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EL SR. PRESIDENT:

Benvinguts, si els sembla començam aquesta comissió, en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions, que crec
que sí.

EL SR. PONS I PONS:

Marc Pons substitueix Antoni Diéguez.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Vicenç Serra.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Josep Maria Camps substitueix Santi Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, crec que no n’hi ha més. Passam al primer punt de
l’ordre del dia relatiu a proposicions no de llei. 

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 2018/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pagaments als
ajuntaments.

Començam per la RGE núm. 2018/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pagament als ajuntaments.
Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Socialista,
intervé la Sra. Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, aquesta proposició no de llei té un marcat caràcter
municipalista, com es desprèn del seu contingut i el meu grup
la proposa conscient del problemes econòmic que tenen
actualment els ajuntaments, els quals, especialment els més
petits, no haurien de suportar sobre les seves espatlles uns
endeutaments conseqüència de la manca de pagament dels
compromisos que són propis de la comunitat autònoma.

Com tots sabem, el passat 25 de febrer es va publicar al
Boletín Oficial del Estado el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de
febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i
procediments necessaris per establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats
locals. Atès el problema de liquiditat que tenen les entitats
locals, aquest reial decret es proposa poder fer efectiu el
pagament dels diferents proveïdors als ajuntaments, i, amb
aquesta finalitat, el Grup Parlamentari Socialista hi va estar
d’acord, tot i que ens agradaria que es poguessin eliminar els
efectes negatius que tendrà aquest reial decret sobre els
ajuntaments i els ciutadans.

Els ajuntaments es veuran amb la necessitat d’endeutar-se en
aplicació d’aquest reial decret llei, endeutar-se per poder pagar
els proveïdors principalment perquè el Govern de les Illes
Balears i també els consells insulars mantenen des de fa mesos
deutes vençuts amb els ajuntaments que no han abonat.

Aquesta greu situació inexplicablement no es veu recollida
al reial decret, atès que no considera els ajuntament ni les
persones ni les associacions, etc., a les quals es deu diners, com
a prestadors de serveis socials o per a ajudes a la dependència.
El reial decret es refereix únicament a les empreses que tenen
contractes amb els ajuntaments. Això suposarà que les
associacions sense ànim de lucre que tenen com a finalitat
labors socials o els mateixos ajuntaments hagin de continuar
esperant per cobrar allò a què legítimament tenen dret i en molts
de casos allò que deuen als seus proveïdors o als seus
treballadors.

L’altra conseqüència d’aquest fet és que els ajuntaments, si
volen pagar s’hauran d’endeutar i això tendrà o pot tenir dos
efectes negatius. El primer, que hauran d’incrementar molt el
deute de cada ajuntament amb les entitats financeres i el segon,
que s’hauran de fer càrrec dels interessos i d’altres despeses
corresponents a aquest deute provocant per tant i d’aquesta
manera noves restriccions i retallades pressupostàries dels
serveis municipals o hauran d’incrementar les taxes o els
imposts municipals. 

Aquí hi ha una de les perversions d’aquest reial decret llei.
Si en darrer terme qui deu és el Govern de les Illes Balears o
també certament qui deu és el consell insular respectiu de cada
ajuntament, per què ha de ser cada ajuntament el que s’endeuti
i carregui damunt les seves espatlles els interessos d’aquest
deute? Pensam des del Grup Parlamentari Socialista que seria
més lògic que fos el Govern o el consell insular, com a entitats
territorials de major abast, com a entitats territorials de nivell
superior i també com a entitats territorials amb majors recursos,
qui assumís la seva condició de deutors i dugués a terme les
actuacions que fossin necessàries per liquidar el deute amb els
ajuntaments.

El Grup Parlamentari Socialista, però, encara hi veu una
segona perversió, fruit de l’experiència d’aquest gairebé any de
govern del Partit Popular, si aquest reial decret llei possibilita
als ajuntament pagar als seus proveïdors a canvi d’un
endeutament per als propers deu anys i sense la necessitat de
cobrar el que tenen pendent, sense que sigui obligatori que
cobrin el que tenen pendent del Govern o del consell insular
respectiu, és possible que aquestes institucions puguin tenir la
temptació d’intentar pagar els seus deutes amb els ajuntaments
per un període similar al de l’amortització del préstec i aquest
fet, de produir-se, seria molt greu per als interessos municipals.

És per tot això que el nostre grup ha proposat la proposició
no de llei següent: “Proposam que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern de les Illes Balears i els consells insulars
a fer efectives les quantitats que es deuen als ajuntaments
d’aquestes illes per tal que no s’hagin d’endeutar d’acord amb
el Reial Decret 4/2012 per aquests imports”. Així mateix en cas
que no es facin efectives les esmentades quantitats en caràcter
immediat, perquè entenem que pot ser que hi hagi dificultats de
tresoreria per poder-les abonar, el Parlament de les Illes Balears
instaria -si prosperava aquesta proposició de no de llei- el
Govern i els consells insulars a compensar per qualsevol mitjà
el cost dels interessos i altres despeses a què els ajuntaments
hauran de fer front atès el nou endeutament i que són una
conseqüència directa del fet que ambdues institucions no hagin
pagat en temps i forma les quantitats a què cada ajuntament té
dret.
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Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. En torn de fixació de posicions
en primer lloc té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, també per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup donarà suport
a aquesta proposta que presenta el Grup Parlamentari Socialista.

Evidentment, sempre hem estat a favor que les
administracions paguin allò que deuen, i els ajuntaments, com
a administracions més properes als ciutadans, tenen no només
deutes, sinó unes obligacions que s’han anat creat, sense cedir-
ne les competències, i que els han fet incrementar les seves
despeses i a la vegada tenen uns ...tant el Govern com els
consells i fins i tot l’Estat en alguns casos, però no tant, tenen
deutes pendents amb aquests ajuntaments. 

Això fa que alguns ajuntaments d’aquestes illes que no
tendrien necessitat d’endeutar-se per pagar proveïdors ho hagin
hagut de fer perquè el Govern de les Illes Balears i/o el Consell
de Mallorca els deuen a ells doblers, per tant han avançat uns
doblers que no eren ells els que no els tenien, sinó que eren
altres administracions.

Per aquí entenem que és injust que aquells ajuntaments que
ho han fet bé, que han sabut gestionar bé els seus recursos,
perquè n’hi ha que no és així, conec el cas d’un que tenia dins
un calaix 21 milions d’euros en factures a part dels 40 que devia
als bancs, per tant, en aquest cas és normal que això no funcioni,
però aquells ajuntaments que sí ho han fet bé no és just que
carreguin ara amb les culpes de les altres administracions. 

Així és que donarem suport a aquesta proposta perquè en el
fons va encaminada cap a uns millors serveis als ciutadans, que
els ajuntaments com a entitats més properes als ciutadans
puguin tenir els recursos per donar resposta a les seves
necessitats i no tenguin necessitat d’acudir als bancs on, per
altra banda, els interessos seran prou elevats quan hem vist que
els mateixos bancs s’endeuten demanant doblers al Banc
Central Europeu a un 1% i els ajuntaments pagaran a partir del
5,5. Vull dir que tampoc no acaba de ser just, aquesta intenció
del Govern del Sr. Rajoy, del Sr. Montoro a pagar els deutes per
ventura s’haguessin pogut endeutar directament amb el Banc
Central Europeu, ens hagués sortit molt més econòmic a tots,
perquè aquesta diferència d’interessos l’haurem de pagar.

Però sí que és veritat que és importantíssim que aquella gent
que espera per cobrar pugui cobrar i que pagui les diferències
entre pagar d’hora i no pagar-hi, que són els interessos de
demora, qui els ha creat i no qui els pateix.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Amb caràcter previ, malgrat que no
s’ha estimat el procediment oportú arribar a un acord de
declaració institucional de la comissió, des del Grup
Parlamentari Popular no podem sinó fer constar el nostre més
enèrgic rebuig per l’agressió que s’ha produït avui dins la
Conselleria d’Educació, on fins i tot un grup de persones ha
arribat a entrar dins el despatx del conseller, duent-se per
endavant personal de la conselleria. Crec que és necessària una
reflexió i que ens deixem de... paraules poc clares, perquè
realment s’està en una escalada de violència que crec que en
aquesta cambra ens hauria de preocupar molt, molt. Cap fet no
justifica l’agressió, cap opinió no justifica l’agressió.
Afortunadament vivim en un estat democràtic on tothom té dret
a defensar i a dir el que trobi, l’únic requisit és la legalitat i
emprar els mitjans que nosaltres mateixos per la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia ens hem donat.

Entrant ja a la proposició presentada pel Partit Socialista,
quan un la llegeix, és que un hi podria estar d’acord, des d’un
“buenismo”, realment encomiable, que els ajuntament no hagin
de pagar interessos, que no hagin de pagar despeses, crec que
amb aquesta filosofia hi podríem estar plenament d’acord, en el
millors dels móns això seria l’ideal, que tenir deutes no suposàs
un major cost ni en interessos ni en despeses i que visquéssim
en un món altruista on els bancs no passassin les corresponents
despeses i interessos. Crec que a tots ens agradaria viure en
aquesta Ítaca tal vegada, però la realitat és la que és i la realitat
és molt caparruda; i que el Partit Socialista s’atreveixi a
presentar una proposició no de llei amb aquests termes, parlant
de possibles perversions del sistema i fent -ja dic- propostes,
que ens encantaria que fossin possibles, és clar quan partim
d’una comunitat autònoma on ens hem deixat al calaix 1.104
milions d’euros pendents de pagar a proveïdors i hem passat
d’un deute el 2007 de 1.700 milions a 4.500 milions, com a
mínim i sent generosos, és un exercici de demagògia.

Si tant els preocupaven els ajuntaments haurien d’explicar-
nos per què en el pressupost del 2011 no es va pressupostar un
75%, és a dir, tres quartes parts, del Fons de cooperació local i
ha hagut de ser en càrrec al pressupost del 2012 quan s’ha pogut
fer front a aquest fons de cooperació local. El mateix ha passat
amb convenis del SOIB o en serveis socials. Per tant, crec que
parlam bàsicament de coherència i justament la coherència no
és la principal qualitat del plantejament polític del Partit
Socialista.
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Mirin, des del Partit Popular quan hem entrat a governar a
Espanya si una cosa hem tengut molt clara ha estat que havíem
d’injectar sous a l’economia, que s’havia de pagar als
proveïdors perquè el principal motiu, en molts de casos de
petites i mitjanes empreses i autònoms, que tancassin les
empreses eren els deutes de l’Administració amb aquests
autònoms i empresaris. Amb aquesta finalitat, en primer lloc,
per a les administracions locals en el mes de febrer i en el mes
de març per a les comunitats autònomes, el Govern del Sr.
Rajoy ha establert uns mecanismes que fan possible encarar en
un molt curt espai de temps poder fer front als deutes que es
duien endarrerits, al dèficit que es tenia, convertint en un deute
a llarg termini el que eren uns problemes de liquiditat i de
tresoreria a curt termini.

I aquesta és la finalitat. La finalitat no és revisar el sistema
de finançament de les corporacions locals, en les quals podem
estar d’acord, que s’han analitzat en moltes ocasions els
sistemes de finançament de les comunitats autònomes i continua
pendent el tercer escaló que és el finançament de les
corporacions locals i que estan mal finançades, no seré jo que he
estat regidora molts d’anys qui li digui el contrari, però és que
no parlam d’això. Els mecanismes establerts pel Ministeri
d’Economia i Hisenda tenen una finalitat molt clara, una
finalitat que és injectar sous a la nostra economia i la manera
com ho han de fer és deixar... d’alguna manera que es puguin
finançar i puguem pagar els ajuntaments i també la comunitat
autònoma. En el moment en què la comunitat autònoma es
pugui finançar, estic convençuda que pagarà aquells altres
deutes que pugui tenir amb ajuntaments i consells insulars, la
qual cosa els permetrà fer una cancelAlació anticipada d’aquests
préstecs que ara fa.

De tota manera -i sé de què els parl-, no sempre han estat tan
puristes vostès per preocupar-los que les administracions locals
s’endeutin. En anys de molta bonança econòmica on els
ingressos municipals eren molt elevats, entre altres coses per
llicències d’obres, vostès no eren partidaris de rebaixar el
percentatge de deute dels ajuntaments, vostès s’endeutaven
exactament en el mateix percentatge i en la mateixa quantitat
que amortitzaven, perquè era el límit legal, si no tal vegada ho
haguessin fet més, aquell era el moment d’anar rebaixant el
deute i no ho feren. Qualsevol bon pare de família en concepte
de dret romà i del nostre codi civil, el que fa és en el temps de
bonança guardar un raconet per quan vénen maldades,
probablement si s’hagués fet això en aquell moment, avui no
estaríem en aquestes circumstàncies.

Per tant, mirin, avui el seu grup ha rebutjat una PNL per una
abstenció preventiva que deien, estaven d’acord en el contingut,
però l’han votat en contra per si un cas, per si un cas. Jo no els
dic això, no els dic això, però crec que del mateix contingut de
les seves propostes... no poden més que ser demagògiques. Estic
convençuda que si vostès governessin no l’haurien presentada,
perquè saben que és d’impossible compliment, només té una
manera per poder-se complir i és la manera en què ha apostat el
Govern del Sr. Bauzá a les Illes Balears i el Govern del Sr.
Rajoy al Govern d’Espanya, que és fer possible que, tant les
comunitats autònomes com als ajuntaments, per via d’aquests
crèdits extraordinaris d’ICO puguin anar pagant als seus
proveïdors de forma i manera que es puguin atendre també
aquells convenis amb serveis socials i amb altres

administracions que d’una altra manera, si no has pagat als
proveïdors, no es podria fer.

I acab com he començat, havent deixat una comunitat
autònoma amb 4.500 milions de deute i un deute amb
proveïdors de dèficit de 1.104 milions, el millor que podrien fer
amb aquesta PNL és retirar-la.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula per contradiccions la Sra.
Aguiló, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies al Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
pel seu suport. Quant al Grup Parlamentari Popular, eren
d’esperar les seves paraules, Sra. Diputada, eren previsibles.

Senyores diputades, senyors diputats, avui es compleix un
anys des de les passades eleccions autonòmiques, pràcticament
un any des que vostès tenen la responsabilitat de governar
aquestes illes i allò que no podem fer és continuar en el passat,
hem de mirar al futur. Hem d’assumir certament... els socialistes
hem d’assumir certament que les mesures anticrisi potser les
hauríem d’haver iniciat abans, hem de fer autocrítica i la feim
i l’hem feta, que no vérem la magnitud de la crisi que ens venia
al damunt, no ho vérem nosaltres i no ho veia ningú, vostès
tampoc no ho veieren a les comunitats autònomes en què
governaven. Ara sabem que les comunitats autònomes més
endeutades no són precisament les comunitats autònomes en
què governava el Partit Socialista, sinó que ho són Madrid,
València, Castella i Lleó, totes governades des de fa anys pel
Partit Popular. Nosaltres hem d’assumir la nostra gestió, però
també hem de tenir present que la comunitat autònoma de les
Illes Balears remuntava quan la varem deixar, la comunitat
autònoma creixia quan la vàrem deixar i l’atur baixava mes a
mes, l’any 2011 quan la vàrem deixar i en canvi amb les
polítiques que actualment es duen a terme el que tenim és més
recessió, més atur, menys ingressos públics. Tenim unes
polítiques que el que fan és restar confiança i pujar el dèficit
perquè és clar, si hi ha menys ingressos, menys ingressos
públics que es produeixen per la manca de confiança, per la
manca de la reactivació econòmica, el dèficit augmenta i, si no,
ho veurem perquè en acabar comptarem.

Però ara, en aquesta proposició no de llei allò que demanam
és no s’ofegui els ajuntaments, allò que demanam en aquesta
proposició no de llei és que la comunitat autònoma assumeixi
allò que un ajuntament petit no pot assumir. Ara feim propostes
de futur, proposam que els efectes del deute que l’Administració
autonòmica té envers els ajuntaments no es traslladin sobre les
seves espatlles. Entenem que ha de ser la comunitat autònoma
la que ha d’assumir aquest cost i això és el que demanam en
aquesta proposició no de llei, una proposició no de llei de futur,
perquè és possible amb el suport de tots els grups parlamentaris.
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Miri, el punt segon de la nostra proposició no de llei
precisament el que pretén és -i per tant es podria complir-, que
és que, en cas que no es puguin fer efectives les esmentades
quantitats amb caràcter immediat, el que es demanava en el punt
primer, perquè, efectivament, pot no ésser possible amb les
dificultats que tenim ara de tresoreria, fer efectius els pagaments
dels deutes que tenim amb els ajuntaments, però demanam, en
el punt segon de la nostra proposició no de llei, que, en cas que
no es puguin fer efectives amb caràcter immediat, simplement
es tengui present compensar de qualque manera, en el moment
que hi hagi liquiditat i per qualsevol mitjà, el cost dels
interessos i de la resta de despeses a què els ajuntament han de
fer front, a l’endeutament, en relació amb els crèdits que
provenguin de la comunitat autònoma. Aquesta seria la nostra
intenció i això creim que es podria complir si s’acceptàs aquesta
proposició no de llei, si tengués el suport de tots els grups
parlamentaris.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. I acabat el debat, passam a
votar la Proposició no de llei RGE núm. 2018/12 i per això
demanam, en primer lloc, els vots a favor d’aquesta proposició.

Vots en contra?

Abstencions?

I el resultat, si és tan amable?

EL SR. SECRETARI:

8 vots en contra i 5 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència queda rebutjada la
Proposició no de llei RGE núm. 2018/12, relativa a pagament
als ajuntaments.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 2788/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, contra els pressuposts generals de l'Estat.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2788/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, contra els
pressuposts generals de l’Estat.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Mascaró i Melià, per un temps de deu minuts. Té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, ja que hi ha fet
referència també la portaveu del Partit Popular, dir que és ver
que és necessària una reflexió en contra de la violència, però
amb paraules ben clares ningú, ningú, cap grup, jo no he sentit
cap grup parlamentari d’aquesta cambra que es manifestàs a
favor de la violència, al contrari, fins ara tot el que he sentit era
gent que condemnava la violència. El que no és de rebut és
presentar, esperar-nos aquí amb un paperet, sense haver cridat
abans i dir: escoltau, presentarem aquesta documentació, perquè
els portaveus (...) una cridada dels portaveus.

Per tant, vagi per endavant el nostre rebuig total i ferm en
contra de qualsevol manifestació violenta.

D’altra banda, la nostra proposició que defensam ara, la
2788, és una proposició que constata que els pressuposts
generals de l’Estat per al 2012, que es debaten en aquests
moments en el Congrés dels Diputats, són uns pressuposts que
perjudiquen greument els ciutadans de les Illes Balears, no
només les institucions, sinó bàsicament els ciutadans de les Illes
Balears. A part d’un incompliment per part de l’Estat amb
alguns convenis ja signats i fins i tot amb una llei orgànica, com
és l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, creim que mereix
un rebuig per part dels grups parlamentaris i instar els governs
perquè facin tot el possible per resoldre-ho.

Segons els projecte de pressuposts de l’Estat, les inversions
estatutàries que, com deia, l’Estatut és llei orgànica, per tant
d’obligat compliment per totes les institucions de l’Estat, no
només de les Illes, la partida destinada a aquestes inversions per
al 2012 el Partit Popular, el Sr. Rajoy i el Sr. Montoro, hi ha
posat un zero, un zero. Per tant, aquí, que hi havia la possibilitat
de poder fer algunes inversions a un moment en què estan
totalment aturades, per una part per manca de doblers, però per
l’altra perquè el Govern de les Illes Balears també ha decidit
que no en volia fer cap i que ho retallava tot, crec que això
hagués pogut donar una mica d’alè a aquelles empreses que han
hagut d’acomiadar els treballadors; a aquells treballadors que
esperaven poder tenir alguna feina i a les famílies que esperaven
que la gent que tenen en atur trobassin feina per poder arribar a
final de mes i en alguns casos, molt dramàtics, fins i tot per
poder menjar.

Per tant, zero a les inversions estatutàries, zero també al fons
que aporten pel sistema de finançament autonòmic, les Illes
Balears és l’única comunitat autònoma que no rep cap aportació
ni una en aquest projecte de pressuposts del Fons del sistema de
finançament autonòmic, ni del Fons de Compensació
Interterritorial ni del Fons de Competitivitat ni del Fons de
Garantia, tres fons del sistema de finançament autonòmic i les
Illes Balears som l’única comunitat que els té tots tres a zero,
perquè altres comunitats que es queixen, com Madrid o
Catalunya, almanco reben alguna cosa del Fons de Garantia,
Balears zero, zero.

I per una altra banda, hi ha una retallada espectacular de
partides importants de convenis ja signats, com per exemple el
Conveni Ferroviari, que en el 2011 hi havia una partida de 14
milions i mig d’euros, que no ha arribat, que no s’ha fet
efectiva, i esperàvem que per al 2012 hi hagués aquests 14 i mig
i alguns més, fins arribar als que encara estam pendents. Però
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no, han desaparegut els del 2011 i per al 2012 només n’hi posen
7. Per tant, una altra possibilitat d’invertir, de donar feina a
algunes empreses i d’invertir en transport públic de qualitat
sostenible, tant per als residents a Mallorca com per als visitants
que ens visiten, que se’n va en orris.

I per si això no fos poc, encara podem veure que les partides
destinades a temes molt socials, com les ajudes a dependència,
que se suprimeixen, o ajudes a dones maltractades i moltes
altres també s’han vist retallades.

I entenem que el Parlament, però especialment el Govern de
les Illes Balears, és qui ha de defensar els ciutadans de les Illes
Balears, el Govern de les Illes Balears no és el representant ni
del Partit Popular ni del Sr. Rajoy en aquestes illes, sinó que és
el representant dels ciutadans de les illes, dels que els votaren,
que eren molts, i també dels que no els votaren, i el que ha de
garantir és la competitivitat d’aquestes illes enfront de qualsevol
retallada que ens pugui venir d’altres bandes. I a més a més, que
avui matí n’hem parlat i que segurament n’hem parlat altres
vegades, les retallades que fa de 10.000 milions d’euros en
educació i sanitat que evidentment han repercutit damunt les
comunitats autònomes i que han vist com tornaven retallar.

Per tant, davant totes aquestes coses, davant la retallada, la
marginació de les Illes Balears dels comptes de l’Estat; davant
les retallades d’inversions estatutàries que ens haguessin permès
reactivar l’economia i el turisme; davant l’increment de les
taxes aeroportuàries que, ahir, record i tornaré recordar, el Partit
Popular hi va votar en contra, i davant les baixades de les
partides que permeten les ajudes al transport aeri i marítim i de
connectivitat que compensen la insularitat, crec que ens toca
reclamar al Govern de l’Estat una modificació dels pressuposts
generals per garantir el compliment de l’Estatut d’Autonomia
en relació amb les inversions estatutàries i també per respectar
la sobirania econòmica de les comunitats autònomes a l’àmbit
de les seves competències, perquè educació i sanitat són
transferències competides i qualsevol retallada de Madrid aquí
és una destralada.

I en el segon punt, instam el Govern de les Illes Balears a
destinar tots els recursos judicials que siguin necessaris per
garantir el compliment dels compromisos del Govern,
reconeguts tant a nivell estatutari com constitucionalment.
Creim que els ciutadans de les Illes Balears bé es mereixen
aquest esforç, per veure si entre tots contribuïm a generar
riquesa, a generar ocupació i a millorar la qualitat de vida no
només de les generacions presents, sinó de les futures; perquè
qualsevol persona que és a l’atur avui en dia no cotitza a la
Seguretat Social, per tant perilla el seu futur personal per a
després no tenir ajudes, però també perilla el sistema de la
Seguretat Social per a tots, perquè si hi ha pocs contribuents
poques pensions es podran pagar a un futur. Per tant, és
imprescindible que el Govern faci un esforç i mirar
d’aconseguir totes aquestes coses que els pressuposts generals
de l’Estat ens han llevat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. I en torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Des de l’any 2001 en què
s’havia aprovat l’anterior sistema de finançament, era un
sistema de finançament absolutament injust que va fer, que de
fet ja va mantenir aquesta dinàmica, que les Illes Balears
estiguessin a la cua tant del finançament com d’inversions de
l’Estat a la nostra comunitat autònoma.

És cert, la legislatura passada hi va haver un canvi en el
sistema de finançament i va permetre un avanç prou important
bàsicament en dues qüestions cabdals: la primera, el fet de
poder aconseguir fregar la mitjana del finançament, i la segona,
el fet de reconèixer un dèficit inversor de l’Estat a la comunitat
autònoma i que, de fet, es va valorar en 2.800 milions d’euros.

Aquests pressuposts generals de l’Estat no han recollit ni
una qüestió ni l’altra i fan que, de nou, el finançament de les
Illes Balears respecte de l’Estat torni passar a ser a la cua i fa
que, de nou, tinguem un dèficit inversor tremend respecte del
Govern de l’Estat en el Govern i al Parlament, bé, a les
institucions de la comunitat autònoma. Aquest no és,
evidentment, l’òptim sistema de finançament, sense cap dubte,
però el que ningú no pot discutir és que suposà una passa cap
endavant que hauríem, que al Govern li hauríem de demanar
que, amb tota la fortalesa del món, tingués la capacitat de
defensar. I més quan parlam que són acords establerts per llei
orgànica, per llei orgànica, que els pressuposts generals de
l’Estat han decidit saltar-se de totes a totes, i més quan som
conscients de les dificultats i de les penúries econòmiques per
les quals travessam en aquests moments, menysprear els
recursos en matèria econòmica de finançament, que ja deixaran
de venir al Govern autonòmic 400 milions d’euros d’inversió
anual, com a un element fonamental i una peça angular sobre la
qual poder construir i dissenyar plans d’estímul econòmic en
aquests moments, sembla que haurien de ser, ho deia abans,
elements fonamentals que pareix que valdria la pena lluitar a les
totes.

I si em permeten fins i tot amb una reflexió molt clara,
perquè al llarg d’aquest, vist que no vam tenir aquest darrer
sistema de finançament des del 2001 fins pràcticament el 2011
o el 2010, van passar deu anys; què va passar aquests deu anys?
Cada any deixàvem de perdre i d’invertir a les Illes Balears 200
milions d’euros, per deu, 2.000 milions, amb un sistema de
finançament que ens perjudicava tant perquè érem a la cua, de
300 milions d’euros manco que arribaven, en deu anys 3.000
milions d’euros. A nosaltres, a nosaltres, que en aquells
moments vam ser els més perjudicats de tots, als que més ens
van castigar, i ara resulta que quan ho aconseguim s’aplica un
criteri que suposa tornar ser a la cua de tot.
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Home, això són elements de prou pes, han fet massa anys
castigats com perquè ara hagin d’aplicar el mateix criteri per a
tothom i facin que de nou haguem de continuar sent els més
castigats. Són els elements que al Govern autonòmic li hauríem
de demanar que posàs damunt la taula, que reflexionàs damunt
açò i que davant el Sr. Rajoy, davant del Sr. Montoro, tingués
la capacitat de poder defensar precisament, perquè hi ha
arguments, discurs polític suficient com per fer-se valer com a
comunitat autònoma.

Avui, amb una certa incredulitat, i ho dic així, escoltava el
vicepresident Econòmic que feia una reflexió en relació amb la
pèrdua dels Fons de Competitivitat, i la feia com si la decisió de
suprimir aquest fons de competitivitat fos una decisió que s’ha
pres des de Madrid i com si no anàs amb les Illes Balears, com
si nosaltres, Govern autonòmic, no tinguéssim res a dir, res a
fer; ho contava des d’aquell que està més preocupat per
exculpar-se davant d’una possible responsabilitat que pogués
tenir, com si en certa manera tingués mala consciència. No
explicava el vicepresident Econòmic que el Govern ha acceptat
no cobrar els diners del Fons de Competitivitat; no explicava el
vicepresident Econòmic que ells tenien mecanismes polítics,
institucionals i fins i tot judicials per poder-hi fer front, i en
canvi, aquests mecanismes polítics, institucionals i fins i tot
judicials no els han utilitzat, no han fet res per defensar o per fer
valer, precisament, la defensa d’aquests recursos que ens
pertoquen a nosaltres.

L’únic objectiu de la intervenció d’aquest matí del
vicepresident Econòmic amb una pregunta del Partit Popular,
era el d’exculpar-se de qualsevol pecat, una espècie de pèssima
gestió de govern, quan es tracta de defensar, insistesc, aquells
recursos que amb totes les dificultats del món poden estar en
l’aire, però el que no pertoca baix cap concepte és el fet de
renunciar-hi.

Bé, avui no hi ha el Govern aquí, per suposat que no hi és,
hi ha els diferents partits que tenen representació en el
Parlament de les Illes Balears i tenim, en certa manera, una
oportunitat, un exemple més, per veure si trobam que val la
pena o no val la pena batallar, defensar i fer tot el possible per
aconseguir aquells recursos que són nostres.

A aquesta proposta que el PSM-Iniciativa i Més per
Menorca fa, fa referència que el Parlament de les Illes Balears
insti el Govern de les Illes a reclamar al Govern de l’Estat una
modificació dels pressuposts perquè recullin allò que ja està
establert per llei orgànica, sembla com a molt lògica. I l’altra és
que si el Govern de l’Estat no entra a raons, evidentment la
darrera carta que ens queda és la de la via judicial, i jo crec que
a aquesta no hi hauríem de renunciar, no hi hauríem de
renunciar quan es tracta, precisament, de tants recursos i quan
es tracta que damunt aquests recursos ben utilitzats tinguem o
no la capacitat d’ajudar a moure economia.

Tal vegada el títol no és el més adequat per allò d’anar en
contra de, no crec que haguem d’anar en contra de res, però sí
que hauríem de demanar que els pressuposts generals de l’Estat
es canviessin i, en aquest sentit, el Grup Socialista donarà suport
a aquesta proposta, esperant evidentment que pugui sortir per la
unanimitat de totes les forces polítiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. I per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula..., ah!,  la Sra. Bauzá, em pensava que
deien Antoni Camps, pensava si no em mira, no vol parlar.

Sra. Bauzá, té la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo voldria
començar la meva intervenció dient que travessam una situació
de crisi que té dimensions històriques, crisi que, com ja deuen
saber, és conseqüència de les mesures adoptades durant
l’anterior legislatura, tant a nivell de la nostra comunitat
autònoma, on governava el pacte, com a nivell de l’Estat, regit
per un govern socialista. Per això, senyores i senyors diputats,
el Govern de la comunitat autònoma s’ha vist en l’obligació de
prendre mesures també històriques per adreçar el desgavell que
es va trobar.

En primer lloc, hem de valorar i ser conscients de la realitat
que ens envolta, la realitat és que estam immersos en un
projecte europeu, la realitat és que la crisi és una constant a tots
els nivells, tant a nivell europeu, estatal i autonòmic. Ja han
anunciat en diverses ocasions, tant el ministre Sr. Montoro, com
el vicepresident Econòmic, Pep Ignasi Aguiló, la importància de
formar part d’un projecte europeu. Al mateix que intentam de
cada vegada ser més europeus intentam donar solució a una crisi
mundial, a una crisi financera i a una crisi europea en la qual
Europa és qüestionada com a projecte, precisament per la seva
falta de voluntat política integradora.

Creim en aquest sistema d’economia globalitzada perquè
suposa prosperitat, suposa més igualtat d’oportunitats, però
aquest marc en el qual estam immersos no justifica ni justificarà
mai que la nostra comunitat autònoma no demani tot el que li
correspon. Res més lluny de la realitat, el Govern de les Illes
Balears ja ha manifestat en diverses ocasions que es mostrarà
reivindicatiu amb el Govern de l’Estat, amb la finalitat
d’aconseguir la materialització de les inversions recollides a la
disposició addicional novena de l’Estatut d’Autonomia.

No ens queda més remei que recordar-los que el Fons de
Competitivitat l’únic any que no va ser liquiditat pel Govern de
l’Estat va ser l’any 2011, governant el Sr. Zapatero a Madrid i
el govern del pacte a les nostres illes. El Govern del Sr.
Zapatero va donar un gir a la seva política que va deixar en
l’aire aquest tipus de fons. Conseqüència d’aquest fet
segurament va ser que no es pogués elaborar el pressupost de
l’any 2011 a la nostra comunitat autònoma, la qual cosa va
suposar el súmmum del desgavell i de la falta de control.
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Vostès diuen que el pressupost general de l’Estat és un
vertader desastre per a l’economia del país i per a les persones
que hi viuen, i jo els demanaria, què en pensen d’un govern que
ha governat sense pressupost i de les seves conseqüències?
Senyores i senyors diputats, sobren paraules. És intolerable que
sigui constant en la manera de fer política de l’oposició, el fet
d’exigir a l’actual govern allò que ells no van ser capaços de fer
mentre governaven. I ara en pagam les conseqüències els
ciutadans d’aquestes illes.

Al Govern no li fa falta que l’insti el Parlament, sinó que és
ben conscient del que suposa per a les nostres illes la necessitat
de rebre aquests tipus de fons. Per això insistim que  ja s’estan
fent totes les gestions oportunes per rescabalar aquest fons. A
més, no tenim cap dubte que és un govern molt valent per
defensar davant qui faci falta la nostra gent i les nostres
empreses així com per garantir la competitivitat i posar en
marxa totes les mesures necessàries per lluitar contra l’atur. 

No podem dir el mateix del govern del pacte, a qui li varen
faltar molts d’esforços i molta valentia per reclamar allò que ens
corresponia, en relació amb el conveni ferroviari davant el
Govern de Madrid, Govern que en aquells moments era del
mateix color polític. En aquell conveni es va fixar un màxim de
443 milions d’euros, dels quals només en van arribar 53
milions, a pesar que el Govern el va licitar per un import de 220
milions. No obstant això, la mateixa sobirania econòmica que
s’està reclamant i que es té, cal predicar-la per als pressuposts
generals de l’Estat.

Per tot això, no es comparteix la reflexió prèvia a aquesta
proposició no de llei. El Govern de l’Estat, igual que el Govern
de les Illes Balears ha de complir amb els seus objectius de
dèficit. Per tant, el nostre grup pensa que no cal presentar recurs
judicial sense perjudici de reclamar allò que ens pertoca. La via
de cooperació resulta molt més fructífera que la confrontació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. No sé si vol fer ús de la paraula
el grup proposant? Idò té la paraula per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Evidentment, Sr. President. Moltes gràcies. Bé, en primer
lloc agrair al Grup Socialista el seu suport. És ver que es pot
interpretar que amb el nou sistema de finançament aprovat el
2009 es va fer un avanç, però també és cert que des del nostre
punt de vista no se va arribar allà on s’hauria d’haver arribat. 

Tot i això, si encara no s’ha arribat allà on era necessari per
als ciutadans d’aquestes illes, s’incompleix allò que es va
aprovar i evidentment estam fatal i continuarem a la cua del
finançament i que ha provocat que aquests anys en què hi hem
estat, passéssim de ser de les comunitats més riques d’Espanya
i d’algunes zones d’Europa, a perdre posicions cada any i ara
estam molt per davall la mitjana. Per tant, el sistema de
finançament té molt a veure amb el desenvolupament de les
comunitats autònomes i sembla que a Madrid ho tenen clar i no
tenen intencions de deixar-nos desenvolupar.

Li vull corregir una cosa, perquè vist que ara el Govern del
Sr. Rajoy ha decidit aplicar el mateix criteri per a tothom, jo
diria que ben bé no és així. Totes les comunitats autònomes
reben aportacions d’alguns dels tres fons de finançament
autonòmic, excepte les Illes Balears. Per tant, també estam
discriminats fins i tot en això. No és que no ens donin el que ens
pertoca, sinó que no han trobat cap partida per incloure'ns en el
sistema de finançament per al 2012, o sigui que malament ho
tenim.

I referent al Partit Popular. Està bé, ha dit que en primer lloc
s’ha de valorar la realitat que ens envolta. Està bé que per dur
endavant un projecte es valori la realitat, però jo crec que
després d’un any d’un govern que en principi té el contracte per
quatre, un any a dedicar el 25% del temps a valorar la realitat ha
de ser més que suficient com per haver presentat ja propostes de
futur. Fa un any que governen, fa un any que valoren i la
portaveu ens deia que és intolerable que ara facem propostes
que no s’havien arreglat ara. A nosaltres allò que ens pareix
realment intolerable és que amb la quantitat de problemes que
té aquesta societat i que esperen resposta per part del Govern i
de les administracions, l’únic objectiu que pareix que té el Partit
Popular és parlar de l’anterior govern, d’allò que va fer i d’allò
que no va fer, escudant-se en la seva majoria silenciosa dels
moltíssims de ciutadans que els varen votar. Jo els vull recordar
que aquesta majoria silenciosa comença a deixar de ser
silenciosa i que moltes de les persones i colAlectius que es
manifesten, alguns d’ells són votants del Partit Popular que
comencen a estar cansats. I, si no, passegin-s'hi i ho veuran,
diumenge n’hi havia molts que eren votants del Partit Popular
que es passejaven per davant el Parlament. Per tant, crec que
també tenen dret a escoltar-los. De totes maneres, siguin votants
dels partits que siguin, hi ha uns problemes molts greus que el
Govern està obligat a posar mesures per resoldre’ls. 

Per tant, ens deia el Partit Popular que ells volen ser
europeus, nosaltres també. Què més voldríem que ser tan
europeus com els alemanys! Ells tenen lands, no tenen
comunitats autònomes, però per Constitució, perquè varen
guanyar una sentència en el Tribunal Constitucional, cap land,
que vendrien a ser les nostres comunitats autònomes, no poden
aportar més del 4% del seu producte interior brut a l’Estat,
perquè el Tribunal Constitucional interpreta que això produeix
la fallida dels seus lands, que serien les nostres comunitats
autònomes. Per tant, ja ens agradaria ser tan europeus com ells,
però en aquests punts el Partit Popular i tampoc -ho he de dir-
el PSOE no hi han volgut arribar mai.

És cert també que va ser el Sr. Zapatero qui primer ens va
dir que no al fons de competitivitat de 2011, però també és cert
que el Govern del pacte que governava aquí, no va acceptar el
no i va fer fins el darrer minut mans i mànigues per aconseguir-
los. Per tant, durant mig any es varen fer molts d’esforços, però
després d’aquest mig any, mesos que valoraven la situació varen
enviar una carta a Madrid, però una vegada van estar segurs que
governaven els seus, el Partit Popular ha deixat de reclamar. Jo
crec que aquests fons en un moment o en un altre arribaran, però
realment quan més falta fan és en aquests moments, per no
enfonsar més les nostres empreses, les nostres famílies i la
nostra societat.
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Així que em sap greu que no hi vulguin donar suport, perquè
realment són dues propostes que ajudarien moltíssim a millorar
la cohesió social perquè podríem resoldre molts de problemes,
evitaríem moltes retallades injustes i podrien millorar
l’economia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró.

Passam en conseqüència a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 2788/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència queda rebutjada la
Proposició no de llei RGE núm. 2788/12, contra els pressuposts
generals de l’Estat.

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 2899/12, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, pel qual se solAlicita que la comissió, mitjançant
la presidència del Parlament, adopti l'acord de recaptar la
presència del vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar sobre el deute
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Passam al següent punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
l’adopció d’acord respecte l’escrit RGE núm. 2899/12 del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
mitjançant el qual es solAlicita que el president del Parlament
recapti la presència del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, per tal d’informar sobre el deute de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Mascaró, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. El mes passat, devers
mitjans mes o la tercera setmana, ens va sorprendre una notícia
que sortia a tots els mitjans, alguns deien que el Govern havia
mentit sobre el deute per tranquilAlitzar els mercats, un altre que
el Govern reconeix que va ocultar part del deute amb
proveïdors, a petició de la ministra en aquell moment la Sra.
Salgado. I alguns que deien que hi havia un pacte. Aquestes
declaracions les havia fet la interventora de la comunitat
autònoma i curiosament  al cap de dos dies, surt el president del
Govern, anuncia una roda de premsa d’aquestes al Consolat, a
bombo y platillo, com diria ell i l’única cosa que va comunicar
als mitjans era que destituïa la interventora per haver mentit. O
sigui, un president a qui li costa tant donar explicacions sobre
algunes coses, convoca una roda de premsa ell tot sol, com el
llanero solitario, per anunciar la destitució de la interventora i
per negar que hi havia hagut cap pacte per ocultar el deute. Però
la veritat és que en cap moment no han donat números, ni xifres,
ni evidentment documentació al respecte. Crec que és important
la tranquilAlitat dels mercats, però també és important la
tranquilAlitat dels ciutadans que el Govern no menteix, que diu
la veritat i que el Govern actua amb la transparència que diu que
actua. 

Des del nostre punt de vista estaria bé que aquelles
explicacions que s’han donat a mitges o que no s’han acabat de
donar i només s’han insinuat, alguns fins i tot insinuen, alguns
membres del Govern, no consellers, però sí directors generals,
insinuen que la interventora podria tenir raó, estaria bé que el
vicepresident econòmic vengués en aquesta Comissió d’Hisenda
i Pressuposts a explicar realment quin és el deute que ells varen
trobar, què havien amagat i què no havien amagat. Jo crec que
ja està bé d’insinuacions, duim un any insinuacions, duim un
any de dir si feim, si no feim, si deixam de fer, però la veritat és
que no hem vist cap paper ni un que avalàs la majoria de les
afirmacions que fa el Govern.

Per tant, per a la tranquilAlitat dels ciutadans per creure que
realment tenen un govern en qui poden confiar, perquè no diu
mentides i perquè és transparent, demanam la compareixença
del vicepresident en aquesta comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. I en torn de fixació de posició
per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Boned, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Molt breument per anunciar que
donarem suport a la proposta que fa el Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. I ho farem
bàsicament per una raó molt clara. Del tema del deute d’aquesta
comunitat autònoma se n’està parlant des del primer dia, fa per
tant pràcticament un any que sentim parlar de deute. Però la
veritat és que entorn aquesta paraula, deute, hi ha un clar i això
és una contradicció, obscurantisme intencionat a l’hora de
mostrar o demostrar tot allò que envolta aquest tema del deute.
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Si parlam de deute hem de parlar de dos vessants. Un, el
deute financer, amb un increment que en cap moment no s’ha
negat per part dels responsables del Govern de la passada
legislatura, però que es fan afirmacions, entenem que gratuïtes
i d’alguna manera manipulades i no exemptes d’un alt grau de
demagògia per part de l’actual govern i dels diferents portaveus
del Grup Parlamentari Popular.

I per altra part tenim el deute a proveïdors. Deute a
proveïdors que se xifra sistemàticament entorn als 1.100 milions
d’euros, però és una xifra que únicament deu conèixer el
Govern i el Partit Popular, perquè a dia d’avui ha resultat
impossible, a pesar d’haver-se reclamat per activa i per passiva,
impossible que el Govern faciliti un sol document referit a
aquests 1.100 milions de deute a proveïdors.

Per tant, quan hi ha un alt interès a no demostrar allò que es
ve afirmant un dia rere l’altre, tal vegada al darrera hi ha alguna
cosa amagada que no interessa que es conegui. 

Per tant i per acabar, tornaré a dir el mateix, entenem que és
molt oportú i molt adient que el vicepresident econòmic vengui
en aquesta comissió a intentar explicar, encara que també he de
dir que per part del nostre grup, dubtam que ho faci, tampoc
explica res perquè ja ho té per costum, parla però no ens ho
explica. I suposam que aquesta vegada en el tema del deute
tornarà fer exactament el mateix. Però bé, l’esperança mai no es
perd, per tant, que vengui l’escoltarem i podrem dir què pensam
entorn als arguments que ens aporti en seu parlamentària, si així
ho té a bé. Jo crec que estaria bé que s’acceptàs i que vengués.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot he de dir que en
cap cas no hi ha hagut cap ocultació de cap xifra, ni de cap dada.
Tot està claríssim. Si vostès no ho tenen tan clar, serà un
problema que tenen vostès. En qualsevol sempre poden demanar
documentació per escrit, tenen totes les facilitats del món per
poder conèixer la realitat. Tenen totes les facilitats del món! Es
donen totes les dades, s’ha dit per activa i per passiva.

Escolti és molt bo de saber. Vam trobar la comunitat
autònoma amb 4.500 milions d’euros de deute financera; 1.104
milions de deute a proveïdors, sense comptar amb el sector
públic instrumental, amb el sector públic instrumental ha apujat
a més de 1.400, i aquests 1.104 milions d’euros de deute a
proveïdors, és un deute que tenim amb els proveïdors dels
quatre anys anteriors. Escoltin! Vostès devien tenir els llistats,
vostès devien saber quina situació hi havia de deutes a
proveïdors. Escoltin, a 30 de juny hi havia aquestes xifres, són
seves, són proveïdors que vostès van deixar de pagar, 1.104
milions d’euros, més uns 300 del sector públic instrumental.

Aquesta és la realitat i no té sentit i, per tant, hi votarem en
contra, cridar una i una altra vegada el vicepresident perquè
expliqui una i una altra vegada el mateix. Són les dades, no hi
ha hagut cap ocultació de cap casta, s’ha actuat sempre en
absoluta transparència. Mai, mai, per posar un exemple, no
s’havia publicat per internet un pla de viabilitat econòmica, mai,
i la primera vegada ho ha fet el Partit Popular, perquè volem
donar a conèixer a tots els ciutadans la situació real en què es
troben els comptes públics d’aquesta comunitat autònoma.

El deute i l’increment de deute, hem de pensar que vam
passar de 1.700 milions aproximadament de deute bancari, a
més de 4.500 milions d’euros, és un deute prou considerables.
Són xifres que no deim nosaltres, ho diu el Banc d’Espanya,
fonts del Banc d’Espanya. Ha de venir aquí el Vicepresident a
dir que el Banc d’Espanya diu que devem 4.500 milions d’euros
de deute bancari? Consultin-ho, mirin per internet, tot hi és. No
hi ha cap ocultació de cap casta, tot es fa en absoluta
transparència. 

No hi ha cap insinuació de res, Sra. Maria Lluïsa ..., Sra.
Joana Lluïsa Mascaró... Maria Lluïsa és un desastre...

(Remor de veus i rialles)

Té el nom que té, és que em confonc molt. No hi ha hagut
cap insinuació de cap casta. És a dir, sempre s’han donat les
xifres que es tenien en cada moment. Jo crec que fer venir el
vicepresident per dir el que ja coneixem, em sembla que és
perdre el temps i ens farà perdre el temps a tots. 

Per tant, el nostre vot per totes aquestes raons serà no a
aquesta proposta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps.

Passam a la votació de l’escrit RGE núm. 2899/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

S’acorda rebutjar solAlicitar al president del Parlament que
recapti la presència del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, per tal d’informar sobre el deute de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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III. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 5897/12, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, en relació amb la solAlicitud que la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears emeti un informe sobre la
validesa i la legalitat del Decret Llei 6/2011, de 2 de
desembre, de mesures tributàries urgents.

Pel que fa al tercer punt de l’ordre del dia, relatiu a l’adopció
d’acord respecte l’escrit RGE núm. 5897/11 del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
mitjançant el qual es solAlicita que els Serveis Jurídics de la
cambra i si s’escau, la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears i el Consell Consultiu, a petició de la Mesa, o de la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts, emetin un informe sobre la
validesa i la legalitat del Decret llei RGE núm. 6/2011, de 2 de
desembre, de mesures tributàries urgents, els inform que el grup
autor ha solAlicitat, mitjançant escrit RGE núm. 3828/12, de 21
de maig, la retirada d’aquesta iniciativa.

Per tant, havent estat retirat aquest escrit, i una vegada
esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més assumptes a
tractar, s’aixeca la sessió.

Bones tardes i bona setmana a tots.
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