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EL SR. PRESIDENT:

... poder sortir l’abans possible. Així que, 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:

Més substitucions?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Miquel Jerez substitueix Vicent
Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Passam al primer punt de l’ordre
del dia relatiu a les preguntes amb RGE núm. 1501, 2186, 2187
i 2188/12.

Assisteix a la comissió el Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, Sr. Josep Ignasi Aguiló i
Fuster, acompanyat, de moment, del Sr. Francisco Luís Calafell
i Cererols, cap de gabinet, i té previst que arribi el Sr. Antoni
Costa i Costa, director general de Pressuposts i Finançament.

I.1) Pregunta RGE núm. 1501/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inversió privada.

Per formular la Pregunta RGE núm. 1501/12, relativa a
inversió privada, intervé el diputat Sr. Diéguez i Seguí. Té un
temps de deu minuts, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, Sr.
Vicepresidente del Govern. Hace ya bastante tiempo, y de hecho
esta pregunta lleva tiempo en la lista de espera de esta comisión,
hace ya -digo- bastante tiempo el presidente de esta comunidad
autónoma dijo que disponía de más de cien proyectos de
iniciativa privada, dijo exactamente esa palabra, que disponía de
esos proyectos, como si hubiera un poder de disposición por
parte suya sobre esos proyectos, que tuviera algún tipo de
intervención, su autoridad, su figura o su poder sobre esos
proyectos.

Esta semana pasada aseguró el mismo presidente, de forma
taxativa, que eran 134 los proyectos de iniciativa privada de los
cuales disponía. No sé exactamente muy bien a qué se refiere el
Sr. Presidente cuando habla de que dispone de 100 proyectos o
de 134, en este caso, proyectos de iniciativa privada, puesto que
los proyectos de iniciativa privada normalmente son proyectos
de iniciativa privada que se desarrollan, se acometen y llegan a
su fin según la normativa vigente, genérica y no en base a
normas específicas, aunque ya hemos visto que hay proyectos
en la España del Partido Popular que se ponen en marcha en
base a legislación específica y ad hoc, como es lo que va a ser

el futuro Eurovegas, como todo el mundo conoce en las
cercanías de Madrid que se va a romper ese principio
constitucional que dice que todo el mundo está sometido a la
ley, pero se va a hacer una ley especial para alguien que tendrá
un trato más o menos especial.

También oí al presidente que acababa una conferencia en
Madrid, creo que era en los desayunos del Ritz o en algún otro
hotel de rancio abolengo, diciendo que los empresarios tenían
las puertas abiertas de su despacho, yo creía que tenían abiertas
las puertas del procedimiento administrativo general todos y que
no se tratan los asuntos de negocios directamente con el
presidente, pero él dijo eso textualmente, tienen las puertas
abiertas de mi despacho, esperamos ansiosos en Baleares... etc.

Claro, con todo ello me preocupa que haya dos caminos para
iniciar un negocio, un camino que sea el despacho del Sr.
Presidente, como él incitaba en aquel desayuno del Ritz, y otro
que sea el ordinario de toda la vida, el de hablar pues con
ingenieros, pedir una licencia de actividad, etc. Parece ser que
se insta a que haya un doble camino, ya le digo, el del despacho
del Sr. Presidente y otro.

Me sorprende, me sorprende más todavía y me causa un
cierto asombro que unos liberales ortodoxos soliciten o inciten
a empresarios a pasar por la sede presidencial cuando
normalmente la iniciativa privada pues se la tiene que dejar
laisser faire et laisser passer, dejar fabricar y dejar traficar o
comerciar. Pero sin embargo, en una nueva reinterpretación del
liberalismo ortodoxo se sitúa como puerta de entrada a los
negocios el despacho del Sr. Presidente. Son palabras suyas, no
mías. Me sorprende, ya digo, que se inste, por parte de liberales
ortodoxos, a pasar por la sede presidencial como si
estuviéramos más en una república bananera que en una
democracia avanzada. 

Así pues, lo primero que me gustaría saber es si estos 134
proyectos, que se dice que hay o si son 120 o 110 o los que
sean, digo esa cifra porque es la que dijo el Sr. Presidente, han
pasado por registro de entrada de la administración pública, si
han pasado o si se estudian sus posibilidades en el Consolat
estudiando leyes y normas ad hoc para cada negocio. O sea, es
lo primero que me interesa. Yo entiendo que todos habrán
pasado por el registro de entrada, entiendo que debe ser así, pero
la experiencia nos dice que también se elige la segunda línea, es
decir, la de no pasar por el registro de entrada e ir directamente
a la entrada del despacho del Sr. Presidente. Por citar sólo un
ejemplo citaría el del famoso proyecto del puerto de Palma que
presentó un empresario extranjero, comunitario creo que era,
eso sí, que se presentó por el Gobierno como la panacea para
resolver los problemas del puerto, que preveía una obra enorme,
y que al cabo de 48 horas acabó como el estrambote del famoso
soneto de Cervantes: “caló el chapeo, miró al soslayo, fuese y
no hubo nada”. 
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Y así quedó el tema, y pasó del entusiasmo inicial y de las
páginas 3 de los periódicos a este señor no lo conocemos. Por
eso digo, no quiero abundar más en el tema de los falsos
cheques, de los falsos jeques perdón, no falsos cheques, los
falsos jeques, que también alguno hemos tenido, pero está claro
que hay dos vías, la vía del despacho del Sr. Presidente y la vía
del registro de entrada.

Entonces, quería preguntar, que me dijera el Sr.
Vicepresidente, de los proyectos no registrados, pues la verdad
es que no me interesan mucho porque la experiencia que
tenemos con ellos es bastante decepcionante, me interesan los
que puedan ser más serios, que son los registrados, los que han
pasado por registro de entrada y se han dirigido al Gobierno
para algo en concreto, y me gustaría que me distinguiera de esos
134, cuántos tienen registrados y cuántos no tienen registrados,
si lo conoce, y si es posible que me detalle si no puede los 134,
porque a lo mejor será difícil salvo que tenga una lista para
entregar, que no creo que esté preparada, por lo menos que me
detalle los más importantes y si puede ser que me los desglose
por áreas o por consellerias. Es decir, tenemos tantos registrados
que corresponden a la Conselleria de Turismo y que van sobre
todo sobre tal tema, tal otro o lo que sea, y tenemos tanto sobre
tal otra conselleria o sobre tal otra materia que corresponden a
equis temas. 

Me interesaría, ya digo, para agrupar mejor porque si no,
una lista de los 134, que no sé si me la dará, pero va ser a lo
mejor excesivamente exhaustiva, si me pudiera dar la relación
de esos proyectos de inversión a los que se refería el Sr.
Presidente, registrados y no registrados y por consellerias o
áreas.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat. Bueno, es una
pregunta, en fin, de estas que puedes esperar que te hagan en un
momento dado, pero yo creo que deberíamos ir a la raíz de la
cuestión, a lo que es realmente importante, y lo importante es
saber de qué depende la inversión, por qué podemos decir que
un gobierno genera más capacidad de inversión privada que
otro, por qué podemos decir que una determinada política
económica genera más atractivo a la inversión que otra y a este
respecto yo diría que respuestas se pueden encontrar muchas.
En muchas ocasiones se ha puesto el ejemplo del economista de
los años treinta, John Maynard Keynes, que decía que dependía
de las expectativas que se creían. Si las expectativas son buenas
si hay un ambiente en el que se va a ganar dinero en un futuro,
si hay un ambiente propicio para la inversión porque una
determinada región va a crecer o va a tener una situación donde
se ve que algún sector económico en concreto va a suponer una
parte importante de la actividad económica y ese sector está por

desarrollar, ahí se generan las expectativas necesarias como para
que se produzca la inversión. 

Las expectativas tienen un componente claramente subjetivo
y esa es una de las ideas que se tiene en el mundo económico y
que sigue estando en vigor y sigue siendo una idea que muchas
veces se comparte, incluso la compartía el Sr. Zapatero, al que
me imagino que el diputado Sr. Diéguez votó en su momento,
que sostenía que con el optimismo antropológico se creaba el
ambiente necesario para crear ese clima de optimismo que
llevaba a los empresarios a invertir. 

Bueno, esa es una visión de por donde pueden ir las cosas.
Hay otras, evidentemente, y muchas otras y quizá la que se
podría destacar es la que de alguna manera podríamos
denominar el capital institucional. Un país que tiene leyes
estables, un país que tiene un gobierno que es propicio a la
inversión, un país que no pone trabas, un país que no tiene
excesos de carga burocrática, un país que no tiene un exceso de
imposición, un país donde de alguna manera la actividad
privada se puede desarrollar con la facilidad necesaria como
para al menos igualar a los países que más atraen la inversión,
ese es un país donde, de alguna manera, se producen dos
fenómenos, uno es el que se atrae inversión foránea, de otras
partes del mundo, y otro es que los propios empresarios, los
propios ahorradores, cuando los haya aunque sean pocos, creen
que el clima es el suficiente para confiar en aquel país. Cuando
las instituciones son estables, cuando los leyes no se cambian de
un día para otro y cuando estas leyes respetan unos principios
fundamentales, entre ellos el principio de la propiedad privada,
entonces allí se genera el ambiente necesario como para que se
atraiga inversión.

Los llamamientos del president del Govern, el Sr. Bauzá,
iban en este sentido, en el sentido de decir, bueno, la política
económica que han desarrollado las Islas Baleares durante un
tiempo es una política económica que claramente no ha dado los
frutos, cuando hablamos de moratorias, cuando hablamos de
cambios de normativas, cuando hablamos de paralizaciones, y
nunca se sabe por qué, cuando hablamos de subterfugios a la
hora de no desarrollar pues cualquier tipo de inversión, ya sea
un supermercado, ya sea una inversión hotelera, ya sea
cualquier otra, cuando se tienen que hacer decretos de urgencia
tipo el decreto que se llamó en su momento decreto Nadal para
que de alguna manera se puedan canalizar algún tipo de
inversiones, allí no tenemos, que además se contradice con el
resto de acción del Gobierno, no tenemos el ambiente adecuado,
no tenemos las condiciones adecuadas para quien tenga que
hacer un desembolso con cara a recuperarlo en el futuro, y
seguramente un futuro largo, pues lleve a cabo esa acción. 

Bien, pues lo que hacía el presidente Bauzá no era ni más ni
menos que un llamamiento a decir, mirad, quien quiera que sea,
en igualdad de condiciones evidentemente, la ley es estable, la
ley es igual para todo el mundo y las leyes se adaptan a esas
necesidades de un entorno económico donde es equivalente para
muchos inversores hacer una inversión en una empresa en
Baleares o construir un puente en Singapur, porque esta és la
realidad actual. Los fondos de capital, los fondos de liquidez se
mueven a la velocidad de la luz por todo el mundo y pueden
elegir siempre la mejor rentabilidad. Le aseguro a usted que
bien analizados cuáles son los fundamentos no se mueven tanto
por el optimismo antropológico, aunque desde luego influye el
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ser optimista, pero no se mueven tanto por eso como porque se
den las condiciones en cuanto a estabilidad institucional y a
capital institucional necesarias para que se puedan desarrollar.

En este sentido, desarrollar una legislación donde se huya
por completo de moratorias, se huya por completo de parones,
se huyan por completo de trabas administrativas que nadie sabe
por qué se producen, que se huya por completo de duplicidades
y que se apueste porque las cosas puedan hacerse en tiempo
razonable es lo que atrae al inversor foráneo y al inversor local,
es lo que crea las condiciones necesarias para que los proyectos
de futuro se puedan desarrollar. 

Evidentemente tiene que haber otras condiciones, es
evidente, si los tipos de interés bajan tanto mejor, cuanto más
bajos son los tipos de interés la rentabilidad de cualquier
inversión es mayor, cuando los tipos de interés son altos la
rentabilidad de cualquier inversión es menor, pero eso no
depende de lo que haga el president del Govern de una
comunidad autónoma, depende de otros factores, factores que
hay que tener en cuenta y que en este momento no están
ayudando a nuestro favor, Europa está en un limbo, Europa está
en una situación de indefinición que necesita dar pasos claros en
la integración bancaria para que los flujos de dinero puedan
venir de un lugar a otro. 

Pero eso se va a producir, se va a producir, Europa es una
conquista yo creo que absolutamente histórica, es una conquista
de unas dimensiones colosales para la humanidad y es una
conquista que no puede tener vuelta atrás, de manera que el
tener el capital institucional nos asegura que a medida que
Europa vaya dando los pasos oportunos todos esos procesos de
inversión se vayan produciendo. De hecho, se está produciendo,
y de allí que aparezcan números, cifras, como los 142 proyectos
u otros, 142 proyectos que el presidente tomó de la Federación
Empresarial Hotelera, que fue quién hizo esas declaraciones
sobre este tipo de proyectos. 

Pero podríamos hablar de muchos más, de muchísimos más,
de mucha gente que se ha interesado en la nueva política
económica del Govern, que se ha interesado en la estabilidad
legislativa, que se ha interesado en el ambiente institucional
adecuado, que de alguna manera se convierta no sólo en la
política económica de un gobierno sino que se convierta más
allá, en realmente una institución. Los gobiernos pasan y las
personas que los encargan también, las instituciones no. Las
instituciones generan la permanencia necesaria. En este caso los
cambios que se están haciendo, las modificaciones que se están
haciendo van en esa dirección, van en la dirección de tener una
legislación que será probablemente difícil de cambiar, porque
los frutos los veremos de forma inmediata, será una legislación
que veremos como será asumida no sólo por el Partido Popular
sino por cualquier otro gobierno que pueda venir más allá, si es
que algún día viene un gobierno que no sea del Partido Popular.

En este sentido podríamos hablar de inversión en materia
comercial, podríamos hablar de inversión en materia hotelera,
podríamos hablar de inversión en materia empresarial, de
muchos tipos. Evidentemente la prensa recoge aquellos que son
más llamativos, que son pues los que llaman de alguna manera
la atención por su dimensión o por ser más emblemáticos. Pero
los importantes no son esos, los importantes son los que se
producen en el día a día, los importantes son los que generan
puestos de trabajo. 

Ya digo, en un ambiente donde los tipos de interés no
ayudan, en un ambiente donde las condiciones del crédito no
ayudan podemos estar razonablemente satisfechos de que los
proyectos de inversión que aparecen tengan la importancia y la
dimensión suficiente para tener una cierta satisfacción.

Hemos repetido una y otra vez que la gran fortaleza de la
economía de Baleares es que, a diferencia de lo que ocurre en
otras comunidades autónomas, la comunidad autónoma de las
Baleares tiene un sector exterior muy importante, de unas
dimensiones muy fuertes. Es la comunidad autónoma del
conjunto de España cuyo sector exterior es más fuerte, y eso
hace que la fortaleza económica de las Baleares pueda ser
aprovechada si quiere ser aprovechada, pueda ser aprovechada
si quiere ser aprovechada. Y eso es lo que estamos haciendo.

La Ley general turística, sin duda, ha creado un ambiente
propicio para la inversión en establecimientos hoteleros, para la
reforma de establecimientos hoteleros, reformas que
probablemente no se hubiesen llevado a cabo sin esa
legislación.

La política que estamos desarrollando en comercio genera
inversión y genera capacidad de crear expectativas de
crecimiento para el futuro. La política en telecomunicaciones,
que se puedan desarrollar las infraestructuras en condiciones
razonablemente solventes para las telecomunicaciones que son
vitales para cualquier país, vitales para cualquier región y más
cuando son unas islas, ya que tenemos que pensar que
actualmente se visita cualquier lugar antes de forma virtual que
de forma real para después visitar de forma real. Esto es
tremendamente importante, y no hablemos de las
infraestructuras tangibles, que también pensamos que tienen que
tener una dimensión diferente a lo largo de los años de esta
legislatura. 

Todo ello nos hace ser cautelosos, como siempre, pero
optimistas de cara a la inversión que se va a producir, que se
está produciendo y que se va a producir en el futuro. Yo aquí
tengo unas listas de inversiones que se están realizando, pero yo
creo que las conocemos todos, todos las conocemos, lo estamos
viendo. Podemos pasear por las calles, podemos pasear por
cualquier lugar y vemos como ese fenómeno de inversión se
está produciendo, ya digo, en un ambiente donde los tipos de
interés no ayudan, en un ambiente donde hace falta ganar la
batalla de la credibilidad nacional en el exterior, donde la prima
de riesgo tiene que descender para que realmente sea mucho
más fácil desarrollar proyectos en toda España y en Baleares
también.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 31 / 16 d'octubre del 2012 613

 

Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que se está
produciendo, y eso es el fundamento de la política económica
que se está desarrollando.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Aguiló, porque por un
momento creía que me iba a empezar a hablar del partido de
esta noche, porque no es lo que yo le he preguntado; me ha
estado dando vueltas a una serie de cuestiones y digo “seguro
que me da la alineación de España esta tarde”, porque habría
sido quizá más adecuada que lo que me ha dicho.

Yo le he pedido proyectos registrados, no registrados... Me
podía decir “registrados, cero”, por ejemplo, por ejemplo
“registrados, cero; no registrados, todos los demás”. ¿Están el
en Consolat? “No, no están en el Consolat”. ¿Dónde están? “Ah,
están por ahí”. ¿Son suyos? “No, no son nuestros, eso es cosa
que hace la gente...” Esto es lo que me podía haber dicho y
hubiéramos acabado en dos minutos, que es lo que le he
preguntado.

Mire, o sea que no tienen nada, vamos, no tienen nada. No
digo yo que no existan proyectos de reforma en hoteles, toda la
vida han existido proyectos de reforma en hoteles, pero yo no he
conocido a ningún presidente, y he conocido a algunos que les
gustaba figurar, que dijera que si un hotel cambiaba los baños
era mérito suyo. Esto no lo he oído hasta el momento, y ya digo
que algún presidente ha habido que ha sido bastante fanfarrón
para estas cosas, y alguno presidente de estos fanfarrones lo que
hacía era, cuando un deportista ganaba una medalla o una cosa
así, o hacía alguna cosa meritoria, siempre le llamaba para
fotografiarse al lado para hacer como si el mérito del otro fuera
mérito propio. Me parece que estamos volviendo un poco a esas
épocas de cierta fanfarronería en el sentido de que el mérito de
los demás nos lo apuntamos como mérito propio, en lo que haya
de mérito en este asunto.

Ahora resulta que los famosos 134, o más de 100 o los que
fueran -ahora dicen que son 142- son los proyectos que tiene
registrada la Federación Hotelera. ¡Pero si eso es de toda la
vida!, incluso diría que hay menos que en otros momentos,
incluso diría que la legislatura pasada hubo una línea de crédito
de 600 millones de euros para ese tipo de proyectos que se
agotó por parte de los hoteleros de Baleares más rápidamente
que por ninguno de los hoteleros del resto de España. O sea,
había eso y con línea de crédito, y con línea de crédito a un
coste bajísimo, que ahora efectivamente los intereses..., no es
que los intereses sean altos, es que los bancos no dan un crédito,
los bancos no dan un crédito porque lo cogen del Gobierno al
1% y se lo prestan al Gobierno al 5%, un timo fácil de entender
pero, bueno, en el que estamos viviendo, y así viviremos
durante mucho tiempo. ¿Para qué tiene que darle el banco un
crédito a un empresario al 6% cuando al 5% lo tiene garantizado
con el Gobierno y sólo necesita un comercial?, o ninguno, basta
que hable el director, nadie más, ni red de comerciales ni nada,

al 5% lo tienen ya garantizado, pero bueno, esto es lo de menos,
o sea, no hay nada.

Hombre, lo que sí que resulta llamativo es que nos diga que
se están generando expectativas. Yo... qué más quisiera, la
verdad, qué más quisiera, sea el gobierno que sea el que genere
expectativas, pero es que hace a penas un par de semanas, poco
más, nos decían centros de investigación económica de aquí que
estábamos en alarma roja, estábamos cerca del siniestro total; ¿y
por qué?, porque el Gobierno seguía una línea equivocada
porque no tenía política económica, porque la lucha contra el
déficit como tal no es una política económica, es una acción
más dentro de lo que puede ser una política económica global,
y una parte substituye al todo, que es a la política económica,
que no hay ninguna, y lo que se está haciendo es llevarnos,
como se decía muy acertadamente, al siniestro total, y prueba
evidente de ello es que esas expectativas son tan buenas que
tenemos una fuga de capitales y una fuga de personas como no
las ha habido nunca en muchísimos años en nuestra comunidad
autónoma. Los capitales que están yéndose se están barajando
cifras realmente enormes, y curiosamente ayer conocíamos que
por primera vez todas las comunidades autónomas de España,
y evidentemente ésta, tenían un saldo migratorio negativo, es
decir, que hay más ciudadanos de Baleares que se van fuera a
buscar expectativas a otro sitio que aquí, o sea, expectativas,
cero, pero... Es una cifra muy fácil de entender; si se fugan los
capitales y se fugan las personas, los que pueden no sé que
expectativas se encontrarán aquí.

Ahora, lo que sí que es ya para nota es que se nos diga que
aquí se da seguridad. Vamos a ver, vamos a ver. Cuando se
recibe a empresarios para tratar negocios determinados, yo no
digo para corruptelas ni cosas así, eso lo dejamos
completamente de lado, sino que es cuando se recibe a
empresarios decir: “a ver, ¿qué necesitas?, ¿que quitemos esta
ley, que cambiemos esta otra o la de aquí o la de allá?”.
Perdone, pero eso no es dar seguridad jurídica, eso es hacer
partes, y a estos les va bien porque vienen a verme y les hago
esta reformita y esta otra, y les meto esta enmienda en esta ley
y esta enmienda en la otra, porque el sistema legislativo que
están siguiendo... Yo sé que el sistema legislativo que seguimos
en la legislatura anterior fue bueno en una gran parte pero
también tuvo sus lados que a mi no me gustaban mucho, que no
me gustaban mucho, pero nosotros estábamos en minoría y a
veces tenías que soportar que quién tenia mayoría, y no la
teníamos nosotros, colara enmiendas que a veces no eran de
gusto, pero teniendo mayoría seguir un sistema legislativo tan
decepcionante como el que está siguiendo ahora, que hay
normas metidas de aquí y de allí, en un sitio y en otro, una
norma sobre basuras, perdón, sobre combustible, metida en una
que no tiene nada que ver y que además llega a reconocer un
conseller, esta mañana lo he oído en pleno, que lo decía: “Esta
enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular es una
iniciativa del consell”. Y yo creía que había un sistema de
iniciativa legislativa del consell para ir al Parlamento, pero
ahora resulta que reconocen el fraude de iniciativa legal, lo
reconocen en la tribuna del Parlament y tan panchos. No, hemos
hecho una enmienda y es una iniciativa del consell. 
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En fin, el desastre normativo que hay en esta legislatura se
lo aseguro, y no entro en el detalle de lo que han aprobado o han
dejado de aprobar, sino en la técnica que siguen, la técnica es
totalmente deplorable, y con una mayoría absoluta no hay
excusa que la ampare.

La seguridad para una inversión no se da con la
desregularización total, que es lo que ustedes vienen a decir:
“Bueno, vamos a ir quitando impedimentos”. Está bien que las
empresas no tengan impedimentos pero, cuidado, cuando se
estudia esto de la libertad se sabe que la libertad de uno, ¿dónde
acaba?, donde empieza la libertad de los demás. Entonces el
ciudadano que entra en un sitio determinado, que entra en un
bar, que entra en una discoteca, que entra en una sala de fiestas,
que entra en un negocio, que entra en una tienda, tiene derecho
a estar seguro en esa tienda, saber que no se va a caer, que no se
va a electrocutar, que no se va a incendiar, etc., etc. Tiene
derecho a eso, y para eso se ha hecho una serie de normas que
protegen y que amparan que si uno quiere tener un negocio
abierto ha de cumplir unos requisitos. Ustedes han hecho una
norma según la cual si un ayuntamiento -sólo le pondré un
ejemplo- si un ayuntamiento quiere cerrar un negocio sin
licencia, sin licencia, que está generando molestias o que tiene
un peligro que los técnicos del ayuntamiento dicen: “mire, hay
un peligro inminente porque puede haber un riesgo de equis”, el
que sea, basta que un ingeniero haga una declaración jurada
diciendo “cumple con las normas que corresponde y pediremos
los papeles” para que siga abierto, para que siga abierto. Eso son
las normas que ustedes han hecho, y si no ya lo discutiremos en
su momento. Por eso digo que la desregularización total tiene un
problema cuando pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Es decir, que está bien y coincidiremos siempre en que se
han de quitar todas las trabas burocráticas innecesarias y
aquellas que se revelen ineficaces, pero cuidado, cuidado que
todo tiene su límite y en algunos casos estamos sobrepasando
los límites.

Mire, sólo para concluir ya decir que ha pronunciado una
palabra que me ha llamado la atención, que es que lo que decía
el presidente, etcétera, es que lo que pretende es que haya
igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones es el registro
de entrada, ése es el registro de entrada. Yo no digo que un
empresario que tenga un proyecto importante no vaya a hablar
con el presidente para presentárselo, explicárselo o lo que le dé
la gana, no digo que no, tampoco, no vamos a manejarnos con
una rigidez excesiva al respecto, pero por el registro de entrada.
Presente un proyectos, si quiere hablar con el presidente para
darle los detalles o lo que sea, o con el conseller de tal o con el
conseller de cual, perfecto, pero por el registro de entrada. Eso
es igualdad de condiciones. Ahora, cuando unos van por el
registro de entrada y otros van por esas puertas que decía en el
hotel Ritz que estaban abiertas de par en par para que llegaran
los empresarios, que los hay que han ido, se arriesga, entre otras
cosas, a que le metan goles como el que le metieron con el
puerto de Palma, que vaya ridículo que hizo, y lo peor es el
ridículo que nos hace hacer a todos, porque la gente dice “vaya
tontos que son los políticos de aquí de las Baleares, que mira
cómo les toman el pelo.” Es decir, están jugando con su
prestigio, evidentemente, pero también con el prestigio y la
dignidad de todos.

Por eso le digo, mire, dejen de hacer demagogia con estas
cosas de que si tenemos 140 proyectos, que no tienen, que no
son suyos, que no son suyos, dejen de hacer demagogia con esas
cosas, pongan a todos en igualdad de condiciones, registro de
entrada, y dejen de hacer recepciones fantasmas, con fantasmas
que sólo pueden dejar en ridículo a esta comunidad autónoma.
Y si no tienen proyectos pues díganlo, no pasa nada, sabemos
que hay crisis y que es difícil; nadie les ha dicho que esto fuera
fácil, ni muchísimo menos. No es fácil ahora ni era fácil antes,
pero ridículos, por favor, ahorrennos todos los que sean
posibles.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diéguez, no sé por donde
empezar. Le diré que evidentemente creo que nunca
coincidiremos en el análisis, pero también le añadiré que me
alegro mucho de no coincidir en el análisis.

(Algunes rialles)

Se lo digo sinceramente, me alegro de todo corazón de no
estar en la línea que está usted.

Yo le digo que lo que sí que está ocurriendo, que sí que
empieza a haber datos, evidentemente un año es poco en
término de inversión, la inversión se caracteriza por ser aquel
gasto que se piensa realizar en uno o dos ejercicios para
recuperar en 15, 20, 30.  Por lo tanto la dimensión temporal es
importante. Y venimos de donde venimos. El gobierno al que
usted apoyaba no se caracterizaba precisamente por tener
ningún tipo de seguridad jurídica. Sabemos que establecía
moratorias, sabemos que establecía subterfugios, sabemos que
no daba permisos, no daba licencias, muchas veces no sabemos
muy bien por qué, por motivos oscuros, quizá porque no eran...,
porque ustedes gobernaban en minoría y había otro partido que
gobernaba la consejería de al lado y a lo mejor tenían alguna
rencilla. No voy a entrar en eso, aquello fue un auténtico
despropósito que ha llevado a que la imagen de nuestras islas en
cuanto a materia económica, en cuanto a materia de inversión
no haya sido un modelo durante muchos años.
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Si a eso añadimos una política presupuestaria alocada, una
política presupuestaria que probablemente, como la izquierda
nace con aquello de los socialistas utópicos, pues se mantenía
en una utopía extraña, una utopía que jamás tocó con pies en el
suelo, aquello de convertir el mar en naranjada, quizá sea algo
que les guste a ustedes hacer, que todo el mar sea naranjada o
que las bestias sean antibestias, no sé, algo así es lo que a
ustedes quizá les gustaría. Pero eso no es la realidad, la realidad
es como es, los mercados son como son, y eso requiere, como
decía antes, requiere una estabilidad, requiere una legislación
donde la inversión sea posible, donde no existan trabas, donde
si se puede empezar mañana mejor que pasado, ya que hay unos
costes de puesta en funcionamiento y hay unos costes
financieros que hay que sufragar, y por lo tanto ese cambio de
paradigma es un cambio de paradigma que requiere un cierto
tiempo. 

Este cierto tiempo empieza a estar pasando, aunque estamos
todavía en los albores, y a partir de ahí me dice “es que no es
mérito de ustedes que se transformen hoteles”. Bueno, pues muy
bien, apúnteselo a quien quiera, a mi no me preocupa quien se
tiene que apuntar el mérito. Sí es cierto que con la legislación
actual esto es mucho más fácil que con la legislación que
teníamos anteriormente; sí es cierto que hacer una reforma para
instalar un ascensor allí donde los clientes se han hecho
mayores y tienen dificultad para subir las escaleras, eso es
positivo para todos; sí es cierto que hacer una reforma para que
nuestros establecimientos estén a la altura de los mejores de los
destinos competidores requiere en muchas ocasiones hacer
modificaciones que requieren que estén aprobadas en tiempo y
forma, que no se pueden dilatar año tras año, y eso hace que se
genere la confianza suficiente como para llevar a cabo las
inversiones.

Me dice que el año pasado las hicieron. Las cantidades que
se invirtieron el año anterior fueron sensiblemente inferiores,
sensiblemente inferiores a las que tenemos ahora invertidas, y
eso lo podemos recoger en cualquier estadística de cualquier de
aquellos organismos que usted dice.

Y evidentemente, la situación económica es muy grave,
evidentemente, pero yo me temo que tenga mucha más
responsabilidad aquel que ha estado cuatro años que el que ha
estado el último año gobernando, evidentemente. Cuando el
CRE dice que estamos en proceso de dificultad, alerta roja yo lo
considero excesivo, en cualquier caso, porque un país siempre
tiene salidas, un país siempre tiene capacidad de apostar por un
futuro mejor, depende de lo que quieran hacer sus gentes y sus
personas, su paisanaje, en definitiva. Y en este sentido los
análisis del CRE responden mucho más a lo que había pasado
en años anteriores, a aquella especie de utopía donde el cambio
de modelo lo iba a guiar un gobierno en concreto, no sabemos
muy bien con qué porque proponía siempre cambio, pero jamás
permitía que el cambio se hiciese porque se mantenía el statu
quo, se mantenía el no cambiemos las cosas, se mantenía el
obremos como se ha obrado hasta ahora porque parece que
desde el punt de vista político es más rentable. 

Pues muy bien, yo le digo que estamos en un proceso de
cambio, estamos en un proceso en donde aceptamos que
estamos en una economía muy internacionalizada, y ahí
tenemos una ventaja tremendamente fuerte que no es mérito de
nadie de nosotros, que es mérito de nuestros padres, que es
mérito de nuestros abuelos, que es mérito de generaciones que
apostaron por una economía abierta y una economía volcada
hacia el exterior, y eso lo hemos de aprovechar, y lo hemos de
aprovechar con normas que permitan la flexibilidad, que
permitan que los profesionales de la materia sean los que se
reconozcan como autoridad en una materia, que no sea el
alcalde de turno, que no sea el concejal de turno el que impone
las normas en función de criterios absolutamente arbitrarios,
sino que sean fundamentales.

Y yo le emplazo a tener una discusión dentro de cuatro o
cinco años, cuatro o cinco años y veremos como muchas de
estas normas forman parte del entramado básico de la
legislación balear que no va a cambiar nadie, que van a tener
permanencia durante muchos, muchos años, a diferencia de las
normas que se hacen con carácter totalmente partidista, se hacen
totalmente enfocadas a unas elecciones o a un momento en
concreto de actividad política.

Y, en fin, registro de entrada. Pues vamos al registro de
entrada. Vayamos, vamos a buscarlo; no lo he traído porque no
creo que ésta es la discusión que corresponde en un parlamento,
pero podemos ir al registro de entrada, podemos ir y ver cuántas
son estas inversiones, y evidentemente dentro de los registros de
entrada tenemos que observar que uno de los principios básicos
de la seguridad jurídica es que las condiciones sean
absolutamente iguales para todo el mundo. De ahí a no apostar
por ningún sector, a que sea la propia dinámica económica la
que diga qué sector es el que va a triunfar, creo que es la política
adecuada, no decir “ése sector quiero que sea el que crezca,
porque he tenido una iluminación esta noche como político y
como mandamás”. No señor, es la propia actividad económica
la que tiene que encontrar sus resquicios, sus brechas, sus
nichos de mercado para hacerse sólida y hacerse duradera,
porque es la única forma de tener una base lo suficientemente
fuerte como para que aguante el edificio de un futuro, que le
aseguro que es un futuro donde el mundo va a estar más
interrelacionado, donde la economía europea cada vez va a estar
más integrada, donde se puede adivinar cómo las condiciones
internacionales requieren que las políticas económicas de cada
región, de cada país sean políticas económicas que tengan en
cuenta ese fenómeno de internacionalización, ese fenómeno de
que no se compite sólo en un mercado local sino también en
mercados internacionales, y que por lo tanto las empresas, los
emprendedores, los empresarios, los trabajadores tienen que
tener la preparación de los mejores no sólo a nivel local sino a
nivel internacional.

Y esto es lo que se está haciendo. Quizás a usted le pese,
quizás no le guste, quizá le gustaría otra cosa. Me imagino que
le gustaría que fuese mal, no acabo de ver cuál es hilo
argumental que me está intentando poner sobre la mesa.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.2) Pregunta RGE núm. 2186/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a detreure recursos (I).

I.3) Pregunta RGE núm. 2187/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a detreure recursos (II).

I.4) Pregunta RGE núm. 2188/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dèficit de recursos sanitaris.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 2186/12, però vull
entendre, Sra. Aguiló, com havíem parlat abans, que formularà
les tres preguntes que tenim en una sola.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Sí, Sr. President, moltes gràcies. Si li sembla bé, acumularé
les tres preguntes RGE núm. 2186, 2187 i 2188/12, atès que
totes tres estan connectades i van referides a la mateixa qüestió,
que és el dèficit de recursos. Li deman que m’ho tengui en
compte, Sr. President, quant al temps de les meves
intervencions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, Sra. Aguiló, per fer les preguntes té la paraula
i no pateixi pel temps, però tampoc no ens faci patir vostè a
nosaltres. Ens entenem perfectament. Té la paraula.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Intentaré ajustar-me, Sr. President. Moltes gràcies, Sr.
Vicepresident per comparèixer davant d’aquesta comissió i per
contestar les preguntes formulades. Com vostè sap, Sr.
Vicepresident, les tres preguntes que he acumulat es varen
presentar en el registre del Parlament dia 28 de març d’enguany
i eren preguntes per a les quals requeríem una resposta escrita.
Són preguntes concretes, totes elles referides al dèficit de
recursos que patim les Illes Balears. La resposta escrita no ens
ha arribat, així que s’han convertit en preguntes amb resposta
oral en comissió. Esperam avui obtenir una resposta que pugui
ser conjunta.

Així mateix i a causa del temps transcorregut entre el dia en
què es varen formular per escrit i la data d’avui, sembla adient
una certa reformulació per evitar desfasaments. Recordem que
l’anunciat de la primera pregunta feia referència al fet que en el
mes de març es va anunciar la necessitat de fer un pla de
reequilibri perquè resultava necessari retallar uns 350 milions
d’euros del pressupost de despeses. Per contra, les mesures
impositives anunciades i que finalment s’han posat en marxa,
únicament preveien uns ingressos de 65 milions d’euros. La
pregunta per tant, era obligada, interessava saber d’on i com es

pensava ajustar la despesa pressupostada, atès el desfasament
entre una i una altra quantitat.

Així mateix també el mes de març d’enguany es va produir
la destitució del Sr. Bestard com a director general de l’ib-salut,
cosa que els mitjans de comunicació varen atribuir al fet que
havia ordenat una reducció de la despesa pública de 175 milions
d’euros. Aquesta retallada prevista i ordenada pel Sr. Bestard,
explicava encara que parcialment, d’on es pensava retallar la
diferència entre els 350 milions dels pressupostats i aprovats per
llei d’aquest Parlament, per mitjà d’un pressupost que li he de
recordar que vostè mateix havia qualificat en el seu moment
com a ortodox, la diferència -deia- entre els 350 milions
pressuposts que a parer de la Vicepresidència Econòmica
s’havien de retallar i els 65 milions que s’esperaven ingressar
per mitjà de les noves mesures impositives.

Després, però, amb els canvis que es varen produir a la
Conselleria de Salut i que segons els mitjans de comunicació
d’aquest cap de setmana passat, han costat més de 120.000
euros, a base d’indemnitzacions, la conselleria va anunciar que
no es farien les retallades previstes, ja no es tancarien els
hospitals Joan March i General, ja no es retallarien els 150
milions d’euros que pensava retallar el Sr. Bestard. La nostra
segona pregunta, per tant, també resultava obligada: si no es
retallaven aquests 175 milions d’euros que feien falta, d’on es
traurien?, d’on s’han tret?, i d’on es pensen treure?

I finalment i també vinculada a les dues preguntes anteriors,
la nostra tercera pregunta, Sr. Vicepresident, era i és si com
vostè sap perfectament hi ha un dèficit de recursos a sanitat i
coneixent també que la despesa s’ha de fer, sembla que s’ha
decidit fer-la, ara es diu que no es retallarà, d’on es pensen
treure aquests recursos. Què es deixarà de fer?, què es retallarà?

Ara ja som a mitjans d’octubre, l’execució del pressupost
del 2012 està prou avançada, aviat podrem saber tots els
números. Així que no val la pena defugir de la realitat d’aquests,
ni maquillar-los. Els nombres tenen això, parlen per si sols. A
més, avui vostè ens pot respondre a les nostres preguntes, ja no
només el que pensen fer, sinó també el que han fet fins ara,
entre març i octubre i el que els queda per fer en aquest poc
temps que queda per tancar el pressupost del 2012.

Sr. Vicepresident, el Pla de reequilibri que se’ns va vendre
com la solució de tots els mals, assenyalava una previsió de 65
milions addicionals d’ingressos. Però vostè mateix ens va
explicar en compareixença davant d’aquesta comissió en el mes
de maig, que els càlculs d’aquelles mesures impositives estaven
fetes en còmput anual i quan es varen aprovar quedaven poc
més de set mesos d’exercici pressupostari. I tal vegada ens
podria explicar, Sr. Vicepresident, quines són ara, a data d’avui,
les previsions d’ingressos per cada una de les noves mesures
impositives que estan en vigor. I si realment creu vostè que
finalment se recaptaran els 27 milions addicionals provinents de
la variació de l’Impost de transmissions patrimonials, tot i la
situació d’estancament del mercat immobiliari que s’havien
previst inicialment. Això si és així, suposarà un increment de
recaptació del 10% respecte del pressupost del 2011, ens pot dir
a hores d’ara si la previsió és que s’assoleixi aquesta xifra
d’aquí a finals d’any?
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També una altra parts d’aquests 65 milions d’euros que
tenen previst ingressar havien d’arribar per l’Impost sobre els
hidrocarburs, el famós cèntim sanitari, per la venda de patrimoni
i també per un Pla de lluita contra el frau. I a hores d’ara sabem
que la venda de patrimoni no ha funcionat, ha estat un fracàs.
Les subhastes de Can Fàbregues o dels nínxols de Bon Sossec
han quedat desertes, per tant, per aquí sembla que els ingressos
prevists no arribaran. Sembla que avui ja ho podríem afirmar.
Quant a l’Impost sobre els hidrocarburs no tenim dades
concretes, tampoc no sabem com varen fer vostès els càlculs,
però a la vista dels números grossos del seu pla, segur que no
ens equivocarem massa si aventuram la possibilitat que tampoc
no fossin càlculs ajustats al consum real dels hidrocarburs.
Aquests dies també els mitjans de comunicació s’han fet ressò
de les baixades del consum de benzina, sembla que han estat
entorn del 40%. Així les coses, també seria interessant saber si
vostè continua creient que el cèntim sanitari no té impacte sobre
el consum o l’estalvi i que és un impost neutre, com va dir en
una sessió plenària d’aquest mateix parlament.

A parer nostre s’ha fet evident que l’impost està afectant les
decisions de consum. Els consumidors paguen més imposts per
al mateix consum i això els afecta. Però vostè a hores d’ara ja
deu tenir xifres més o menys concretes, així que la pregunta
torna ser obligada, quina està sent actualment la recaptació
efectiva del cèntim sanitari, de l’impost sobre la benzina?
Interessa saber si s’ajusta fins ara a les previsions d’ingressos o
si aquestes s’han de corregir a l’alça o a la baixa.

I el mateix hem de demanar en relació al Pla contra el frau.
Quina està sent la seva evolució i si s’ajusta fins ara a les seves
previsions d’ingressos o s’ha de corregir a l’alça o a la baixa.

En definitiva, es recaptaran els 65 milions d’euros prevists
en el Pla de reequilibri amb les mesures impositives d’aquí a
finals d’any? I si no es recapten aquests 65 milions previstos,
d’on es retallarà la despesa per complir amb el Pla de
reequilibri? 

I per centrar-nos en l’àrea de salut, a la que es refereix la
nostra segona pregunta, cal recordar que el mateix pla de
sanejament, preveia un retard d’aquesta àrea de 175 milions. I
per aconseguir-ho una de les mesures previstes era el tancament
de dos hospitals, un dia 15 de setembre. Des de la destitució de
la Sra. Bestard i de la consellera Castro, les reformes previstes
per estalviar l’esmentada quantitat s’han paralitzat. De fet, no
deixa de ser sorprenent que a la pàgina web de l’ib-salut, avui,
es reconegui que les despeses de l’ib-salut quan es produeix el
tancament pressupostari del 2012, apujaran a un total de 1.339
milions d’euros. I vostè i jo també ho sé, vostè sap que per al
2012 s’havien pressupostat 1.187 milions, la diferència entre
una i altra quantitat és de 152 milions d’euros. A banda d’això,
la mateixa pàgina web indica que tancarà amb un dèficit de 76
milions d’euros, 76 milions de dèficit i això que s’han omplert
la boca dient que només se gastaria allò que se tenia. Però
sembla que no serà així, l’ib-salut necessita com a mínim, ho
diuen ells, no ho deim nosaltres, un increment de pressupost de
76 milions. I la pregunta novament és obligada, com es
finançarà aquest increment pressupostari? I esper, Sr.
Vicepresident, que no em digui que el dèficit de la sanitat
pública es finançarà amb la Llei de crèdit extraordinari. Esper
que no m’ho digui perquè vostè sap perfectament, ja li ho vàrem
dir durant la tramitació d’aquesta llei, que això generarà un forat

a tresoreria, un forat perquè els diners rebuts de l’Estat ho eren
per pagar factures del 2011, com així se suposa que s’ha fet, i
incorporar aquests ingressos en el pressupost de 2012 és una
emblanquinada gens ortodoxa, Sr. Vicepresident, i vostè ho sap.
Sap que aquests ingressos no són reals, o si ho són, ho eren
condicionats a un pagament concret que s’ha fet i que si amb
ells s’incrementa el pressuposts d’ingressos i es repercuteixen
en el pressupost de despeses, per exemple de l’ib-salut, serà un
increment artificial, serà una simple operació de maquillatge. I
per això esper que no em respongui això, Sr. Vicepresident.

En definitiva Sr. Vicepresident, en el supòsit que ens
creguem que només es retallaran 350 milions de l’actual
pressupost i que 65 es cobriran mitjançant amb nous imposts, la
pregunta és d’on i com es pensa ajustar aquesta despesa? I li
record que tampoc ens pot tornar a vendre ajustament del sector
públic. No ens ho pot tornar a vendre per: primer, perquè
formava part del primer pla; i segon, perquè està molt endarrerit
i seran pocs els efectes que tendrà sobre el pressupost de 2012.
I vostè sap que hi ha un dèficit de recursos en sanitat i sap
perfectament que s’hauran de gastar. I la qüestió és, si no hi ha
ingressos suficients, d’on pensa detreure els recursos?

Recapitulant i concretant, allò que demanam és una resposta
a les preguntes plantejades que es concreten en: si es manté el
retall anunciat de 350 milions d’euros del pressupost del 2012.
Si això és així, de quina manera, d’on i com s’ajustarà la
despesa? Si les previsions d’obtenció d’ingressos com a
conseqüència de les noves mesures impositives continuen sent
per al 2012 de 65 milions, o si aquesta quantitat s’ha de
modificar a l’alça o a la baixa per alguna circumstància no
prevista? D’on surten o d’on sortiran els recursos que han de
permetre la cobertura del dèficit de salut? I quin serà
previsiblement a parer seu aquest dèficit?

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident, i moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. El seu temps emprat no ens ha
fet por. Sr. Vicepresident pot contestar i té un temps de deu
minuts i també si es passa un poc no passarà res.

Té la paraula el Sr. Vicepresident.
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EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Aguiló,
Sra. Diputada. Miri, un pla d’equilibri fet fa una sèrie de mesos,
encara li queda recorregut per fer i evidentment s’han de fer
seguiments de com està funcionant, perquè lògicament hem
d’ajustar-nos a allò que diu i hem d’aconseguir sobretot els
objectius que tenim per endavant. És cert que venim d’una
situació molt difícil, d’uns dèficits de dimensions gegantines,
per tant, aquests esforços han d’estar ben mesurats i han d’estar
ben vigilats perquè realment es puguin complir.

En matèria d’ingressos, en principi els ingressos tributaris
tenen una evolució positiva. L’altre dia vaig anunciar en el ple,
el fet que Balears a diferència del que passava a la resta de
comunitats autònomes d’Espanya, podia mostrar un balanç
positiu en matèria de recaptació d’imposts propis, conseqüència
en gran part d’aquesta situació de bonança a l’hora de fer
inversions que ens ha duit que hi hagi un repunt, un repunt de
determinats imposts com és el de compra-venda d’habitatges,
que era un dels que es va enfonsar en el seu moment, aquí tenc
la gràfica i ho puc mostrar, era un d’aquells que es va enfonsar
en un determinat moment i que segurament no es recuperarà
mai més fins als nivells que teníem els anys 2006 o 2007, però
que sí té un marge de millora respecte dels darrers anys. I això
s’està produint.

En matèria del cèntim sanitari. Vostè sap que el cèntim
sanitari el recapta l’Estat i que fa els pagaments amb un cert
retard, en concret quasi tres mesos de retard respecte de la
recaptació. Aquí li podem dir que en principi pensam que
aquelles previsions fetes s’ajusten bastant bé al que ha de
passar.

En matèria de lluita contra el frau. També som optimistes i
pensam que les distintes accions que s’estan duent a terme, entre
altres coses gràcies a decrets que donen més capacitat de treball
a l’Agència Tributària, amb l’increment d’hores de treball,
també van per un camí que de moment podem considerar
adequat.

Hi ha elements que no. Els elements de venda de patrimoni
segurament s’hauran de revisar, però encara ens queden un
parell de mesos per veure què passa amb la venda de patrimoni
que teníem una determinada quantitat en el Pla d’equilibri.

I en matèria de despesa l’esforç és molt fort i important com
podem llegir cada dia en els diaris, mitjançant l’acció de
l’oposició, l’acció de tots aquells que tenen a veure amb la tasca
governativa. De manera que tot ens indica que s’està complint
aquest objectiu de reconduir els comptes públics a una velocitat
de creuer, suficientment bona perquè sigui acceptable. Així i tot,
no ens podem adormir, és evident que no ens podem adormir i
és evident que hem d’estar vigilants i hem d’estar a l’aguait,
perquè ens hi jugam molt en això, moltíssim. Jo m’alegr molt
que els diputats del Partit Socialista mostrin preocupació pel
compliment dels objectius de dèficit, m’agrada molt sentir això,
perquè crec que realment és una d’aquestes fites que ens pot
canviar d’una forma clara les perspectives econòmiques de la
nostra comunitat. I en la mesura que ens apropem, com més
millor, a aquest objectiu d’uns comptes públics sanejats, més

fàcil serà tenir la credibilitat exterior suficient perquè les
condicions del capital millorar i es puguin fer d’alguna manera
més projectes d’inversió, projectes d’economia productiva a les
Illes.

Quant a sanitat, sanitat està duent a terme una reconversió
profunda, molt profunda d’allò que eren les seves estructures i
que bàsicament, perquè ens entenguem, té una finalitat i és que
les diferents institucions fan tractaments d’una determinada
malaltia o d’una determinada patologia, es tracta de mirar quina
és més eficient perquè es pugui fer extensiva aquesta eficiència
en els altres. Aquest procés no es pot fer en dos dies, no es pot
fer d’una forma molt ràpida perquè requereix en primer lloc
tenir tota la informació damunt la taula i després procedir al
canvi de formular, que tampoc no és simple, perquè hi ha drets
adquirits, hi ha formes de fer feina ancorades en el temps que
requereixen d’un temps per fer canvis. Tot això s’està produint,
s’està produint a un ritme elevat, perquè vostè ha assenyala la
pàgina web, aquesta pàgina web té dades d’agost, si no record
malament, queden per tant, quatre mesos per davant i aquests
quatre mesos requeriran que d’alguna manera que el nou equip
de la Conselleria de Salut faci les modificacions que trobi
oportunes perquè això pugui sortir endavant. 

Li puc assegurar que estam en contacte permanent amb la
Conselleria de Salut perquè això sigui així, per incentivar-los a
continuar amb aquesta tasca, que és una tasca..., ja dic, es tracta
de canviar les finestres de l’edifici, es tracta de canviar les
portes de l’edifici i de no fer pols, perquè el que tenim dins són
malalts. I això no és una tasca fàcil ni simple. Però si vostè
agafa la part positiva d’aquella gràfica, veurà com la reducció
de despesa és prou important, perquè en els mesos que vendran
ara sigui més fàcil dur-la a terme.

Vull dir això perquè vostè ha dit que les dades que hi ha al
PEF eren anuals. No, no eren anuals, tenien en compte el
moment de posar-se en marxa, no eren anuals. No, no ho vaig
dir, no ho he dit, n o ho he dit perquè no ha estat així mai. Feien
referència a la part proporcional de l’any que queda en marxa.
I en els mesos que ens queden, ens queda el recorregut encara
per mirar d’aconseguir els objectius i sobretot, hem de pensar
que això és una feina que a més d’aconseguir els objectius d’un
any, del 2012, això és molt important, hem de pensar molt més
enllà. Si volem una sanitat que sigui forta, que sigui estable, que
sigui potent i estigui a l’alçada del que s’espera en una societat
moderna i que vulgui estar a Europa, idò tot això s’ha de fer
més enllà d’un any.

Les mesures es prenen, les mesures tenen un impacte que de
moment és raonable i que als propers dies, a mesura que ens
acostem a final d’any, haurem d’analitzar cada vegada amb més
cura, cada vegada amb més deteniment, cada vegada amb més
precisió per si es produeixen desviaments poder fer la correcció
oportuna, que ja anunciarem en el seu moment, però que
permetrà d’alguna manera que es pugui dur endavant aquesta
tasca de tenir una economia pública sòlida que és el fonament
essencial per tenir una economia general sòlida.
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Això no vol dir que en aquest moment haguem detectat
desviaments, significa que si això arribàs a passar, ho hauríem
de posar damunt la taula. 

En fi, en aquest sentit li puc dir que soc raonablement
optimista, de com està evolucionant el compliment dels
objectius.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguiló. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, allò que
més em sorprèn de vostè és la seva capacitat de parlar i parlar
sense contestar allò que se li demana, perquè respostes
concretes cap ni una. Vostè em respon que van fent, que és
optimista, que el pla s’ha de vigilar, que els ingressos tributaris
són positius, que el cèntim sanitari està endarrerit, però que
també és optimista en la lluita contra el frau..., però no em
contesta a res del que li he demanat concretament. No m’ha
contestat ni a una de les preguntes concretes que li he fet. 

No m’ha explicat gens quina és l’evolució a data d’avui
d’aquest pla, d’aquests ingressos. Em parla només en abstracte.
La meva conclusió és que molt difícilment s’ingressaran els 65
milions d’euros prevists en el seu pla, tot i que jo li desig que els
ingressi i encara més, i encara més. No...

Sr. Vicepresident, si vostès saben, si sabien que la sanitat
pública de les Illes Balears necessita més recursos per mantenir
el nivell òptim de qualitat, si saben, si sabien, que necessitam
incrementar els ingressos públics, que no ens bastarien els
prevists perquè els càlculs estaven inflats, com és que ens
entestam a bonificar l’import de patrimoni?

No puc entendre com... si sabem que les previsions no són
suficients per cobrir les necessitats de despesa sense dèficit,
continuam sense donar una sortida als nostres problemes de
despesa. El problema per nosaltres no està tant en la despesa
com en els ingressos, però allò que hem fet ha estat adoptar una
sèrie de mesures impositives que només afecten les classes
mitjanes i per això... és que li ho demanarem sempre, per què es
renuncien a ingressos com els que es tendrien si s’aplicàs
l’impost de patrimoni que només afecta així com està dissenyat
a persones amb grans patrimonis, per què es bonifica amb
estalvi d’IRPF a famílies que es poden permetre cobrir les seves
necessitats... detraient recursos al Servei públic de Salut.

Els socialistes, Sr. Vicepresident, no ho podem entendre,
cert és que és molt difícil que coincidim en l’anàlisi, vostè ha
contestat així al meu company, perquè es veu massa clar per a
qui fan feina vostès i no és precisament per a la majoria dels
ciutadans de les Illes Balears.

Encara no hem vist el pressupost que preparen, corren
rumors que a Salut detreuen 100 milions d’euros més del
pressupost del 2013, aquests dies sortia als mitjans de
comunicació i això fa més evident que no escolten. La
ciutadania està molt preocupada per la seva política sanitària i
els mitjans de comunicació se’n fan ressò. Els ciutadans de les
Illes Balears estan molt preocupats perquè la salut, perquè la
gestió que vostès fan d’un dels pilars més importants de l’estat
del benestar no és la que s’esperava de vostès. Tot i així li he dir
que si a Salut li treuen realment 100 milions d’euros al
pressupost del 2013, a banda de fer una barbaritat, una altra
vegada falsejaran els comptes perquè saben que no ho podran
complir. Tracten de tirar pilotes endavant i s’hauran de menjar
les seves paraules d’ortodòxia o de feina ben feta perquè ni
apliquen ortodòxia ni fan la feina ben feta. Certament pot ser
molt pitjor, si detreuen aquests recursos de Salut directament
se’ls podrà dir que enfonsen el nostre bé més preuat. 

Sr. Vicepresident, la sanitat pública no pot assumir més
retallades, no ho dic jo, ho diuen els ciutadans i les ciutadanes
i se’n fan ressò els mitjans de comunicació. Ho deia l’editorial
del Diario de Mallorca de diumenge passat, n’hi llegiré uns
fragments: “La obligación del Govern es garantizar las
prestaciones esenciales en salud y bienestar entre los
ciudadanos a no ser que persiga el inconfesable fin de debilitar
el sistema público de atención médica y hospitalaria en
beneficio de los intereses de la sanidad privada, de ser así, el
ejecutivo debe expresarlo con claridad para que los
ciudadanos sepan a qué atenerse. Es obligación del Govern
reconducir la situación y de la oposición exigir y contribuir a
que así sea”, i això és el que feim i farem constantment tot el
temps que faci falta.

“Se ha franqueado una linea roja que nunca debía haber
sido traspasada, la medicina preventiva se diluye dentro de un
mar de recortes y las prestaciones esenciales encuentran serias
dificultades para mantener la normalidad. No queda más
remedio que exigir, una vez más, un cambio de rumbo en la
política sanitaria del Govern, está obligado a priorizar las
necesidades de sus administrados directos frente a las
conveniencias económicas y políticas de Madrid. Resulta
imposible hallar cosas más trascendentes y delicadas que la
salud de los ciudadanos. No se sabe qué pasará, pero sería
imperdonable que ésta se pusiera en juego porque la calidad
de vida está y debe seguir estando por encima de cualquier
otra cosa”.

Sr. Vicepresident, els ciutadans de les Illes Balears no els
perdonaran mai que es carreguin la salut pública d’aquestes
illes. Vostès poden passar a la història per haver-se carregat la
salut pública de les Illes Balears i aquesta serà la seva herència,
Sr. Vicepresident.

No sé si són conscients que la seva política ens du cap a
l’abisme. No sé si són conscients que només fan feina per a les
grans fortunes, per als mercats. La seva política -i ens ho ha dit
avui matí- no té en compte les necessitats de la ciutadania.

Resumidament, mínima inversió, més retallades socials,
ofegament de l’economia que no creix perquè no hi ha inversió.
Això provoca menys ingressos perquè si no s’inverteix no es
creix i si no es creix no hi ha activitat econòmica i si no hi ha
activitat econòmica no es produeixen ingressos públics i els



620 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 31 / 16 d'octubre del 2012 

 

ingressos cauen i el dèficit s’incrementa, i els resultats són atur,
tensions socials a tots els sectors i una fractura social que
augmenta dia a dia.

No sé si se n’adonen, però aquí, a les Illes Balears una gran
majoria dels ciutadans i ciutadanes ens estam empobrint a
marxes forçades, i aquesta situació s’agreuja a passes de gegant
des que vostès estan al Govern.

Passaran a l’història, Sr. Vicepresident, vostè i el seu govern
passaran a la història com els enterradors de l’estat del benestar,
com els empobridors de les Illes perquè són vostès i les seves
polítiques. És amb el seu govern que cauran les inversions de
l’Estat a les Illes Balears a nivells sota mínims, mai no ens
havíem trobat en una situació com la que ens trobam ara i
s’entesten en les seves polítiques, polítiques que critiquen
l’FMI, la FUNCAS, el BBVA, i jo li deman, una vegada més,
que rectifiquin, que deixen de fer política ultra conservadora i
recordin que l’obligació que tenen és la de servir els ciutadans
i millorar la seva qualitat de vida, no empitjorar-la al servei dels
mercats o dels més poderosos.

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. En torn de contrarèplica, Sr.
Vicepresident, té la paraula.

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

En primer lloc, president, vull demanar disculpes per no
haver presentat el paper amb la resposta, perquè evidentment
supòs que aquesta pregunta feia referència... és un debat que ja
hem tengut en moltes ocasions i consider en gran mesura repetit.

En primer lloc, record que el que va canviar de política
econòmica no va ser... va ser un determinat vespre, un
diumenge crec que era, el vespre del 10 de maig de 2010 i qui
estava al front del Govern era el Sr. Zapatero que es negava a
reconèixer que s’havia de reduir el dèficit fins que aquell dia va
dir “l’objectiu d’aquest govern és reduir el dèficit”, es negava
a fer una reforma laboral fins que aquell dia va dir “farem una
reforma laboral”, al mateix temps que va anunciar una reducció
de les pensions o un allargament de l’edat de jubilació i al
mateix temps que va anunciar una reducció de sous a tots els
funcionaris públics.

Per tant, no sé el Fons Monetari Internacional, després hi
entraré i li explicaré el que diu el Fons Monetari Internacional,
però qui va encetar la política d’equilibri que vostè critica és
justament qui va ser el líder del seu partit i per una raó
fonamental, quan es va encetar la crisi el partit que estava al
govern, el Partit Socialista, va optar per polítiques de caire...
d’incrementar la despesa i aquest increment de despesa el va dur
a tenir damunt la taula impagaments cada vegada més grossos
perquè va esgotar les possibilitats dels ingressos, va esgotar les
possibilitats del crèdit i l’única forma de mantenir-se en activitat
era deixar de pagar, deixar de pagar que evidentment tenia un
recorregut tremendament limitat.

A partir d’aquí, lògicament, les coses s’han de fer ben fetes,
no s’han de fer perquè t’ho imposi no sé qui o perquè un vespre
hagis tengut una visió i... en forma d’Obama o en forma de (...),
en forma de no sé exactament què, que se li va aparèixer, però
que... el que suposa fer una política clara, una política de bona
administració, és una administració que requereix temps, que no
és espectacular, que no produeix canvi d’una dia per l’altre,
miracles i receptes màgiques no crec que vostè les tengui, jo
tampoc no les tenc. Sí que requereix fer un esforç, sí que
requereix posar la lògica a les coses i encetar un procés de
canvi.

No sé qui ha escrit aquest article, però diu una sèrie de coses
que, francament, que els objectius... si no ho sé, no ho sé, és
igual... no vull entrar-hi; que l’objectiu de dèficit és una
imposició de Madrid?, escolta, aquest senyor no ha estat mai
davant una administració, qualsevol que sigui, perquè l’objectiu
de dèficit és una necessitat perquè els dèficits s’han de finançar
i s’han de finançar recorrent al crèdit i per tant, has de generar
la confiança suficient perquè aquests crèdits es puguin tornar.
Era Franklin, el pare de la pàtria nord-americana, el que deia
que l’única manera de tenir doblers per a crèdits era aixecar-se
molt prest i pegar amb el martell... que el martell a les sis del
matí es pogués sentir al poble, perquè si el que es feia a les sis
del matí era dormir o anar al bar, evidentment el crèdit
desapareixia. A tots ens agrada més anar al bar, però el crèdit
desapareix. El que hem de fer és treballar, mirar que l’estructura
de les coses sigui l’adequada, mirar que l’estructura de la
sanitat, mirar que l’estructura de l’educació siguin les adequades
i que puguin ser sostenible.

Jo li dic una cosa: qui va posar en risc l’estat del benestar i
la sanitat va ser qui va permetre creixements de despesa
exponencials, aquí és d’on ve el problema, perquè no fa falta
que el creixement de la despesa sigui exponencial perquè la
sanitat sigui sòlida i sigui potent, el que fa falta és que hi hagi
una bona administració. 

Podem anar a veure el que es fa a les distintes sales dels
hospitals de Balears, podem entrar a veure com es gestionen
temes de determinades malalties, podem gestionar...com estan
determinats temes de personal, als quals es pot entrar si s’hi vol
entrar, però veurem en tots que hi ha possibilitats de millora, en
tots hi ha possibilitat d’incrementar la producció sense
incrementar la despesa. És quelcom que ha fet la humanitat des
dels principis del temps.

Abans de Henry Ford, comprar un cotxe era caríssim,
després de Henry Ford comprar un cotxe és una cosa
relativament fàcil. Per a una persona que no creu en el canvi,
per a una persona que està ancorada en el status quo, per a una
persona que no veu més enllà del que és... dues hores més de
recorregut, és evident que el 1916 quan li haguessin dit que una
familia de classe mitjana podria tenir un cotxe hagués dit “és
impossible”, però sabem que no és així. Sabem qui ha maneres
d’administrar diferents, sabem que hi ha maneres d’aprofitar els
recursos perquè siguin molt més valuosos per a tots i en sanitat,
també. En sanitat també podem aconseguir que la sanitat sigui
sòlida, que la sanitat sigui potent i que la sanitat tengui la
suficient solidesa com per continuar en el temps amb els
recursos que tenim, no amb els recursos que desitjaríem tenir,
perquè per això fa falta també que hi hagi... que hi siguin i en
aquests moments no hi són i no hi són també en gran part i en
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gran mesura perquè les polítiques d’altre caire, de caire
productiu que es varen dur a terme varen generar una incerta
inseguretat jurídica que ha duit al país a tenir aquestes
dificultats de creixement.

Tot això s’ha de canviar i s’ha d’anar canviant a poc a poc
i amb cura i amb prudència i amb capacitat d’albirar una mica
més enllà del que és la setmana següent, del que és el mes
següent, sinó albirant el que són els propers anys que són molt
importants per a tots nosaltres.

Em diu l’impost de patrimoni, jo li demanaria: vostè ens
podria garantir que l’impost de patrimoni suposaria ingressos
per a la CAIB?, perquè jo no n’estic tan segur. No n’estic tan
segur que l’ingrés de patrimoni, però..., no!, l’ingrés de
patrimoni es va gestionar pel Govern del Sr. Zapatero i com
tantes coses que va gestionar el Sr. Zapatero va deixar una sèrie
d’incògnites a l’aire, a l’ambient, que fan que la millor política
sigui la prudent. El va llevar, el va tornar posar, el va modificar,
en fi, va fer unes compensacions a les comunitats autònomes
que generen un ambient d’incertesa que segurament no és el
més adequat i, si a això hi afegim el fet que hem repetit una
vegada i una altra que en aquest país tenim dos grans
problemes: manca de treball per una banda i manca d’estalvi per
una altra, el que hem de fer és generar tots els incentius
possibles tant al treball com a l’estalvi i no intentar des
incentivar-ho. 

Hi ha altres possibilitats, hi ha altres possibilitats que s’han
posat damunt la taula, que tenen el seu impacte i que tenen el
seu recorregut.

Quant a dades, evidentment no vendré aquí amb les dades
d’avui, no ho faré. M’estim molt més que les dades, perquè les
dades també són acords entre tots, estiguin visades per les
persones que les han de visar, que estiguin supervisades per les
persones que les han de supervisar, les dades es fan públiques
i es fan públiques cada cert temps i vostè té damunt la taula
totes les dades públiques cada tres mesos, com per tenir la
suficient capacitat per generar el criteri que trobi oportú a l’hora
de fer les anàlisis econòmiques que trobi adients.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. 

II. Compareixença RGE núm. 2749/11, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del vicepresident Econòmic,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar
sobre el Pla de sanejament i estabilitat.

Arribats a aquest punt passam al segon punt de l’ordre del
dia relatiu a l’escrit RGE núm. 2749/11, presentat per quatre
diputats membres de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts
adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
solAliciten la compareixença urgent del Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació per tal
d’informar sobre el Pla de sanejament i estabilitat.

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

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

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats, el Pla
d’equilibri de la comunitat autònoma és un pla d’equilibri que
hem vist -i com s’ha pogut comprovar durant aquests mesos en
què ha estat en funcionament- que és el primer pla d’equilibri
diria jo que realment és un pla d’equilibri debatut, un pla
d’equilibri obert, un pla d’equilibri seguit no només pels
membres del Govern, sinó per tot aquell que vol estar assabentat
del que es fa a la comunitat autònoma.

Era un pla d’equilibri necessari perquè veníem, des de feia
pràcticament tota una legislatura, de dèficits tremendament
inflats dels comptes públics. Hem de repetir una altra vegada,
perquè ens convé que no torni passar, que els anys 2008 i 2009
els increments dels pressuposts, és a dir, els increments de la
despesa que es varen dur a terme, varen sumar entre el que era
un any i l’any següent prop del 25% quan no hi havia
competències noves, quan no hi havia activitat diferent de la que
s’havia fet en anys anteriors, de manera que la despesa va
experimentar unes despeses tremendament inflats,
tremendament inflats que es varen haver de corregir al cap d’un
any; a l’any següent el mateix partit que governava va intentar
posar en marxa una returada d’aquella..., jo diria d’aquella
exagerada carrera d’increment de despesa que s’havia iniciat els
anys anteriors. 

Però ja era massa tard, ja era massa tard i el govern estava
dividit, estava format per diferents partits, i la conseqüència va
ser l’esgotament de les possibilitats de crèdit i, a partir d’aquí,
l’esgotament de les possibilitats de pagament que varen crear les
alarmes que varen crear en el moment que el govern va deixar
les seves tasques.

Perquè ens facem una idea de com era de tremenda la
situació podem dir que en el cas de Balears la diferència entre
ingressos i despeses, la diferència respecte a les xifres de
pressupost corrent de la comunitat autònoma, el dèficit
representa el 34%, segurament..., segurament no, és el dèficit
més elevat del conjunt d’economies, era el dèficit més elevat del
conjunt d’economies de les diferents comunitats autònomes del
país. 
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I això evidentment requeria un canvi d’orientació política,
un canvi que posàs una mica d’ordre als comptes públics i fer
sostenible la comunitat autònoma de les Illes Balears. I aquest
canvi va tenir jo diria que dues grans fites: una, un primer pla
d’equilibri que es va fer en temps rècord, durant el mes de juliol
de l’any passat, que va permetre encetar les primeres mesures
perquè aquella situació pogués trobar una solució definitiva; i
un segon pla d’equilibri que ja es va posar en marxa a la
primavera del 2012, que és el que estam desenvolupant en
aquest moment i que és el que ens ha de donar l’empenta
definitiva cap als comptes que tots volem que pugui gaudir
aquesta comunitat per poder sortir endavant.

Aquest pla d’equilibri estava repartit entre mesures de
control de la despesa, en moltes ocasions apostam per una
administració diferent i amb mesures d’increment d’ingressos.
Les mesures de control de la despesa eren al voltant del 75%
mentre que les d’increment d’ingressos eren al voltant del 25%,
una mica seguint aquesta filosofia que l’economia es troba en
una situació també difícil, es troba en una situació complexa, i
que per tant requereix que es carregui damunt ella el menor
esforç possible, tot i que fa falta que aquest esforç s’acabi
produint. Això, com deia, envoltat d’un ambient de dificultats
a nivell internacional, sobretot a conseqüència de certes
indefinicions que s’han produït a nivell..., o desavinences que
s’han produït a nivell europeu, que estam segurs que tendran
solució a mesura que passi el temps, però que també han generat
un ambient de dificultat afegida per dur endavant qualsevol
acció de govern.

És evident que el fet que a l’exterior les coses no siguin de
la forma que a tots ens agradaria no és cap excusa perquè a casa
nostra es facin així com toca i com pertoca perquè es facin de
forma adequada, i el pla d’equilibri en definitiva venia a dir que
hi havia elements d’accions puntuals, però també hi havia
elements d’accions estructurals perquè aquesta solidesa dels
comptes públics pogués continuar en el temps.

Hem de pensar que enguany hem fet amortitzacions
bancàries de l’ordre de més de 550 milions d’euros; 550 milions
d’euros vol dir que estaven gastats en anys anteriors, no gastats
ara, gastats en anys anteriors. A més a més hem hagut de fer
front a pagaments o estam fent front a pagaments d’interessos
al voltant dels 200 i busques milions d’euros, interessos que fan
referència a despesa feta en anys anteriors, és a dir, el que ens
toca ara és pagar no tan sols el que estam fent ara sinó també el
que ve d’enrere. Si a això afegim que els impagaments en forma
de factures damunt la taula varen arribar a més de 1.100
milions, tenim l’explicació del perquè era absolutament,
absolutament imprescindible fer aquest canvi de camí, fer
aquest canvi de direcció i intentar tenir una economia, com deia
abans, sòlida, una economia fonamentada i una economia que
pogués tenir aparença de poder continuar en el futur.

Abans he dit, i ho he dit de veres, que els països estan en
crisis però sempre surten de les crisis, i el nostre país no serà
una excepció, sortirà de la crisi. Per a això què hem de fer? Idò
hem de fer les coses així com toca, així com la lògica ens marca,
així com el sentit comú ens marca. No ens podem refugiar en
utopies, no ens podem pensar que la mar tornarà taronjada
passat demà perquè això no passarà, no podem confiar en
aquestes idees que vénen dels utòpics francesos perquè això és
evident que de cap manera no passarà. El que hem de fer és

tenir una economia que jo diria recolzada en els principis bàsics:
gasta allò que tens, no gastis allò que no tens; intenta que la teva
producció sigui el més elevada possible amb els recursos amb
què comptes; intenta que la producció sanitària, que la
producció educativa, que la producció administrativa, que la
producció de les diferents empreses públiques pugui entrar en
les mateixes dinàmiques en què ha entrat la resta d’empreses del
sector privat; cada dia augmenten la seva productivitat, idò
nosaltres també cada hem d’augmentar la nostra productivitat.

I això és important en un doble sentit, és important en
matèria de comptes públics però també és important en matèria
d’activitat econòmica, perquè mai no ens hem d’oblidar que el
sector públic està sostingut amb l’esforç de tota la ciutadania, de
tot el conjunt de la ciutadania. Està suportat amb impostos sobre
l’esquena de tots els que formen part de la comunitat de les Illes
Balears, i per tant com més lleugera sigui la càrrega més
capacitat tendran de caminar alleujats i de poder fer més coses.
També les empreses, on una part important de la productivitat
de les empreses ve de tenir entorns administratius on hi hagi
menys traves burocràtiques i els costos administratius i fiscals
també siguin millors.

I en aquest sentit aquestes són les línies. El PEF ja du molts
de mesos penjat a la plana web, està obert perquè tothom hi
pugui fer un cop d’ull, estan detallades fil per randa les diferents
accions a desenvolupar, és una sèrie de planes explicades, a
més, explicades amb un llenguatge molt clar que qualsevol
persona pot entrar, mirar i arribar a les seves pròpies
conclusions.

Per tant el pla d’equilibri respon a aquest principi
fonamental d’economia que ha seguit el Govern balear, que una
i altra vegada hem repetit i ara tornarem a repetir, que descansa
en uns comptes públics equilibrats, descansa en una
administració acurada dels recursos públics, i al mateix temps
a fer més fàcil l’activitat en el sector empresarial, en el sector
emprenedor, tot aquell que té un pla de futur i és capaç de
desenvolupar-lo assumint un risc propi i personal. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. 

Ara tocaria la suspensió de la sessió per un temps màxim de
45 minuts, però supòs que estan disposats tots a continuar, dic
bé? Idò per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedirem al torn dels grups parlamentaris, i el Sr.
Vicepresident sap que pot contestar globalment les
intervencions o després que cada grup intervengui pot fer-ho
també, si així ho desitja.

I per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Boned, per un temps de deu minuts.
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EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Aguiló, Sr. Vicepresident, vostè
mateix ho ha dit ara al final de la seva intervenció i en la seva
exposició: se li proposa que comparegui en aquesta comissió per
donar compte d’un pla d’equilibri que, com vostè mateix ha dit,
fa ja mesos que està vigent i que està aprovat. Jo no sé si en la
seva segona intervenció té intenció d’entrar més en el detall
d’alguna de les qüestions, però de suposar era que, donat que
efectivament és un pla que ja s’està aplicant, que està vigent i
que vostè com a vicepresident econòmic d’aquest govern hauria
de començar a conèixer dades i xifres directament relacionades
amb aquest pla, era de suposar que la seva compareixença avui
tengués alguna cosa a veure amb l’explicació del funcionament
real d’aquest pla d’equilibri. Això d’entrada. 

Vostè en la seva intervenció ha utilitzat no crec que sigui
més enllà d’un 25% del temps de la seva explicació a parlar
d’alguna cosa del pla d’equilibri, i el que ha dit ha estat, com
vostè mateix diu, el que es veu en línies generals i per damunt
del que diu el document, poca cosa més.

Miri, Sr. Aguiló, en aquest pla (...) s’han de posar en dubte
algunes coses. És un pla 2012-2014, d’entrada, per tant és un
pla que ja neix viciat, neix desfasat. Sense anar més lluny la
previsió que s’havia fet inicialment d’objectiu per al 2013 de
dèficit era d’un 1%; poc després, ja amb aquest pla en marxa, ja
ha passat al 0,7. Això per damunt pressuposarà que aquest
pressupost del 2013 només per això ja haurà de contemplar uns
retalls suplementaris al voltant dels 200 milions d’euros. Hauria
estat bé que vostè començàs per intentar apuntar aqueixa dada
per on aniria. Però no només això; està clar que, i vostè ho ha
dit, vostè ha dit que té dues potes aquest pla, i una passa pel
control de la despesa que vostè, segons diu, suposa al voltant del
70%, i la resta són mesures d’increment d’ingressos. Però miri,
parlem d’aquestes dues coses, si vol.

El tema d’ingressos. Sap quin problema té aquest pla?, que
contempla ingressos sobredimensionats. Abans en el torn de
preguntes ja se li ha fet referència al fet que aquests 65 milions
que es contemplaven per increments tributaris eren de dubtós
compliment o de difícil compliment al final de l’exercici. Però
és que hi ha qüestions, al marge d’aquest tema de cèntim
sanitari, que també figuren en aquest pla d’equilibri i que a dia
d’avui són..., qualsevol que dubti del seu compliment potser no
està molt errat ni molt equivocat. Sense anar més lluny, i xifres
que són importants: hi ha una previsió d’ingrés per venda de
patrimoni al voltant d’11 milions d’euros; res de res que se li
atraqui, alguna cosa s’ha fet però molt petita, no sé si tenen
intenció de complir amb alguna d’aqueixes coses. Una de les
mesures que estaven previstes era, i això afecta una de les àrees
més importants dins el pla global d’equilibri, que és l’àrea de
salut, un retall important venia per via de tancament d’hospitals.
La política del Govern en aquest aspecte també ha canviat; el
pla d’equilibri continua essent el que es va aprovar el maig. 

Però n’hi ha més, de coses. Hi ha una previsió d’una central
de compres, també aprovada, amb una previsió d’estalvi de 17
milions d’euros, que encara no està en marxa. Som a la segona
quinzena d’octubre, no sé si en els dos mesos i mig que queden
s’arribarà a aquests 17 milions d’estalvi per via d’aqueixa
central de compres.

Més coses. Es parla en el pla també del pla de lluita contra
el frau. Miri, aquí hi ha incongruències. Vostè en una de les
seves anteriors intervencions ha dit que equivocadament des del
nostre punt de vista, que deim que es poden crear desviaments
dins aqueixes previsions del pla, que no existeixen aqueixes
desviacions. Jo li faig una pregunta específicament d’aquest
tema de frau fiscal, perquè si vostè no em contesta quina és la
versió bona, o independentment que ho faci, podem deduir que
en algun moment vostè en seu parlamentària ha estat enganyant
els parlamentaris. Vostè mateix defensa un pla d’equilibri que
diu que en aqueixa matèria de frau fiscal suposarà per a aquest
exercici al voltant de 16 milions d’euros, això diu el pla
d’equilibri; en canvi en el mes d’abril, almenys un mes abans
que s’aprovàs aquest pla, en resposta parlamentària en aqueixa
mateixa comissió vostè va dir textualment: “L’any 2012
l’import regularitzat per via de gestió d’inspecció va pujar a
27,11 milions d’euros, i esperam que durant l’any 2012 aqueixa
xifra pugui ser com aquesta o més elevada”. Clar, quan conta
vostè la veritat?, quan afirma en pregunta parlamentària que
seran 27 o més, o quan amb un pla d’equilibri que aprova un
mes després i que presenta a Madrid diu que seran 16? Dubtes
sobre aquest pla.

Però ens ha parlat també vostè d’endeutament. Ha parlat
d’amortitzacions, ha parlat d’interessos. Hi ha alguns temes que
m’agradaria conèixer sobre el pla d’equilibri i aquest tema de
l’endeutament. Miri, diu que s’ha de fer front a interessos per
valor de més de 200 milions d’euros, ha dit vostè. Clar, la
pregunta és: no fa gaire vostès varen aconseguir un
refinançament d’aquest deute que no és d’ara, que no és
d’enguany; vostè m’està parlant d’interessos que responen a
endeutament anterior; jo li parl d’aquest endeutament anterior
que vostès han refinançat recentment. Clar, gràcies a la seva
negociació de refinançament vostè es queixa de 200 milions
d’euros però aqueixa renegociació haurà suposat que vostè l’any
que ve o quan hagi de començar realment a tornar pagar
interessos n’haurà de pagar molts més dels que ara s’està
queixant, i això és gràcies a la seva negociació. Com afecta això
al pla d’equilibri?, com afecta aquest refinançament al pla
d’equilibri? No, a vostè li fa gràcia, perquè clar, nosaltres, que
de fet no entenem de temes econòmics i que anam a allò més
simple i més senzill a vegades feim preguntes que per com són
de senzilles fan gràcia, però no sé si me la contestarà.

I llavors li preguntaré una altra cosa. Vostè ens pot dir, de la
previsió d’endeutament, no nou endeutament per a aquest
exercici, a dia d’avui -i que també es contempla en el pla
d’equilibri- quan s’ha fet efectiva aqueixa previsió de nou
endeutament? Perquè la realitat és que el sector financer, com
que no es fia gaire del Govern, no li fia, a vostè, i per tant vostè
no té de moment, crec, si no m’equivoc, que no ha aconseguit
contractar tot el crèdit previst. Hi havia molta despesa
dependent d’aquest crèdit; si vostè no obté aquest crèdit com
pensa finançar aqueixa despesa?, aqueixa despesa s’executarà
i serà real?, o si vostè no aconsegueix crèdit no hi haurà
despesa? Com ho farà?
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I a més a més llavors hi ha un altre detall que també és
significatiu i que són dades incorrectes en aquest pla d’equilibri,
perquè aquest pla d’equilibri no contempla un endeutament
extraordinari de més de 840 milions d’euros, i parl del crèdit
extraordinari. Vostè sap que amb la llei d’aquest crèdit
extraordinari que es va aprovar es deia clarament que havia
d’aparèixer en els pressuposts i que havia de figurar en el
capítol 9 d’ingressos, aquest ingrés, per tant, havia de figurar
com a major endeutament. Aquí no hi és. Com afecta també
aquest compliment?

Però, miri, hi ha moltes coses de les quals podríem parlar,
però per acabar, faré referència a algunes de les petites coses
que vostè ha dit. Vostè ha anunciat, a la pàgina 6 d’aquest pla
d’equilibri, que té, que manté un ferm compromís en el
compliment dels objectius de dèficit consensuats en el si del
Consell de Política Fiscal i Financera tant per a l’exercici 2012
com per al 2013 i 2014. Vostè, avui mateix, jo l’he escoltat,
començava a deixar una porta oberta a la possibilitat d’anar al
rescat, encara que no li vulgui dir rescat, però d’això parlam. No
fa gaire, fa molt poc negaven contundentment aquesta
possibilitat, però si resulta, Sr. Vicepresident, que hi ha greus
problemes d’ingrés, que vostès es neguen a implantar una
fiscalitat progressiva amb uns ingressos suplementaris, que
segons vostè ara es pregunta si això realment, un ingrés com el
de patrimoni, un impost com el de patrimoni, si realment
assegura ingressos, vostè sap que sí, vostè s’ho pregunta, però
vostè sap que sí, perfectament, vostè i el seu director general
que diu que no. Per cert, director general també que en el seu
moment, i parlant del pressupost de 2012 i fent referència a una
de les àrees més importants com era la de salut, ja anunciava un
desequilibri pressupostari al voltant de 200 milions d’euros, així
ho va dir. Va dir també que esperava aportació d’ingressos
extraordinaris. Aquests ingressos no arriben.

Tot això es manté. Hi ha una previsió de liquidació superior
a la que es va fer el 2011. Total, els ingressos no milloren, les
seves previsions es fan a la baixa i vostès mantenen els seus
plantejaments, amb molts de dubtes, com jo li he fet veure en
moltes coses que són importants. Segur que em deix moltes
coses perquè no tenc més temps ja perquè segur que m’he
passat, però estaria bé que vostè si no exactament a allò que jo
li he consultat i li he preguntat entràs i aprofundís un poc més
en aquest pla d’equilibri, i no ens doni lliçons acadèmiques de
passat perquè vostè ja governa i du més d’un any governant, i la
realitat és una i molt clara, avui estam molt pitjor del que
estàvem abans, Sr. Aguiló, i deu ser per alguna cosa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Supòs que vol contestar al final, Sr.
Aguiló? Idò, pel 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. Moltes gràcies al vicepresident
també per ser aquí a donar explicacions, tot i que les hem
trobades insuficients. És cert que la compareixença que se li va
solAlicitar era per explicar el Pla econòmic i financer, però cinc
mesos després d’estar aprovat i havent tengut l’experiència del
primer pla en el 2011 crec que hagués estat bé, almanco, uns
mínims d’explicacions o quatre xifres de com va l’aplicació
d’aquest pla, però ja sabem que vostè amb això sí que és hàbil,
si alguna habilitat se li ha de reconèixer és amagar allò que
l’oposició vol saber.

Per tant, no li demanaré totes i cada una de les xifres, sí que,
per exemple, m’hagués agradat que hagués explicat aquestes
borses de frau que es preveien detectar, quins resultats n’han
tret, quins nous ingressos, per exemple, han suposat, perquè
això són uns nous ingressos que tots estam d’acord que s’han de
fer, què han suposat? 

El pla també exposa que hi ha uns convenis amb els
registradors de la propietat per també millorar les
comunicacions i incrementar els ingressos, voldria saber si a
través d’aquests convenis hi ha hagut també una millora de les
recaptacions o no i si aquests convenis suposen alguna despesa
que pugui compensar aquests possibles ingressos o no. Són
xifres que crec que estaria bé de preveure això, què hem pogut
retallar, i si és necessari retallar-ne més en funció de la previsió
d’ingressos o no. Jo crec que això és bo, donar transparència,
crec que als ciutadans a vegades hi ha ... el Govern, sobretot
l’actual, té tanta por de parlar de xifres i coses que a vegades val
més parlar les coses clares, de manera transparent, amb tota la
serenor del món i amb tota la responsabilitat del món quan un
creu que allò que fa està ben fet i no parlar de totes aquestes
coses, perquè a una resposta en el punt anterior feia referència
el president a l’optimisme antropològic, sincerament crec que
en aquests moments s’ha de recórrer a l’antropologia per ser
optimista en temes econòmics perquè no ho és, optimista.
L’estat de les famílies, la sensació del carrer i la quantitat de
gent que pateix, que pateix, físicament per no poder donar
menjar als alAlots o perquè no poden atendre adequadament amb
les medecines els seus majors, això és una conseqüència de la
crisi i d’aquest voler jugar a dèficit perquè els números
s’aguanten molt bé sobre els papers, però tot això té unes
conseqüències sobre unes persones, sobre unes famílies, sobre
uns treballadors, sobre uns aturats i sobre unes empreses, perquè
parlen molt dels emprenedors, però cada dia veim empreses que
no poden continuar perquè no hi ha ajudes per a les empreses
que fan anys que estan en marxa, veim els petits i mitjans
empresaris molt enfadats perquè el Govern no els dóna una mà;
per tant, la reducció del dèficit no és només un objectiu sinó que
afecta moltes coses.

Referent al pla, ho venia com a mig justificar el
vicepresident, deia que enguany efectivament s’ha de pagar 500
milions d’amortitzacions bancàries, és cert, i altres governs en
el seu moment han hagut de pagar les seves. També és cert, i
això sí que és veritat que es llegeix un any i un altre, un altre i
un altre en els informes de la Sindicatura de Comptes, que
alguns governs han decidit ajornar-ho. Jo record que Jaume
Matas en tenia alguns que es pagaven al cap de deu anys i que
segurament alguns d’aquests també. Això és un error que han
comès tal vegada, o no, un error que en el seu moment varen
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cometre, varen decidir alguns governs i a qui li toca continuar
li toca continuar perquè el món no comença quan un guanya
unes eleccions, el món continua i les responsabilitats que han
assumit els anteriors les han d’assumir, si ja estan
compromeses, els que vénen. I així s’ha fet.

El tema dels interessos, a mi la veritat és que m’esborrona
veure que per no res, perquè no és per refinançar crèdits, la
majoria, se'n refinancen dos o tres, però la majoria simplement
s’incrementa el percentatge d’interessos que es paguen als
bancs. Per què? No ens ho ha dit. Això és una despesa que no
importaria llevar d’altres bandes i el Govern ha decidit per aquí.

Ens deia que els països sempre surten de la crisi, és evident.
Els països sempre surten de la crisi, però bona part de la
població, bona part de la població ha patit molt i continuarà
patint molt per aquesta crisi. Hem vist crisi on s’ha perdut
població, jo no voldria arribar a aquest nivell, però a mi
m’agradaria que fos conscient cada vegada que fa un número i
diu ara reduirem un punt manco de dèficit. 

Parla que han de gastar... vostè parla molt que han de gastar
el que no tenim, però no vol reconèixer que el greu problema
d’aquesta comunitat autònoma és que el que tenim nosaltres ens
ho gasten els altres. Els doblers dels ciutadans de les Illes
Balears els gasten els altres. El 2010 vàrem tenir un dèficit del
4%, mil seixanta i busques de milions d’euros, un dèficit entre
allò que teníem per gastar i allò que realment vàrem gastar,
vàrem gastar més del que deia el pressupost que gastaríem, un
4% de dèficit, però és que el dèficit fiscal amb l’Estat passava
del 14%. Entre - 4% i un 14% hi van a prop de 4.000 milions
d’euros que eren dels ciutadans d’aquestes illes i que els ha
gastat l’Estat amb allò que ha volgut, per exemple. És així, i
vostè ho sap i a mi m’agradaria que ho reconegués això. Però
els pesa més, els pesa més, i en el seu moment el PSOE també
ho va fer, els pesa més el suport, o un president d’un estat que
no ens dóna cap benefici a les Illes Balears, que defensar el
benestar dels ciutadans, de les empreses i de les famílies de les
Illes Balears. 

Aquí és on a mi m’agradaria veure un govern més
reivindicatiu. Perquè, com podem incrementar la productivitat
reduint el personal de la comunitat? Està molt content vostè
reduint capítol 1, personal, però és que el capítol 1, en aquesta
comunitat, bàsicament és personal sanitari, bàsicament és
personal docent i bàsicament és personal que atén les persones
més necessitades. Jo no em puc alegrar que disminueixin el
capítol 1, de cap de les maneres, perquè jo crec que la primera
obligació d’una comunitat autònoma i d’un estat, és el benestar
dels seus ciutadans, i el benestar i el futur dels ciutadans passa
per educació, per salut i per serveis socials, que és el 90% de la
despesa de la comunitat autònoma. Va per aquí. Jo ho sé que al
Partit Popular hi ha gent molt, molt rica que això no li importa
perquè ho pot pagar de les seves butxaques aquests serveis, i els
sent riure aquí devora meu, però el 99% de la població
d’aquestes illes això els afecta i molt, molt.

Reduïm personal de la comunitat, els baixam els sous, què
vol dir això? Que totes aquestes famílies encara es podran
mantenir, però consumiran molt manco i si no consumeixen i no
compren una gelera, no arreglen la cuina amb la paga extra de
Nadal, totes les empreses no incrementen la productivitat, no la
incrementam. Al contrari, la disminuïm i allò que incrementam
és la borsa de gent que haurà d’anar a demanar ajudes,
prestacions, atur a l’administració, que la part gran de l’atur no
la paga la comunitat sinó l’Estat? És igual, els doblers, al final,
continuen sent dels ciutadans d’aquestes illes. A mi m’agradaria
que fos una miqueta més reivindicatiu.

Després ens deia que el Pla d’equilibri era necessari pel
dèficit de la passada legislatura. De la passada legislatura i de
molts d’anys, perquè diu, s’ha incrementat la despesa un 25%
quan no hi ha hagut competències noves. No hi ha hagut
competències noves, però hi ha hagut increment de població i hi
ha hagut increment d’obligacions per lleis estatals. La Llei de
dependència, és veritat que envien alguns doblers, però la gran
majoria els va haver de posar la comunitat d’aquí. Noves
prestacions sanitàries, encantada de la vida, però no varen venir
nous doblers. I se’n continuaven anant els imposts dels
ciutadans cap allà. Després se’n riuen i fan befa o fins i tot
insulten gent que demana la independència. I és que l’haurien de
demanar vostès. Si Catalunya vol la independència i el dèficit
fiscal de les Illes Balears és el doble, és el doble. 

Jo crec que hauríem de ser seriosos si realment volem
arreglar els problemes. El que no ens interessa és arreglar els
problemes que tengui el Sr. Rajoy, a mi tant em fa els
problemes que tengui el Sr. Rajoy. Jo vull ser solidària amb
aquelles comunitats que ho necessiten, però no pot ser, no pot
ser, que aquí haguem de patir per anar al metge, al PAC per una
grip dues setmanes mentre veim que paguen milions i milions
per AVE on no va ningú o per aeroports tancats amb els doblers
que se n’han anat d’aquesta comunitat autònoma. Siguem
solidaris, però no siguem beneits, Sr. Conseller. A mi
m’agradaria haver vist una miqueta de reivindicació.

És cert tot això que ha dit vostè d’aquest 25% de nova
despesa, en el pla no ho diu exactament així, ve a dir que hi ha
hagut una baixada d’ingressos per mor de la falta de previsió
amb la nova llei de finançament, que hi ha hagut una reducció
del lliurament a compte, un increment de despeses, però a mi
m’hi falten un parell de coses, aquí, un mea culpa. On diu, la
previsió d’ingressos i increments d’imposts no va ser possible
per la minoria parlamentària, efectivament, efectivament, el seu
partit no ho va voler. Si ho haguessin fet llavors ara tal vegada
vostè no seria tan mal vist com aquest senyor que reparteix
tisores. Per tant, aquí hi ha d’haver un mea culpa. El seu partit
no va voler.

I me’n falta un altre, el dèficit, el dèficit de finançament. No
pot ser, no pot ser que la diferència entre allò que paguen els
ciutadans d’aquestes illes i allò que se’ls retorna en serveis i en
coses bàsiques sigui més que tot el pressupost que té el Govern
d’aquestes illes. No pot ser, no pot funcionar mai això. I aquí
m’hagués agradat almanco deixar-hi constància en lloc de trobar
escrit “el firme compromiso con el déficit” Jo crec que els
hauria de caure la cara de vergonya de dir tantes vegades “el
firme compromiso con el déficit”. Sincerament. 
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I a mi em sap greu haver de dir-li això, però com que ho
crec, li ho dic, perquè a la gent els importa un rave el dèficit.
Aquella família que no ha pogut comprar llibres i que a l’escola
li ha dit, ara demanarem la beca, però el paper de la beca ens diu
que ens la pagaran si tenen doblers, per exemple, o tantes i
tantes coses, jo crec que comença a ser hora, i els més
beneficiats seran vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d’acabar, Sra. Mascaró, l’he tallada sense voler
perquè aquí...té segons.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

... això és una altra. Bé, idò, ja acab, ja acab, Sr. President.
Comença a ser hora de mirar ben bé la velocitat de creuer. Ens
deia al començament que l’objectiu de reconduir, de sanejar els
comptes du una velocitat de creuer i no hauria de passar que
amb aquesta velocitat el creuer espenyàs el canvi de marxes i
s’estavellàs damunt les roques o devora del port.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. 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. Moltes gràcies, també, Sr.
Vicepresident, i al seu equip per estar avui aquí, per explicar i
per donar les oportunes explicacions sobre el Pla d’equilibri. Sr.
Vicepresident, com ha pogut veure encara hi ha gent que no
creu que és prioritari reduir el dèficit i per molts que els ho
expliquem continuaran sense entendre-ho. Això ja és quasi
impossible. A més, són especialistes, com ha pogut veure
també, a veure la palla de l’ull de l’altre i no veure la biga que
tenen ells, perquè mentre critiquen aeroports i AVE i tal, per
exemple, el partit de la Sra. Mascaró es gastava 3 milions
d’euros en estudis per fer un tren que no varen fer entre Felanitx
i Llucmajor, per exemple, 3 milions en estudis. O per exemple,
100 milions, també, en estudis per fer un tramvia a Palma.
Escoltin, aquestes despeses dels partits que ens governaven
anteriorment són els que ara ens duen a la situació actual i ens
duen a l’obligació d’haver de fer un pla d’equilibri.

En segon lloc, m’agradaria també agrair al vicepresident i al
Govern en general perquè aquest pla d’equilibri és públic, està
penjat a internet i tothom hi pot accedir. Un exercici més de
transparència, una transparència que moltes vegades es va notar
a faltar l’anterior legislatura. Per tant, vagi aquí l’enhorabona
per aquest gest de transparència. Un exemple més, per tant,
l’esforç que fa el Govern a millorar la transparència en la seva
gestió. 

De fet, i ara, per primera vegada, s’han publicat altres
estudis com, per exemple, auditories d’organismes autònoms,
consorcis, entitats públiques, fundacions de societats públiques
mercantils. Tot això està penjat a internet, tot això és públic i,
en certa manera -repetesc- és un exercici de transparència. De
fet, gràcies a això hem descobert que l’exconseller Carbonero
es va gastar més de 750.000 euros per fer informes per anar en
contra del PP. Vull dir que amb doblers públics finançaven
operacions de persecució política. Clar, és a dir, quan veus tot
això, els milions en estudis, en aquests estudis, un s’adona per
què és necessari avui haver d’explicar aquest pla d’equilibri...

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, per una qüestió d’ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Digui’m, Sr. Boned?

EL SR. BONED I ROIG:

Jo suposava que estàvem a una compareixença per explicar
el Pla d’equilibri, si és una compareixença perquè des del grup
del Govern es faci un judici sumaríssim del que va fer l’anterior
govern, jo crec que aquest no és l’objectiu de la compareixença.
En qualsevol cas deix al criteri de la Mesa el que s’ha de fer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Jo he de dir-li, sentint-ho molt, que en
aquest parlament estam acostumats a parlar del que no toca i ho
feim sistemàticament tots. Per tant, jo demanaria en primer lloc
al Sr. Diputat que es dirigeixi sempre al Sr. Vicepresident. Ha
tengut alguna escapada cap a la Sra. Mascaró, em sap greu dir-
li, jo no li he dit res, però ja que l’interrompem, però sàpiga que
s’ha de dirigir al Sr. Vicepresident i que se cenyeixi el màxim
possible al punt que estam tractant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Jo explicava tot açò perquè evidentment són fets que han
ocorregut i que ens han duit a la situació actual i que han obligat
a aquest govern a haver de fer plans d’equilibri, de fet és el
segon.

Però bé, entrant en el tema que ens ocupa, jo crec que ens
hem de fer una pregunta, per què s’ha de fer un pla d’equilibri
i que en aquest cas suposarà un estalvi de 350 milions
aproximadament? Aquests ajustaments tan durs es fan per gust?
Ens agrada fer ajusts? Ens agrada retallar? Es fa açò per motius
ideològics, com diuen moltes vegades els partits de l’oposició?
Jo crec que per contestar aquestes preguntes, és imprescindible
i ja sé que no els agradarà sentir-ho, és imprescindible fer un
poc d’història. Jo entenc perfectament que voldrien que
passéssim per alt aquesta història, però aquesta història és la que
ens ha duit a la situació actual i ha condicionat irreversiblement
la gestió de l’actual govern.
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Mirin, des de l’any 2007 a l’any 2011 el pacte de progrés,
presidit pel Sr. Francesc Antich, va aplicar unes polítiques
basades en l’augment de la despesa i l’endeutament. Açò ho
sabem tots i ho tenim molt clar. Un model on ells creien que el
sector públic era el que havia d’impulsar l’economia i el que
havia de generar llocs de feina, mitjançant sobretot inversió
pública. Tan seriosament es van prendre açò de crear llocs de
feina des de l’impuls públic, que fins i tot durant aquella
legislatura es van augmentar en 6.000 els llocs de feina dins
l’administració, a pesar que els ingressos de la comunitat caien.

Els resultats d’aquelles polítiques van ser absolutament
negatives, posant en perill la viabilitat del nostre estat del
benestar que durant tants d’anys hem construït entre tots. És a
dir, l’estat del benestar no està en perill ara, estava en perill el
mes de juny de l’any 2011. Només unes dades: l’endeutament
bancari va passar de 1.700 milions l’any 2007 a 4.500 milions
d’euros el 2011, quasi es va triplicar; i quan els bancs van deixar
de finançar el Govern, fet que es va produir devers el 2010, el
Govern ja no va poder pagar els proveïdors. I el mes de juny del
2011 el Govern devia a proveïdors privats i també a institucions
públiques més de 1.100 milions d’euros. El dèficit que l’any
2007 era pràcticament zero, va passar a un 4%, és a dir, a 1.065
milions d’euros l’any 2011. Els comptes públics realment no
podien estar pitjor, endeutament disparat, proveïdors que no
podien cobrar, dèficit estructural de més de 1.000 milions
d’euros, el que deia el vicepresident, un 34% del pressupost. I
a més a més, aquest dèficit ja era impossible cobrir mitjançant
finançament bancari. 

Clar, algú podria dir, com deia avui el Sr. Diéguez en el
plenari d’avui matí, però aquestes polítiques de més dèficit, de
més despesa pública, d’incentius públics, açò forçosament
reactiva l’economia, crea llocs de feina i l’economia funciona.
Idò mirin, tot el contrari, de l’any 2007 a l’any 2008 l’atur va
passar de 28.472 persones el mes de juny de 2007 a 73.678 el
juny de 2011. I de 2008 a 2011 van tancar 5.874 empreses.
Aquest model que en teoria havia de reactivar l’economia, a
pesar que tenia més dèficit, a pesar que augmentava
l’endeutament, però que en teoria havia de crear llocs de feina
i havia de reactivar l’economia, va fer tot el contrari. Es
tancaven quatre empreses cada dia i 69 aturats més cada dia
també. 

És evident que es miri per on es miri que el model anterior
és un model fracassat, que no va reactivar l’economia, no va
crear llocs de feina i que, a més a més, va abocar el Govern
balear a una situació que en la pràctica era de fallida, un model
inviable que ja no tenia més recorregut, no es podia seguir amb
aquell nivell de despesa perquè el seu finançament era
impossible. Es va posar en seriós perill la viabilitat del nostre
estat del benestar. 

Era imprescindible, per tant, ja des del principi d’aquesta
legislatura fer un canvi de 180 graus a la política econòmica del
Govern i començar, a partir d’aquell moment, una política
valenta, una política ferma, una política difícil, perquè jo ho
comprenc, el Sr. Vicepresident ens ho pot dir, és molt difícil dir
que no, dir que no a quasi tot i és molt fàcil dir sí a tot quan se
sap perfectament que no es podrà pagar, que era el que passava
l’anterior legislatura. Però aquest model que s’ha aplicat des del
principi d’aquesta legislatura ja està donant els seus resultats i
després donaré algunes xifres. En el segon semestre de 2011 ja

es van posar en pràctica tot un seguit de mesures d’estalvi que
varen aconseguir reduir 536 milions d’euros de despeses. Unes
mesures, açò també és a internet, és públic saber les mesures
que es varen prendre i els doblers que es van poder estalviar.
Unes mesures que no varen impedir així i tot acabar l’any amb
un dèficit de més de 1.000 milions, 1.065 milions d’euros de
dèficit. Tot això fa entendre la gran dimensió del problema
d’equilibri dels comptes públics que teníem, perquè què hagués
passat si no haguéssim reduït aquests 536 milions d’euros de
despesa?, a quins nivells de dèficit hauríem arribat si haguessin
continuat governant els mateixos amb les polítiques que varen
aplicar fins aquell moment?, quin dèficit hauríem tingut?

Però per al Govern i sempre des del principi, la seva màxima
prioritat va ser poder pagar els proveïdors. Jo crec que açò va
ser en certa manera i el vicepresident ens dirà si és així o no, va
ser en certa manera el compromís des del primer dia de
regularitzar aquells enormes deutes que havia deixat l’anterior
govern. Tots recordam les manifestacions a les portes del
Parlament d’associacions de discapacitats, que es manifestaven
a principis de legislatura i que ara ja no es manifesten; o les
declaracions dels farmacèutics, o de les agències de viatges. Bé,
tot açò poc a poc, amb dificultats, amb problemes, no és que
estigui resolt el problema, però es van pagant i es van
reconduint. Tot açò a poc a poc s’ha solucionat. I s’ha pogut
reconduir perquè aquest govern ha duit un estricte control de les
despeses i per altra banda perquè ens van poder acollir al
mecanisme extraordinari de pagament de proveïdors. Una
solució que va suposar posar en circulació dins les nostres illes
un total de 842 milions d’euros i que va servir per pagar
245.339 factures corresponents a 3.859 proveïdors. I clar, per
poder-nos acollir a aquest mecanisme extraordinari de pagament
a proveïdors es va haver de fer aquest pla d’equilibri, aquest pla
d’equilibri que ha de suposar un estalvi de 350 milions d’euros.

Un Pla d’equilibri que contràriament a allò que l’oposició
diu reiteradament, té dues parts, dues parts, miri, miri, una i una
altra. Una que es diu mesures d’estalvi, de reducció del dèficit,
d’intent de reconduir els comptes públics, i una altra de mesures
per afavorir el creixement que són mesures de reactivació
econòmica, d’incentivació del sector privat, reformes
estructurals de flexibilització, de liberalització de l’economia.
Sempre ho hem dit, tot i que a l’oposició ja la don per perdut, és
a dir, per molt que ho diguem, ells continuaran dient el contrari,
sempre hem dit que per sortir de la crisi no són suficients les
mesures de reducció del dèficit. Únicament aquestes mesures no
ens treuran de la crisi. És imprescindible per tant, també aplicar
mesures de flexibilització, de reducció de la burocràcia i de
reformes estructurals liberalitzadores de l’economia.

Jo crec que aquest pla d’equilibri, tot i que encara és prest
per valorar si ha funcionat o no ha funcionat, si ha anat bé, si els
ingressos han estat els adequats, si les despeses s’han pogut
reduir, tot açò es veurà, encara queden uns mesos i supòs que a
poc a poc les comptabilitats quadraran, però sí que en aquests
moments a nivell informatiu i recollint dades que van sortint
pels mitjans de comunicació, crec que després d’un any i quatre
mesos de govern, ja podem donar algunes xifres que ens fan ser
optimistes de forma esperançadora per poder sortir de la crisi.
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La primera, van pagar 842 milions d’euros als proveïdors.
Segona, 24,2 milions d’euros en crèdits ISBA per al
finançament d’empreses. Un altre gran avanç és que sempre,
sempre dins moltes dificultats, es van pagant amb normalitat els
proveïdors de la comunitat. L’altre dia en el ple ho deia el
vicepresident, l’any 2012 la tresoreria de la caib va generar
obligacions per valor de 3.153 milions d’euros i es van pagar
obligacions per valor de 3.165 milions d’euros, és a dir, s’està
pagant el que s’està generant i açò és importantíssim per donar
garanties, per donar solvència a aquesta comunitat autònoma.

El control del dèficit, una realitat que també és palpable. El
juny del 2012 era del 0,4%, és a dir, 106 milions d’euros i el
mes de juny del 2011, l’any anterior, era del 2,51%, un total de
667 milions d’euros. Anam pel bon camí quant a la reducció del
dèficit. Hi ha hagut, i també ho deia el vicepresident, un
increment de la recaptació tributària a Balears, l’única
comunitat autònoma d’Espanya que té un comportament positiu
amb els imposts propis. Existeixen altres índex positius, per
exemple l’IPI, l’Índex de Producció Industrial, que mesura
l’evolució mensual i interanual de l’activitat productiva, ha
crescut un 4,7%, mentre que a nivell de l’Estat baixa un 3,1%.
Es va incrementar un 17%...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, perdoni, però hauria acabar.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Acab, només són quatre pinzellades per demostrar que hi ha
signes positius, no són brotes verdes, però signes positius que
donen a entendre que estam sortint de la crisi, que estam en el
bon camí i que estam reconduint la situació.

Es va incrementar -repetesc- un 17% el nombre d’empreses
a Balears en el primer trimestre del 2012, amb 706 noves
constitucions. Balears és l’única comunitat autònoma allà on
baixen els concursos de creditors, mentre que en el conjunt
d’Espanya els primers nou mesos de l’any els concursos de
creditors s’han incrementant en un 28%, a les Illes Balears van
baixar un 17%. Els impagaments a comerç es redueixen a nivell
de l’Estat un 8,5%; a Balears un 37,8%, el major descens de tot
l’Estat. Ho dèiem també abans, un total de 142 projectes de
reforma a hotels que s’executaran aquests propers 6 mesos, ho
diu la Federació Hotelera, una inversió que suposarà 135
milions d’euros, més del doble que la temporada passada. Estam
reconduint les xifres d’atur, si el gener de 2012 hi havia 8.201
desocupats més...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, em sap greu dir-li, però porta quasi 16 minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Idò acabaré. Jo crec que per finalitzar ja des del nostre grup,
estam convençuts, Sr. Vicepresident, i em dirigeix ara a vostè,
que el Govern va pel bon camí, se sanegen els comptes públics,
es posen les bases per a la reactivació econòmica.

Per tant, endavant idò, té tot el nostre suport. Moltes gràcies,
a pesar que la Sra. Mascaró es queixi.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Tampoc pateixi, Sr. Camps, no es pot
queixar cap dels que han intervingut. Van tots en la mateixa
línia. I per contestar les intervencions que l’han precedit té la
paraula el Sr. Ignasi Aguiló, sense limitació de temps.

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

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, senyores i senyors
diputats per totes les seves intervencions. Estam posant de
manifest distintes formes d’enfocar els problemes i el que diu el
Sr. Camps, uns resultats que evidentment estam en el principi,
però són uns resultats que ens fan tenir una certa confiança en
la situació econòmica.

Mirin, és molt important que siguin conscients de dues
coses. Estam en una crisi molt forta, una crisi llarga, que va
començar l’any 2007, que es va intentar combatre d’una
determinada manera per part del partit que ara és a l’oposició i
que en aquell moment governava i van seguir un determinat
camí, un camí que és evident que no ha donat els seus fruits. Per
tant, el normal és revisar aquell camí. I aquesta crisi requereix
de dos elements per solucionar-se. Dos elements, un és
reconèixer tots les nostres responsabilitats, tots, i fer el que ens
pertoca fer i en el cas del Govern balear és tenir una economia
pròpia, una economia del sector públic amb uns comptes
equilibrats, que pugui fer front als pagaments i a les seves
obligacions de forma normal, perquè el pitjor que li pot passar
a qualsevol país o a qualsevol comunitat, és entrar en una
situació d’impagaments, situació que es va produir d’una forma
molt clara la passada legislatura amb la política que se seguia la
legislatura passada. Això és el pitjor que pot passar perquè fins
i tot vàrem arribar a una situació d’impagaments que suposava
gairebé el 4% del producte interior brut d’aquestes illes.

Després tenim un altre element que també hem posat damunt
la taula al llarg de l’horabaixa d’avui, és el tema d’Europa.
Tenim una moneda única i això significa que els països han
deixat part de la seva sobirania econòmica per dipositar-la en un
ens superior que és l’ens europeu. I Europa ha de fer el que ha
de fer, també ha de complir amb les seves obligacions. Una
moneda única significa integració econòmica, significa
integració bancària i significa integració fiscal. Però de cap
manera, el fet que una part de la solució a la crisi vengui
d’Europa, no ens ha de fer defugir de la nostra responsabilitat i
de complir amb el nostre deure.
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S’han dit moltes coses al llarg d’avui horabaixa. Intentarem
fer una pinzellada a les principals. En primer lloc, un pla
d’equilibri que canvia les seves previsions perquè el dèficit que
en un principi estava autoritzat per a l’any 2013, canvia de l’1,5
al 0,7%. Bé, això és conseqüència d’un entorn clarament
inestable en matèria de finançament. I per què és un entorn
inestable?, perquè l’anterior govern a nivell nacional va donar
unes xifres de dèficit que es varen haver de corregir i això crea
una incertesa en els inversors que fa que sigui difícil aconseguir
el finançament necessari per mantenir els dèficits que en un
principi es varen posar damunt la taula i es varen, d’alguna
manera, acordar entre tots. És evident que el reconeixement
d’una autorització de dèficit no val de res si no ve acompanyada
de les possibilitats del finançament corresponent. I a
conseqüència d’aquella política es varen haver de canviar.

Quant als interessos. Els interessos tal vegada tenguin una
petita part que depengui de la negociació que faci, un és més
hàbil, un altre és menys hàbil per negociar. Però això és una
influència molt minsa en els tipus d’interès. Els tipus d’interès
tenen el seu origen en el mercat, en l’acció colAlectiva que fan
els diferents agents que intervenen en els mercats. I en el mercat
de crèdit intervenen milions d’operadors. Quan un país, una
empresa està excessivament endeutat, quan els operadores
pensen que té dificultats per fer front a les seves obligacions,
lògicament els tipus d’interès s’incrementen, lògicament el preu
puja. Si hi ha escassetat de pa, el preu puja. I el pitjor que pot
passar és no reconèixer aquesta realitat. 

Per tant, és un argument més absolutament contundent per
encetar i per continuar amb una política de reducció del dèficit,
perquè és evident que una política de dèficit galopant ens fica
en una espiral negativa, en una espiral que ens enfonsa cada dia
més a pagar només interessos i amortitzacions de deute, de la
qual cosa hem de defugir perquè això significarà que podrem
dedicar menys recursos a les activitats que volen els ciutadans.
És a dir, no tan sols hem de pagar el passat, sinó que a més,
conseqüència d’aquella política, s’ha de pagar a preus cada
vegada més elevats.

Com hi pot haver un canvi en els tipus d’interès, com hi pot
haver una reducció dels tipus d’interès?, ho estam veient cada
dia quan veim la prima de risc, el diferencial del bons espanyols
respecte dels bons alemanys, creant el clima de confiança fent
el que s’ha de fer, fent les reformes necessàries, i evidentment
proclamant, Sra. Mascaró, proclamant que aquest govern i
qualsevol altre del conjunt del país té dins l’equilibri
pressupostari un dels objectius principals, perquè si realment el
Govern pensa que és així els tipus d’interès baixaran, els tipus
d’interès es podran contenir; és una de les..., si realment actua
en la mateixa direcció els tipus d’interès poden baixar, tal com
hem vist una i altra vegada quan s’han presentat les diferents
reformes, que han tingut un impacte positiu en la prima de risc.

Venda de patrimoni. Idò sí, hi ha dificultats per vendre el
patrimoni, s’ha de reconèixer, i aquí haurem de fer un
repensament de com es poden assolir aquests ingressos, això és
cert, és cert que en aquest moment no s’estan produint els
ingressos que s’estaven produint, que eren dos mesos, com deia,
però sí que ja comença a posar-se damunt la taula la necessitat
de fer un enfocament diferent del que s’ha fet fins ara. També
és cert que el sistema de venda de patrimoni de qualsevol
administració pública passa per subhastes successives, que el

preu es va ajustant al llarg del temps, i per tant està clar que
aquests ingressos sí es poden produir en els pròxims mesos.

Central de compres. La central de compres està en marxa,
està constituïda, està en marxa i començarà a gestionar els
diferents tipus de contractes de forma immediata. N’hi ha algun
d’ells, algun d’ells molt important, que ja està damunt la taula
i s’està fent feina en això.

Lluita contra el frau. Ho he dit en altres ocasions i ho dic
ara. La lluita contra el frau té a veure amb l’increment de feina
que s’està fent dins l’Agència Tributària i pensam que de
moment segueix un ritme suficientment bo com per ser
moderadament optimista.

Rescat. Si amb això es refereix vostè al FLA, el FLA -ho
hem repetit en moltes ocasions- respon a la necessitat de
compartir el risc entre les distintes comunitats autònomes,
compartir el crèdit entre les comunitats autònomes; les
comunitats autònomes del PSOE, juntament amb comunitats
autònomes governades pel PP, en una i altra ocasió varen
demanar “hispabons”, ben igual que Espanya va demanar
“eurobons”, se’n recorda que Espanya demanava “eurobons”?,
perquè es pensava que una unió de crèdit en el conjunt de països
atorgava les garanties creditícies suficients com perquè els tipus
d’interès poguessin ser més baixos. El FLA no és un rescat, és
un element que pot servir perquè els tipus d’interès puguin ser
més baixos, puguin tenir terminis, sobretot, terminis
d’amortització més llargs, que és el que ens fa falta, més temps
per encetar o per dur a terme tots aquests processos de reformes
que s’han de fer.

En matèria de finançament autonòmic, Sra. Mascaró, vostè
estava en el govern que va pactar, o vostè donava suport al
govern que va pactar el sistema de finançament actual. El PP hi
va votar en contra, el PP hi va votar en contra i l’actual ministre
Montoro en el seu moment va fer manifestacions contràries,
però és el que tenim i, per tant, mentre el tenguem hem
d’assumir que és aquest i que per tant la nostra política ha
d’estar en consonància amb el que tenim. Complir les normes,
complir la legalitat pens que és quelcom realment important.
Vostè sap que s’han posat en marxa comissions d’estudi
perquè..., enguany tendrem els primers resultats, o ja començam
a tenir resultats del model de finançament, i a partir d’aquí es
podrà arribar a les conclusions oportunes.

En matèria de dades, les dades és important que surtin a la
llum pública quan està marcat, està clar, quan està marcat, quan
està..., previst, previst, perquè d’una altra forma generen
confusió i generen dificultats a moltes persones per entendre el
que signifiquen. En tenim moltes, de dades, tots hem fet un curs
accelerat d’economia, crec, en els darrers anys, però encara en
moltes ocasions no tenim la capacitat de destriar quines són les
bones i quines no són les bones, i això ens fa pensar que el
moment de donar-les és el moment en què oficialment s’han de
fer públiques. És evident que moltes dades estan a l’abast de
tothom, moltes, i que es pot fer un seguiment bastant exhaustiu
de quina és la política concreta d’un determinat govern. Bé, idò
hi ha organismes com el FEDEA -que en qualque ocasió un
company seu va dir que treballaven els vespres sense llum, no
record què va dir; sempre em va estranyar, supòs que ho vaig
entendre malament...
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(S'escolta de fons la Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià que
diu: Un company meu?)

No, un company del Sr. Boned i de la Sra. Aguiló. Bé,
aquest organisme és un organisme constituït per professors
universitaris, que agafa les dades que estan publicades i a partir
d’aquí fa diagnòstics de les distintes comunitats autònomes, i en
el darrer diagnòstic que va fer va dir que la comunitat autònoma
de les Balears anava per un camí molt adequat quant a les
distintes accions d’economia política.

En matèria de persones, Sra. Mascaró, estam molt
preocupats per les persones, és evident que estam molt
preocupats per les persones, i tot el que estam fent és per a les
persones, cregui’m que és exactament així. Sabem que hi ha
persones que ho passen malament, sabem que hi ha moltes
dificultats a famílies, persones individuals, a empreses, que en
moltes ocasions no s’ha vist d’una forma clara quin és el futur,
quina és la situació que pot passar en els propers mesos. Per
això és tremendament important, tremendament important
acceptar tots els canvis que ha de fer per poder tenir una ràpida
solució a aquest tipus de problemes i per poder disminuir de
forma tremendament significativa el que significa no estar segur
si es tendrà feina més endavant, o si s’està passant una situació
d’atur o una manca d’ingressos per problemes de com es
relaciona cada persona amb el conjunt de la societat.

La política econòmica que estam duent és una política
econòmica que està testada; al llarg de la història el control del
dèficit i fer reformes per adaptar-se a la competència
internacional és una política que s’ha encetat una i altra vegada
i que sempre, sempre, ha donat resultats positius. Basta agafar
qualsevol mapa del món i començar a mirar els països que
segueixen una orientació d’aquest tipus per veure que són
economies sempre molt més sòlides que els països que no
segueixen aquest tipus d’orientació, el que fa que ens reafirmem
una vegada i una altra en el fet que realment, tal com diuen la
Comissió Europea i tots els membres de la Unió Europea, el
club al qual pertanyem i del qual volem continuar formant part,
ens estan marcant.

Requereix un cert temps? Sí, requereix un cert temps.
Requereix ser optimista? Sí, requereix ser optimista, però també
requereix ser prudent, saber reconèixer d’on venim, saber
reconèixer les dificultats que hi ha hagut en el passat, saber
reconèixer que les polítiques del passat no eren les adequades,
i reconèixer que a partir dels errors s’ha d’aprendre, s’ha de
seguir una línia nova, una línia diferent, que també, com deia
abans, estigui ben fonamentada en accions que han passat, en
polítiques econòmiques anteriors i que, com deia, sempre han
de donar els seus fruits.

El Sr. Camps ha posat damunt la taula dades positives. N’hi
ha, de dades positives. Evidentment no ens poden conhortar el
més mínim, és evident que no ens podem conhortar el més
mínim. El canvi de situació requereix més temps i requerirà més
temps, desgraciadament, però sí que podem esperar
raonablement que aquest temps ens doni lloc a una economia
francament a l’alçada del que tots esperam, perquè ha passat
altres vegades i també passarà ara. 

I, sr. President, si em dóna permís passaria la paraula al
director general per fer un aclariment en matèria de sanitat.

EL SR. PRESIDENT:

Per fer l’aclariment en matèria de sanitat jo li demanaria, Sr.
Costa, brevetat, perquè alguns diputats m’ho indiquen, però té
la paraula. Pot fer-lo.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PRESSUPOSTS I
FINANÇAMENT (Antoni Costa i Costa):

Sí, només és per fer un petit aclariment per alAlusions de Sr.
Boned. El Sr. Boned ha dit que efectivament a un moment donat
es va dir, i és cert, que hi havia una..., es partia en el pressupost
de 2012 quan el vam fer, allà per l’octubre del 2011, es partia
inicialment amb una desviació del voltant de 180 milions
d’euros a ib-salut, és cert, és partia amb aquella desviació, i tal
com ha apuntat la Sra. Aguiló ara -i ho diu l’ib-salut- la
desviació està en 74 milions d’euros. Calculi vostè la diferència
i sabrà quin és l’estalvi que s’està produint ara mateix a l’ib-
salut.

Ho dic perquè es diu: “Eh! 74 milions d’euros de desviació”.
Sí, però com ha dit el Sr. Boned inicialment la desviació era de
180, i tal com es declarava allà per l’octubre del 2011 es deia
clarament que és ver, “sí, hi és, aquella desviació; la pretensió
és reduir-la al màxim i el que no es pugui reduir s’haurà
d’afrontar”, i efectivament és cert. Calculi, perdó, la diferència
aqueixa. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Gràcies, Sr. Vicepresident. I passam al
torn de rèplica dels grups que han intervingut. En primer lloc té
la paraula el Sr. Boned, per un temps de cinc minuts o, si vol, ho
traduïm en 300 segons i som més estrictes. Té la paraula per
aquest temps.

EL SR. BONED I ROIG:

Molt bé, gràcies, Sr. President. Començaré pel final,
precisament per l’alAlusió que ha fet el director general. Miri,
efectivament hi ha aqueixa diferència, però també és cert que hi
ha una previsió, fins i tot en aquest pla d’ajust, de mesures
aplicables a l’àrea de sanitat que no es faran tal com es
contemplen, i potser aqueixa previsió de 74 no és real, tampoc,
com moltes altres coses que estan aquí. El que sí és cert són, el
que ja he dit, les afirmacions que vostè feia i el que va dir,
efectivament, a finals de 2011. En qualsevol cas, o molt
m’equivoc o la previsió de liquidació que contemplen vostès en
aquest moment per a aquest exercici 2012 està més enllà
d’aquests 74 milions de diferència amb la liquidació de 2011.
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Deix aqueixes dades aquí. El tancament d’aqueixes liquidacions
posarà a cadascú en el seu lloc.

I entrem al torn de rèplica, en aquest cas, i l’únic que vull dir
és que per part del grup del govern -el president mateix ho ha
dit- s’han utilitzat més de 16 minuts i s’han estat 16 minuts
parlant dels grups de l’oposició i 30 segons del pla d’equilibri,
que és teòricament allò que ens ocupa avui. Però jo només faré
una referència. S’acusa la passada legislatura de ser responsable
per la seva mala gestió de la situació actual. S’acusa de la
necessitat que aquest govern, entre altres coses, ha d’aprovar un
pla d’equilibri com aquest per complir amb compromisos i per
millorar una herència nefasta que van rebre de la passada
legislatura. Entre altres coses el vicepresident ha dit que en
aquest exercici s’havia de fer front a més de 500 milions
d’amortització; jo només hi faré una referència: dins aquests
més de 500 milions d’amortització hi ha tot allò que correspon,
entre altres, a autopistes, Palma Arena, metros, caixes de Cola-
cao, maquetes de l’òpera, etc. Totes aqueixes coses que no són
de la passada legislatura sinó que són anteriors, d’un govern del
Partit Popular, també formen part de l’herència a què ha de fer
front aquest govern, els agradi o no els agradi. Ja sé que no els
agrada sentir això, per a vostès aquesta és una etapa, 2003-2007,
que hauria de ser esborrada de la història i que no existeix, però
existeix, mal que els pesi existeix.

I s’ha comentat que amb aquella política era impossible
reactivar l’economia i crear llocs de feina, així ho ha dit, s’ha
dit. A mi m’agradaria, Sr. Vicepresident, veure si vostè és capaç
d’explicar-me un cas concret que suposi que realment podem
ser optimistes, com vostè ha dit, i que es reactiva l’economia, i
que m’expliqui com es milloren els llocs de feina si cada vegada
hi ha més aturats. Això m’agradaria que m’ho explicàs, entre
altres coses perquè vostès varen ser els que varen anunciar que
només amb la seva arribada tots aquests problemes deixarien
d’existir, i resulta que tots s’han incrementat i estan pitjor.

Miri, coses que realment figuren a compromisos en aquest
pla d’equilibri: entre d’altres, no gastar allò que no es té, i a més
és una premissa que vostè mateix n’ha fet bandera en més d’una
ocasió en aquest parlament. Jo li posaré un sol exemple d’aquest
compromís que vostès mantenen. Les empreses i els ens públics,
crec que es a la pàgina 51 de seu pla d’ajust que vostès
reconeixen que hi haurà un dèficit en aquests ens de 94 milions
d’euros, i diuen que per al 2013 serà de 74; estan reconeixent
dos exercicis seguits en què gastaran més del que tenen, perquè
si no, no sé per què hi haurà dèficit. Vostès estan fent allò que
critiquen als altres, vostès estan fent el que diuen que no s’ha de
fer en cap cas. Li pos un exemple que figura al seu pla d’ajust,
no me l’estic inventant jo, són dades seves, eh?

Han tornat, perquè això és el que més li agrada, al tema de
l’objectiu de dèficit, i ara ja em referesc directament a les
referències que fa el vicepresident. Diu, Sr. Aguiló, que aquest
objectiu de dèficit no és més que una necessitat. Jo, Sr. Aguiló,
en això hi estic d’acord; marcar un objectiu de dèficit és una
necessitat; el que no és una obligació és acceptar perquè sí que
per a aquest exercici hagi de ser d’un 1,5, i que per al 2013
havia de ser un 1 i ara és un 0,7. Això no és una obligació ni és
una necessitat. I estic d’acord que vostè pot dubtar dels meus
coneixements, de la meva teoria política, econòmica, o no, però
és que hi ha informe. Jo supòs que vostè no titllarà de roig el
Fons Monetari Internacional, i darrerament l’informe d’aqueixa

entitat recomana precisament fer propostes per relaxar el
compliment de l’objectiu de dèficit. Si jo el que li estic dient és
això. 

Nosaltres no estam en contra que es redueixi el dèficit,
estam en contra de la proposta i el calendari establert per a
aquest compliment de reducció de dèficit, d’això sí. Per què?,
perquè tal com s’està fent fins ara està provocant que moltes
famílies estiguin molt malament. Jo preguntaria, vostè vagi
preguntant a famílies, que cada vegada són més les que tenen
dificultats per arribar a final de mes, on són aquests punts,
aquests brots verds que es deien i aquests signes positius.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned...

EL SR. BONED I ROIG:

Als pares que -vaig acabant, Sr. President- als pares que han
de dur el seus alumnes a escoles massificades, on és?, que no
tenen les necessitats bàsiques, on és?, i aquelles famílies que
pateixen i que no arriben cada mes a final d’aquest mes, on
veuen aquests signes positius? Clar, els veuen els que més
tenen, els que vostès estan acostumats a tractar, perquè vostès
no tenen res a veure amb l’interès general i amb la societat en
general. Vostès miren el seu interès únicament i exclusivament,
per això anam com anam.

I per acabar, miri, vostè ha fet una referència al tema d’allò
que està contractat, que cada vegada els interessos són més alts
i que s’ha de fer front a això. Hi estam d’acord, s’ha de fer front
a allò que està previst. Aquests més de 500 milions
d’amortització no els ha trobat vostè perquè sí, els coneixia
vostè abans i els coneixia molta gent abans, i sabia, tant un nou
govern del PP com un hipotètic govern que hagués seguit
progressista, sabia que també havia d’amortitzar més de 500
milions, era una xifra coneguda. 

Però miri, sap el que passa?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, li agrairia que anàs acabant. Té 15 segons per
acabar.

EL SR. BONED I ROIG:

Ha canviat, ha canviat. Faig la referència a això
expressament i acab. Els interessos es modifiquen però no d’allò
que està contractat. El que està contractat i està en vigor si no es
renegocia no es modifiquen els interessos, no senyor, el que està
pactat està pactat. Una altra cosa és que agafem el que devem i
diguem “renegociem i a més acceptam i pactar un increment
dels interessos”, això és la realitat dels fets.
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Hi ha moltes coses més que efectivament s’haurien de
discutir i debatre sobre aquest tema però no tenc més temps, i
així ho deixarem aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. I passam, també en torn de
rèplica, al Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, deia vostè
que hi ha diferents maneres d’enfocar els problemes. És cert, i
és evident que no compartim la seva, és evident, amb tots els
respectes del món no la compartim.

Ens deia vostè que és important saber dues coses, que la
crisi és molt important -jo crec que, això, ho sabem tots, encara
que vegem diferents maneres d’enfocar- i, l’altra, que el Partit
Socialista va gestionar molt malament. No seré jo qui defensi el
Partit Socialista, però sí que li vull recordar que la crisi no
només és de l’Estat espanyol, que va començar molt enfora i
justament el representant del (...) aquell que va ser qui ho va
enfonsar, em sembla que el tenen colAlocat dins el Govern de
l’Estat, vull dir que a vegades parlen dels experts i també
haurien de mirar quines són les maneres d’enfocar les coses.

Hem de reconèixer tots les nostres responsabilitats, crec que
sí que les hem de reconèixer i a vegades tots ens podem
equivocar i també hem d’acceptar que altres puguin pensar de
manera diferent. Que tenim una moneda única? Ho sabem, que
tenim una moneda única, i que part de la sobirania econòmica
s’ha cedit a Europa, el que trob molt, molt injust és que
l’objectiu del dèficit, que és veritat que també és una imposició
d’Europa, el Sr. Rajoy i De Guindos i tota aquesta gent hagi
aconseguit més temps pel seu -hagi aconseguit més temps pel
seu- i no reparteixin aquesta flexibilitat. Quasi el 90% del
dèficit global de les administracions és del Govern estatal!, és
de l’Estat, no és de les comunitats autònomes i, qui és que l’ha
de reduir primer, el dèficit?, les comunitats autònomes i els
ajuntaments. 

A vostè això li pot semblar bé, però és que a mi em sembla
injust, molt injust. Si Europa ha donat una flexibilitat,
flexibilitzem tothom. És clar, els que més enfora estan dels
ciutadans, allà es decideix i nosaltres tendrem més, perquè
continuarem pagant moltes coses de defensa que per a nosaltres
són innecessàries... Per tant, s’hauria de pensar una miqueta més
qui els va triar a vostès, els ciutadans de tot l’Estat espanyol o
els ciutadans de les Illes Balears, quan parlen del seu programa
electoral que va ser el més votat, però no duia res de totes
aquestes coses.

Referent als interessos, cert que els tipus d’interès pugen
l’agost, bàsicament perquè els bancs no en tenen, de doblers,
perquè el preu dels doblers és relativament baix. Els que tenim
una hipoteca de fa molts d’anys estam encantats de la vida,
perquè ens l’han baixat, com que anam allò d’Ibex més... i
estam encantats de la vida perquè pagam poquíssim. Aquí hi
havia crèdits, en aquesta comunitat autònoma, a unes condicions
molt més baixes que aquestes hipoteques de les quals li parlo i
un dia descobrim que el Govern ha decidit pagar-los més, fins
a un 300% més d’interessos!, perquè ha volgut. No han canviat
altra condició més que... el número de l’interès que es paga. Per
tant, ha estat voluntat del Govern destinar més doblers aquí que
a una altra banda, per ventura a educació o a serveis socials hi
anirien bé.

Que proclamant la claredat dels comptes donam tranquilAlitat
als mercats? Això ho haguessin pogut decidir el primer mes que
varen governar, que es varen dedicar mig any a predicar
l’apocalipsi i així ens va anar, que no trobarem doblers... els
bancs ni els en varen voler deixar, de tots els que tenien
autoritzats. Per tant, a vegades convé saber què deim. Jo entenc
que hi hagi gent a qui no li pugui agradar, però el vicepresident
entén que en democràcia les coses es poden dir si es diuen amb
respecte, no és veritat, Sr. Vicepresident?

Després, el sistema de finançament, el Partit Popular hi va
votar en contra, i tant que hi va votar en contra, perquè encara
ho trobava massa, trobava que es repartia massa a les
comunitats, que l’anterior sistema era millor, per tant, és així. És
veritat que hi va votar en contra, nosaltres no hi varem poder
votar perquè no es votava aquí, es decidia a una altra banda.

Les dades és important que surtin quan està previst per les
dificultats de les persones per entendre-ho, crec que no hem de
pensar... que ens considerin a nosaltres poca cosa,  a nosaltres
em referesc a l’oposició, però els ciutadans en general no són
tan beneits, no ho són gens ni mica, a vegades ni ho volen sentir,
però a vegades és bo sentir-ho. Que vostè em digui “jo no les
vull donar més que cada tres mesos perquè cada tres mesos sí
que és segur i no em vull equivocar”, ho podria entendre, però
que digui que és perquè per a algunes persones és difícil
d’entendre, per favor, no parlaríem de res mai en aquest món.

En matèria de persones... que estan molt preocupats, estan
molt preocupats. Ho dubt que la preocupació sigui tan gran
perquè continuen prioritzant el dèficit, la política econòmica,
per damunt de les polítiques socials i li he de dir que no només
ho dic jo, una afiliada al PSM i del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, hi ha gent del seu
partit que també ho diu i hi ha experts internacionals que no
tenen res a veure... que també parlen que no basta aquesta
política de reducció del dèficit, que hi ha d’haver alguna cosa
més. 

I vostè ens diu -i ja acab- que això durà temps, que
segurament necessitarà temps i que al final anirà bé, però és que
hi ha molta gent que no en té de temps, els joves de més de 25
anys que no han trobat una feina mai no poden estar deu anys a
trobar una altra feina, els infants que ara comencen l’escola que
no tenen tots els recursos perquè es puguin desenvolupar i es
puguin formar per contribuir al creixement i al
desenvolupament d’aquesta comunitat no poden esperar quatre
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o cinc anys que els arribin aquests recursos, les persones que no
tenen per menjar no poden esperar quatre o cinc anys. 

Per tant, hi ha d’haver altres coses alternatives i,
paralAlelament al dèficit, li hem proposat moltes vegades una
incidència més gran, en lloc de les retallades, amb l’increment
d’ingressos i vostè té eines per fer-ho aquí, també en té per anar
a reclamar a Madrid, inversions per exemple, que donaria peu
a feines..., les petites inversions donen peu a moviments
econòmics dins la comunitat a empreses petites, si són petites
obres no vénen grans empreses per tant, les “daixones” d’aquí.

Té eines per millorar els ingressos, per fet petites cosetes en
economia, que aquestes petites cosetes ajuden que la crisi gran
no sigui tan elevada i, des del nostre punt de vista ens sembla
que no fa prou del que podria fer en aquest sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps, també per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Gràcies, Sr. President. Només un parell de cosetes. Sr.
Vicepresident, em dirigiré a vostè perquè si no em renyaran. 

Deia el Sr. Boned fa una estona que l’herència no s’ha de
mirar només en la darrera legislatura, sinó que l’hem de mirar
també en les anteriors i és cert, vull dir, l’herència que rebem és
tota l’herència de tota la història d’aquesta comunitat autònoma
i és cert que fa dues legislatures, 2003-2007, es va fer el Palma
Arena, es varen fer autopistes i es va deixar un endeutament de
1.700 milions d’euros i tenim autopistes, tenim el Palma Arena
i l’endeutament era de 1.700 milions d’euros, però és que en el
2011 l’endeutament era de 4.500 milions d’euros i, què tenim
més?, quines inversions més es varen fer?, les inversions
famoses, silenciosas que es deien?, és clar, és que vostès es
varen endeutar i no varen fer res, nosaltres almenys ho vàrem
fer, amb els seus problemes, però tenim el Palma Arena, tenim
autopistes, tenim escoles, tenim hospitals...

(Remor de veus)

...inversions i un endeutament que no anava a inversions, sinó
que anava a despeses ordinàries.

Mirin, treballar per a les persones, és que no eren persones
els 73.678 aturats que varen deixar?, aquestes no eren persones?
No afectaven a persones les 5.874 empreses que varen haver de
tancar per culpa de les seves polítiques?, és que açò no eren
persones? És que no eren persones els discapacitats que es
manifestaven davant el Parlament perquè no havien cobrat el
que el seu govern els havia dit que cobrarien? No eren persones
tampoc? Açò no eren persones? Vostès varen deixar de pagar
més de 1.100 milions d’euros a petites empreses, moltes varen
fer fallida per culpa d’una política que estava abocada al fracàs,
una política que no tenia continuïtat, una política totalment
fracassada.

Mirin, crec que avui aquesta comunitat autònoma té un
repte, un repte importantíssim, i crec que aquest pla d’equilibri,
amb les dues vessants, va directament, incideix en aquest repte
que és el repte de la productivitat. Hem de ser més productius,
les administracions públiques, i han de ser més productives
també les empreses i per tant, això vol dir que hem de fer el
mateix amb menys recursos, amb menys despeses i una
despesa... una despesa són precisament les despeses financeres.

L’altre dia el Sr. Biel Barceló deia “és que vostès només
rallen de la prima de risc i no es preocupen per les persones”,
mirin, per culpa de tenir la prima de risc molt elevada l’any que
ve haurem de pagar 10.000 milions d’interessos més del que es
pagava, 10.000 milions d’euros, que haurem de pagar
d’interessos que no aniran a sanitat, que no aniran a educació,
que no aniran a serveis socials perquè haurem de pagar
interessos, això no és mirar per les persones, reduir la prima de
risc és importantíssim per poder tenir més recursos per dedicar
a sanitat, a educació i a serveis socials.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, perdoni. Senyors diputats, jo ja no consentiré més
que es facin comentaris sobre la intervenció de qualsevol de
vostès, per un costat i per l’altre, perquè em sembla una falta de
respecte terrible, vull dir, si no, agafam i ens anam cap a casa
tots, home! La incomoditat que té aquest president per haver
d’estar dins una sessió on s’estan fent comentaris sobre la
intervenció d’un diputat o del vicepresident em sembla absurd.
Per tant, els demanaria que no em tornin a fer intervenir per a
aquestes coses perquè crec que no estam en una escola!, crec jo.

Continuï, Sr. Camps, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja per acabar una dada, tema
de l’atur, s’està a poc a poc -i amb tota la prudència del món-
controlant els índexs d’atur. Si en el gener del 2012 teníem
8.201 aturats més que l’any anterior, en el setembre del 2012
només són 1.610 més que en l’any anterior, es redueix el
diferencial interanual, és una dada positiva i és una dada que
dóna a entendre que anam pel bon camí.

Finalment, volem ja des del nostre grup, encoratjar el
vicepresident i tot el Govern, a continuar en aquesta línia, a no
fer cas d’aquells que es posen... i ho hem vist avui, es posen
molt nerviosos perquè quan es confronta el seu model de fracàs
i de ruïna amb el model, amb aquest nou model de rigor, de
modernització, és clar, és que no té color, no té color un model
amb l’altre, un model d’èxit que és el que s’està aplicant i que
ja dóna símptomes de millora dins el que és el sector econòmic
i l’altre model que es va demostrar que era un fracàs.
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Per tant -repetesc- , l’encoratjam a continuar endavant,
endavant idò, té tot el nostre suport. Moltes gràcies per haver
vingut.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Vicepresident, també per un temps de cinc minuts,
també li ho de dir, ara no té temps ilAlimitat. Té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, efectivament, ho hem discutit en altres ocasions, està
molt clar que l’espiral infernal que suposava la despesa
continuada ens va dur a una situació absolutament insostenible
que va deixar damunt la taula un caramull de factures sense
pagar que lògicament és molt millor que estiguin en mans dels
bancs i que, per tant, es recorri als crèdits per poder fer-hi front
i que l’economia pugui continuar funcionant.

És evident que a tots ens agradaria que la reducció del
dèficit pogués anar més suau, a tots ens agradaria, a qui els parla
d’una forma molt clara, però venim d’on venim. Hem parlat
abans que durant pràcticament tres anys el dèficit d’aquesta
comunitat era de 900 milions d’euros -900 milions d’euros-, el
34%, un any, dos, tres. És clar, aquesta situació fa que les
possibilitats d’anar suau siguin molt més petites que si s’hagués
començat a fer la política adequada en el moment oportú quan
encara hi havia aquest marge de maniobra.

Quant al deute de la comunitat, és clar, lògicament, no és el
mateix finançar infraestructura, que es pot fer a llarg termini,
que finançar despesa corrent que s’ha de fer cada vegada a curt
termini i a preus més elevats. Per tant, la part més important de
les amortitzacions que es duen a terme enguany i l’any que ve
no provenen d’aquelles construccions de fa dues legislatures,
sinó que vénen de la legislatura anterior i basta agafar quins són
els venciments per comprovar que realment això és així, passarà
qui passarà, però és la realitat, cada vegada que tens deute en
matèria de despesa corrent, cada vegada tens terminis més curts,
a més curt termini, i a preus més elevats.

En aquest sentit, vull reiterar que, mutualitzar el deute, unir
el deute de les distintes comunitats sota el paraigua d’un país és
important i això és el que es va intentar fer des del primer
moment que els diferents governs varen encetar aquesta nova
legislatura a les distintes comunitats autònomes.

No n’hi ha més, aquest és el camí, no hi ha altre camí. Si ens
interessen les persones, si realment ens interessen les persones,
posarem cura que l’economia funcioni bé i que l’economia
funcioni bé és el que dóna el benestar. No ens enganem, és
l’economia que funciona bé la que permet que hi hagi benestar
per a tots, que hi hagi feina, que hi hagi expectatives bones, que
hi hagi capacitat de mirar al futur amb optimisme i amb alegria.

Els canvis són mals d’afrontar i l’economia mundial va
canviant, està canviant de manera permanent. Tenim nous
instruments, ara tenim aquí damunt comunicacions que no
existien fa uns anys, tenim unes interrelacions entre els diferents
països que no teníem fa uns anys, tenim una situació on -com
deia al principi- la competència ja no és de caire local, sinó de
caire internacional i això ens obliga a fer les coses com els
millors, a fer les coses ben fetes, a posar els recursos on fa falta
i no destinar recursos on no fan falta. 

I aquesta és una feina complicada, difícil. És una feina en
moltes ocasions desagradable perquè es romp l’statu quo, amb
el tranquil statu quo que a molts agradaria, però d’aquí és d’on
surten les possibilitats de futur, i un dels statu quo que s’ha de
rompre és el del mateix sector públic, és una de les feines més
importants que s’ha de fer i en aquest sentit l’equilibri dels
comptes ens ha de marcar el camí d’aconseguir la sanitat que
volem i poder-la pagar, i poder-la pagar. Qui posa en perill la
sanitat, qui posa en perill els serveis públics, no és qui els vol
fer sostenibles, és qui aposta per una utopia irrealitzable.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. 

Una vegada acabat el debat, volem agrair la presència del Sr.
Vicepresident i dels seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Així que bona nit a tots.
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