vegada haguem de parlar de
l’ISIQUIEMA. L’ISIQUIEMA que fa pocs dies ha estat
considerat conforme a dret, no em torni dir vostè que hi va
haver una sentència que va dir que no era conforme dret, perquè
és veritat, amb la legislació anterior no ho era, però avui en dia
ja ho és, ho és i així ho ha dictaminat el Tribunal Superior de
Justícia d’Extremadura en relació amb un recurs que ha
interposat Telefònica. Aquest impost és perfectament legal avui
en dia amb la legislació estatal vigent.

No pot ser que la crisi la pateixin únicament els més febles.
Vostè ho ha dit en el principi de la seva intervenció. Hem de
repartir una mica l’esforç de donar suport a aquest país. Jo li
deman que parlem d’imposts i que tornem posar damunt la taula
la possibilitat de llevar la bonificació del cent per cent de

l’impost de patrimoni, que és un impost estatal, és un impost
vigent, és un impost que s’aplica en aquest moment a moltes
comunitats autònomes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. Sr. Vicepresident té la paraula per un
temps de cinc minuts.

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

Moltes gràcies. Evidentment que s’han de demanar esforços
a tothom i això s’està fent d’una forma clara. Hem de pensar
que l’impost de patrimoni, com deia, és un impost que tal com
està dissenyat és per a dos anys i genera una incertesa important
i uns canvis importants de l’activitat. I hem de pensar que la
gent que té patrimonis d’aquest nivell també tributa per a altres
imposts, en concret també tributa per IRPF, un IRPF que vostè
sap que s’ha reformat recentment perquè l’escala sigui més
progressiva, per incrementar la seva progressió i poder
proporcionar més recursos a les comunitat autònomes.

En aquest sentit l’elasticitat de l’impost de patrimoni fa
dubtar de què sigui el més adequat a determinades comunitats
d’especial mobilitat, com poden ser les Illes Balears. Tal vegada
a altres comunitats això té una lectura diferent. Però a la
comunitat de les Illes Balears, vostè sap que una part important
de la població està menys ancorada que d’altres, aquest tipus
d’imposts ens pot generar més dificultats que beneficis. I en
aquest sentit, nosaltres hem fet una cosa que no ens agrada i ha
estat apujar imposts i hem triat imposts que ens semblen que
van més en la línia d’allò que serà la línia del futur, una línia
molt més recolzada en temes de consum alternatiu, en temes de
generar els incentius necessaris perquè aquests consums
alternatius se puguin incrementar, m’estic referint al transport
públic i al tema del consum mediambiental, i pensam que serà
la línia del futur, serà una línia més clara, serà una línia que no
és per avui i llevar demà, sinó una línia que ara s’enceta i que
tendrà un recorregut probablement més llarg en el pas del
temps.

Dins aquest procés de reformes és clar que hi haurà més
reformes en matèria tributària, però no seguiran una línia que
generi incentius a no estalviar, aniran en la línia de generar
incentius, a aconseguir aquelles variables, aquelles magnituds
que fan més falta al país que, ja dic, són bàsicament intentar
reduir el deute.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.
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3) Pregunta RGE núm. 2180/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Impost de Transmissions Patrimonials.

I passam, ara sí, a la pregunta RGE núm. 2180, relativa a
impost de transmissions patrimonials. Té la paraula la Sra.
Aguiló per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Vicepresident,
abans m’he oblidat de donar-li les gràcies per acceptar el canvi
de pregunta per la confusió que he tengut.

Aquesta pregunta, Sr. Vicepresident, torna a fer referència
a la seva especial manera de fer càlculs, la famosa ortodòxia a
l’hora de calcular, tal vegada la fan servir, però no sembli que
s’acrediti aquesta ortodòxia pel que als que rebem els càlculs
que s’han fet, perquè no s’entén com han calculat una recaptació
de 27 milions d’euros addicionals, referits a la variació de
l’impost de transmissions patrimonials, si saben que estam en
una situació d’estancament del mercat immobiliari. I una altra
vegada li he de demanar quin ha estat el còmput per arribar a
aquesta xifra, si l’any natural o el termini de vigència del nou
sistema impositiu. 

Vostè em pot dir a dia d’avui i en seu parlamentària, que
realment espera recaptar 27 milions d’euros addicionals per a
l’exercici del 2012 provinents del nou sistema impositiu de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, com es
va dir en el moment de fer el pla i presentar-lo? Em pot dir avui
que mantenen aquesta previsió de recaptació? Perquè vostès
diuen que els ingressos per a transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats augmentaran, però ben contràriament i
durant els tres primers mesos d’enguany han disminuït. No és
cert, Sr. Vicepresident, que els ingressos patrimonials i actes
jurídics documentats durant els tres primers mesos del 2012 han
minvat? Vostè deu saber que la Fundació d’Estudis d’Economia
Aplicada, la FEDEA, diu que a les Illes Balears hi ha una
sobreestimació de l’impost de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats de 57 milions d’euros. Com ho explica?

Jo li deman, creu vostè que es recaptaran 27 milions d’euros
addicionals pel que fa a la variació de l’impost de transmissions
patrimonials en una situació com la que estam vivint
d’estancament del mercat immobiliari?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. Sr. Vicepresident té la paraula per un
temps de deu minuts.

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

Li he de contestar que sí que ho crec, clar que ho crec.
Aquests són els càlculs que es fan des de l’Agència Tributària
de les Illes Balears i que tenen el suport de la mitjana de
l’activitat dels anys 2011 i 2012; i és evident que s’ha produït
un descens durant aquests dos anys i aquest descens hi està
contemplat. 

També és cert que més enllà dels càlculs que estan fets en
funció, ja dic, d’aquests dos anys previs, 2010 i 2011, més enllà
d’això, també pens altres coses. La provisió obligada en el
sistema financer de la setmana passada, de divendres passat,
estic segur que incrementarà el nombre de compra-venda
d’immobles, seguríssim. Necessàriament serà així perquè hi ha
una regla econòmica que és quasi una regla matemàtica com la
de la gravetat i és que si s’abaixa el preu de qualsevol bé, acaba
que es ven més, hi ha més compra-venda d’aquell bé que abaixa
de preu. 

I conseqüència d’aquesta provisió feta a les institucions
financeres, és clar que es posaran més immobles a la venda i,
per tant, a preus més ajustats i, per tant, s’ incrementarà la
compra-venda. Ja dic, no està calculat així, aquesta és una
opinió de tipus personal. El càlcul està fet en funció de les dades
dels dos darrers anys. I fent aquest càlcul d’aquests dos darrers
anys, s’observa que dins la gamma d’immobles més elevats hi
ha una activitat més important..., no diré més important, però hi
ha una caiguda més relativa que altres tipus d’immobles, a les
dades que surten de tipus anual, que són de 27 milions, és així,
són càlculs.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Tant de bo que tengui raó, li desig que tengui raó,
m’agradaria que es recaptàs més per aquest impost, significaria
que l’activitat econòmica ha millorat, que es reactiva realment.

Home, si es venen més cases és perquè hi ha una certa
reactivació, dic jo, em sembla, però vaja, en fi, ara en torn de
rèplica m’ho explicarà. Jo parl des de la meva condició de llega
en aquesta matèria.

En qualsevol cas, ja dic, m’agradaria que fos així, però
francament crec que molt difícilment, dins enguany, es
recaptaran... -i en acabar comptarem, serà fàcil, en acabar
comptarem-, crec que serà molt difícil que es recaptin 27
milions d’euros addicionals per aplicació de les noves mesures.
Crec que serà difícil, tant de bo que no sigui així i que tengui la
raó vostè i que els càlculs en aquest cas estiguin ben fets.

La sensació que nosaltres tenim nosaltres és que s’han fet
càlculs en gros per aconseguir quadrar unes xifres, uns
ajustaments, però que no responen realment a la realitat perquè,
no és cert que aquest primer trimestre han minvat les
recaptacions per aquest impost?
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Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

El que volia aclarir és que crec que a conseqüència
d’aquesta reestructuració al sistema financer, a la banca,
incrementarà el nombre de transmissions patrimonials. Dit això,
els càlculs no estan fets pensant en un increment de
transmissions patrimonials, sinó en una reducció, una reducció
que és una projecció de l’any 2010 i l’any 2012. 

És una mesura que crec que és interessant, aquesta
d’incrementar l’impost de transmissions patrimonials, és una
mesura interessant perquè, efectivament, això suposa que es
carrega als patrimonis, estan suportant una mica més..., la
pressió, aquells patrimonis una mica més elevats en uns
moments en què es posa de manifest que continuen apostant per
les Illes Balears, continuen apostant per la nostra comunitat.

Per tant és interessant, i, al mateix temps, està dissenyat
d’una forma que és progressiva, la qual cosa també genera
incentius perquè els preus disminueixin i, ja dic, si els preus
disminueixen es produeixen sempre, de forma quasi
gravitatòria, sempre més compra-vendes i per tant, hi ha una
certa reactivació a l’economia.

Hi ha una segona part d’aquest impost de transmissions
patrimonials que vostè ha mencionat o no sé si... o se m’ha
escapat a mi, que és el tema dels vehicles de més de 12 cavalls
que també experimenten un increment que suposa d’alguna
manera també un canvi. És un canvi petit, però és un canvi
significatiu, que marca un camí i, com aquelles empreses que
volen fer publicitat i que han de seguir un mateixa línia
publicitària de cara al futur, nosaltres pensam que la comunitat
autònoma també ha de seguir una mateixa línia comunitària, una
mateixa línia comunicativa.

En aquest sentit, donar la senyal que a l’hora de posar o fer
reformes de tipus fiscal, es posi èmfasi en matèria ambiental
crec que és una mesura molt positiva per a tots, que primer hem
d’assajar, n’hi ha algunes que és possible assajar-les, n’hi ha
que no, perquè hem de pensar que no vivim aïllats, que no
podem tenir tributacions especialment elevades quan als nostres
voltants no són elevades, però en aquest cas sí que ho podem
fer. De fet, els tipus d’imposts de què parlam també s’estan
reproduint en altres comunitats autònomes, quant a la compra-
venda d’immobles hi ha Andalusia, Castella-La Manxa,
Astúries, governades pel PSOE, que també el tenen i que suposa
un element de reforma tributària que crec que va en la línia que
ens fa falta i en la línia correcta i en la línia que menys afecta,
no tan sols que menys afecta, sinó que fins i tot pot contribuir a
la reactivació econòmica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pensava que em demanava una altra cosa, anam una mica
despistats ara aquí a la mesa, perdoni, Sr. Vicepresident.

4) Pregunta RGE núm. 2181/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a recaptació addicional.

Passam idò a la següent pregunta, que en aquest cas, ara sí,
serà la RGE núm. 2181/12, relativa a recaptació addicional. Té
la paraula la Sra. Aguiló per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr.
Vicepresident, li vull dir que tot i que l’anunciat d’aquesta
pregunta està vinculada a l’anterior, que... els socialistes donam
suport a la mesura impositiva establerta respecte de l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que
efectivament li reconeixem la progressió que té i que esperam
que realment doni els fruits que han previst.

Dic que ho esperam per moltes raons, perquè significa
reactivació econòmica, perquè si es venen i es compren cases
significa que es mou l’economia, que hi ha doblers per fer-ho i
perquè significa... perquè creim que és un impost que s’adapta
perfectament al plantejament constitucional, és un impost just
perquè és un impost progressiu. perquè és un impost igualitari
en el sentit que atén la desigualtat econòmica de la gent i per
tant, hi estam completament d’acord, però allò que discutim,
allò que ens preocupa és la seva manera de calcular, perquè
vostès varen dir a la primera pujada d’impostos que varen
aprovar que havia de suposar més o manco 65 milions més
d’ingressos públics, 60 o 65, jo ja no ho record ben bé, però la
qüestió era aquesta. Nosaltres, la pregunta que vàrem formular
per escrit i que seria la següent que li faríem és, com han
calculat aquesta xifra de 65 milions d’euros de recaptació
addicional en aplicació de les noves mesures impositives. 

Si no ho tenc malentès, les seves previsions eren ingressar
uns 27 milions per l’increment de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, dels que hem parlat
abans, i la resta per l’impost del 4,5 cèntims sobre les benzines
i els hidrocarburs. 

Jo li deman que m’especifiqui aquest càlcul i sobretot que
ens digui si aquest càlcul també està fet en còmput anual o
només per als mesos de vigència per a 2012. En el primer cas,
si estan fets en còmput anual, estarà d’acord amb mi que serà
necessari fer un nou càlcul ajustat als mesos de vigència i tal
vegada s’hauran d’ajustar els nombres en funció d’aquest nou
resultat. 

Ens agradaria que ens explicàs, Sr. Vicepresident, aquest
càlcul, aquesta previsió d’aquest ingrés addicional de 65 milions
d’euros. Moltes gràcies, Sr. President.
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(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló, li contesta el vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, per un temps
màxim de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, sí, són càlculs
anuals, 65 milions són càlculs anuals, quan es fa l’adaptació la
quantitat és una mica més reduïda perquè aquests càlculs són
anuals i són càlculs que, ja dic, es tracta d’agafar les variables
damunt... recau la recaptació de l’impost dels dos darrers anys,
això s’ha fet d’aquesta manera, i es fa la projecció amb la
reducció corresponent perquè s’ha produït aquesta reducció
l’any 2012.

Quant als càlculs, idò..., són els que ha llegit de tipus anual,
són el cèntim sanitari, 37 milions; l’impost de transmissions
patrimonials, 28; i l’impost de matriculació, 0,6 milions d’euros.
Si, això, ho adaptam a l’entrada en vigor d’aquestes figures
impositives ens sortirà que el cèntim sanitari són 26 milions
d’euros, l’impost de transmissions patrimonials són 23 i
l’impost de matriculació és mig milió, un poc més de mig milió
d’euros, mig milió d’euros. En fi, està fet així, podem agafar les
xifres i fer la multiplicació, no hi ha més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. En torn de rèplica intervé
la Sra. Aguiló per un temps de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, no l’exhauriré, sospitàvem això, sospitàvem
que eren càlculs anuals, llavors a aquests càlculs els  hem de
llevar-ne un terç, un terç dels quatre primers mesos,
necessàriament se suposa que són vuit mesos els que tendran
efecte, per tant haurem d’ajustar també els resultats al còmput
global quant a les recaptacions i els ingressos públics per
enguany.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

I en torn de contrarèplica intervé el Sr. Vicepresident per un
temps màxim de cinc minuts.

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

Sí, vull dir els càlculs són els càlculs, els números són els
números, no n’hi ha més, vull dir, es pot calcular anualment, es
pot calcular per vuit mesos, es pot calcular per la quantitat que
sigui. Hi ha discussions teòriques, és cert, sobre l’elasticitat dels
diferents imposts, que s’hi pot entrar, però aquí bàsicament no
s’han tengut en compte. S’ha tengut en compte simplement la
recaptació de l’any 2010, de l’any 2011 i la seva projecció cap
a l’any 2012. No n’hi ha més.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. 

5) Pregunta RGE núm. 2182/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a servei públic de salut.

Passam a la següent pregunta, RGE núm. 2182/12, relativa
a servei públic de salut. Té la paraula, Sra. Aguiló, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta fa referència
a les bonificacions d’IRPF que vostès han establert per a
persones que tenen recursos per pagar-se una sanitat privada i
està relacionada també amb la pregunta que he fet abans en
relació amb l’impost de patrimoni.

Saben que les previsions d’ingressos públics són insuficients
per cobrir les necessitats de despesa sense dèficit. Saben que són
insuficients, saben que el seu pla d’ajustament també és
insuficient i que no servirà per assolir... o que molt difícilment
servirà per assolir l’objectiu de dèficit d’enguany si no
s’adopten algunes altres mesures. Saben que els càlculs que
s’han fet en còmput anual, m’ho acaba de reconèixer, i que és
pràcticament... per tant, complir els objectius fixats per a 2012.

En aquest context, Sr. Vicepresident, i a banda de la manca
d’ortodòxia en els càlculs, que ja no discutirem, en aquest
context, Sr. Vicepresident, no s’explica que bonifiquin l’IRPF,
l’impost de renda de persones físiques a persones que tenen
recursos suficients per poder-se pagar una sanitat privada, un
luxe a dia d’avui a què hi ha molta gent que no hi pot tenir
accés, una bonificació -a parer del meu grup- del tot
innecessària.

Amb el seu pla d’ajustament en la sanitat pública, amb les
retallades que duen a terme, que duran a terme i que anuncien
que duran a terme ja incentiven abastament que la gent que pot
es faci una assegurança privada, no necessiten més incentius. La
sanitat privada no necessita més incentius en aquest moment i,
en canvi, la sanitat pública necessita més recursos, necessita tots
els recursos possibles i qualsevol minva dels ingressos per IRPF
o per qualsevol altre decisió, com ara la bonificació de l’impost
de patrimoni, perjudica els nostres ingressos públics, perjudica
la nostra tresoreria, abastament malmesa per la situació
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econòmica que actualment patim, i perjudica també la sanitat
pública.

Estarà d’acord amb mi, Sr. Vicepresident, que els problemes
de la nostra tresoreria actualment són greus, que els ingressos
públics continuen disminuint i que manquen recursos per a
sanitat i per a educació. 

Vostè mateix ha reconegut en més d’una ocasió que
manquen recursos al Servei de Salut. Per exemple, l’altre dia de
pagès en un programa de ràdio va dir que li mancaven 200
milions d’euros anuals -una altra contradicció en relació amb el
seu pla de sanejament perquè en aquest només en retallen 115,
per tant, tenim també un problema de desquadrament dels
càlculs. Per tot això, li deman, Sr. Vicepresident, si saben que
la sanitat pública de les Illes Balears necessita més recursos per
mantenir el nivell òptim de qualitat, per què bonifiquen amb un
estalvi d’IRPF famílies que, tot i ser nombroses o tenir persones
amb discapacitat o ser majors de 65 anys, tenen recursos
suficients per pagar-se una sanitat privada, minvant per tant amb
aquesta bonificació els ingressos públics que servirien per cobrir
les necessitats del servei públic de Salut?

Si la sanitat pública de les Illes Balears necessita més
recursos, per què bonifiquen amb estalvi l’IRPF persones que
tenen recursos per pagar-se una sanitat privada?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Sr. Vicepresident, té la paraula
per un temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, crec que és
fàcil d’entendre. Si hi ha persones que acudeixen a la sanitat
privada estan alleujant també el sistema públic i, per tant, es
produeix un estalvi. A partir d’aquí, s’han d’aclarir dues coses.
Primera, no són persones poderoses, són persones que tenen
unes circumstàncies socials especials que són les que vostè ha
detallat i que a més a més tenen un llindar de renda -que jo no
qualificaria d’alt- per tenir la bonificació corresponent, si la
declaració de la renda és individual són 18.000 euros i 24.000
si és conjunta. Són persones que aposten, hi ha una tradició a
Balears important de les famílies de disposar d’una assegurança
privada i que contribueixen de manera indirecta a mantenir el
sistema mitjançant acudir quan tenen una necessitat sanitària al
sistema privat de salut.

També s’ha de dir que no té efectes l’any 2012, no té
efectes, per tant, no hi ha reducció l’any 2012, és l’any 2013, a
partir de l’any 2013 quan es produirà aquest efecte.

En definitiva, es tracta de reconèixer una realitat, una realitat
social que és la que tenim a la nostra comunitat, hi ha persones
de característiques socials febles amb renda -ja dic- limitada que
tenen un costum, una tradició d’acudir a la sanitat privada i amb
aquest costum d’acudir a la sanitat privada deixen recursos a
l’abast d’altres persones, una cosa que clarament pensam que
pot tenir un reconeixement per part de l’Administració d’aquest
fet que facilita el manteniment d’aquesta sanitat privada.

Quant als excessos de despesa de la sanitat pública, s’ha de
dir que lògicament això requereix una reestructuració. Tenir i
mantenir un excés de despesa damunt el pressupostat de manera
permanent no ens condueix a la sostenibilitat, és així de fàcil,
vull dir, no n’hi ha més, no hi ha més explicació. Per tant, allà
s’han de fer les reformes oportunes perquè realment els
pressupostos es compleixin i la manera de complir-los, és clar
que hi ha dues maneres: una, tenir uns doblers que no tenim i
que no tendrem i que no podem demanar; i una altra, és fer les
reformes oportunes perquè això sigui una realitat. Lògicament
aquesta és la realista, l’altra no ho és i, per tant, aquesta és el
camí que hem encetat amb tot aquest pla de reformes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sra. Aguiló, té la paraula en torn
de rèplica per cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Vicepresident, si ja
existeix aquest costum, si ja hi ha gent que hi va, si a més amb
les mesures que apliquen a la sanitat pública la gent no deixarà
les assegurances, s’hi mantendrà, aquesta bonificació no era
necessària. No era necessària, es podia haver obviat o deixat per
a temps de més bonança.

Allò que veim que no té sentit és que es baixin imposts o es
bonifiquin imposts en aquest cas a persones que realment no ho
necessiten perquè si, encara que tenguin una renda individual de
18.000 euros, si es poden permetre el luxe de pagar 300 euros
a una assegurança privada és que disposen al conjunt familiar de
recursos suficients i, amb la crisi d’ingressos que patim, no és...,
no és racional, és irresponsable introduir aquest tipus de
bonificacions. 

En qualsevol cas, les posicions sembla ser que estan bastant
clares en aquest cas. Veig que no el puc convèncer, per tant, ens
limitam a insistir que creim que aquesta no era una mesura
necessària que beneficia uns pocs que no ho necessiten i, en
canvi, perjudica aquells que més ho necessiten, com tantes
altres. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. En torn de contrarèplica, Sr.
Vicepresident, té la paraula.
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EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, em sap greu,
però això que vostè fa és demagògia pura, demagògia pura, em
sap dir-ho, però és així, perquè és clar que una persona de
recursos entorn als 18.000 euros, amb dificultats socials
determinades que són les que vostè ha llegit, si a més a més fa
front a una assegurança privada i està utilitzant recursos o està
deixant d’utilitzar recursos públics és evident que facilita la
utilització de recursos públics a altre tipus de persones. Per tant,
estam incrementant les possibilitats d’arribar en matèria
sanitària a una població molt més elevada i una població molt
més elevada amb especials dificultats. Crec que negar això no
té sentit. És així, és així i en fi, no n’hi ha més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. 

7) Pregunta RGE núm. 2184/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ingressos per les mesures impositives.

Passam a la següent pregunta -ara farem un saltet-, i passam
a la RGE núm. 2184/12, relativa a ingressos per les mesures
impositives. Té la paraula, Sra. Aguiló, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, arribats a
aquest punt la meva pregunta és obligada. Vostès han aprovat
una sèrie de mesures impositives amb les quals esperen
incrementar els ingressos públics i és cert que els ingressos
públics són més necessaris que mai perquè la seva minva fa que
els objectius de dèficit siguin pràcticament inassumibles i els
retalls en educació, en sanitat i en serveis socials, poden fer
desaparèixer definitivament el que queda del nostre estat de
benestar.

Per això, entre les seves mesures i les establertes pel Govern
de l’Estat, s’han augmentat els imposts per a la majoria dels
ciutadans. Però també han pres decisions que afavoreixen
només als poderosos, vostès bonifiquen a les Illes Balears el
cent per cent de l’impost de patrimoni als que més tenen i, a
més, l’Estat facilita el blanqueig de doblers negres amb un tipus
impositiu de només el 10%.

Mentrestant, la ciutadania observa estupefacta com el
Govern de les Illes Balears i el Govern central es mostren
incapaços d’adoptar mesures que afavoreixin el creixement
econòmic -no estam creixent, estam gairebé en recessió-,
creixement econòmic imprescindible per sortir de la crisi
especulativa que patim, conseqüència, Sr. Vicepresident, de les
polítiques neoliberals que s’han fomentat durant legislatures en
què vostès governaven aquesta terra i a l’Estat. No troba que
això és, si més no, contrari dels principis constitucionals que
informen la gestió de la hisenda pública? No creu que seria
possible un replantejament, si més no, de les bonificacions que
vostès han previst?

A la resposta de la pregunta anterior vostè em parlava de
persones amb dificultats socials. Vostè confon, Sr.
Vicepresident, les dificultats socials amb una determinada
situació. No totes les persones que tenen família nombrosa, tres
d’infants, tenen dificultats socials, no totes, Sr. Vicepresident.
No totes les persones que tenen més de 65 anys tenen, pel fet de
tenir més de 65 anys, dificultats socials, no totes, Sr.
Vicepresident. Ni tan sols totes les persones que tenen
discapacitats, només pel fet de tenir discapacitats, tenen
dificultats socials. Les dificultats socials vénen per molts altres
complements, per moltes altres circumstàncies. Hi ha persones
que tenen més de 65 anys que viuen beníssim, que
probablement són les que tenen assegurança privada. I hi ha
persones que tenen famílies nombroses que també s’ho poden
permetre i viuen molt bé, que probablement també tenen
assegurances privades. Les persones que tenen famílies
nombroses amb dificultats socials, molt difícilment tendran una
assegurança privada, Sr. Vicepresident. Molt difícilment una
persona que té més de 65 anys amb dificultats socials, que és un
plus, molt difícilment tendrà assegurança privada. Probablement
es podrien replantejar les bonificacions que vostès han previst,
probablement seria possible explorar altres figures impositives
més justes. 

Vostès han fet un Pla de sanejament que ha estat aprovat fa
pocs dies, en aquest pla fan una sèrie de previsions d’ingressos,
ho fan de manera globalitzada. Jo li deman que concreti, que ens
digui ara en el si d’aquesta comissió, quines són les previsions
d’ingressos per a cada una de les mesures impositives acordades
pel Govern de les Illes Balears, però li agrairia que concretàs les
previsions, que especificàs mesura per mesura i que ens digui
quin és en cada cas el sistema de còmput, si anual o només per
la vigència prevista per al 2012, com s’ha fet els càlculs, igual
això ja ens ho ha contestat.

És imprescindible, Sr. Vicepresident, recuperar la
credibilitat a dia d’avui. El seu crèdit inicial s’esvaeix. No s’està
complint cap de les seves previsions, no sé si era ingenuïtat,
però semblava..., jo record el principi d’aquesta legislatura, les
primeres preguntes que responien, que venien a dir-nos que les
seves mesures de reactivació era ser al Govern, que vostès
governessin. Clar, ara governa la dreta i automàticament el
mercat, la confiança, tot funcionarà, l’economia anirà beníssim,
tothom tendrà una riquesa absoluta. I no ha estat així! No ha
estat així! L’economia ha continuat caient en picat, no han
aturat aquesta caiguda, no l’han aturada. No és que no ens
recuperem, és que continuam caient. I jo esper que les Illes
Balears siguem dels que comencem a recuperar-nos més aviat.
També ho esper, tant de bo que sigui així!, jo li desitj tots els
èxits del món, és que els hi desitj; a mi m’agradaria que el seu
govern tengués uns èxits fantàstics, que l’economia de les Illes
Balears anés beníssim amb el seu govern, m’agradaria, clar que
m’agradaria!, perquè a mi en preocupen les persones que són al
carrer, les persones que pateixen aquesta crisi. Les persones que
veuen com en aquest moment hem de tancar hospitals, que
veuen que en aquest moment es duen a terme retallades a la
salut pública i a l’educació que fan que els principis de justícia
i d’igualtat que consagrava la nostra Constitució des de l’any 78
se’n van en orris. Això ens preocupa molt als socialistes, ens
preocupa molt, ens preocupa molt més que governin, ens
agradaria que governessin i que la riquesa es pogués repartir,
clar que sí!, però això no s’està duent a terme.



502 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 24 / 15 de maig del 2012 

 

Nosaltres veim que fan uns plans que no són creïbles i
nosaltres veim que fan uns càlculs que no són correctes. Veim
que ho intenten, és veritat, però no ho aconsegueixen, no donen
credibilitat ni als mercats, ni a la gent del carrer, que no gasta,
que tenen por. La gent pateix pel seu lloc de feina, pateix per la
seva economia i pateixen, i vostè ho ha dit al principi, els que
menys tenen, els més febles, els que estan en risc. 

Sr. Vicepresident, ens pot dir quines són les previsions
d’ingressos per les mesures impositives acordades pel Govern
de les Illes Balears, a fi que puguem tenir coneixement exacte
de quina és la situació i puguem començar a parlar-ne
seriosament, per veure si s’han de prendre altres mesures, si és
hora de començar a asseure’ns plegats per intentar junts que es
donin senyals d’equilibri en el mercat i senyals de millora. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. Sr. Vicepresident té la paraula per un
temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, bé, mesures
neoliberals, no, seran mesures més liberals, però neoliberals, no.

Quant a tot allò que vostè ha dit, a veure, credibilitat, per
primera vegada es fa un pla de sanejament públic, n’hi ha sis
d’anteriors que no varen ser públics, sis d’anteriors que tenien
una visió d’intentar reconduir uns comptes públics que no es
varen reconduir. Ara la tenim damunt la taula, és visible i no és
visible per a la gent experta, fent números i intentant aclarir el
càlcul concret d’aquella partida, és visible per a tothom d’una
forma clara, precisa i, a més, jo diria que amb un grau de
transparència molt notable respecte de situacions anteriors.

En tema de reformes, les reformes s’estan posant en marxa,
una rere l’altra. Algunes duen més temps, algunes altres menys.
Tot això significa que aquest procés de canvi que durant molt de
temps es va negar, que durant molt de temps es va intentar que
continuàs tot com si no hagués passat res, mantenint un estatus
quo que sabíem que no podíem mantenir. Tot això suposa posar
les bases per a un creixement fort, un creixement sòlid, un
creixement que evidentment passa per primer fer la reforma, i
la reforma du a unes conseqüències econòmiques que s’han de
passar i una vegada passades podem iniciar la senda del
creixement. 

Quant a les persones amb dificultats, si són famílies
nombroses, ... quan posam el llindar de renda, pensam que una
persona amb família nombrosa que està sota aquests llindars de
renda, sí que té certes dificultats. I sí que contribueix a
l’economia i a la sostenibilitat de la sanitat pública, quan té una
assegurança privada, fa un esforç suplementari en mantenir un
sistema sanitari, un sistema sanitari social, no tan sols un estat
de benestar, volem una societat de benestar. I una societat de
benestar es manté quan tens un sistema sanitari fort, tant si és
públic com si és privat. I evidentment qui contribueix d’aquesta
manera, fa un esforç suplementari que necessita ser reconegut
per part de la colAlectivitat, per part de la societat.

En matèria de xifres, ja les hem repetit altres vegades. No sé
si les he de tornar a llegir o no. Les xifres que esperam recaptar
són aquestes. Evidentment que l’economia no és una ciència
exacta i hi ha imponderables en el futur, però amb els càlculs
dels dos anys anteriors, les xifres que surten són aquestes. I, per
tant, podem esperar de forma raonable que aquestes quantitats
siguin les que acabem ingressant. 

I en matèria de credibilitat econòmica, bé, en fi, si vostè té
una altra alternativa digui-m’ho, perquè l’alternativa que durant
els darrers anys s’ha aplicat, som aquí per aquesta, això no ho
podem oblidar. Per tant, el que hem de fer són les coses ben
fetes. Hem d’identificar bé els problemes i els problemes estan
identificats i segur que estam d’acord que estiguin identificats.
Tenim un problema de competitivitat? Sí, el tenim. Les nostres
empreses no tenen el nivell de competitivitat, en molts de casos,
en altres sí, per estar inserides dins un mercat globalitzat, el que
hem d’aconseguir que totes tenguin el nivell de competitivitat
adequat per estar inserides dins del mercat global. I és una feina
de tots, del Govern que té un cert poder, però també de les
empreses i també dels ciutadans. El poder de l’Estat sobretot
està en l’ordenació que es faci de l’economia, de l’activitat
econòmica, i l’activitat econòmica sotmesa a competència du a
la competitivitat i aquesta és la línia que hem de seguir.

Quant al segon problema és un problema de l’endeutament.
ApelAlar de forma permanent a l’endeutament ens du que els
mercats acaben per tancar o (...), si no fos així, podríem viure
tots de demanar crèdits als bancs, cada dia demanam un crèdit
i a partir d’aquí no necessitam ni tenir un lloc de feina, ens
donen el crèdit i vivim tota la vida d’allò. Això sabem que no és
possible. Per tant, intentar reduir i aconseguir reduir el nivell
d’endeutament és un altre pilar fonamental d’allò que
necessitam. Aquestes mesures si s’haguessin pres en el seu
moment, haurien tengut un efecte molt més immediat; ara, quan
tens aquests volums de deute, evidentment no passes de tenir un
volum de deute enorme a no tenir-ne i a tenir superàvits, primer
has d’estabilitzar l’endeutament i a partir d’estabilitzar-lo, has
de reduir-lo.

I en matèria de competitivitat exactament el mateix. Si s’ha
passat d’una economia subvencionada, on apelAlar el sector
públic, on apelAlar el legislador era la tradició, era la forma
d’operar, ara passar a una situació allà on les empreses han de
competir entre elles i introduir les novetats corresponents per ser
competitives, tampoc no és una cosa que es faci d’un dia per
l’altre. I evidentment tot aquest procés de canvi suposa que hi
hagi gent que passa d’un sector a un altre, gent, efectius, que
passen de fer feina d’un sector a un altre, hi ha un procés de
transició. Som enmig d’un procés de transició i sabem què
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significa un procés de transició, però l’important és la solidesa
dels arguments, la solidesa del rumb posat. I aquesta solidesa és
innegable, és una solidesa que evidentment donarà fruits.

Vostè diu que s’alegrarà si l’economia va bé, i jo li dic que
tal vegada encara no ha arribat el moment de posar el cava en
fresc, però l’hi pot posar, perquè evidentment aquesta política
d’aquí a un temps, no té efectes immediats -i això ho hem
reconegut sempre, hem de fugir de veure brots verds a cada
cantonada, cada quinze dies, hem procurat tenir una visió
realista del nostre voltant econòmic, però li assegur que una i
una altra vegada al llarg de la història-, aquesta política ha donat
resultats, ha donat fruits, una i una altra vegada. I aquesta
vegada no serà diferent, tot i que tenguem un context diferent,
que és el context europeu i la moneda única. Però la realitat és
la que és i, per tant, s’acabarà imposant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula la Sra. Aguiló per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. De moment la solidesa no es
nota, Sr. Vicepresident, ni la seva ni la del Govern central, no es
noten, tant de bo que es notassin, però no es noten.

Les mesures de racionalització de la despesa no són ni seran
suficients si no van acompanyades de la recuperació dels
ingressos tributaris i de la reactivació de l’economia, de mesures
de reactivació de l’economia. Només retallar no funciona, no ha
funcionat enlloc, si miren els països que han fet aquests tipus de
polítics, veurà que tampoc han aconseguit créixer.

La recuperació, tal i com evoluciona l’activitat econòmica,
passa perquè el principi de capacitat econòmica torni a presidir
el nostre sistema tributari. És a dir, que pagui qui més té. És
veritat que a la legislatura anterior vàrem abaixar els imposts
per a persones més vulnerables, que vàrem introduir mesures
per a empreses, sempre i quan generassin ocupació, però també
és cert que ho férem el mes d’octubre de 2008, quan encara no
era tan palesa la intensa caiguda dels ingressos tributaris que
vostè mateix ha assenyalat que es va produir a partir de l’any
2009. La mateixa situació que es va produir aquí, es va produir
a altres comunitats autònomes, com València. Quan els
ingressos varen caure en 1.000 milions d’euros, vàrem
començar a fer la retallada del pressupost de la comunitat
autònoma l’any 2010 i vàrem dur al Parlament mesures de
recuperació de la progressió impositiva i malauradament no
vàrem poder aprovar de cap manera aquelles mesures, per
manca de consensos amb el seu grup parlamentari i amb UM.
En aquell temps vostès no en volien ni sentir a parlar d’augment
d’imposts. S’haurien pogut fer coses, s’haurien pogut iniciar
mesures que no es varen poder iniciar perquè no vàrem poder
comptar amb el seu suport, Sr. Vicepresident.

Per això avui és més important que mai que es dialogui amb
el patit de l’oposició a l’hora de prendre mesures que afecten la
ciutadania, que afecten la salut pública i que afecten l’educació.
No ho creu, Sr. Vicepresident, que ja és hora de donar una passa
endavant, que ja és hora de mirar el futur i no tant el passat i que
ja és hora d’asseure’s i parlar?

Miri, el meu grup pensa que és necessària i possible una
altra política per treure el país de la crisi i preparar la
recuperació autonòmica, una política que sigui viable i que
permeti mantenir els objectius d’austeritat i estabilitat
pressupostària necessaris en un context de recessió i de pressió
sobre els deutes, equilibrant els costs. Però també pensam que
no s’han de deteriorar els nivells de protecció social, no s’ha
d’encarir l’accés als serveis públics, ni expulsar als ciutadans de
la seva cobertura. Podem parlar d’alternatives perquè redueixin
el dèficit sense lesionar l’educació o la sanitat, de polítiques
encaminades a recuperar la inversió, en R+D+I, recerca,
desenvolupament i innovació i que en definitiva combinin els
ajustaments en polítiques de creixement. 

En qualsevol cas, és clar que no són suficients les mesures
de retall per sortir de la situació econòmica que vivim, i les
mesures impositives també s’han de revisar, també s’han de
tenir en compte, sobretot després de saber com hem sabut avui,
que els càlculs que tenim fets ho són només per a una part
d’enguany i que un quart com a mínim dels ingressos públics
faran falta per cobrir els objectius de dèficit per a 2012. Alguna
cosa haurem de fer i tal vegada comença a ser hora que ens
plantegem si ens hem d’asseure amb tot el paquet de mesures,
no només amb les que vostès pretenen, sinó amb tot el paquet
les mesures, si ens hem d’asseure, si hem de dialogar, si hem de
pactar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Sr. Vicepresident, té la paraula
en torn de contrarèplica per cinc minuts.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, vostè em diu
que tenen alternatives, a mi m’agradaria veure-les. Ens demanen
transparència, però nosaltres som molt transparents. Deim quin
és el camí que seguim, deim com ho pensam fer i la veritat és
que a l’hora de plantejar alternatives, no se’n veu cap ni una. I
si l’alternativa és l’acció de govern dels darrers quatre anys,
francament millor no tenir alternativa, no?

Tema d’alternatives al dèficit, ja dic, m’agradaria veure-les.
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També m’agradaria saber què opinen vostès quan parlen de
reactivació? M’agradaria que m’ho digués, perquè...

(Remor de veus) 

No, no, jo sé quines són les meves i les puc contar, però no
sé quines són les dels altres, les meves ho hem dit una i una altra
vegada i, a més, ara les tornaré repetir una vegada més, una
vegada més, per enèsima vegada, i ho tornaré a repetir demà,
passat demà i cada vegada que faci falta: la forma de reactivar
l’economia és crear un marc institucional adequat per a la
inversió i un marc adequat per a la inversió significa, ... -aquesta
és la realitat, pot riure, Sr. Boned, pot riure, però la realitat és
aquesta, és aquesta-, un marc adequat significa un marc on hi
hagi una seguretat jurídica necessària i on la competència entre
les distintes empreses pugui ser certa, pugui ser coneguda, que
les empreses hagin d’apelAlar els mercats, els clients, les
persones que els compren els seus serveis o els seus productes
i no tant acudir als estaments de poder per aconseguir
determinades legislacions favorables o no tant favorables.

Aquesta és la realitat, la competència sempre ha anat bé i
estam inserits en un món que és molt competitiu i aquesta
competència s’ha de dur a tots els nivells. Per tant, s’ha de
revisar tota la normativa que tenim, la normativa en matèria de
comerç, la normativa en matèria d’indústria, la normativa en
matèria d’ordenació del territori, la normativa en matèria
mediambiental, la normativa en matèria d’energia, la normativa
en tot tipus d’activitat s’ha de dur, perquè realment aquest marc
sigui l’adequat. Si aconseguim que aquestes reformes passin,
com es fa, damunt la taula vostès tenen ja la Llei general
turística que va encaminada a aquesta direcció, i en vendran
d’altres, n’han vengut d’altres, serà la forma que hi hagi aquesta
reactivació econòmica, reactivació econòmica que evidentment
té un component per part del Govern, que és la capacitat
legislativa. I evidentment com que aquesta capacitat legislativa
ha de tenir els seus (...) d’influència, han d’anar més d’una
legislatura, és per això que el president de la comunitat
autònoma de les Balears va oferir un pacte per a tot allò que té
a veure amb la reactivació econòmica, té a veure a tenir un marc
institucional, un capital institucional -diria jo-, un capital
institucional, m’atreviria a dir, el suficientment sòlid com per
posar les bases d’aquest creixement de futur. 

I aquest marc institucional té a veure amb la seguretat
jurídica i té a veure amb la capacitat de tenir la suficient
flexibilitat perquè el món productiu es pugui adaptar a les
realitats canviants d’un món molt canviant, d’un món on els
paràmetres que coneixíem fa trenta anys no serveixen, on els
paràmetres que coneixíem fa quinze anys no serveixen, on els
paràmetres que coneixíem fa deu anys no serveixen, que
canvien dia a dia i que ens obliguen a fer un replantejament de
la forma d’organitzar-nos. Partim amb avantatge per fer això,
tenim unes solideses suficientment importants com per poder
estar al capdavant de pràcticament tot allò que ens pugui
interessar i que, en aquest cas, jo diria que ens interessa ser la
força en aquells elements que ens han fet forts de forma
tradicional que, a més, són sectors on la demanda està menys
sotmesa als vaivens de la política econòmica nacional o local
perquè estam més connectats de forma internacional.

També hem de fer un replantejament de com ens organitzam
també dins el sector públic i dins l’organització de tot allò que
és públic per també ser més forts i per també ser capaços
d’afrontar aquesta nova realitat d’una forma molt més clara.
Negar això és negar la realitat, és posar-nos una bena davant els
ulls, és intentar no veure el que tenim al nostre voltant i
d’experiència de no mirar el que tenim al nostre voltant en
tenim, en tenim. Pot tornar a venir un altre vespre a les dues i
quart de la matinada d’un dia de maig on hi hagi necessitat de
fer canvis si se segueix una trajectòria com les que se seguien en
aquell moment. Nosaltres no volem que ens passi això, volem
tot el contrari, volem ser rigorosos, fer feina, ser capaços
d’afrontar de cara totes les dificultats que se’ns posin al davant,
que no són poques, que són moltes, i poder dir d’aquí un temps,
feina feta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. 

8) Pregunta RGE núm. 2185/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a impost sobre hidrocarburs.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 2185/12, relativa
a impost sobre hidrocarburs. Té la paraula la Sra. Aguiló, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President, és la meva darrera pregunta
d’avui. Miri, Sr. Vicepresident, vivim en un món on el rics són
més rics cada vegada i els pobres més pobres, un món on la
cohesió social està en perill, un món que requereix de polítiques
per a les persones, Sr. Vicepresident, un món que no ens pot fer
perdre de vista, de cap manera, que la nostra primera
preocupació han de ser les persones.

La meva darrera pregunta anava sobre l’impacte sobre la
benzina, sobre els 4,5 cèntims que es recapten ja sobre les
benzines i els hidrocarburs. Concretament volíem saber si vostè
creia realment que el sector de les benzineres o els productors
assumirien el nou impost d’hidrocarburs sense traslladar-lo al
consumidor. La nostra pregunta era si vostè creu que el sector
de les benzines o els productors assumiran el nou impost
d’hidrocarburs sense traslladar-lo al consumidor. Ho
demanàvem, vàrem formular la pregunta perquè vostè havia dit
que aquest impost no afectaria els consumidors i ho pagarien
directament els distribuïdors i allò que resulta, allò que hem
pogut observar és que immediatament després de l’aprovació
del nou impost, en la primera setmana que ha estat d’aplicació,
els preus varen pujar fins i tot més del 5 cèntims anunciats. Cert
és que després han baixat un poc, però aquesta baixada respon
al fet que els preus de la benzina i dels hidrocarburs estan
afectats per les fluctuacions dels mercats mundials que mouen
el petroli i pugen o baixen sense tenir en compte que les Illes
Balears, els ciutadans, ens veim afectats per una pujada de 5
cèntims més que el sector ens aplica sobre el preu del mercat
com a conseqüència de l’aplicació de la nova mesura
impositiva, sigui quin sigui el preu base establert en cada cas.
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A nosaltres se’ns aplica 4,5 cèntims més. Però miri, Sr.
Vicepresident, amb independència de com respongui vostè a la
meva pregunta, i esper que no sigui amb la ingenuïtat de
considerar que aquest impost no afectarà el consumidor final i
que serà assumit pel sector de les benzineres o els productors,
perquè això és una ingenuïtat, Sr. Vicepresident, amb
independència d’això, deia, li anuncio que els socialistes
deixaríem de protestar amb relació a aquesta nova mesura
impositiva si vostès acceptassin no bonificar l’impost de
patrimoni. 

Sabem que l’impost sobre els hidrocarburs no és un impost
neutre que afecta directament l’economia perquè encareix el
producte, que és d’ús comú i quotidià, que és un impost
indirecte que perjudica les classes mitjanes i populars, que
perjudica els treballadors autònoms que necessiten desplaçar-se
amb el seu cotxe per anar a fer feina d’un lloc a un altre, que
perjudica les persones que necessiten desplaçar-se i no tenen a
l’abast un servei de transport públic, la gent que viu als pobles,
que ve a Palma o la gent que fa feina fora poble es veuen
directament afectats i perjudicats. La qüestió s’agreuja pel fet
que actualment els hidrocarburs ja tenen uns preus més que
importants, uns preus que afecten totalment l’activitat
econòmica de les nostres illes, uns preus del transport que fan
que les coses s’encareixin i des del moment que les coses
s’encareixen el consum baixa i si baixa el consum baixen els
ingressos públics, i això perjudica la contractació i perjudica
l’estalvi.

Però tot i així l’acceptaríem perquè som conscients també de
la situació que passam i som conscients que abans de prendre
segons quins tipus de mesures, com ara els tancaments dels
hospitals Joan March i General, abans d’això ens pareixeria
normal acceptar la incorporació al nostre sistema impositiu el
pagament dels 4,5 cèntims de plus sobre els impostos que ja
tenen les benzines i els hidrocarburs. Però clar, els hem de
demanar que vostès també facin l’esforç de no bonificar
l’impost estatal de patrimoni i que es replantegin el tancament
dels hospitals Joan March i General. 

Siguin conscients, Sr. Vicepresident, que vostès han enganat
els ciutadans de les nostres illes i els ciutadans de l’Estat
espanyol. Vostès, el seu partit, va enganar els ciutadans dient
que no pujarien els imposts. Va fer creure a la ciutadania que
bastava que vostès arribessin al poder perquè tot canviàs, havia
de millorar l’economia, havia de baixar l’atur, la confiança dels
mercats amb el seu partit ho havia d’arreglar tot, però miri per
on, hem arribat al major grau de desconfiança precisament des
que vostès governen, Sr. Vicepresident, des que vostès governen
a aquestes illes i des que vostès governen a l’Estat.

Vostè em parla d’un dia de maig de l’any 2010, jo li puc dir
que això es va produir ahir mateix també un dia de maig de
l’any 2012 governant vostès gairebé per tot l’Estat espanyol,
perquè vostès governen a la gran majoria de les comunitats
autònomes, algunes com la nostra i alguna altra des de fa un
any, però a moltes altres, com Madrid, València, Múrcia, des de
molt de temps. Igualment governen a la major part de les grans
ciutats de l’Estat espanyol, algunes des de fa un any, però
moltes altres, com ara Madrid, des de fa molt de temps, i ara
governen a l’Estat i la confiança externa i interna en aquest país
ha caigut i ha caigut en picat i la realitat és que ara estam molt
pitjor i que les previsions són encara d’empitjorar més, molt

pitjor que l’any passat, perdem drets socials conquerits amb
molt d’esforç i les classes mitjanes i populars ens empobrim
cada dia més mentre que els rics acumulen més riquesa.

La Constitució diu que tots hem de contribuir al sosteniment
de la despesa pública d’acord amb la nostra capacitat
econòmica, Sr. Vicepresident. Ho diu textualment, d’acord amb
la capacitat econòmica de cada un. Això significa que qui té
més capacitat ha de contribuir més. També diu que el sistema
tributari ha de ser just, igualitari i progressiu, i l’impost sobre la
benzina no reuneix totes aquestes característiques, que sí
reuneix l’impost de patrimoni tal i com està dissenyat
actualment perquè afecta únicament els que tenen més capacitat
econòmica, els que tenen més riquesa i ho fa també de manera
progressiva. I vostès el bonifiquen amb el cent per cent,
bonificats amb el cent per cent aquells que tenen més capacitat
econòmica, però els treballadors en general a pagar gairebé 5
cèntims més per litre de benzina.

A nosaltres no ens agrada, Sr. Vicepresident, però estam
disposats a acceptar-ho, l’acceptaríem perquè som conscients de
la situació econòmica que vivim, perquè no estam disposats a
fer demagògia perquè creim que la ciutadania demana solucions
i demana responsabilitats, però li he de dir que l’acceptaríem i
estaríem disposats a acceptar altres mesures i a parlar-ne i
arribar a pactes amb vostès a canvi d’evitar el tancament dels
hospitals Joan March i General, a canvi de posar totes les cartes
damunt la taula, a canvi de parlar-ne.

Sr. Vicepresident, vostè em parlava d’èpoques passades, de
l’època dels trànsits, de l’època de quan fèiem la Constitució, jo
la record, jo record com es feia la Constitució perquè ja tenc una
edat i record com s’arribava a pactes, com les diferents
posicions ideològiques acceptaven alguns punts a canvi de
l’acceptació d’altres per a la resta dels que negociaven la
Constitució, però estava tot damunt la taula, no es negociava
article per article perquè si s’hagués negociat article per article
no hi hagués hagut manera d’arribar a disposar d’un text
constitucional com el que tenim. Es discutia la Constitució en
el seu conjunt. Els socialistes volíem una declaració de drets
fonamentals com déu mana, ben potent, els conservadors volien
la monarquia, molt bé, doncs una cosa per l’altra. Per això tenim
aquest text constitucional perquè tothom va estar disposat a
cedir alguna part a canvi d’obtenir alguna altra cosa, que també
era important per a ells. Així es fan els pactes, Sr.
Vicepresident, no pot ser que aprovin uns plans i que després
diguin, jo estaria disposat a discutir amb vostès les mesures per
afavorir el creixement. No, miri, no, així no podem anar, ho
hem de posar tot damunt la taula. És l’única manera que
puguem fer un diàleg seriós, el diàleg que crec que ens demana
la ciutadania.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. Sr. Vicepresident, té la paraula per un
temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, anem per parts
perquè hi ha distintes coses. Tema de les benzines, si l’impost
ho absorbirà o ho acabarà pagant el sector de les benzineres o
els usuaris, la benzina és un tipus de bé que es qualifica de rígid,
és a dir, que es consumeix pràcticament el mateix tengui el preu
que tengui, varia molt poc el consum de forma independent del
preu que tengui. Aquest fet és el que fa que sigui segurament el
producte de consum més carregat amb imposts, a part del
cèntim sanitari té els imposts especials sobre hidrocarburs, té
l’IVA, en fi, de cada euro que posam de benzina hi ha una part
molt significativa que no és benzina, que són imposts. Això ha
estat sempre així i ha estat un dels grans avantatges que ha
tengut Europa respecte d’altres països que no han operat en
aquest sentit, en concret Estats Units, on els imposts sobre la
benzina són molt més baixos, hi ha tot un moviment a Estats
Units que es planteja, que té un cert recorregut en matèria
tributària, pujar l’impost de la benzina, bàsicament perquè
justament aquesta imposició ha frenat que hi hagi una demanda
possiblement excessiva, que hi hagi automòbils que generen un
gran consum, que el sistema productiu estigui basat en material
poc eficient a l’hora d’aprofitar l’energia.

En aquest sentit, l’impost de la benzina ha donat un
avantatge a Europa de manera que ha generat una cultura de
l’aprofitament de la benzina tremendament important. Aquest
és l’element que es pretén reforçar. Evidentment quan deim que
és rígid una part important recaurà, com així ha estat, sobre els
usuaris, no tota, perquè també depèn del grau de competència
que hi hagi en matèria de distribució de benzina. I una de les
característiques de les nostres illes, vostè pot consultar la plana
web del ministeri corresponent dels preus de totes les benzines,
veurà com, primer, titulars que han aparegut aquest dies no són
certs. Tenim la benzina més cara d’Espanya, no. Vostè ho pot
consular, com ho pot consultar qualsevol, i comprovar que per
molt que es faci un titular, no és així. Una cosa és la realitat
publicada i una altra la realitat real, autèntica. 

I una altra és que evidentment hi ha, si vostè entra en la
plana del ministeri veurà com hi ha, està distribuït per
províncies, crec, veurà com hi ha determinades localitats on hi
ha més variabilitat en preus que la que es dóna a Balears.
Probablement aquí hi ha un cert marge de maniobra o hi ha una
certa predisposició per part dels agents que hi hagi una variació
de preus a mesura que s’incrementi o que vagi passant el temps
i s’accepti aquest fet. Si a això li afegim que el preu de la
benzina està sotmès als mercats mundials i pateix uns alts i
baixos molt importants és conegut que un vaixell que surt
carregat de Veneçuela, per dir algun lloc, o de qualsevol altra
banda de producció d’aquest combustible navega, doncs, mentre
navega canvia de mans mil vegades, canvia de propietari en
qüestió de minuts, de forma constant i això fa que el preu tengui
una variabilitat alta. En aquest sentit aquests 4,9 cèntims és una
quantitat suficientment petita com perquè la seva capacitat
d’influència dins del consum de benzina sigui tan petita que

marqui poc un canvi d’actuacions per part dels consumidors;
canvi d’actuacions per part dels consumidors que -ja dic- seria
positiu en qualsevol cas, seria positiu perquè afavoriria el
consum de béns alternatius, com pot ser el transport públic o
com pot ser fixar la residència més prop de la feina o el que
sigui. Vull dir, hi ha altres tipus de béns alternatius que podrien
ser també molt interessants, que disminueixen la dependència
de la comunitat respecte de les necessitats energètiques i, per
tant, també és interessant i que contribueix en més o menys
mesura a l’estabilitat mediambiental o a la preservació dels
valors mediambientals.

Per tant, l’impost de la benzina sembla un impost amb
potència suficient recaptadora com perquè sigui, des del punt de
vista social, interessant i al mateix temps procuri tota una sèrie
de valors que són desitjables també des del punt de vista de la
colAlectivitat.

Respecte que no és un impost que tengui a veure amb la
capacitat tributària, doncs, sí, també hi té a veure. Qui té més
capacitat de despesa normalment consumeix més benzina que
qui té menys capacitat de despesa. Per tant, els imposts sobre el
consum en moltes ocasions, i aquesta és una d’elles perquè
s’empra benzina per a multitud d’activitats, també té a veure
amb la capacitat de despesa dels diferents ciutadans. Per tant,
sembla un impost, com a mínim, dels menys perniciosos per a
la colAlectivitat. Jo diria, fins i tot, que té elements clarament
positius que no comparteixen altres imposts, com pot ser
l’impost de patrimoni. 

Quant a la resta de la seva intervenció sobre el pacte, bé, jo
crec que els pactes es construeixen amb voluntat de pacte
sobretot. És una opinió personal. Que els pactes tenen més
possibilitats o han de poder ser sòlids en moments de transició,
en moments de canvi profunds, aquest és un canvi profund, però
per això necessitam que hi hagi una acceptació d’aquest canvi,
que hi hagi una predisposició, acceptar que som en un moment
de transició i de canvi.

En aquest sentit és important que el grup que estigui al front
del Govern sigui capaç de plantejar la realitat tal com és, sense
enganar ningú, dient que les coses no són fàcils, dient que les
coses necessiten reformes, necessiten canvis i que a partir
d’aquí poden continuar parlant i posant les bases del que sigui
el futur. Necessitam tenir aquest trespol sòlid on construir
aquesta realitat de canvi cap al futur.

Crec que això és el que s’ha fet des del Govern, tal vegada
no ha agradat, però és el que s’ha fet des del Govern, s’ha
intentat mirar d’aprofitar la situació econòmica per dir que
tenim una situació de canvi institucional, tenim una situació de
canvi normatiu que té un abast molt més gros que els que hem
tengut fins ara, molt més importants, no plantejam canviar lleis
-diguéssim- perifèriques al nucli jurídic, sinó lleis centrals, lleis
que ocupen la centralitat jurídica. Per tant, en això, com més hi
estiguem d’acord, més capacitat de transmetre a la ciutadania,
i no només a la ciutadania, sinó amb aquesta economia que
tenim global a tot el món, tenim més capacitat de transmetre que
tenim un entorn jurídic, que tenim un capital institucional
suficientment sòlid com per construir el futur d’una manera
clara.
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Per últim, no vull deixar passar el tema de la demagògia.
Parlar que hi ha possibilitats de posar un impost, no fer canvis
a determinades institucions sanitàries, em sembla una mica
demagògic perquè crec que el que és molt clar en aquest
moment és la necessitat que la sanitat sigui sostenible, sigui
sòlida i això passa per fer transformacions. Ens podem enganar
i pensar que bé, idò, ara aconsegueixo un recurs addicional a
través d’un impost i no faig canvis, ens tornam a enganar,
tornam a tancar-nos el futur, tornam a autotancar els ulls, a
posar-nos una bena davant els ulls per no reconèixer la realitat.
La realitat és la que és, té duresa, elements de duresa, elements
de dificultat, però també té elements d’esperança i de solidesa
i són aquests els que hem d’aprofitar per construir aquest nou
entorn que estic segur que estam construint, i estic absolutament
convençut que les perspectives que tenguem a mesura que
implementem totes aquestes mesures s’aniran visualitzant per
part de tots, i podem dir -com deia abans-, i no falta molt de
temps perquè això passi, que hem fet una feina que realment té
conseqüències positives per a tots per molts d’anys, i com més
estiguem... com més compartida sigui la feina, molt millor per
a tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, estic
d’acord que és necessari que la sanitat sigui sòlida, que sigui
sostenible, puc acceptar que s’han de fer canvis, només faltaria,
però vostès el que volen és que acceptem els seus canvis sense
haver-ne parlat, i això és el que no pot ser. Miri, vostès no ens
necessiten per fer res perquè efectivament tenen una majoria
més que absoluta, tenen 35 diputats, poden prendre totes les
decisions que vulguin, i nosaltres els haurem d’acceptar
democràticament. Ho poden fer i poden decidir si fer-ho tot sols
o no, aquesta és la seva decisió. No ens necessiten, poden
prendre totes les decisions que vulguin i poden decidir si ho
volen fer tot sols o si volen el suport de l’oposició, el suport dels
agents socials i el suport de la ciutadania. Aquesta és la seva
decisió i l’han de prendre vostès.

Jo li dic: per poder prendre decisions pactades o per poder
arribar a pactes o a acords allò que no pot ser és que es faci, es
governi a força de decret llei i només a força de decret llei, que
s’anunciïn les coses als mitjans de comunicació abans que
parlar-ne amb l’oposició o de contar les coses al Parlament -
nosaltres ens assabentam de tot a toro pasado-, que se’ns digui
“això és així i ho heu d’acceptar i en tot cas podem discutir
només d’aquesta altra qüestió”, perquè tot ha de poder estar
damunt la taula i, si no, idò haurem d’acceptar democràticament
que vostès prenguin tot sols les seves decisions i nosaltres
vendrem aquí, els farem preguntes, representarem la ciutadania
que ens ha votat i els plantejarem les nostres posicions, i vostès
després, que són els que governen, decidiran.

És que això és així en una societat democràtica. Vostès
poden decidir tot sols o no, però vostès, que són els que tenen el
govern i el poder i la capacitat, són els que han de demostrar
amb la seva actitud el tarannà dialogant, els correspon a vostès.
La pilota en aquest cas està damunt la seva teulada. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. En torn de contrarèplica, Sr.
Vicepresident, té la paraula també per un temps de cinc minuts.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, crec que és un
moment de responsabilitat, d’alta responsabilitat, aquesta és la
realitat, i aquesta alta responsabilitat obliga al que està al
Govern a prendre mesures difícils, complicades, mesures que
moltes vegades poden tenir incomprensió per part de molts de
colAlectius. Aquesta responsabilitat obliga a fer plantejaments
durs, obliga a fer plantejaments que no han estat habituals dins
l’àmbit de la política a l’ús i, al mateix temps, aquesta és una
primera passa absolutament necessària, difícilment es podia
encetar un procés de reequilibri econòmic sense donar aquestes
passes, al mateix temps s’ha de reconèixer que s’està en un
moment de transició i que el futur és una cosa evidentment de
tots i que, per tant, és el futur... les mesures que s’han de
prendre de manera immediata són les mesures que s’han de
prendre de manera immediata, però a partir d’aquí és un futur
que lògicament passa per aquest reconeixement de reforçar les
institucions, reforçar la vida comunitària, la vida social i
reforçar tot el que és l’aparell productiu i econòmic de la nostra
comunitat; i això, ens agradi o no, passa per fer canvis
importants, canvis que -com deia abans- no estan en la perifèria
de la nostra legislació, sinó que estan en el nucli dur de la nostra
legislació, i el nucli dur és un nucli dur que és desitjable que
tengui continuïtat més enllà d’una o dues legislatures. Sé que el
Govern del Partit Popular governarà més d’una legislatura,
no?... també podem fer una aposta, ens podem jugar un cafè que
serà així.

En qualsevol cas, és cert que l’alternança forma part de la
democràcia i que, per tant, és important que aquestes
institucions estiguin refrendades per la majoria dels ciutadans,
no tant.., ja dic que la responsabilitat de governar és el que té i
quan es té majoria absoluta es té un plus de responsabilitat, un
plus de responsabilitat i aquest plus és el que està exercint en
aquest moment el Partit Popular. És un plus que no és fàcil, que
no és del gust de les persones que estan al capdavant de les
institucions, però que realment ens ha de posar els elements
necessaris, el trespol necessari perquè vengui la segona part, la
segona part de canvis. 
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Molts de canvis ja estan plantejats, molts d’aquests canvis
legislatius, que van de més a menys, la Llei general turística
evidentment ha de ser la primera perquè el turisme forma part
de l’essència de l’activitat econòmica d’aquesta comunitat i a
partir d’aquí, han de venir les altres, és una responsabilitat que
és de tots. 

En una democràcia, un govern d’un partit únic suportat per
una majoria clara de 35 diputats d’un parlament de 59 és
especialment greu i important, però també de l’oposició, també
l’oposició té el seu grau de responsabilitat, té el seu grau de
possibilitat que pot assumir o no, això és una decisió que no
pertoca al Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Només els he de dir que,
arribats aquí, si es volen jugar un cafè ho facin al bar, aquí si es
volen jugar alguna cosa que (...) vagi per a tots, en tot cas.

No havent-hi més assumptes a tractar en el dia d’avui,
s’agraeix la presència del Sr. Vicepresident i de qui
l’acompanya, bones tardes a tots i bona feina. 

S’aixeca la sessió.
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