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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, benvinguts, a tots i a totes, començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Buenas tardes, Sr. Presidente, Alejandro Sanz sustituye a
Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Àngel Jerez substitueix
Vicenç Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Més substitucions? No n’hi ha.

Idò passarem a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, al punt
únic de l’ordre del dia d’avui, relatiu a proposicions no de llei.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3552/12, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport a l'objectiu del
dèficit públic d'un 1,5%.

Començam per la RGE núm. 3552/12, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport a l’objectiu de dèficit
públic d’un 1,5%.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, intervé el Sr. Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui presentam aquesta
proposta, són cinc punts i van dirigits crec que a donar suport al
Govern en aquesta línia que ha emprès, que no és altra que la
lluita contra el dèficit, reduir despeses i crear una comunitat
autònoma que sigui viable de cara al futur, crec que aquest és
l’objectiu fonamental.

I mirin, l’altre dia llegia el darrer Quaderns Gadeso, el
número 219, setembre 2012, i a la tercera pàgina posava, hi ha
un punt que diu: “Quin camí s’hauria de prendre?” I posa, diu
que hi ha només dues opcions: una primera opció que és intentar
reduir el dèficit i racionalitzar les despeses com a pas
imprescindible perquè posterior hi pugui haver reactivació
econòmica i creació de llocs de feina, i l’altre camí és
incrementar la despesa pública perquè, a través d’aquest impuls
públic, es reactivi l’economia i es creïn llocs de feina, encara
que açò impliqui augmentar el deute i que hi hagi un major
dèficit.

Per tant, crec que certament, i ja ho vam dir la setmana
passada, hi ha dos models, dos models clarament diferenciats,
aquells que prioritzen la reducció del dèficit com a pas previ a
la reactivació econòmica i a la creació de llocs de feina, i un
altre que és aquell que cerca, a través de l’impuls públics,
reactivar l’economia, polítiques crec expansives de despesa i
polítiques que es denominen keynesianes, el famós economista
Keynes. El primer model és de reducció del dèficit, reducció de
despeses i fer crec que en certa manera viable la comunitat
autònoma, és un model que aplica l’actual Govern, i el segon
molt és el que va aplicar l’anterior Govern a l’anterior
legislatura.

Per tant, crec que el que hem de fer per analitzar els dos
models és veure quins resultats han donat els dos models, clar,
lògicament el que ha tengut una major trajectòria al llarg del
temps és el model que va aplicar a l’anterior legislatura el pacte
de progrés, un model claríssimament keynesià, on es van
augmentar les despeses malgrat que els ingressos davallaven, on
hi ha unes polítiques de despesa pública i d’intentar reactivar
l’economia a través de l’impuls públic, i tenim uns resultats. Els
resultats del segon model, d’aquest model que va aplicar el
pacte de progrés, enfora de reactivar l’economia, enfora de crear
llocs de feina, va fer precisament tot el contrari, i les dades són
les que són: es van destruir 5.874 empreses des del 2008 fins al
2011; l’atur, en el 2007, era, segons l’INEM, de 28.472
persones, i a juny del 2011 ja era de 71.494, quasi quasi es van
triplicar les xifres d’atur, tot i que es duien polítiques
keynesianes que, en teoria i segons Gadeso, haurien de donar
llocs de feina i haurien de reactivar l’economia. L’endeutament
bancari va passar de 1.700 milions a 4.500 milions; van deixar
a deure 1.400 milions a proveïdors i a institucions públiques; el
dèficit va passar pràcticament de ser 0, en el 2007, a més de
1.000 milions en el 2011, el que representava ja un 4% sobre el
PIB.

En definitiva, tenim els resultats d’un dels camins que ens
diuen els Quaderns Gadeso, el camí d’incrementar despesa
pública per a reactivar l’economia i crear llocs de feina malgrat
açò impliqui major deute i més dèficit. Per tant, un camí que
certament s’ha demostrat, almenys a Balears, que ha estat un
fracàs, un fracàs absolut perquè no ha estimulat l’economia, ha
creat més atur i ha deixat pràcticament a punt de la fallida la
pròpia comunitat autònoma, perquè, evidentment, es va
augmentar la despesa, es va augmentar el dèficit, es va
augmentar l’endeutament i es van augmentar sobretot i per
desgràcia els impagaments a proveïdors. Per tant, el que sí
tenim molt clar és que el model de l’esquerra, aquest model que
es va aplicar de forma rigorosa durant quatre anys, doncs ha
donat com a resultat un fracàs estrepitós.

El model del PP, en canvi, de reducció del dèficit, com a
eina, com a instrument necessari, no ja com a objectiu, sinó com
a instrument necessari per consolidar l’economia, per consolidar
el creixement i per consolidar la creació de llocs de feina,
encara que evidentment duim un any, per tant és prest per fer
una valoració global del possible èxit d’aquestes polítiques, sí
que ja podem veure determinats signes que donen a entendre
que anam millorant.
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Primer signe que crec que s’ha de tenir en compte: la
recaptació fiscal. Augmenta, ha augmentat, l’altre dia ho
sabíem, un 3%, és l’única comunitat on millora aquesta dada. I
açò, lògicament, si augmentam la recaptació també implica
lògicament, forçosament, una millora de l’activitat econòmica.

Els proveïdors han cobrat, van cobrar gràcies al pla de
pagaments a proveïdors que va impulsar el Govern central, però
van cobrant, van cobrant periòdicament. Vostès a principi de
legislatura se’n recordaran com sempre ens trobàvem fora, quan
entràvem al Parlament, amb manifestacions de gent que no
cobrava, ja siguin els discapacitats, ja siguin ONG, cada
setmana teníem gent que volia cobrar, açò ja ha desaparegut, la
gent va cobrant, va cobrant perquè estam equilibrant els
comptes. Els ingressos que tenim es van equilibrant amb les
despeses; de fet, l’altre dia el vicepresident ho deia, la
Tresoreria d’aquesta comunitat va generar obligacions de
pagament dins el 2012 per un import de 3.153 milions d’euros
i es van pagar obligacions per un import de 3.165 milions
d’euros, és a dir, fins i tot una mica més de les obligacions
contretes. Per tant, açò és una altra dada significativa que, a
més, dóna molta seguretat, sobretot als proveïdors d’aquesta
comunitat autònoma, la gent va cobrant.

I a més a més, crec que hi ha altres signes positius, i és, ara
per exemple, és a dir, tota una sèrie de mesures que s’han anat
aprovant en aquests darrers mesos, rallam, per exemple de la
llicència exprés, o rallam del Pla director de simplificació
administrativa. La Llei general turística, ara per exemple, ja
tenim dades, es preveu aquest hivern crear uns 2.000 llocs de
feina a resultes de 57 llicències solAlicitades precisament arran
de l’aprovació de la Llei turística; la Llei de mesures urgents per
a l’ordenació urbanística sostenible, s’estan creant polítiques
flexibilitzadores, alliberadores del sector privat que açò
generarà, i no ho dubtin, en qüestió de poc temps, doncs
generarà veure resultats en la reactivació econòmica i en els
llocs de feina.

De fet, crec que les dades d’atur que avui hem sabut, home,
dintre de la moderació i dintre del que nosaltres podríem
qualificar de bones o dolentes, crec que són relativament bones.
I són relativament bones perquè el diferencial interanual es va
reduint, és a dir, rallam que per exemple el mes de gener del
2012, el diferencial amb l’any anterior era de 8.201 llocs de
feina menys, és a dir, de 8.201 aturats mes; el febrer 8.690; el
març 7.995; 7.181, i ara 1.610; és a dir, el diferencial amb l’any
anterior de cada vegada es redueix. I a diferència del que passa
a nivell estatal, que les diferències es mantenen o fins i tot
augmenten; és a dir, a Balears, a diferència del que passa a
nivell nacional l’atur es comporta relativament bé, sempre des
que són unes xifres, ja dic, que no són tampoc bones en el sentit
absolut, però sí que són xifres esperançadores.

Controlam el dèficit, controlam el dèficit i el control del
dèficit, ho repetesc, no ha de ser l’objectiu, l’objectiu és crear
una economia sostenible, crear una comunitat autònoma que
sigui viable, l’objectiu de dèficit ha de ser un instrument per
aconseguir açò. Doncs mirin, les darreres dades, el primer
semestre del 2012, el dèficit era de 0,40%, és a dir, 106 milions
d’euros de dèficit. L’any anterior, el primer semestre del 2011,
que encara era governat pel pacte de progrés, el dèficit era de
2,51%, 667 milions d’euros, una gran diferència; és a dir, hi ha

hagut un punt d’inflexió des que va començar aquesta
legislatura al que es duia a terme fins als darrers quatre anys.

Crec que, per tant, i per açò avui duim a aprovació aquesta
proposta, són cinc punts, cinc punts que van dirigits a dos
elements fonamentals: per una banda, continuar fent feina per
a la reducció del dèficit i, per altra banda, per continuar en la
línia de les polítiques alliberadores del sector privat. I una
qüestió que no he dit, i també aquí surt, és el tema de la
supressió i fusió d’empreses públiques, el redimensionament del
sector públic instrumental, i aquí hi podríem afegir la reducció,
que també l’ha duita a terme aquest govern, la reducció de la
pròpia estructura política del propi govern; o sigui, rallam de
què hem passat de 12 conselleries a 7; hem passat d’una
seixantena de directors generals a una trentena, és a dir, hi ha
hagut una reducció de despesa pública en l’estructura política
que crec que és molt important, que va en la mateixa línia de
crear unes administracions àgils i unes administracions que de
cada vegada doncs tenguin menys pes, siguin menys feixugues
i que puguin reactivar l’economia de Balears.

Aquest és el nostre plantejament i aquesta és la proposta que
nosaltres feim en aquests moments.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. I en torn de fixació de posicions,
en primer lloc, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Diéguez, també per un temps de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Entendemos que el
planteamiento de la iniciativa es totalmente equivocado y, como
nos temíamos, una iniciativa que se hace pues simplemente para
criticar a la oposición y no aportar nada más. Resulta ahora, y
ésta es la atrevida iniciativa que se presenta, que la culpa de la
crisis mundial es culpa de un modelo creado en la comunidad
autónoma de las Islas Baleares basado en incrementar los
gastos, ésto es simplificando lo que nos ha dicho el Sr. Diputado
que me ha precedido en el uso de la palabra.

Se olvida que el único gobierno autonómico de España que
redujo en un 6% su presupuesto en 2010, cuando comenzaron
los efectos fuertes de la crisis, el único fue el de Baleares, eso
sí, con el voto en contra del Partido Popular, con el voto en
contra del Partido Popular, que pedía incrementos de gasto en
todas las partidas, cosa que no nos casa con este descubrimiento
de las virtudes del déficit, porque nos pedían incremento de
gasto en todas las partidas cuando éramos la única comunidad
autónoma que descendía un 6%. Pero es que es más, después, a
mediados de año se volvió a reducir el presupuesto en otro 4%,
con el voto en contra del Partido Popular que decía que había
que incrementar los gastos. Pero es que siempre estamos igual,
van siempre a contracorriente.
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Mire, la política que se hizo en el Gobierno anterior fue la
de impulsar la inversión y gracias a ello, después de tener una
caida importantísima de ingresos por la crisis en el año 2008 y
2009, gracias a ello, se recuperó la comunidad autónoma, se
salió de la depresión, cosa que ustedes no saben lo que es salir
de la depresión, señores del Partido Popular, no lo saben porque
todavía, nos han metido en la depresión, y todavía no hemos
salido; el Gobierno anterior sacó a esta comunidad autónoma de
la depresión y la puso en índices de crecimiento positivos. Hasta
el punto de que durante seis meses seguidos se creó empleo,
durante seis meses seguidos. Eso sí, cuando llegaron los
talibanes ortodoxos nos llevaron a la recesión y no hemos
salido, bendita política; llevábamos medio año fuera de la crisis,
fuera de la crisis no, porque la crisis va a durar mucho más
tiempo, pero si fuera de la recesión, con números positivos y
cuando llegó el talibanato ortodoxo nos ha llevado a la recesión
otra vez, y no hemos salido de la recesión y nadie se aventura a
decir ni cuándo vamos a salir, ni cuándo vamos a salir a corto
plazo.

Todo el mundo sabe de sobra que el problema para las
finanzas públicas procede de un desplome de los ingresos por la
crisis económica, el Partido Popular sostiene, en contra del
mundo, que la crisis y el paro llegaron porque Baleares hundió
a Lehman Brothers por su exceso de gasto, es así, no es al revés,
según el Partido Popular de Baleares, fue Baleares la que hundió
la banca mundial. Miren, ni Rajoy piensa como ustedes, por
decirles alguno de éstos, no es que haga pensamientos muy
profundos, pero alguna vez dice alguna cosa, siempre fuera de
España, en Nueva York, en este caso, Rajoy decía, hace una
semana, que el problema más importante de las
administraciones públicas españolas es que no tienen ingresos.
¡Ah! Un problema de ingresos, vaya. Y el 19 de julio, el propio
Montoro, aseguraba que la recaudación fiscal en España se
había derrumbado 70.000 millones, problema de ingresos o de
gastos.

Problemas de gastos los ha habido en esta comunidad
autónoma, pero no en la legislatura anterior, cuando ha habido
un problema de gastos, de exceso, de derroche, de despilfarro
absoluto y de algo más que despilfarro, fue cuando un Gobierno
del Partido Popular sembró Baleares de mamotretos que no nos
podemos pagar, como el Palma Arena, que creo que todavía
debemos unos 30 millones de euros del Palma Arena, no sé si
me lo podrá precisar el representante del Partido Popular; o del
metro, que cada año nos cuesta un dineral también; o el Palacio
de Congresos, que ahora lo hemos tapiado, después de pagar al
arquitecto y una serie de obras importantísimas, o el mismo Son
Espases, que también es otro mamotreto iniciado por el Partido
Popular. Todas estas iniciativas, que difícilmente podemos
pagar y mantener, se tomaron en una legislatura concreta.

Luego, cuando llegó el Partido Popular, se encontró, eso sí,
con centros de salud y con colegios. Recuerdo la alegría de la
Consellera Castro, cuando inauguraba el centro de salud de Son
Amonda, aquí en Mallorca, diciendo que estaba muy bien, es
una de las cosas que se les dejó, uno de los ejemplos, o también
recuerdo, para no irnos tan lejos, como hace un par de semanas
el propio conseller de Educación inauguraba dos nuevos
colegios modélicos, citando eso sí, con la deferencia
institucional debida, que procedían del Gobierno anterior. Unos
dejaron mamotretos que llegarán a la próxima generación con
dificultades de pago, y también un rosario de problemas graes

en las arcas públicas, hasta el punto que el antiguo presidente ha
sido condenado a seis años de cárcel, y los otros dejaron centros
de salud y colegios para que fueran inaugurando los que
vienieran después.

Miren, el diagnóstico es equivocado el suyo, y la receta es
mortal, el recorte del déficit es que además nos dice que es su
modelo, es que no existe como modelo, yo no conozco ningún
modelo económico, tal vez porque soy excesivamente ignorante
en estas cosas, que sea el recorte del déficit, conozco modelos
económicos liberales, conozco modelos económicos
keynesianos, si se quiere, o de otro tipo, pero un modelo que sea
el recorte del déficit no lo conozco. Es más, incluso el otro día,
después de los problemas que hubo entre el Vicepresidente
Económico, Sr. Aguiló, y el Centre de Recerca Econòmica, el
Centre de Recerca Econòmica le puntualizaba en la exposición
del informe del este año que el recorte del déficit no es un
modelo económico, es un parche, que un modelo económico es
una cosa distinta y que si se hacen parches no se arreglan las
cosas, lo que hay que hacer es tener una idea global de qué
hacer con la economía, y esa idea global no la vemos por ningún
lado, no existe en ningún sitio.

Yo creo, señoras y señores diputados, que después del
ridículo que han hecho, tras hacerse públicos los informes del
CES y del CRE, del Consejo Económico y Social y del Centro
de Recerca Econòmica, deberían retirar esta propuesta porque
en los dos sitios les han criticado ese llamado modelo. Lo que
tienen que hacer es retirar esta propuesta y no retirar disidentes,
como han hecho ya con el Consejo Económico y Social, cuyo
único pecado es decirles lo que pasa en la realidad, que la
realidad no es el cuaderno de espiral del Sr. Vicepresidente, que
solamente tiene libros de caballerías económicas y que nos está
llevando a la recesión, y a las pruebas me remito, y no liquidar
a los disidentes. Como ya digo, han hecho ya con el CES, y ya
esta mañana ha dejado caer el vicepresidente, Sr. Aguiló, que
con el CRE el año que viene no hará el mismo informe, lo cual
nos indica que va a haber cambios personales, o cambios de
personas, perdón, en ese centro después de la discusión habida
con el Gobierno.

Miren, el enemigo de los ciudadanos es el sistema
económico liberal que ha quebrado estrepitosamente. La
liberalización de las finanzas, especialmente que arrancó cuando
la derecha americana acabó con las leyes de Roosevelt, leyes
que hizo Roosevelt para luchar contra la otra gran quiebra del
liberalismo, que fue la crisis del 29, por la cual prohibía el
engrandecimiento de los bancos y la expansión de los bancos
americanos por diferentes estados, quitar esas leyes llevó a que
se hicieran monstruos, como Lehman Brothers y otros, lo cual,
unido a la unión fatal de la dedicación bancaria tradicional y la
inversora de determinados bancos y la liberalización total de las
transacciones financieras nos ha llevado a este desastre.
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El liberalismo es el asesino de la justicia social y de la
igualdad de oportunidades. E iré un poco más allá, esto que
estamos viviendo, como dicen los ciudadanos, con más visión
que muchos de nosotros, esto no es una crisis, esto es una estafa.
¿Saben ustedes por qué nos impone Alemania el objetivo del
déficit que usted viene a defender aquí? Porque quiere cobrar
cuanto antes las deudas de los bancos españoles con el
Commerce Bank, ¿por qué? Porque el Commerce Bank tuvo
que ser rescatado por la Sra. Merkel en su momento, unos
20.000 millones de euros tuvo que poner la Sra. Merkel para
rescatar el Commerce Bank y como quiere que le dé un
resultado positivo, quiere que la deuda de los españoles se
pague, y la deuda que tienen los españoles con los bancos
alemanes se está pagando y se está trasladando esa deuda a los
bancos españoles y, si no, miren las cifras de quien está
comprando la deuda española, el 70% de la deuda española la
están comprando bancos españoles, con lo cual entramos en una
especie de espiral curiosa y rarísima.

Miren, ustedes no defienden ni los intereses de España ni los
de Baleares, defienden los intereses de los especuladores, de los
mercados que quieren cobrar intereses usurarios y que quieren
que quitemos el dinero de la sanidad y de la educación para
asegurarles el pago de  intereses usurarios. 

Aquí hubo un señor, D. Gurmensindo de Azcárate, que a
principios del siglo XX hizo una ley para impedir la usura,
tendríamos que hacer una ley para impedir la usura en nuestras
acciones internacionales, porque no es posible que se pidan los
intereses que se están pidiendo en estos momentos a países que
cumplen sus obligaciones como es el caso de España.

Mire, salga a la calle y dígales que con esta alabanza del
déficit..., dígales a los funcionarios que su paga extra la
necesitamos para pagar los intereses del rescate bancario,
porque los bancos se jugaron el dinero que no tenían en el
casino de los mercados apostando a las subprime y a otros
productos basura o combustible como se dice ahora.

Mire, dígales a los ciudadanos que no les pueden garantizar
que les operen en menos de seis meses porque tienen que pagar
un interés usurario para que al Commerce Bank le salgan las
cuentas, para nada más y para que Merkel pueda aparecer como
una buena gestora.

Y si España se hunde con el objetivo del déficit les da
absolutamente igual, mientras no reconozcan que el culpable de
la crisis es el liberalismo ortodoxo, igual que sucedió con la
crisis del 29, no estarán en el camino de las soluciones. Es una
auténtica paradoja que el liberalismo ortodoxo haya producido
las dos mayores crisis de los últimos cien años y que siempre
además, como paradoja, recurra al papá estado para que se las
pague, sucedió en el 29 y sucede ahora, las dos veces.

Miren, el buque insignia del capitalismo, los bancos han
trasladado su deuda privada al Estado y nosotros, los
ciudadanos que no hemos hecho nada para tener que deber ese
dinero, gracias a los ajustes que están haciendo ahora estamos
pagando la deuda que tienen. Y si no me creen, que es posible
y lo puedo entender, lean lo que dice la editorial de hoy del New
York Times, poco sospecho de influencias socialistas, dice: “Los
ajustes presupuestarios aplicados por el Gobierno español no
servirán para reactivar la economía, sino que provocarán más

pobreza y protestas”. Dice también ese editorial: “Imponer
nuevos recortes a los asalariado y al poder de gasto no traerán
la recuperación si no sólo más miseria y agitación social”, eso
es el New York Times de hoy, no son rojos sospechosos.

El Periódico recuerda que “los problemas en España no se
deben al despilfarro gubernamental durante los años del boom,
los problemas proceden” -entre otras cosas también- “del
abrupto colapso de esa temeraria burbuja inmobiliaria del sector
privado”, ah!, del sector privado, no del sector público, no es
que despilfarrara el sector público, no, también el sector privado
alimentó de forma artificial, gracias a un crédito barato, una
burbuja inmobiliaria.

Y sólo un detalle para que no les engañen, señores del
Partido Popular, no se crean lo que dice el vicepresidente
Aguiló de que sube la recaudación de impuestos, eso son
trampas al solitario. Miren, la caída que tiene en este momento
el IVA es del 3,65%, miren si lo digo con exactitud, y la caída
de impuestos especiales es del 5,55%, miren si lo digo exacto.

Mire, la recaudación territorial del IVA, que es a lo que se
está acogiendo el Sr. Aguiló tiene trampa, se lo diré: la
recaudación territorial del IVA difiere de la recaudación real, o
sea, una cosa es dónde se recauda el IVA y otra cosa es dónde
se tributa ese IVA. IVA que se recauda aquí, el IVA se recauda
aquí en Baleares, pero se tributa en Madrid porque las grandes
empresas..., la mayoría de ese IVA lo hacen empresas que
tienen su sede, la sede de sus negocios, en Madrid, y ahí se va
a ir la recaudación, o sea, está aquí la alcabala pero allí es donde
se declara y donde se va a recoger el dinero al final. De ahí
viene el engaño que nos planteaba el otro día el Sr. Aguiló.

Le diré una cosa, lo importante es la recaudación territorial
del IRPF, porque la recaudación territorial del IRPF sí que
coincide con la recaudación real. Y la caída que va a tener el
IVA, o que tiene ya en ese momento, ya le digo, 3,65 y 5,55,
impuestos especiales, no va a poder ser compensada por ningún
aumento de recaudación del IRPF y al tanto y lo veremos. Ya
veremos dentro de poco tiempo cuando salgan los números
reales, se hagan las liquidaciones definitivas como,
miserablemente, se trata, por parte del Gobierno, de tratar de
engañar. Eso por no hablarle de otros tributos que le aseguro
que están cayendo entre un 20 y un 25% en nuestra comunidad
autónoma. 

Por eso digo, menos engaños, menos jugar con las cifras,
olvídense de que el déficit sea un modelo económico, que no es
si no solamente un parche y es un parche, como dice..., no ya
sólo yo, sino que hasta desde el New York Times que está tan
lejos, lo ven con claridad, que no es un modelo económico y que
nos lleva a más pobreza, abandonen ese tipo de teorías que sólo
van a traer desastres y ruinas. El déficit no es más que un arma
para imponer una determinada ideología en el Estado español y
eso nos va a llevar a una España y a unas Baleares que no
habíamos conocido desde hace muchísimo tiempo. 

Nada más, Sr. Presidente. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, a l’inici
d’aquesta legislatura la contenció del dèficit, les retallades en
despeses i l’estabilitat pressupostària han centrat l’acció de
l’actual govern, fins al punt de posar en perill, en seriós perill,
el benestar social i el desenvolupament econòmic de les Illes
Balears. 

De fet, són moltíssims els colAlectius, no només el CRE, el
Consell Econòmic i Social, que no han agradat gens al
vicepresident, sinó gent gens sospitosa de ser d’esquerres que
estan en desacord amb la política que du l’actual govern. La
gran majoria coincideixen precisament a què, si volem sortir de
la crisi, no basta aplicar austeritat i retallades, que s’ha de fer
alguna cosa més.

Però el Partit Popular, que governa i el que li dóna suport al
Parlament, ha fet de la reducció del dèficit l’únic objectiu del
Govern, l’únic, oblidant les promeses electorals de reactivació
econòmica i de creació d’ocupació. Redueixen el dèficit,
incrementen el deute, i molt, perquè parlen del deute dels altres,
però el pressupost d’aquesta legislatura ja era de 900 milions i
després n’hi afegiren 842 més, per tant, el deute incrementarà i
molt; incrementen també sense cap explicació a hores d’ara els
interessos que pagaven de deutes d’anys anteriors als bancs, per
tant, una despesa anual molt més elevada de la que tenien. I
mentrestant retallen prestacions en salut, en serveis socials, en
educació, mentre les polítiques de reactivació econòmica són
totalment inexistents.

I en lloc de cercar solucions perquè les persones, les
famílies, els treballadors, els aturats, els autònoms, les petites i
mitjanes empreses tenguin futur, tenguin un futur digne, el
Govern del Partit Popular es dedica a mirar-se la guixa del
dèficit i a parlar del passat. El Partit Popular en lloc de defensar
amb arguments les seves polítiques, quasi un any i mig després
de les eleccions, una vegada que han dit que van per bon camí
es limiten encara ara a parlar del passat i a criticar l’anterior
govern, però no recorden que passat en tenim tots i també
present. No tenen cap mania a retallar serveis i prestacions als
ciutadans mentre incrementen el sou al personal del gabinet del
president o creen coses tan surrealistes com una delegació del
Govern a Formentera.

Llavors, diuen coses com que el model aplicat fins el 2011
és basava a incrementar despeses oblidant que en el 2010 els
pressupostos d’aquesta comunitat eren els únics que es reduïen
a nivell estatal i que el mateix Partit Popular ho criticava molt
durament i demanava molta més despesa, i obliden també els
deutes i les despeses faraòniques d’anteriors governs del Partit
Popular.

Afirmen coses com que el llistat de factures acollides al
mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors suposen un
total de 743 milions d’euros, però el crèdit autoritzat és de 842
milions que, per cert, encara ara no sabem on ha anat a parar.
Vàrem aconseguir posar dins la Llei de crèdit extraordinari que
mensualment la Vicepresidència Econòmica enviaria un
informe a aquesta comissió, vàrem aprovar la llei el mes de
juliol, ha passat el mes d’agost, el mes de setembre i som al mes
d’octubre i a hores d’ara, una llei que es va haver d’aprovar per
lectura única perquè era molt urgent i necessària, a hores d’ara
el Govern, tan transparent i que fa les coses tan bé, no ha enviat
cap informe a aquesta comissió. 

Per tant, ens demanam: què hi ha aquí darrere? Hi ha
transparència? Hi ha realment actuacions que van en benefici
dels ciutadans o només en benefici del Govern?

Després, ens parlen de xifres d’atur. El Partit Popular va
guanyar les eleccions prometent feina a tothom i no només no
ha aconseguit rebaixar la xifra d’atur, sinó que l’incrementa:
juliol de 2009, 72.000 aturats; juliol del 2010,76; juliol del
2011, 76; setembre del 2012, 77, i a més a més, anam
incrementant. Per tant, no baixen.

Avui matí ens deia el conseller de Turisme que amb la llei
de turisme s’han creat 2.000 llocs de feina. Avui horabaixa ja es
preveu que es crearan. No enganyin més els ciutadans, que els
números són els que són i sobretot ho saben els ciutadans que
cerquen feina perquè se’ls estan acabant les ajudes i a final de
mes tothom acaba els doblers i des del primer dia fins al darrer
els infants, els majors, els seus pares i les seves mares, tothom
hauria de poder menjar i tenir una vida digna.

Per tant, ens vénen ara a demanar suport a una proposició no
de llei quan totes les actuacions del Govern ens han duit de
moment a més atur, no només hi ha hagut una incapacitat
d’articular propostes condretes de reactivació econòmica i de
millora de l’ocupació, sinó que aquest objectiu del dèficit,
prioritari per a aquest govern, ens ha duit a més atur. Per tant, el
nostre grup no pot donar suport a una proposició no de llei que
du per títol “L’objectiu del dèficit públic d’un 1,5 del PIB”, no
hi podem donar suport perquè la línia que ha emprès el Govern,
al contrari del que vostès pensen, que han iniciat el bon camí,
precisament ens du cap a la inviabilitat de la comunitat
autònoma i dels serveis públics necessaris perquè els ciutadans
puguin viure amb uns mínims de dignitat.

Ens parlava ara el portaveu del Partit Popular que a Gadeso
hi ha un informe que parla de dues opcions, jo li deman: parla
de dues opcions incompatibles entre elles o li diu n’hi ha dues,
reduïm el dèficit, però, però també, més inversió pública?
Nosaltres no estam en contra de l’austeritat, del que estam en
contra és de les retallades indiscriminades perquè qualcú ha
decidit quin ha de ser el nostre dèficit. Ara ens demanen un
1,5%, però el Sr. Rajoy ja té escrit al pressupost de l’any que ve
que el de les comunitats autònomes serà del 0,7%. Si no basta
que ens retallin més d’un 50% les inversions, si no basta que els
ingressos baixin, encara ens farà fer més retallades i vostès
acotaran el cap i callaran, quan ells s’apliquen, que tenen el
dèficit molt més gran, un límit del 3,8%.
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Per tant, la reducció del dèficit no suposa cap reactivació
econòmica i tampoc no suposa baixar deute, perquè ja li dic,
aquest 2012 el Govern del Sr. Bauzá l’incrementarà i molt.

Per tant, des del nostre grup de cap manera no podem donar
suport a aquesta política, quan pensam que allò que hauria de
fer el Govern són unes polítiques d’ingressos molt més
agosarades, molt més valentes, que en realitat no fessin pagar a
tothom per igual, sinó d’una fiscalitat progressiva, que és allò
que diu la Constitució, aquell llibre que per a vostès és dogma,
parla de progressió, i aquí tothom ha de pagar igual i llavors els
serveis no són els mateixos per a tothom, perquè no tothom se’ls
pot pagar.

El nostre grup no li donarem suport ni podem donar suport
als punts que hi surten evidentment: aprofundir en la política de
liberalització, ni continuar aplicant aquest model impositiu que
vostès diuen innocu, i més que innocu s’està convertint en un
gran perill per als serveis públics. Veim cada dia manco
persones ateses per dependència, veim els serveis educatius com
es retallen, veim els increments dels usuaris d’entitats com
Càritas, de menjadors socials, i vostès encara estan contents
perquè redueixin el dèficit.

Crec que comença a ser hora de no mirar tant el passat,
mirar una miqueta el present i escoltar -si no volen escoltar
l’oposició- entitats, grups i persones del seu àmbit de pensament
de dretes que tenen propostes molt millors per al futur
d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Supòs que vol fer ús de la
paraula el grup proposant, idò per això té la paraula el Sr.
Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Deia la Sra. Mascaró que el
model que està aplicant el Partit Popular en aquesta comunitat
autònoma posa en perill el benestar social dels ciutadans, que
ens du a la inviabilitat de la comunitat autònoma. 

Miri, Sra. Mascaró, en perill, el nostre benestar social estava
en perill el juny del 2011...

(S’escolta de fons la veu de la Sra. Joana Lluïsa Mascaró
i Melià de forma inintelAligible)

... el juny del 2011 es quan estàvem realment en perill, és quan
realment la comunitat autònoma era inviable. I comprenc que
allà riguin perquè se’n varen anar de la comissió quan parlàvem
i vam debatre l’informe de la Sindicatura de Comptes, els
comptes del 2010, i evidentment, com que no hi eren, no van
poder saber el que realment va passar el 2010. Escoltin, i allà
són dades de la Sindicatura de Comptes, 500 milions d’euros
que no es van pagar, que no es van pagar, que es van deixar a
deure a proveïdors, a Càritas, als farmacèutics, als discapacitats,
a tots aquests que venien a reclamar aquí davant, que ara ja no
vénen perquè ara cobren, aquests són els que vostès varen
deixar sense pagar.

I vostès ens rallen a nosaltres de posar en perill l’estat del
benestar? Vostès varen posar l’estat del benestar en perill
perquè era inviable el seu model, perquè el seu model ens duia
als impagaments, a la fallida absoluta de la comunitat autònoma.

Reduir, diuen que van reduir als pressuposts un 6% de les
despeses del 2010. Sr. Diéguez, el presupuesto es una cosa y la
liquidación del presupuesto es otra; vostès en el 2010 van
augmentar 400 milions les despeses, 400 milions d’euros!, és a
dir, escolti, als números els podem fer dir el que vulguin, als
pressuposts podem reduir el 6% o el 10% o el 20%, el realment
important és al final els comptes com són i l’informe de la
Sindicatura de Comptes va ser implacable, és a dir, l’informe
del 2010 no deixa lugar a dudas de com va anar i de quina va
ser la gestió que vostès van fer a la comunitat autònoma al 2010,
quan ja el seu model ja no era viable, el seu model ja donava
signes totalment d’esgotament.

I rallen que és un problema d’ingressos, doncs mirin, del
2007 al 2011 els ingressos d’aquesta comunitat autònoma van
davallar un 5%, bé, és important aquesta davallada del 5%, però
és que les despeses van augmentar un 17%. No és un problema
d’ingressos, que també ho és, és sobretot un problema de
despeses, que vostès, malgrat que els ingressos davallaven un
5% augmentaven les despeses un 17% de 2007 a 2011.

Però és que a més, a més, per exemple per posar... vostès
han posat molts d’exemples i el Palma Arena i no sé què, etc.,
escoltin, vostès varen licitar per 222 milions d’euros un conveni
ferroviari que només tenia 43 milions d’euros, és que...,
escoltin, on som?, és a dir, d’exemples, en podem posar
moltíssims de com no s’han de fer les coses i l’exemple del
conveni ferroviari és un exemple claríssim.

El Sr. Diéguez ens ralla de filosofia, de liberalismo
ortodoxo, i tal, bé, escolti, si vostè s’estima més un model com
Cuba o com Corea del Nord, doncs digui-ho. L’altre dia en el
Twitter se'ns proposava sibilAlinament que sortíssim de l’euro,
que sortíssim d’Europa. Escolti, si açò és el seu model, digui-ho
clarament, ralli amb el Sr. Rubalcaba i que... i proposin-ho. Si
hem de sortir d’Europa, sortirem d’Europa, si volen Corea del
Nord o Cuba, idò, diguin-ho, no passa res! O sigui, nosaltres
som a un sistema capitalista, li agradi a vostè o no li agradi a
vostè, i dins aquest sistema capitalista hem de funcionar,
intentant sobretot fer viables les administracions públiques i
nosaltres, en aquest cas, la comunitat autònoma; i per fer viable
la comunitat autònoma és imprescindible intentar no gastar més
del que ingressam. Açò és una norma que a qualsevol casa, a
qualsevol família, és una norma bàsica i que a una comunitat
autònoma aquest norma ha de ser fonamental, i açò és el que fa
aquest govern.
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Mirin, comprenc que les dades a vostès no els agradin, però
amb el seu model keynesià de despesa pública van augmentar
un 7% la despesa, malgrat que els ingressos davallaven un 5%,
idò mirin, a pesar de tot això, a pesar d’aquest impuls públic,
que en teoria havia de reactivar l’economia, es van destruir
5.874 empreses des del 2008 al 2011; l’atur va passar de 28.472
persones a 73.678, són dades de l’INEM. Si anam a l’EPA, en
el 2007 n’hi havia 30.600 i ens van deixar les xifres en 115.500.
Vostès estaven destruint 60 aturats cada dia, cada dia. 

Nosaltres, si bé és cert que s’ha augmentat l’atur, en aquests
moments s’està reconduint la situació, en aquests moments -i
tenc les dades aquí-, idò miri, avui, dades de setembre, tenim
1.610 aturats més que en el 2011, perquè el setembre de 2011 va
davallar, en tenim 1.034 més que el 2010, és a dir, estam
reconduint la situació. Hi ha signes esperançadors, hi ha signes
que ens diuen que aquest camí és el correcte. Però és que no ho
deim nosaltres, ho diuen les xifres, açò és la realitat. Jo sé que
vostès voldrien que tot anàs malament, que..., sí, que tanquéssim
escoles, que tanquéssim hospitals, que hi hagués enrenou..., açò
els agrada, a vostès, que hi hagi caos, que hi hagi..., però no és
així, les coses s’estan reconduint, estam passant d’una situació
complicadíssima que vostès ens van deixar, amb un
endeutament desorbitat, i estam reconduint una situació
complicadíssima i estam intentant sortir-ne el millor possible.

Jo crec que en aquests moments els dos models: un que ha
fracassat absolutament i estrepitosament, però no és perquè ho
diguem nosaltres sinó perquè les xifres així ho diuen, i un altre
model, que evidentment ha de deixar córrer encara el temps, ha
de tenir encara més recorregut per valorar-lo, però que està
donant signes positius i que jo crec que molt prest, més prest
que tard, veurem com aquest camí era el camí correcte, per
moltes filosofies que el Sr. Diéguez ens expliqui de liberalismos
ortodoxos, perquè aquí, a l’economia domèstica, a l’economia
d’aquí, a la microeconomia, un i un són dos, dos i dos són
quatre i quan gastam quatre i només en tenim tres, un l’hem de
deixar a qualcú, i això és el que fins ara s’havia fet i açò és el
que ens ha duit a aquesta situació de crisi i d’endeutament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Acabat el debat passam a votar la
proposició no de llei 3552/12.

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència queda aprovada la
proposició no de llei RGE núm. 3552/12, relativa a suport a
l’objectiu de dèficit públic d’un 1,5%.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3899/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reducció del dèficit
públic.

A continuació passam al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 3899/12, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reducció del dèficit públic.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé l’Hble. Diputat Sr. Boned, per un temps de
deu minuts. Té la paraula, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Després de l’exposició de desmesurat
optimisme quant a la situació econòmica i quant a les xifres
d’atur a la nostra comunitat autònoma del portaveu del Partit
Popular en el punt anterior, jo no puc més que començar la
intervenció en aqueixa proposta dient que la situació és greu,
que la situació no ha millorat, que la situació ha empitjorat
clarament, i tot això és producte d’una gestió econòmica.

Mirin, està comprovat que la política econòmica de retall de
despesa salvatge que aplica aquest govern del Partit Popular el
que ofereix i el que provoca és una reducció importantíssima de
drets adquirits i perjudica clarament aquells que tenen
necessitats socials bàsiques a les nostres illes.

Es fa necessari, efectivament, una reducció de la despesa,
però és que, com ja s’ha dit al punt anterior per part del nostre
portaveu, aqueixa reducció de la despesa no s’ha començat en
aqueixa legislatura, es va començar en anys anteriors a
l’arribada del Partit Popular al govern. I juntament amb aqueix
retall de despeses que proposa el Partit Popular, si se l’ajunta
amb la proposta de política tributària clarament injusta que
també aplica aquest mateix govern, i a més a més s’anuncia i
s’afirma que aquest és l’únic camí a seguir per intentar sortir de
la crisi, idò ens dóna un resultat clarament dolent.

Per tant queda demostrat que aqueixa desmesurada política
de retalls del govern actual, sense plantejar-se ni tan sols la
possibilitat de millorar els ingressos com a alternativa viable a
aqueixa política, ofereix un escenari catastròfic.

Per tant, i vista la necessitat que també s’ha de fer alguna
altra cosa al marge dels retalls perquè així és l’única manera que
sortirem de la crisi, s’imposa actuar d’una manera diferent. Ja
en alguna altra ocasió hem dit que el Govern té l’obligació de
rectificar, perquè el camí que ha emprès, el camí que segueix no
ens du a res positiu. Abans hem sentit fer referència a un
informe de Gadeso; n’hi ha molts, d’informes, sobre temes
econòmics, i a més n’hi ha un molt, molt recent, molt recent
d’un organisme que no crec que ningú cregui ni pugui catalogar
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de ser molt roig, com és el Fons Monetari Internacional; el
darrer informe del Fons Monetari Internacional diu i adverteix
clarament al Govern d’Espanya que la política única i exclusiva
de retalls no ajuda i està molt allunyada de provocar aquelles
situacions que serveixin per millorar l’economia, per recuperar
aquesta economia i, per tant, per crear nous llocs d’ocupació.
Això és un informe molt recent, molt recent, i crec que és d’un
organisme prou conegut.

Però dit tot això i com a resultat de tot això el nostre grup
presenta aqueixa proposició no de llei amb tres punts molt clars:
un primer on es pretén constatar la necessitat d’actuar,
efectivament, amb la reducció de la despesa i el sanejament de
les finances del sector públic, però que al mateix temps i
paralAlelament s’ha de fer i actuar també en la millora dels
ingressos públics. S’ha ofert en nombrosos ocasions per part
dels diferents grups de l’oposició la possibilitat d’aplicar una
política en aquesta àrea molt diferent de la que s’està fent, que
a més a més permetria obtenció d’ingressos substanciosos que
permetrien poder eliminar alguna de les propostes de retalls que
s’estan aplicant. 

Però, a més a més, bé, jo crec que hi ha dades, i em referiré
en aquest cas i puntualment a dades referides a la nostra
principal indústria, que tots crec que coincidim que és la nostra
principal indústria, que és el turisme, i dades referides al present
exercici 2012. El turisme a les nostres illes ha millorat els
registres de l’any passat; l’acumulat dels primers set mesos tant
en nombre de pernoctacions hoteleres com de viatgers s’ha
incrementat un punt i mig respecte del mateix període 2011, i si
en matèria de transport, únicament transport, ens miram les
dades veurem que hi ha una variació a l’alça d’un 0,7 dels
passatgers arribats als aeroports de les Illes Balears respecte del
mateix mes de juliol de l’any passat. Però, clar, això podríem
entendre que són dades positives, no adjudicables ni de lluny a
la política econòmica que aplica aquest govern, però
suposadament aquestes dades positives en la nostra principal
indústria, durant la temporada alta sobretot, juntament amb
l’afirmació que es fa des del Partit Popular que s’estan aplicant
mesures que han de servir per millorar la recuperació econòmica
i crear ocupació, resulta que a pesar d’això els resultats no són
ni de lluny els mateixos.

Els resultats quins són? Balears presenta un creixement
negatiu en el segon semestre de 2012. En els mesos d’abril a
juny la taxa interanual se situa en el -0,2%. L’atur registrat a les
nostres illes el mes d’agost se situa en 74.960 persones; parl del
mes d’agost, eh?; en comparació amb l’any passat el nombre
d’aturats del mes d’agost és un 5% superior. Aqueixes són
dades que segons el portaveu del Partit Popular són xifres d’atur
esperançadores i que s’està reconduint la situació.

Més dades. L’afiliació mitjana a la Seguretat Social el mes
d’agost es va situar en 458.589 persones, un 0,2% menys que en
el mes anterior, i en termes interanuals l’afiliació disminueix un
1,5% a les nostres illes. La contractació global en aquest mes
d’agost a les Balears va ser de 23.501 nous contractes, però la
realitat, i això és una xifra que és pràcticament igual que la
mateixa del mes d’agost de l’any anterior, però la realitat és que
els contractes indefinits baixen clarament i s’incrementen molt,
molt, molt els contractes a precari.

Aquestes són xifres del mes d’agost. El Sr. Camps abans ho
ha dit, també hem conegut avui les xifres del mes de setembre,
que són 77.677 persones aturades, 2.717 aturats més que el mes
passat, i en relació amb l’any passat, 1.610 aturats més. Això
són les xifres optimistes. Però no només això, perquè amb dades
d’afiliació a la Seguretat Social resulta que tenim també en
aquest mes de setembre que es continua destruint ocupació, es
continua destruint afiliació, i ha passat a un 2,93% menys i en
relació amb l’any passat tenim 570 llocs menys d’afiliats a la
Seguretat Social, un 1,2% menys.

Però sempre ha dit el Partit Popular que, a més, ha pres
mesures que han d’incentivar -crec que avui ho ha tornat a dir-
alguna cosa així com polítiques liberalitzadores que provoquen
optimisme i millores en el sector privat. Els resultats d’aqueixes
polítiques sap quins són, Sr. Camps i senyors del Partit
Popular?; els resultats d’aquestes polítiques són ni més ni menys
que hi ha 541 autònoms menys que fa un any, 541 menys que fa
un any. I sap quina és una altra dada molt important?, avui, a dia
d’avui, el mes de setembre, a les nostres illes, i això no sé si
vostè ho ha quantificat, hi ha 50.884 persones que estan aturades
i que no reben cap ni una prestació, ni una. I aqueixes són les
dades optimistes del Grup Popular quant a les xifres d’atur i
quant a la millora i la reactivació econòmica, sobretot en aquest
sector del petit emprenedor.

Però, mirin, hi ha un segon punt, també. Això demostra
clarament que es fa necessari, com he dit abans, actuar també
amb ofertes de propostes que millorin i reactivin realment
aqueixa situació econòmica. El segon punt es refereix a la
necessitat de renegociar amb el Govern d’Espanya -i això és una
continuació, podríem dir, del punt que s’ha vist anteriorment i
que hem tengut el debat també en aquesta comissió referit a
l’objectiu de dèficit-, s’ha de renegociar amb el Govern
d’Espanya aquest objectiu de dèficit. És clarament insuficient
el que hi ha. No es pot permetre que aquest 1,5 d’objectiu
provoqui una situació alarmant a les economies familiars de les
nostres illes, senyores i senyors. 

Mirin, a més s’ha dit en el punt anterior, quan parlàvem del
dèficit, que també s’era molt optimista perquè les dades
conegudes del primer semestre oferien unes xifres del 0,4, i que
això fa que realment sigui esperançador per l’obtenció de
l’objectiu de l’1,5, però no és tot més que un maquillatge de
xifres, senyores i senyors diputats, un autèntic i pur maquillatge.
Mirin, hi ha un informe d’una fundació, que és la Fundació
d’Estudis d’Economia Aplicada, que és clarament un organisme
independent, que fa una projecció d’aquest objectiu de dèficit a
final d’exercici, i tenint en compte els ajustaments aprovats fins
ara a les nostres illes hi preveu un tancament de dèficit superior
al 3%; un organisme independent, no és un estudi nostre, que
quedi clar. Però hi ha una realitat que nosaltres sí que volem
posar damunt la taula, i és referida a aquest 0,4%; mirin, des de
la Vicepresidència del Govern i des del Grup Parlamentari
Popular se sap clarament, i està reconegut, que hi ha molts
d’expedients que no s’han tramitat durant aquest primer
semestre de l’any, i que per tant s’hauran de tramitar en el segon
semestre de 2012, i això no provocarà més que hi haurà
pagaments diferits en el segon semestre que no s’han fet en
aquest primer. Si a això ajuntam que per part del Govern de
l’Estat s’ha reconegut que s’han avançat pagaments a les
comunitats autònomes, pagaments que s’haurien d’haver fet
amb ingressos al llarg dels diferents mesos de l’any, s’ha
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reconegut també que s’han concentrat aquests pagaments en
aquest primer semestre. Aquests ingressos, per tant,
corresponents al segon semestre no arribaran i això provocarà
també una greu situació.

Per tant... A més a més, si també tenim en compte que hi ha
les empreses públiques que tendran un important forat al
tancament dels seus exercicis, tot això farà que el plantejament
al tancament de l’exercici complet de 2012 sigui molt diferent
d’aquestes xifres optimistes que s’han ofert ara i que són un
simple maquillatge.

I per acabar vull fer referència al tercer punt, on es demana
que s’apliqui una política tributària diferent, molt diferent de
que hem vengut aplicant fins ara, una política que fins ara ha
recaigut sempre damunt els mateixos, que es reclama la major
aportació per via tributària als assalariats, als empleats que
tenen nòmina, a les classes mitjanes, a la classe treballadora, i
s’exclou de l’aportació proporcional als seus ingressos a aquells
que més guanyen. Per tant buscar polítiques fiscals que vagin
destinades que aquells que més tenen siguin els que més aportin
i més colAlaborin a l’aportació de la millora dels ingressos de la
comunitat autònoma per mirar de sortir com més aviat, és més
que necessari i per això proposam que des del Govern s’insti el
Parlament perquè tots els grups parlamentari d’aqueixa cambra
es posin d’acord i negociïn una política tributària més justa,
basada en el principi de progressivitat fiscal.

Totes aqueixes situacions i totes aqueixes propostes han
d’acabar en el fet que efectivament comencem a besllumar la
possibilitat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, hauria d’anar acabant.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab. ...a besllumar la possibilitat de millorar la nostra
situació i de començar realment a recuperar l’economia
d’aquestes illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President, una qüestió d’ordre. És que m’ha semblat un
poc estrany que el Sr. Boned constantment fes referència al punt
anterior, fes referència a jo, quan realment explicava en teoria
la seva moció; ja sé que és molt semblant a la PNL que havíem
presentat nosaltres, però jo crec que no té gaire sentit... Bé, més
que res perquè consti en acta, no té gaire sentit que fa referència
constantment sense jo poder-me defensar o poder dir alguna
cosa en aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps..., em sembla molt bé que vostè faci constar això,
constarà en acta, però evidentment estam parlant de dues
proposicions que són molt similars, que és molt difícil separar
una de l’altra. Evidentment quan fa referència a vostè, idò no
toca que faci referència a vostè. Una altra vegada ho farem
saber.

Bé, crec que tots utilitzam les mateixes eines, aquí,
normalment. Vull dir que, si protestam, ho hauríem de fer per a
tots.

Sr. Boned, molt breument.

EL SR. BONED I ROIG:

10 segons, només per dir que si efectivament jo faig
referència a punts anteriors, per part del Grup Popular en la seva
intervenció s’ha fet referència a la gestió del passat govern
sense que hi hagi ningú aquí que es pugui defensar...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyor..., senyor Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Per tant no entenc a què ve la protesta quan parlam de la
mateixa qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Ja està, Sr. Boned. Jo els agraesc... Tothom té dret a dir la
seva i que consti el que hagi de constar en acta, però ens
hauríem de llevar la paraula en moltíssimes coses en aquest
parlament si anam a filar tan prim.

I ara, en el torn de fixació de posicions, en primer lloc, 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:

Moltes gràcies, Sr. President. Ara el temps que parlaven els
anteriors portaveus he donat una repassada per internet al que
diuen els titulars de les agències de notícies. “Baleares, 2.770
parados más”, “Baleares lidera la pérdida de afiliados en
septiembre”, “el Govern no descarta revisión a la baja del
crecimiento”, “Exceltur critica los recortes en turismo”... Per
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tant molt bé, molt bé, no va aquesta comunitat autònoma i fa
necessari altres tipus de polítiques.

El nostre grup no està en contra de l’austeritat, al contrari,
creim que s’ha de practicar i no només predicar, que és el que
fan alguns en alguns moments i, evidentment, s’ha de gastar allò
que es té i si es pot pagar nosaltres entenem que s’ha d’anar als
bancs a demanar crèdit o s’ha de fer una línia de crèdit. Això si
es pot posar sobre els pressuposts.

Evidentment allò que no es pot fer és dir: no podem gastar
més que allò que ingressam i no anar a cercar nous ingressos.
Efectivament la política pressupostària permet als governs
autonòmics generar ingressos propis, alguns els poden posar i
n’hem posat damunt la taula moltíssims en aquesta cambra i el
Partit Popular s’ha negat en la majoria, alguns mesos després els
ha hagut d’aplicar perquè estava ofegat i necessitava doblers
com, per exemple, el tema de la benzina, que vol posar, vol
posar no, ha posat un impost sobre els hidrocarburs que pagaran
tots els que compren benzina tant si són rics com si són pobres
i en canvi no vol posar un impost a les grans empreses que
contaminen quan la contaminació la patim tots i la generen uns
pocs.

Per tant, hi ha moltes maneres de gestionar un pressupost en
benefici de tots els ciutadans o en benefici de només uns pocs
i és evident que l’actual govern ha optat només per a uns
poquets perquè la reducció del dèficit, sense polítiques de
creixement i sense nous ingressos, evidentment només afavoreix
a uns molt poquets. I el govern d’un país, sigui gran o sigui
petit, hauria de ser el govern de la majoria i el Sr. Bauzá així va
dir que seria el govern de la majoria.

Ara tenim una proposta del Partit Socialista que ens parla de
la reducció del dèficit també i que negociem amb l’Estat
l’objectiu del dèficit fixat per a la nostra comunitat autònoma.
Jo també li voldria recordar al Grup Socialista que és gràcies a
un acord PP-PSOE que es va modificar la Constitució obligant
les comunitats autònomes a haver de complir el dèficit que fixa
l’Estat, si no s’hagués modificat la Constitució segurament
gràcies al PP i al PSOE segurament avui el Govern podria
decidir quin objectiu de dèficit vol. El que passa que,
evidentment, amb els actuals governants es fa difícil.

Jo ho he dit moltíssimes vegades, parlam del dèficit fixat,
ara ens hem fixat un 1,5% , inicialment era el 4, ara tenim
l’1,5%; l’any que ve serà del 0,7%, això vol dir que si el Govern
no espavila amb nous ingressos, i de l’Estat pareix que no en
vendran perquè fins i tot els que ens deuen no els han posat dins
els pressuposts, les tisores l’any que ve seran molt grans.

Jo crec que hi ha prou gent que ho passa malament com
perquè el Govern reflexioni. Tenim, en aquests moments, el
dèficit a l’1,5; l’any que ve el tendrem en el 0,7, però els
ciutadans d’aquestes illes haurien de saber que hi ha un dèficit
d’un 14%, d’un 14%, entre allò que paguen i allò que se’ns
retorna en forma de serveis a aquesta comunitat. I això comença
a ser molt greu perquè la solidaritat, i recull les paraules de la
portaveu del Partit Popular avui matí en els passadissos
d’aquesta casa, deia, la solidaritat té un límit. Perquè ens
entenguem, això és com si un pare reparteix l’herència i els
dóna cases per llogar i a qui té la casa més bona que hi treu
molts de doblers li diu: però has de pensar cada any a donar una

part per a aquells que tenen la casa vella que l’han d’anar
arreglant, i cada any qui té la casa bona ajuda a pagar les
reformes de les altres, fins que arriba un punt que els altres
tenen la casa més bona que la seva perquè ells no han hagut
d’invertir, que és el que ens passa ara, la nostra s’enfonsarà i
ningú no ens ha ajudat.

Jo crec que el Partit Popular, que en aquests moments és qui
té més responsabilitat perquè governa a les Illes Balears, a
l’Estat i a moltes comunitats autònomes, també el Partit
Socialista, s’haurien de començar a plantejar que la solidaritat
efectivament té un límit, que no podem enfonsar més
l’economia d’aquestes illes. Estam descapitalitzant aquesta
terra. En lloc d’invertir a casa nostra invertim a casa dels altres
i deixam que la nostra economia s’enfonsi, que creixin les llistes
de gent atesa per les entitats sense ànim de lucre com Càritas,
els menjadors socials on veim que cada dia les cues són més
llargues. 

Per tant, torn a fer una crida bàsicament al Partit Popular,
que és qui té responsabilitats de Govern, que comenci a
espavilar, que comenci a posar una miqueta de seny. Jo no li dic
que no ens conti tot allò que no li agrada dels darrers quatre
anys, ho pot fer, però la responsabilitat que té avui és amb els
aturats que tenim en aquestes illes; amb les famílies que no
poden arribar a finals de mes; amb les famílies que no és que no
puguin arribar a finals de mes és que a principis de mes ja han
de demanar almoina, no és que no tenguin dret a l’atur, van a
demanar almoina per poder donar menjar als seus fills; amb les
empreses que tanquen perquè parlen d’ajudar a obrir empreses,
però en tenim moltes que tanquen i comença a ser hora de posar
una miqueta de seny en dir les coses, però sobretot en fer.

Els ciutadans d’aquestes illes i l’economia, sí, Sr. Camps,
em pot mostrar els números de fa dos, tres i quatre anys, però
vostès tenen responsabilitat ara i mirin la gent del carrer. Els pot
treure també aquests números, però, digui’m què farà per a les
empreses que hi ha avui, per a les famílies que avui ho passen
malament, què farà el seu govern a part de dir-los que els altres
també ho varen fer malament? Tant si és veritat com si no és
veritat, què farà a més de dir-los és que els altres també ho feren
malament? Això no dóna de menjar a les famílies ni dóna suport
a les empreses perquè no tanquin. Jo crec, i perdonin, que el
pallasso ho poden fer i ho sabrem fer tots si volem, però en
aquests moments els ciutadans no tenen cap de rialla, la gran
majoria vol propostes concretes.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposició no
de llei, evidentment que la reducció de la despesa ha d’anar amb
la millora dels ingressos, si no va acompanyada de la millora
d’ingressos no serveix per a res; evidentment que s’ha de
renegociar el dèficit fixat per la nostra comunitat autònoma i
també s’hauria de renegociar el dèficit fiscal dels imposts que
paguen els ciutadans d’aquestes illes i allò que ens tornen, i
evidentment que ens hauríem de poder posar d’acord amb una
progressivitat fiscal. 
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Repetesc, els ciutadans d’aquestes illes, els que no poden
arribar a finals de mes, els que no tenen per menjar, els
empresaris que fan mans i mànigues per poder mantenir un
obrer més i no haver de tancar fins i tot perdent-hi, res hi
guanyaran escoltant el Partit Popular dient que els altres també
ho varen fer molt malament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el diputat Sr. Fidalgo, per un temps de deu
minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar quería comenzar
diciendo que lamento defraudar las expectativas del Sr. Boned,
puesto que soy yo quien defiendo la posición del grupo
parlamentario en este caso, y no el Sr. Camps, espero que lo
podamos reconducir y que sobre todo, además, hablemos del
contenido de la proposición no de ley que se ha expuesto a
debate. Y aprovecho igual la circunstancia para decirle a la
representante del PSM que si usted quiere medidas concretas
llama poderosamente la atención que abogue usted por dar
soporte a una proposición no de ley como ésta que precisamente
aboga por no tomar ni una sola iniciativa concreta.

Y comienzo diciendo que la iniciativa presentada por el
Grupo Socialista viene a decirnos básicamente lo que ya
sabemos, evidencias, tautologías, por lo que uno se pregunta el
por qué de tales afirmaciones; porque, señorías, oír a un
socialista hablar de reducir el déficit es como escuchar a Dinio
hablar de fundar misiones, es poco creíble. Es cierto que tienen
ustedes todo el derecho a plantear lo que consideren oportuno
a esta comisión, faltaría más, pero francamente sería deseable,
en mi opinión, que elevásemos el debate al alcance de la
realidad, de los problemas cotidianos que desde aquí, además,
podemos solucionar, y no en debates cortoplacistas que no
aportan nada y que no enseñan solución alguna, salvo el lío
siempre y la gresca siempre.

Intentaré dar, aunque sea sucintamente, argumentos para
fundar lo que acabo de exponer. En primer lugar, presentan
ustedes una PNL que se titula: reducción del déficit público. Yo
creo que de la exposición que ha hecho el Sr. Boned, de
diecisiete minutos ha hablado dos sobre esta circunstancia y
quince se ha dedicado a contestar al Sr. Camps, cuando no era
su turno de intervención. Pues bien, yo celebro que tras ocho
años de socialismo ahora el Partido Socialista de Baleares se
proponga este objetivo, y lo celebro porque el déficit es la
diferencia, como ustedes saben, entre gastos e ingresos y en eso
los socialistas han batido el record, no ya de gastos sino de
despilfarro, de despilfarro, llegando a cifras de déficit jamás
vistas antes en esta comunidad autónoma. Y lo volveré a
recordar: 1.104 millones de euros en facturas a proveedores que
ustedes no pagaron dejando, Sra. Mascaró, sí, a esas familias, a
esos trabajadores, a esas empresas en la estacada; 4.561
millones de euros en déficit público, es decir, ustedes gastaban
y comprometían gasto a la administración, valga la redundancia,
en actuaciones para las que no tenían no ya presupuesto sino en

muchos casos partida presupuestaria, comprometiendo el futuro
de esta comunidad autónoma. 

Como siempre han hecho ustedes justo lo contrario de lo que
ahora propugnan, lo contrario. Y ¿eso es malo? Pues ¡hombre!,
yo creo que rectificar es de sabios, pero ¿qué proponen ustedes?
Pues vamos a verlo: en primer lugar, la necesidad de actuar en
el saneamiento de las finanzas del sector público completando
la reducción del gasto con la mejora de los ingresos públicos.
Oiga, lo que dicen ustedes es cierto y en ese sentido se están
tomando las medidas por parte del Govern balear: se agilizan
trámites; se ayuda a los emprendedores, en la medida de las
posibilidades obviamente; se apuesta decididamente por
sectores estratégicos como la energía, el medio ambiente, la
economía y el turismo. El turismo, Sr. Boned, ha mejorado el
gasto por turista este año, tenemos unas buenas cifras
económicas y mejores previsiones para el año que viene. No es
cierto que sólo ajustemos el gasto. Nosotros apostamos y lo
hacemos decididamente por un cambio de modelo liberalizador,
en cambio ustedes siguen sin proponer nada.

Este govern actúa, hoy, por ejemplo, se ha anunciado la
fusión de más de 60 empresas públicas en los próximos meses,
38 ya lo han sido fusionadas. Las mismas empresas, Sr. Boned,
que ustedes mantuvieron cuando decidieron aumentar además
monstruosamente el sector público, lo aumentaron
monstruosamente y aumentaron, además, el gasto no
productivo. Del 2007 al 2011 sólo ustedes contrataron a más de
6.000 trabajadores públicos, en plena crisis.

Ahora las cosas afortunadamente han cambiado y debo
recordarle la reducción de sueldos de las consellerias, de
recordarle igualmente la reducción de la estructura
administrativa que ha hecho este gobierno. Sólo con esa
reducción que se tomó la primera semana de gobierno de
gestión de José Ramón Bauzá se ahorraron 27 millones de
euros. ¿Ustedes nos hablan de ahorrar dinero?

Igualmente instan ustedes al Govern a renegociar el objetivo
de déficit para nuestra comunidad fijado por el Gobierno de
España. Yo recojo los argumentos de la representante del PSM,
oiga, la ley orgánica necesaria para fijar ese objetivo la
acordaron los dos partidos mayoritarios de este país, a propuesta
del Partido Socialista. Fíjese usted lo que dice el artículo 135,
una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido
al Estado y a las comunidades autónomas en relación con su
producto interior bruto. ¿A qué juega usted, Sr. Boned?, ¿usted
defiende una cosa en Madrid y viene aquí a defender la otra?,
¿ahora resultará que el PSIB, no sé, está tomando ejemplo del
PSC en Cataluña y hace lo contrario de lo que le dicen en
Ferraz? Tienen ustedes creo, Sr. Boned, un problema. 
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Déficit, otra vez lo recuerdo, es gastar más de lo que se
ingresa y ustedes multiplicaron el sector público a costa de la
futura credibilidad de la comunidad autónoma. Es que no se han
enterado que fue su gobierno socialista, presidido por Zapatero,
el impulsor de la reforma constitucional del artículo 135 y
además de eso existen compromisos que vinculan no ya el
Gobierno del Partido Popular, Sr. Boned, sino al Gobierno de
España con objetivos a nivel europeo que han firmado
gobiernos anteriores y que están obviamente para cumplirse
porque, como usted sabe, tienen fuerza de ley y los tratados
internacionales están por encima incluso de la Constitución.

Lo único que sabemos de sus iniciativas es que su única idea
para salir de la crisis es gastar más, seguir endeudándose,
ustedes siguen sin inventar absolutamente nada. Este govern en
cambio sólo pide y hace lo que puede pagar, ni más ni menos,
y ese ya es un principio, de hecho es un principio esencial para
nosotros por responsabilidad hacia una forma nueva de hacer
política, la nuestra. Nosotros no generamos deuda que
comprometa el futuro de esta comunidad. 

Por último proponen ustedes un pacto de govern con los
grupos políticos para establecer una política tributaria más justa
y basada en la progresividad fiscal. En fín, esto ya roza el colmo
del funambulismo político porque parece que ustedes descubren
ahora lo que significa y lo que es la progresividad, ustedes, que
quitaron el impuesto de patrimonio y no aumentaron el
impuesto de las SICAV, ustedes; ustedes que con Solbes, con
Zapatero, sí, estamos hablando de hace meses, aumentaron del
15 al 24% los tipos más bajos del IRPF para los que pagaban
menos, para los que menos tienen. Ustedes, Sr. Boned, esto son
cifras, están en internet, están colgadas en las fuentes del
ministerio; ustedes rebajaron en su legislatura 2 puntos en el
IRPF a las rentas más altas, ustedes, Sr. Boned, los socialistas;
ustedes subieron hasta 9 puntos en total el IRPF a las rentas más
bajas, ustedes los socialistas, Sr. Boned. En cambio nuestro
partido lo ha rebajada 5 puntos.

Éstas incluso son cifras que contrasta y opina no ya el
Partido Popular sino la Asociación de Técnicos de Hacienda,
GESTHA, que en la figura de su secretario general, el Sr. José
María Mollinedo, califica de progresiva y en beneficio de la
igualdad, precisamente, la reforma fiscal de Mariano Rajoy.
Señores socialistas, además la progresividad, como ustedes
saben, es un principio general de nuestro sistema tributario. La
Constitución Española comienza por establecer, entre otros
principios que han de seguir los tributos en España, que el
sistema tributario debe ser justo e inspirado en los principios de
igualdad y progresividad y no tener en ningún caso carácter
confiscatorio. Además, el artículo 3.1 de la Ley 58/2003,
general tributaria, indica que se han de seguir los principios de
justicia, generalidad, progresividad y equitativa distribución de
la carga tributaria. De ese modo ya tenemos el marco que han
de seguir los tributos en España, que es tal cual el que confirma
el Gobierno y no el que ahora ustedes quieren venir a descubrir
después, precisamente, de lo que han hecho con datos
contrastados.

Nosotros no venimos aquí a vender humo, señorías, mi
grupo no lo hace. Por dura que parezca la realidad venimos a
gestionarla, venimos a decir la verdad de la situación que
tenemos la obligación de gestionar, que lo sabemos, es dura,
difícil, pero precisamente por eso, por responsabilidad, no

podemos sumarnos a posicionamientos vacuos y hueros que
parten de obviedades por puro electoralismo y desconocen los
más elementales principios de nuestro sistema tributario.

Nosotros sabemos que su solución es aumentar los
impuestos, lo vemos con Hollande en Francia y la nuestra hacer
lo posible para que la carga fiscal de los españoles pueda
reducirse cuanto antes, para lo que sin duda es necesario reducir
el déficit, y, como decía mi compañero, sólo hay dos vías: o
reducimos gastos o aumentamos impuestos, cuestión
verdaderamente dolorosa, como ustedes saben, conforme a
nuestros principios ideológicos. 

Ustedes no se definen ni en un sentido ni en el otro. Al fin
y al cabo no se trata de Keynes o de Friedman sino que ustedes
no han entendido nada de lo que ha pasado, la forma en la que
ha sucedido todo ha cambiado el paradigma por todo, el cómo
han sucedido las cosas, porque ya nada funcionará igual, de ahí
los cambios, Sr. Boned, de ahí los cambios. Mientras ustedes
siguen empeñados en proponer soluciones del siglo XIX
nosotros intentamos aportar soluciones del siglo XXI. 

Por eso, desgraciadamente, porque no presentan ustedes
ninguna alternativa creíble, válida o constructiva, más que
impuestos, más que mero electoralismo y más que,
simplemente, tener un titular para mañana salir en la prensa
diciendo cualquier barbaridad, nuestro grupo no puede dar
soporte a su proposición no de ley. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fidalgo. Supòs que...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sr. President, em permet, com que ara s’ha posat de moda
quan un és alAludit, demanar la paraula?

EL SR. PRESIDENT:

No, miri, si vostè dir qualque cosa, si vol dir qualque cosa jo
li ho deixaré dir, però no perquè hagi estat alAludida.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Aquest senyor m’ha anomenat un parell de vegades ... i li
volia demanar permís per contestar-li.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però ..., jo li don la paraula un minut, però no perquè hagi
estat alAludida, perquè li don.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Sr. Presidente, yo contestaré.
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, sí, tendrà el seu dret de fer-ho.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Simplement m’han demanat que no entenia per què a una
proposta tan concreta li donam suport, perquè sí entenc, que tan
poc inconcreta deia, jo crec que sí que es concret demanar,
compensar els ingressos amb la despesa, mesos-ingressos, crec
que sí és molt concret demanar una renegociació del dèficit. I
crec que és molt concret dir que es pacti entre els dos grups una
fiscalitat progressiva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Fidalgo, per a això no vol
intervenir, no és ver? Però estava en la manera de fer-ho. El que
jo personalment no crec, en això de ser alAludit o no ser alAludit,
som a un parlament i si és una cosa que té una miqueta de sentit
comú, doncs s’ha de poder parlar que per això hi som, que
massa vegades se’ns lleva la paraula.

Supòs que per part del grup proposant es vol intervenir.
Doncs, Sr. Boned, té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Fidalgo, està clar, escoltades
les intervencions d’un i d’altre, qui cerca un titular per a la
premsa de demà, està molt clar, està molt clar. Miri, no hi ha
més sord que aquell que no vol escoltar, no hi ha més sord que
aquell que no vol escoltar i està clar que si aquí hi ha qualque
sord és vostè avui, Sr. Fidalgo, perquè no té el més mínim
interès a escoltar el que se li ha dit, cap.

Miri, d’entrada, el primer que ha dit és que a la proposició
no de llei no hi ha ni una iniciativa. Val, per a vostè no sé si és
una iniciativa dir que s’han de cercar fórmules per millorar els
ingressos, sobretot perquè si vostè defensa que això no és una
iniciativa demostra que o bé cada vegada que hi ha un debat en
el plenari sobre millora dels ingressos amb propostes molt
concretes, vostè surt i no se’ls escolta, o bé hi és però s’adorm
i tampoc no ho sent. Perquè són moltes les ocasions on hi ha
hagut debats en els plenaris sobre propostes concretes per
millorar els ingressos, que són les que fan referència a aquest
punt, mesures i propostes molt concretes. I vostè les coneix o les
hauria de conèixer.

Però llavors, miri, crec que s’ha fet un embull, de veritat,
s’ha fet un embull i estic segur, coneixent-lo, que no és una
equivocació, vostè ha muntat un embull expressament, amb tota
la intenció d’enredar i de manipular, això està claríssim. Miri,
que vostè vengui aquí a contar-nos que per part de l’anterior
Govern es feia tot el contrari del que ara es reclama i que era
una política equivocada i que tots els desastres que tenim avui
en dia són necessàriament resultat únicament i exclusivament de
la política dels passats quatre anys, miri, és pura demagògia. I
vostè em parla de la necessitat d’actuar sobre l’endeutament,
m’ha dit vostè, de retallar l’endeutament.

Vostè sap, el seu Govern, al qual vostè dóna suport, quants
milions s’ha endeutat o s’endeutarà en aquest exercici 2012, Sr.
Fidalgo, sap quants? 1.700 milions d’euros en un sol exercici.
Sumi, sumi 922 que estan prevists en els pressuposts i aprovats,
922, més 842 de crèdit extraordinari que aprovàrem també no fa
gaire, més de 1.700 milions, Sr. Fidalgo, no se n’assabenta, no
se n’assabenta, o manipula, que crec que és per aquí on van els
tirs.

Però, a més, llavors ens parla de dèficit. Miri, enredar amb
el concepte de dèficit públic és molt fàcil, és molt fàcil intentar
enredar, manipular i fer demagògia; la llei orgànica a la qual
vostès es refereixen, que, efectivament, va ser aprovada per qui
va ser aprovada, efectivament deia que s’havia de fixar una xifra
de dèficit; el que no deia la llei orgànica és que Balears,
forçosament i necessàriament havia de tenir un 1,5 com a
objectiu de dèficit, deixi’n de manipular, deixi’n d’enganyar,
deixi’n de dir mentides, això no ho diu cap llei, això és una
aprovació del Consell de Política Fiscal i Financera on va
participar el vicepresident econòmic i que no va piular ni obrir
la boca quan es va fixar l’1,5 per a Balears, ni va dir ni mu, hi
estava d’acord. I és aquí i és allà on s’havia d’haver protestat
reclamant un objectiu de dèficit més relaxat que permetés
aplicar polítiques de retalls, mesures per millorar la nostra
economia, mesures per millorar l’ocupació a les nostres illes,
sense necessitat d’arruïnarà les famílies ni de perjudicar aquells
sectors més desfavorits, això és el que havia d’haver fet. I
deixi’n d’enredar amb la llei sobre el dèficit.

Miri, nosaltres, amb la nostra proposta, quan parlam, el títol
és la reducció del dèficit, però és perquè parlam de la xifra de
reducció de dèficit o l’objectiu de dèficit, no és que proposem
tampoc, com vostè ha donat a entendre, que es rebaixi aquest
objectiu de dèficit, no, sabem que s’ha d’anar a cercar la
reducció del dèficit en la mesura del possible, però el que aquí
deim és que aquest 1,5 és massa exigent, que s’ha de cercar un
objectiu més elevat que permeti un altre tipus de política
econòmica, que permeti ajudar aquells que ho necessiten, que
permeti no enfonsar les famílies, això és el que cercam i això és
el que es fixa.

Però mirin, a més, vostè m’ha parlat també de la millora de
turisme, sí, efectivament, jo som el primer que li ha parlat de
millora de turisme, però el resultat i la repercussió d’aquesta
millora del turisme ningú no l’ha vista, les millores de la nostra
situació econòmica ningú no les coneix, les xifres d’atur pugen,
li he dit amb xifres concretes quin és el resultat d’aquest
exercici, -sí, i vaig acabant-, quin és el resultat d’aquest
exercici, Sr. Fidalgo, i no m’he inventat jo les xifres, no són
d’aquest grup, les xifres són d’un estudi econòmic: El moment
econòmic de les Illes Balears del Govern balear, Sr. Fidalgo,
del Govern balear, entre d’altres, el Govern. Per tant, són xifres
realment preocupants.

I les empreses públiques que diu vostè que nosaltres no
férem res, però si la major part de les empreses públiques que
s’han de reduir i reestructurar les crearen vostès en el seu
moment, si són producte d’un govern seu, el mateix govern que
vostès diuen que ho feia tot bé i que ens acusa a nosaltres
d’haver utilitzat allò que no es tenia, però miri, vostès són aquell
Govern, aquell Partit Popular que va contractar obres d’autovies
a Eivissa, que estaven pressupostades amb 8 milions d’euros,
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per més de 200 milions d’euros. Qui tira els sous, qui manipula
les xifres, qui manipula convenis?

Sr. Fidalgo, miri, no m’estiri de la llengua perquè podríem
parlar ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, per favor, vagi acabant.

EL SR. BONED I ROIG:

... podríem parlar molt i molt i molt.

I promeses incomplertes, simplement li posaré dos
exemples, vostès demonitzaven qualsevol increment d’imposts;
vostès ara han pujat l’IVA, han pujat un IVA exageradament,
per exemple, en necessitats tan bàsiques com articles escolars,
que l’han passat del 8 al 21%; i vostès són els mateixos que
varen prometre reduir l’IVA turístic al 4% i que l’han pujat 2
punts, del 8 al 10. Vostès són els que apliquen aquesta política
de falsedat i de mentida.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Boned.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President, només un aclariment, aprofitant la seva
generositat, un aclariment només.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, vol fer-lo vostè l’aclariment o el Sr. Fidalgo?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Només 50 segons.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, jo li deixaria fer al Sr. Fidalgo, però vostè no ha
intervingut.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No, no, és un petit aclariment.

EL SR. PRESIDENT:

No ha estat per alAlusions.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No, bé, un aclariment. No, perquè el Sr. Boned rallava del
crèdit extraordinari, és a dir, no és que ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, perdoni’m una cosa tots, jo els dic que jo, quan em
demanen la paraula a una comissió o a un ple, si és una cosa per
intervenir, per dir qualque cosa que pot ajudar a resoldre el
debat que tenim, doncs està molt bé. Quan llavors, viciam el
costum, doncs jo crec que potser imprudent.

Sàpiga que si vostè intervé, intervendrà el Grup Socialista.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Bé, m’arrisc que pugui intervenir, però només és un
aclariment; és a dir, els 840 milions aproximadament del crèdit
extraordinari per pagar els proveïdors no és un augment
d’endeutament, sinó que un endeutament que devíem als
proveïdors passa a endeutament bancari. És a dir, el deute és el
mateix, només era un aclariment.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies. Sr. Boned, no sé si vol ... Sí, vostè vol
contestar-ho.

EL SR. BONED I ROIG:

Tornam a l’explicació, per això no feia falta demanar la
paraula per continuar manipulant i continuar enganyant, perquè
l’objectiu, no, no, no, el crèdit autoritzat eren 922, i això vull
recordar que és un crèdit extraordinari, reconegut com a tal i
que es va als bancs, i l’únic que passa és que, com que els bancs
no es fien del Govern balear, ha hagut de ser l’Estat qui hagi
anat a demanar els 842 milions d’euros, aquesta és l’única
diferència.

Però aquest Govern s’ha endeutat el 2012 en 1.700 milions
d’euros.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, crec que està aclarit, pel qui ho vulgui aclarit.

Acabat el debat, vull pensar que s’ha acabat ara, passarem
a votar la Proposició no de llei RGE núm. 3899/12.

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 9 vots en contra; cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3899/12, ai, perdoni!, queda rebutjada la Proposició
no de llei RGE núm. 3899/12, relativa a reducció de dèficit
públic.

He dit aprovada perquè aquest president té ganes que se
n’aprovi alguna, però ha estat rebutjada, evidentment.

Per tant, esgotat l’ordre del dia, s’aixeca la sessió. Bones
tardes i moltes gràcies a tots.
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