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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Marc Pons substitueix Antoni Diéguez.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Alejandro Sanz a Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu
a les compareixences.

Assisteix a la sessió l’Hble. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, Sr. Josep Ignasi Aguiló i
Fuster, acompanyat del Sr. Francisco Luís Calafell i Cererols,
cap de gabinet.

1) Compareixença RGE núm. 3103/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del vicepresident Econòmic,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar
sobre el pla de retallades en finançament.

Començam amb la compareixença RGE núm. 3103/12,
presentada per quatre diputats membres de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts, adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant la qual solAliciten la compareixença del
vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, per tal d’informar sobre el Pla de retallades en
finançament.

Té la paraula el Sr. Josep Ignasi Aguiló i Fuster per a
l’exposició oral, sense limitació de temps.

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

Bé, aquesta compareixença fa referència, Sr. President, una
mica al sistema de finançament i a les possibilitats que té el
sistema de finançament i a quines han estat les accions per
aprofitar-ho al màxim.

En aquest sentit el que vull dir és que el sistema de
finançament que tenim actualment és un sistema de finançament
que es va aprovar fa un parell d’anys, l’any 2009, i que, per tant,
de forma primera o de forma completa es posa en marxa
simplement enguany, l’any 2012. Aquest sistema de
finançament té tota una sèrie de característiques que de qualque
manera fan pensar que seria recomanable encetar en principi un
estudi de forma colAlectiva, de forma integral per part de tot el
conjunt del país per veure quins són els resultats i a partir d’aquí
implementar una modificació, implementar un canvi.

El sistema de finançament autonòmic té com a principal
característica la seva complexitat, la seva foscor i per tant les
dificultats de fer càlculs i fer previsions a mitjà i a llarg termini.
A més a més, és un sistema de finançament que no arriba a
solucionar els problemes principals que té plantejat el sistema
de finançament de comunitats autònomes, jo diria que un d’ells
és que continua amb una tendència que els ingressos siguin
fortament centralitzats mentre que la despesa és fortament
descentralitzada, creant uns incentius no adequats per al
funcionament del conjunt del país a l’hora de cercar el
creixement econòmic.

Tot això, doncs fa pensar, i així de qualque manera hem
començat a parlar-ne en els distints consells de política fiscal i
financera, que seria recomanable encetar aquest procés de
reflexió; ja tenim resultats, començam a tenir resultats i, a partir
d’aquí, implementar un canvi.

És cert que dins el sistema de finançament de comunitats
autònomes i a partir de la reforma dels estatuts de segona
generació, anomenats de segona generació, també es creen les
inversions estatutàries, inversions estatutàries que de qualque
manera intentaven palAliar la manca d’estoc de capital públic
que venien del passat.

Bé, també podem dir que el resultat és també decebedor,
perquè, per una banda, hi ha hagut sentències que assenyalen
que la normativa autonòmica no pot canviar o modificar o
establir les inversions fetes a nivell nacional, sobretot quan hi ha
moments d’extremada necessitat com els que hi ha hagut, per
tant no han contribuït a un bon funcionament o a una
recuperació de les mancances. De manera que també en aquest
procés de millora i de canvi s’haurà de posar damunt la taula
aquest fet.

A més a més, les inversions estatutàries a nivell de Balears
havien de començar l’any 2008. A l’any 2008 les persones que
governaven en aquell moment es varen estimar més no rebre-
les, es va rebre una quantitat molt petita, entorn dels 3 milions,
quan es marcaven de l’ordre de 400 milions. Bé, ja tenim aquí
un greu incompliment que es va produir en aquell moment.

L’any 2009 es va centrar molt la inversió en distintes coses,
però sobretot es va centrar en matèria ferroviària, creant uns
problemes doncs de dimensions considerables, que ara encara
digerim, i marcant de qualque manera que es feien
majoritàriament a Mallorca, no a les altres illes. De manera que
a l’any 2010, tot i que ja varen començar a baixar es varen
distribuir i es varen territorialitzar, amb una atomització de
projectes, que va donar lloc que aquests projectes fossin petits,
que fossin centrats en molts casos en observatoris, en projectes
que podríem dir de baixa rendibilitat social, per ser suaus, de
baixa rendibilitat social, i que, a més a més, en molts casos,
quan varen començar les tensions de Tresoreria, doncs es varen
utilitzar els recursos, no es varen destinar a allò que s’havien de
destinar, generant uns problemes també afegits que encara
patim.
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Tot això ens marca una mica les dimensions de la situació
de finançament, un finançament que ja dic, crec que convé
revisar d’una forma clara, que convé donar-li una volta per anar
a un sistema on hi hagi, ja no diria una corresponsabilitat fiscal,
sinó que diria que clarament el nivell d’ingressos i el nivell de
despesa haurien d’estar equilibrats. Si tenim molta despesa
descentralitzada també hauríem de tenir molts d’ingressos
descentralitzats, de manera que es generassin els incentius
adequats perquè les distintes comunitats autònomes poguessin
implementar les seves polítiques econòmiques, cadascú seguint
el seu criteri, i que es pogués visualitzar d’una forma clara
quines són les que funcionen millor, quines són les més
adequades de cara al creixement econòmic i al benestar social.

Tot això crec que serà la línia que s’anirà encetant en els
propers, ja no dic anys, sinó mesos, perquè crec que serà dins
mesos i que ens marcaran una nova visió del panorama del
finançament de les comunitats autònomes. Quelcom que és
importantíssim perquè d’aquesta manera podem tenir o podem
evitar perjudicis que hem vist que han aflorat durant aquests
anys. És evident que si una comunitat autònoma l’única eina
que té d’instruments són la despesa, en molts casos per guanyar
votants utilitzarà aquesta eina, la despesa, perquè els ingressos
via impositiva estan centralitzats i es considera que són únics i
que no es poden tocar. Això genera un incentiu en moltes
ocasions a no fer la millor de les gestions, perquè la gestió sigui
adequada està clar que ens hem de responsabilitzar tant d’una
banda com de l’altra del pressupost.

Enguany, a més, també tenim un altre element, que és el
règim econòmic de Balears. El règim econòmic de Balears, com
marca l’Estatut, doncs s’ha d’establir al cap de 7 anys i ara ens
pertoca doncs revisar tot allò que queda dins l’àmbit del REB,
que, com vostès recordaran, té a veure amb dues qüestions
principals i tot un seguit de més qüestions en matèria de
transports, en matèria d’energia, en matèria de medi ambient i
d’altres que serien també important, però jo diria que aquests
són els tres blocs principals que tenen a veure amb el REB.
S’han començat a fer les passes oportunes, hem començat a fer
les feines perquè això pugui ser una realitat durant l’any, que
puguem com a mínim tenir aquesta negociació fermada a
mesura que vagin passant els mesos de l’any 2013.

Jo diria que aquests són els elements principals que trobam
en aquest moment. Si a mi em diuen: s’ha de millorar el sistema
de finançament? Sí, clarament, s’ha de millorar el sistema de
finançament. S’han de llevar els defectes que té, la foscor, la
complexitat, el retard en el finançament que ve a través del
sistema de bestretes que genera també uns incentius perversos,
perquè no coincideix el cicle econòmic amb els ingressos de la
comunitat autònoma, generant que en moltes ocasions els
ajustaments no es facin en temps i forma sinó que es retardin
fins que hagin períodes electorals? És evident que tot això s’ha
de modificar, s’ha de revisar i que s’ha de fer en un ambient de
calma i de tranquilAlitat.

Crec que d’una forma clara per part del Govern hem posat
totes aquestes qüestions, amb tranquilAlitat, però d’una forma
clara les hem posat damunt la taula; que hem marcat quines són
les nostres opinions en aquesta matèria; que era evident que
això necessitava el temps necessari, que és bàsicament que
passàs l’any 2012, perquè s’implementés el sistema de
finançament nou d’una forma completa i que, a partir d’aquí, ja
tenim els resultats i és aquí quan hem de començar aquesta
feina.

La primera feina és entrar una mica a racionalitzar els
serveis públics, l’activitat del propi sector públic. Enguany
tendrem per dos costats, en matèria de finançament de l’Estat
cap a la comunitat i de la comunitat cap als organismes
dependents, crec que són dues feines que s’hauran de fer al llarg
de l’any.

Crec que aquest és el panorama, després podem entrar a
discutir si una partida, si l’altra, si un fons, si l’altre, però crec
que aquest és el panorama principal que trobam i que hem de
treballar d’una forma clara i d’una forma també enèrgica al
mateix temps que rigorosa i jo diria que també tranquilAla.

Crec que en matèria d’inversions hem de fer una reflexió
colAlectiva de quines són les que ens convenen i quines són les
que no ens convenen, perquè ja dic que fins ara la impressió que
es té quan un revisa les inversions fetes és que no s’ha comptat
gaire el retorn que tenen cada una d’elles, no s’ha comptat la
rendibilitat; en molts casos és difícil esbrinar perquè es feia un
tipus d’inversió o se’n feia una altra, devia respondre a principis
diferents dels que corresponen a una economia que vol
recuperar graons a l’escala del creixement i del benestar.

Aquesta és l’exposició que puc fer de forma general i
després ja entrarem en matèria concreta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara la suspensió de la sessió, per un temps màxim
de 45 minuts. No sé si els grups volen la suspensió, o
continuam, m’imagín. Doncs, per tal de formular preguntes o
observacions, tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris, de major a menor, tret del grup al qual pertany el
president del Govern, el qual intervendrà en darrer lloc, de
conformitat amb l’article 80.

El Sr. Vicepresident pot contestar globalment totes les
preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el diputat
Marc Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, agrair-li
l’assistència a aquesta comissió.
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Voldria fer, primer de tot, m’ha de permetre una referència,
un frontispici d’aquesta intervenció que faré, perquè els
pressuposts generals de l’Estat del 2012 encara no s’havien
aprovat en el moment que nosaltres vam solAlicitar aquesta
compareixença, estaven en període de tramitació parlamentària
a les Corts Generals i per tant encara hi havia susceptibilitats o
hi havia possibilitats que hi pogués haver canvis. Eren, i ho
consideràvem així, els pressuposts generals de l’Estat del 2012
eren uns mals pressuposts per a les Illes Balears i ens semblava
oportú recaptar de primera mà l’opinió del Govern, conèixer el
seu posicionament, com entenien aquells pressuposts, com
pegaven i com ferien aquells pressuposts el finançament de la
comunitat autònoma, però també les pròpies inversions de
l’Estat a la nostra comunitat. Insistesc, dia 19 d’abril del 2012
vam presentar i vam registrar en aquesta casa aquesta solAlicitud
de compareixença.

Som a dia 12 de febrer del 2013, no només ha passat el
pressupost del 2012 sinó que ja han passat i ja s’han decidit i ja
s’han acordat i s’han aprovats els propis pressuposts generals de
l’Estat del 2013. Clar, que sigui en aquests moments quan
comparegui el vicepresident Econòmic per rallar-nos de les
conseqüències que els pressuposts generals de l’Estat del 2012
tendran damunt la nostra comunitat autònoma, crec que açò
demana obligatòriament una reflexió, primer de tot aquesta, i
em dirigesc al president accidental en aquests moments, al
vicepresident Econòmic, però entendran que arribar a aquestes
dates per obrir un debat, un any després d’una realitat que era
obligatòria el fet que s’hagués produït en aquell moment, doncs
em permetran que puguem presentar o que ho puguem dir aquí,
aquesta queixa en certa manera forma quant el que representen
els retards a l’hora de poder analitzar i debatre qüestions tan
importants i tan transcendentals com aquesta que avui ens
ocupa.

Tancam el frontispici d’aquesta intervenció i per tant em
centr ja d’una manera clara a analitzar, a bola passada, a bola
passada, què han significat els pressuposts generals de l’Estat
per a les Balears en el 2012. Hi hauria evidentment moltes
maneres de poder-ho classificar, però possiblement la més
encertada, i ho deim ara, a més a més que ja han passat, ho vam
dir en el seu moment, però també ho deim ara, és que els
pressuposts generals del 2012 van suposar un retorn de les
Balears a la cua de l’Estat espanyol quant a aportacions i quant
a ajudes directes cap al govern autonòmic. De res, i no és ben
cert que sigui de res, ara ho matisaré, va valer el nou Estatut
d’Autonomia, qui establia no només el fet que les Balears
acabassin estant en la mitjana de la resta de comunitats
autònomes quant a aportacions, sinó que, a més a més, aquell
Estatut d’Autonomia també reconeixia un dèficit inversor de
l’Estat a les Balears produït durant molts anys i establia la
mesura per poder-ho corregir, que era la fórmula de les
inversions estatutàries i, per tant, una aportació, un compromís
inversor de 400 milions d’euros anuals en els propers set anys,
que permetessin corregir aquestes desviacions que durant tants
anys s’havien produït.

No les hem vistes, ara les matisarem, perquè vull entrar
d’una manera més profunda en aquesta qüestió; sí que hauria de
fer una referència i és que aquell acord que es va produir quant
al nou sistema de finançament, ha representat d’entrada
envoltant uns 500 milions d’euros, que m’agradaria en certa
manera que pogués valorar vostè què ha estat aquesta aportació,

el que representa per a les arques del govern autonòmic aquest
nou sistema de finançament quant a aquesta aportació, una
vegada el qüestionam d’una manera tan oberta, sense ser
capaços de plantejar alternatives reals a aquest sistema. Però hi
insistesc perquè a la llei orgànica quedava establerta no només
una major aportació a la caixa comú de l’estat de les Balears,
sinó que, a més a més, i ho deia abans, s’incrementaven les
inversions públiques a les Balears.

Bé, idò quan mai, jo ho diria així, quan mai no ho hem tingut
tan bé, perquè la pròpia legislació ens reconeix aquests recursos,
jo diria que ara tant els necessitaven i estaven d’una manera tan
clars, resulta que en el moment més necessari el govern
autonòmic, en certa manera, ha pres o ha tingut una actuació o
un plantejament de deixar passar una oportunitat que en certa
manera era molt bona. Hem vist retallades en serveis socials,
hem vist les nulAles inversions, les noves pujades impositives i
mentrestant feim esforços per quadrar uns pressuposts, per part
del govern autonòmic, mentre renuncia a recursos que ens
pertoquen i que són establerts per llei.

Vostè ha criticat obertament el que han estat les inversions
estatutàries perquè el 2008, el 2009 i el 2010 vostè no va
compartir els criteris amb els quals es varen repartit aquestes
inversions estatutàries. Ho podríem discutir, hi podem estar més
acord o manco, però en qualsevol cas són recursos que vostè
mateix ha reconegut que es varen tancar. Bé, va ser la qüestió
ferroviària, varen estar més atomitzats, varen anar a les diferents
illes d’una manera més equilibrada, jo ho vull posar en valor
això, ara, que des del moment que arriba vostè decideixi deixar
de solAlicitar, de demanar i d’exigir aquests recursos que estaven
compromesos per llei, açò tampoc vostè no ens ho ha sabut
explicar. 

Jo li demanaria en aquesta compareixença al vicepresident
Econòmic que ens pogués dir, quins projectes ha demanat al
Govern de l’Estat perquè siguin inclosos en inversions
estatutàries?, amb quins criteris s’han solAlicitat? Perquè, com
molt bé vostè deia, 400 milions d’euros cada any, fregam ja el
final del segon any de legislatura, això vol dir que són 800
milions d’euros que de qualque banda... que ens pertoquen per
llei, i que hauríem de saber si el govern autonòmic els ha
batallat de veritat o els ha arraconat perquè no els agradaven els
criteris de repartiment que hi havia anteriorment sense solAlicitar
res. Home, jo crec que aquest no hauria de ser -insistesc-, no
hauria de ser el plantejament que hi hauria d’haver perquè ha
suposat la pèrdua de 800 milions d’euros en inversions en el
moment econòmic més difícil que s’han trobat i es troben les
Illes Balears en matèria econòmica.

Dins els pressuposts m’agradaria, a més, fer-li algunes
preguntes i algunes qüestions perquè volíem saber, quins
convenis ha signat l’Estat amb el Govern de les Illes Balears
lligades a inversions productives?, quins? Al marge de les
estatutàries, que sabem que no ha firmat cap? Però voldríem
saber per si alguna banda ha estat capaç de tancar alguns tipus
de convenis lligats a inversions productives. Voldríem saber si
té prevista la signatura de convenis el Govern de les Illes
Balears amb el Govern de l’Estat al marge dels que estan
pressupostats, voldríem que amb això també ens pogués donar
vostè alguna informació quant al que representa l’oportunitat de
tancar acords al marge dels pressuposts, si ha aconseguit vostè
alguna qüestió més o no.
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Avui ens ha explicat, jo diria que amb una certa sorpresa, i
m’agradaria que es reafirmàs amb el plantejament, si ho he
entès bé, que treballen amb el REB, ens ha fet una descripció,
i que dins el 2013 tendrem, jo he entès, una proposta tancada
d’aquest nou REB per a les Illes Balears. Voldria que em
confirmàs si això és així, tal com ho he entès que vostè ens ho
havia explicat, i si és així que ens contàs un poc quin
cronograma tenen dins aquest espai de negociació, com es
treballa, quins objectius es persegueixen. I em permetrà que fins
i tot li digui que m’espanta un poc aquesta negociació del REB
per part del vicepresident Econòmic, ja que és la mateixa
persona que ha decidit renunciar a aquelles inversions que ja
teníem tancades per llei a través de les inversions estatutàries.
I açò obri un interrogant que no és menor i que té una
transcendència directa sobre l’economia perquè representa
recursos, inversions, possibles o no -insistesc- en el pitjor
moment de la situació econòmica de les Illes Balears.

Aquí dins també valdria la pena fer algunes pinzellades, el
2012, parlam del pressupost de 2012, també va suposar
l’acceptació del Govern de les Illes Balears a dir no al fons de
competitivitat que ens pertocava en aquell moment i, per tant,
retardar aportacions amb el pas del temps, cosa que hem pogut
veure que no ens ha afavorit gens perquè darrere aquest
plantejament hi havia immediatament després l’exigència de la
presentació d’un pla econòmic financer. Vull recordar que just
després de l’aprovació dels pressuposts generals de l’Estat el
Govern de les Illes Balears va haver de modificar els seus
pressuposts, el va haver de retallar en 350 milions d’euros per
intentar quadrar els nombres mentre deia que no a aquelles
aportacions que ens tocaven, demanaven sacrificis als ciutadans,
d’aquells sacrificis als ciutadans en forma de retallades s’ha
passat ara a solAlicitar més recursos privats a través de nous
imposts sobre el consum, i aquesta mescla, aquest barreig, ho
comentava avui matí, d’incrementar imposts sobre el consum i
de retallar inversions, negant qualsevol tipus de pla d’estímul,
refreda encara moltíssim més la nostra economia, la refreda
moltíssim més, el nostre empresariat no es cansa de repetir-ho
cada dia, els ciutadans de les Illes Balears ho pateixen cada dia,
demanen un canvi d’una manera...

EL SR. PRESIDENT:

Si, vagi acabant, Sr. Pons, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

...acab, Sr. President, demanen un canvi d’una manera evident
quant al plantejament que hi pot haver perquè no només amb
l’esforç sobre els ciutadans i d’un pressió tan gran hi haurà una
recuperació de la nostra economia i si es produeix per aquesta
via serà amb sacrificis tan alts que seran absolutament injusts
pel fet que s’hagin plantejat d’aquesta manera.

En aquest sentit, per tant, avui fa un any solAlicitàvem
aquesta compareixença, per poder rebatre les conseqüències que
tendrien, les hem vistes, d’aquells pressuposts va venir un pla
d’equilibri econòmic financer, varen venir moltes retallades;
d’aquell pla d’equilibri econòmic financer han vengut també
molts d’imposts de la mà perquè no es quadraven i ens espanta
el fet de pensar que aquest 2013 les exigències que hi haurà com
a conseqüència no d’un objectiu de dèficit de l’1,5 sinó del 0,7
saber, a més, les conseqüències que açò tendrà en forma de
noves retallades, en forma de nous plantejaments impositius
perquè aquesta espiral on ens movem és una espiral que
l’hauríem de rompre de qualque manera i entenem que aquí hi
hauria d’haver una reflexió que la hauríem de poder fer de
manera conjunta, Sr. Vicepresident, per tal -insistesc- de rompre
aquesta espiral.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari Més té
la paraula la diputada Sra. Joana Lluïsa Mascaró, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvingut, vicepresident, i
agrair la seva assistència per donar explicacions. No deixen mai
de sorprendre’m les explicacions del vicepresident perquè quan
li demanen una cosa contesta l’altra i avui, fins a un cert punt,
m’ha sorprès en positiu. 

És cert que en qualque moment hem de plantejar el debat de
les iniciatives que arriben a aquesta comissió, no li podem donar
tota la culpa al vicepresident, però també és cert que aquest no
és un debat antic, vull dir, que és debat més que actual. Per tant,
encara que sigui amb quasi un any de retard, benvingut sigui
perquè crec que és ben necessari parlar dels ingressos de la
comunitat autònoma. 

Deia el vicepresident que la comunitat només pot actuar via
despesa perquè no té capacitat d’ingressos, no és ben bé cert
això, la comunitat si vol pot crear tributs propis, altra cosa és
que els actuals governants no vulguin, per tant, poder aprovar o
que les coses que ens insinuen o preveient que arribaran siguin
les més adequades.

Ens parlava que el sistema de finançament de la comunitat
autònoma no li agrada, ja ho ha dit un parell de vegades. També
em sorprèn que parli que els ingressos estan centralitzats i les
despeses estan descentralitzades perquè això és, precisament,
una cosa que el Partit Popular intenta cada vegada més,
centralitzar els ingressos des d’allà i fins i tot dir-nos a vegades
quines despeses hem de fer nosaltres, però hi ha un sistema
fantàstic per a això, per descentralitzar-ho tot, que es diu concert
econòmic. Nosaltres recaptam, nosaltres decidim quines són les
necessitats i una part, apart d’allò que l’Estat inverteix aquí
també se li ha de retornar, faltaria més, i una part del que ens
sobra per a solidaritat amb les altres comunitats autònomes.
Però fa anys que la nostra solidaritat s’ha convertit en allò que
diuen en bon mallorquí, entre ser bo i ser beneit no hi ha gaire
diferència. 
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L’altre dia vaig anar a escoltar un grup d’empresaris i hi
havia un empresari, que a més havia estat alt càrrec del Partit
Popular, que deia, és que no ho podem dir que Madrid ens roba,
és que hem de dir que ens deixam robar. Perquè aquest sistema
de finançament del qual vostè es queixa ha partit precisament
d’això, Madrid cobra i nosaltres gastam, i gastam el que ens
dóna Madrid i com que el pes d’aquí és petit en comparació
amb els que tenen altres comunitats autònomes políticament,
valoren això, el pes electoral per sobre de les necessitats de cada
una de les comunitats. Això s’ha vist al llarg de la història, no
només en temps de crisi sinó també en temps de bonança, com
va modificant-se el producte interior brut d’aquesta comunitat.
Per tant, aquí, si vostè vol treballar amb un nou sistema de
finançament que realment resolgui que aquests ingressos no
estiguin descentralitzats sinó que siguin centralitzats ens
trobarà.

Respecte de les inversions estatutàries, és una altra manera
de...una part més d’aquest finançament, entre cometes, no del
sistema, però sí de finançament d’aquesta comunitat, hi han
renunciat vostès, hi han renunciat vostès. Madrid va decidir que
no en donava, ah!, idò no ens donen, mira que bé. No us hem
sentit batallar, tots els grups, tots els grups de l’oposició ens
hem ofert per acompanyar-vos a aconseguir coses, no ho heu
volgut, no ho heu volgut, és que és d’escàndol, les inversions a
la Platja de Palma i un munt de coses previstes, escolti, que a
vostè no li agradin els projectes que va decidir en un moment
donat la política no vol dir que hagi de renunciar que arribin 800
milions per a inversions. I a les inversions no se’ls ha vist
rendiment, i quin rendiment econòmic tenen les autopistes que
cada any tanmateix s’han de refer i mantenir?, quin rendiment
econòmic té un hospital? Perdoni, té un rendiment social i té un
rendiment de benestar.

Clar, aquest és un dels grans problemes, que vostès ho veuen
tot en forma de rendiment econòmic, i nosaltres ho veim en
forma de serveis a la comunitat, de serveis a les persones. Quin
rendiment tenia millorar la Platja de Palma? Evidentment que
tenia rendiment, oferir un millor producte als nostres visitants,
per què? Perquè volíem mantenir i crear nous llocs de feina i
que els nostres visitants gastassin més en les botigues i en els
comerços i en els bars, però això qui ha decidit no fer-ho són
vostès o han acceptat que els altres decidissin que no ho fessin.
El rendiment de les inversions és el que cadascú li vol donar, el
que sí no dóna cap rendiment ni un és no fer inversions, això sí
que no en té cap ni un.

Pel tema del règim especial comenci per tancar el tema de
finançament, és veritat que és necessari canviar-ho el sistema de
finançament, però el mateix sistema diu que es canviarà, vull
dir, que s’ha de revisar. Per tant, no és res de l’altre món que
dins el 2013 es revisi, ja ens hagués agradat poder-ho fer abans.

Règim especial, hi ha un de mig aprovat que no s’ha
desenvolupat, que no s’ha fet mai un reglament, que
s’incompleix sistemàticament com si incompleix la Constitució.
La Constitució Espanyola diu que s’han de compensar els
efectes de la insularitat. Miri aquí el que ens ha costat tenir una
obligació de servei públic, i ja veurem com funcionarà i ja veim
com funciona, i després veim que no hi ha cap problema perquè
Foment baixi els preus de l’AVE perquè com que no hi ha
usuaris baixarem els preus. I aquí? Clar, després ells es queixen
que hi hagi gent que no vulgui ser espanyol, si són ells que no
ens hi volen.

Altres temes de finançament via pressuposts generals de
l’Estat, convenis al marge de les inversions estatutàries amb
diferents ministeris. Mai, mai, mai com aquests darrers anys. A
la cua sempre havíem estat, però mai com aquests darrers anys,
en cultura, en educació, en tota casta de cosa. I què hem vist?
Vàrem demanar a la senadora en representació del Parlament,
la vàrem tenir aquí, no es preocupi, va mostrar un munt de
papers, tot això són les esmenes. La cambra, els serveis
d’aquesta cambra, fa dies que cerquen les esmenes d’aquesta
senadora i no n'han trobada cap. 

Per tant, també hi ha d’haver voluntat política d’arribar-hi a
aquestes coses. Jo no sé si el discurs, que venia aquí a fer-nos un
discurs per no barallar-nos gaire, però jo crec que és un tema
prou, prou delicat com per començar a veure que no basta. El
dèficit evidentment a mi m’és igual, jo el que vull veure és que
la comunitat funciona, que la comunitat funciona i pots tenir un
dèficit si els pots eixugar a poc a poc. Vostès han decidit
eixugar-ho tot en una vegada. Quan et cau un poal d’aigua no
l’eixugarà amb un pal de fregar i punt, ho has de fer unes
quantes vegades perquè si no tanmateix no la llevaràs l’aigua
que t’ha caigut, i això és igual, s’ha d’eixugar a poc a poc i
vostès han consentit que Madrid, que té el seu  molt més elevat,
amb Madrid em referesc a l’Estat, que té el seu més elevat, a
costa del nostre, ells tenir-lo més relaxat quan les despeses, com
vostè deia, estan descentralitzades. 

Les despeses més necessàries les tenim aquí, Madrid té un
ministeri de Cultura, té un ministeri d’Educació, té un ministeri
de Sanitat, però qui té totes les competències i totes les despeses
en aquests temes, vostè ho sap, són les comunitats autònomes,
som nosaltres. I els que ho patim no som els que seim aquí, que
encara no ens podem queixar a nivell personal, ens podem
queixar pel que veim pel carrer, per les llistes d’espera, gent que
va a demanar 100 euros a la veïna per fer-se una mamografia
perquè fa set mesos que espera i li ha sortit un bony. Això, Sr.
Conseller, forma part del sistema de finançament i forma part de
les prioritats polítiques d’aquesta comunitat que estan molt més
enllà del que és eixugar el dèficit, és aconseguir allò que
necessiten els ciutadans i aconseguir allò que necessiten els
ciutadans vol dir barallar-se primer de tot amb els seus, no per
barallar-se sinó per prioritzar les persones per sobre dels
interessos electorals. 

En aquests moments tots hauríem de pensar si algú del
carrer anirà a votar d’aquí a quatre anys perquè també rere tot
això perdem drets democràtics i els que tenim una certa edat ens
sap greu veure on poden arribar a desembocar totes aquestes
misèries que es creen al voltant de les retallades, al voltant de
tantes i tantes coses que aquesta comunitat no es mereix.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Antoni Camps, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Donam la benvinguda al
vicepresident, al seu equip que avui el tenim aquí tot i que el Sr.
Marc Pons diu que amb un any de retard. Jo aquí he pogut donar
fe que el Sr. Vicepresident a aquesta comissió ha vengut moltes
vegades i m’agradaria fer un comparatiu entre les vegades que
ha vengut el vicepresident econòmic en aquesta comissió i les
que va venir el Sr. Carles Manera en l’anterior legislatura,
segurament de golejada, de golejada. 

En qualsevol cas entraren en el tema. Jo crec que avui
podem dir aquí, tot i que el PSOE tal vegada ho digui amb la
boca petita, podem dir que tenim un mal sistema de
finançament, tenim un sistema de finançament insuficient. La
Llei 22/2009, que es va començar a aplicar l’any 2012 i que
s’aplicarà el 2013, que és el sistema de finançament que tenim
vigent i que es compleix de forma escrupolosa per part del
Govern central, és un sistema de finançament insuficient i, fins
i tot, m’atreviria a dir que negatiu per a aquesta comunitat
autònoma. Un sistema de finançament, i avui ho recordàvem en
el Ple d’avui matí, que va aprovar el Govern de Rodríguez
Zapatero, que el PSOE aquí va aplaudir de forma entusiasta i
que avui ens trobam que aquesta comunitat autònoma ha de fer
grans sacrificis per poder finançar els seus serveis, perquè
aquest finançament, repetim, no està a l’alçada del que mereix
i requereix aquesta comunitat autònoma. 

Jo crec que avui podem dir, i tots segurament hi estaríem
d’acord, que allò que volem realment és un sistema de
finançament que, com a mínim, ens situa a la mitjana del
finançament de la resta de comunitats autònomes, almenys estar
a la mitjana. No volem més, si ens ho donen tant de bo, però
tampoc no volem menys. Jo crec que això és un bon punt de
partida i estic convençut que el Govern, en aquest sentit, batalla
i fa tot el possible i reivindica davant el Govern central sobre,
precisament, aquesta modificació de la Llei de finançament que,
i no ho deim només des de la comunitat autònoma de Balears
sinó també altres comunitats autònomes, és un sistema de
finançament negatiu per a la nostra comunitat autònoma. Ja ho
deia el vicepresident, un sistema, a més, opac, poc transparent,
amb un retard a les bestretes; en definitiva, avui m’agradaria
escoltar al portaveu del PSOE reconèixer que aquest sistema de
finançament, tot i que la llei la va aprovar el seu partit, és un
sistema de finançament negatiu per a aquesta comunitat
autònoma.

Dit això, també m’agradaria fer referència a les inversions
estatutàries, el vicepresident ja ho ha dit, unes inversions
estatutàries que varen venir l’any 2008, ho hem comentat, 3
milions, en el 2009 centrades bàsicament a Mallorca i en el
2010 una part important d’aquestes inversions estatutàries es
varen dedicar, es varen desviar a pagar despesa ordinària.
Començàvem a veure les conseqüències d’una gestió econòmica
de despesa, d’endeutament i de dèficit i començava a no poder
finançar les seves despeses i havien d’utilitzar els doblers que
els arribava de l’Estat per a despesa ordinària, per pagar
nòmines, per pagar interessos i amortitzacions de préstecs, això
ja passava el 2010. Al 2011, tot i que al pressupost de l’Estat hi
havia la partida de fons estatutaris, no va arriba res, del qual
com a mínim la meitat de l’any va governar el pacte de progrés
que tampoc no varen exigir aquells fons estatutaris.

M’agradaria també fer referència, perquè, és clar, quan sents
sobretot el portaveu del Partit Socialista demanar a aquest
govern que exigeixi, demanar que siguem reivindicatius, i jo,
particularment, que conec quin tipus de reivindicació feia el Sr.
Portaveu del Partit Socialista quan era president del Consell
Insular de Menorca, quan els fons estatutaris que corresponien
a Menorca eren gastat en nòmines i ell no deia res, quan els fons
estatutaris que li corresponien a l’any 2011 no varen arribar i ell
tampoc no deia res, quan el Govern deixava a deure un doblers
i tampoc no deia res i ara avui ens ve aquí a reivindicar que el
Govern sigui exigent amb el Govern central, em sembla de
tomadura de pelo.

En qualsevol cas...

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, per una qüestió d’ordre, si em permet...

EL SR. PRESIDENT: 

Sí.

EL SR. BONED I ROIG:

Pregaria que..., ja coneixem la manera d’interpretar les
compareixences del Sr. Camps, però pregaria que les
intervencions dels portaveus dels grups parlamentaris se
cenyissin al contingut de la compareixença. Aquí no es tracta
d’avaluar la carrera política de l’avui portaveu del grup
parlamentari quan ocupava un altre càrrec públic...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, gràcies, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Li ho agrairia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Camps.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, bé, jo em referesc, estic parlant amb el Sr. Vicepresident
i li cont i li explic el que el Sr. Marc Pons quan era president del
consell insular feia, em sembla que puc explicar de la manera
que cregui més convenient... és a dir, com finançaven la
comunitat autònoma, com es finançaven els consells insulars i
què és el que feia en aquell moment el que ara és portaveu del
PSOE en qüestions d’economia.

M’agradaria també fer referència a la Sra. Mascaró i fer
referència també..., però ja m’hi referiré després.

Al tema dels pressuposts generals de l’Estat del 2012 als
quals feia referència el portaveu del PSOE, són uns pressuposts
generals... -data del 2013, té tota la raó, del 2013-, són uns
pressuposts als quals el Partit Popular dóna suport, però també
reconeix que en determinades qüestions i sobretot en el tema
d’inversions de cara a Balears són negatius, però són uns
pressuposts que són una solució o almenys intentaran solucionar
una situació gravíssima de dèficit, una situació gravíssima
d’endeutament que tenia l’Estat espanyol. 

És que hem de recordar que va arribar el Partit Popular i hi
havia més de 90.000 milions d’euros de dèficit, 90.000 milions
d’euros, és a dir, intent imaginar aquesta xifra i és que no puc ni
imaginar-la, rallam d’un dèficit descomunal que havíem de
corregir immediatament perquè entrava en fallida, i que ara
vostès ens diguin que hem de reivindicar els fons estatutaris,
que hem de reivindicar el fons de competitivitat, en una situació
gravíssima on el Govern al pressupost de 2013 ha intentat
prioritzat les despeses socials, i em sembla, com a mínim,
haurien de fer vostès un poc de mea culpa i reconèixer que la
situació que ens varen deixar no és la més adequada per poder
ara exigir urgentment aquests fons, evidentment que hem de
continuar exigint-los perquè són uns fons que ens corresponen,
són uns fons que a Balears els necessitam, però també hem de
reconèixer que la situació que té el Govern central no és la
millor en aquest moments.

Mirin, em referiré per últim a la Sra. Mascaró quan rallava
de les retallades, les famoses retallades, i de les persones, però
és que vostès quan varen governar deixaven sense feina 60
persones cada dia, 60 persones, persones que no tenien feina,
cada dia 60 més, cada dia 60 més, en aquests moments
nosaltres, Sr. Boned, tenim menys atur que l’any passat, tenim
menys atur que l’any passat, vostès creaven 60 aturats cada dia
i açò són persones, són persones que no poden arribar a final de
mes, són persones que vostès varen deixar al carrer, són
persones que segurament feien feina a empreses que vostès no
pagaven. En aquests moments amb les polítiques que es duen a
terme per part del Govern es recondueix aquesta situació, les
empreses cobren i de cada vegada hi ha menys atur en aquesta
comunitat autònoma.

Crec certament, i ja per finalitzar, vull encoratjar avui al
vicepresident a allò que ens ha explicat, que ha estat molt, crec
que molt clar en la seva explicació de la situació real del
finançament que té aquesta comunitat autònoma, crec que el que
ha de fer el Govern, sé que ho fa i ho continuarà fent, és intentar
modificar el sistema de finançament, intentar reconduir aquesta
fórmula del finançament que crec que no és la més adequada per
a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Per contestar les intervencions
que l’han precedit té la paraula el Sr. Josep Ignasi Aguiló i
Fuster sense limitació de temps.

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

Moltes gràcies, senyors diputats, moltes gràcies, Sr.
President. Vegem, crec que aquí partim d’una distorsió del que
és la realitat. 

La realitat és que en un moment donat es produeix una crisi
molt forta que nosaltres identificam com una crisi d’excessiu
endeutament i crec que l’oposició no hi coincideix perquè si no,
no s’entenen moltes de les coses que estan dient, una crisi
d’endeutament que requereix... o que té una sèrie de
conseqüències, una és que les inversions estatutàries mai no
varen arribar a les quantitats que marcava l’Estatut i que es
varen comprometre, als 400 milions anuals, mai no varen arribar
aquestes quantitats que a més a més l’any 2010, el 12 de maig,
vostès se’n recordaran que hi va haver aquell canvi de política
un vespre de diumenge a la Moncloa, conseqüència d’això
queden totes suspeses. És en aquell moment en què queden
suspeses les inversions estatutàries, no és posteriorment, és en
aquell moment i en aquell moment queden suspeses perquè
realment la política econòmica que es duia a terme ens duia a un
carreró sense sortida i es va intentar posar fi a aquella qüestió.

A més a més, el fet que les que es varen encetar per a l’any
2010 en molts de casos es varen desviar cap a despesa corrent
en lloc d’anar a allò que estava planificat als convenis. Tot això
marca un panorama que és quan arriba el Partit Popular i ens
trobam damunt la taula uns dèficits ja no pressupostaris de caixa
d’unes dimensions descomunals. Recordaran que quan va
arribar el Partit Popular la qüestió era quan cobraré, quan no
cobraré, etc., de manera que requeria d’una forma clara un canvi
de política a tots els nivells, a nivell de l’Estat, de les comunitats
autònomes, dels ajuntaments, etc., un canvi de política
econòmica que no s’ha de confondre de cap de manera, de cap
manera, amb una falta de reivindicació cap a Balears, de cap
manera, sinó un canvi de política econòmica on s’intentàs
modificar les bases que sostenen l’economia de tot el país i en
especial de Balears.

En aquest sentit, estava clar que teníem un nou sistema de
finançament, per tant, s’havia de deixar funcionar com a mínim
durant un any de forma completa, que tenia unes... que havíem
promès una sèrie de bestretes perquè té fons i més fons i
elements que fan que sigui complex i dificultós d’entendre en
molts de casos i un d’ells és el fons de competitivitat, i em sap
greu, però el que va... es va trobar que el fons de competitivitat
no va venir va ser el president Antich, no va ser aquest govern,
ja que responia a l’any 2011 i, per tant, es va negociar en
l’època del Sr. Antich i que també responia a aquell canvi de
política que es va veure obligat a fer el Sr. Zapatero aquell
vespre de diumenge.
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Tot això s’ha de tenir molt clar perquè realment el que ens
jugam va molt més enllà del que pot semblar aquella qüestió,
aquella inversió, aquella altra, va molt més enllà, ens jugam
poder disposar d’un sistema econòmic potent, un sistema
econòmic sòlid, un sistema econòmic realment productiu i que
d’aquí es derivi una comunitat autònoma que pugui atendre
totes les necessitats dels ciutadans també d’una manera clara,
d’una manera que pugui tenir continuïtat en el futur sense passar
l’angoixa que es va arribar a passar fa uns mesos.

Tot això ens fa plantejar que teníem damunt la taula...,
primer de tot, identificar bé la crisi, segon, aplicar les receptes
adequades i tercer, que en matèria de convenis ens convenia
també posar ordre, una altra vegada posar ordre, on hi havia tota
un reguitzell de distints convenis i subconvenis, alguns tenien
addenda, alguns no tenien addenda, una mica embullada tota
aquella qüestió.

Molt bé, per on vàrem anar? Idò en primer lloc com saben
es tractava de posar fi a aquella situació d’angoixa de liquiditat
i, per tant, el primer de tot era tenir els elements que ens
permetessin fer els pagaments als proveïdors que poguéssim
tenir les garanties que el finançament ordinari, el finançament
a través d’institucions financeres o a través d’altres sistemes
pogués fluir cap a la comunitat autònoma i poder tenir la sàvia,
poder tenir la liquiditat perquè l’economia pogués continuar
funcionant.

Això és el que vàrem fer al llarg de l’any dos mil... part del
2011 i 2012, primer el fons de pagament a proveïdors i després
la constitució del FLA que en moltes ocasions i vostès mateixos
ho han dit avui matí, ho han tornat repetir, l’enfoquen com a un
rescat quan nosaltres el que veim d’una forma clara és que era
una reivindicació per part de les comunitats autònomes que hi
hagués una coordinació a l’hora de negociar les condicions de
préstecs i de finançament per poder tenir uns tipus d’interès més
baixos perquè aquí tenim el problema de la política que es
desenvolupava fins fa una sèrie de mesos en matèria
d’endeutament cada vegada més gros, el tipus d’interès anava
pujant i la barca de la comunitat autònoma anava tombant o
escorant de manera perillosa.

A partir d’aquí hem de fer inversions, efectivament, hem de
fer inversions, però sabem que tenim un any difícil, sabem que
tenim un any 2012 tremendament complicat on el conjunt
d’Espanya està... no, el 2012, 2012 estic dient, 12, 12, el conjunt
de... l’any 2012 Espanya està sotmesa a l’observació per part
dels mercats financers, per part de les institucions europees i,
per tant, s’ha de contribuir d’una manera clara a donar una
senyal de viabilitat i del fet que es pot continuar amb un sistema
d’estructura de l’Estat que realment té molts de punts forts i que
per tant, sí que pot sòlid mentre es compleixin tota una sèrie de
condicions i una era que estigués finançat de manera correcta.

Dins aquest ambient estava clar que inversions de l’Estat,
n’hi hauria poques. Ja dic, va ser el Sr. Zapatero aquell vespre
quan les va aturar... una mica obligat... si, per les circumstàncies
que tots coneixem.

A partir d’allí, les inversions podien venir per altres camins
i a més podien tenir retorns clarament més importants. A què
em referesc? A matèria d’energia, en matèria d’energia aquesta
comunitat tenia un dèficit d’inversions considerable. Hem de
pensar que el sistema elèctric de Balears té també unes
característiques que convendria que la ciutadania conegués una
mica més. És un sistema elèctric que té uns costs de producció
més elevats que a la resta del país i que tenia una mancança ja
dic d’inversions sobretot en matèria d’interconnexions, de fet
encara tenim dos sistemes aïllats, el de Menorca-Mallorca i el
d’Eivissa-Formentera. Per tant, teníem clar que si hi havia
inversions havien de tenir dues característiques o havien de tenir
dos objectes, aquestes inversions, i evidentment que venguessin
de l’Estat amb aquelles condicions que teníem era realment
complicat. 

Per tant, quines són les inversions que es podien fer? Les
inversions que s’han de fer en aquest moment són, bàsicament,
en matèries bàsiques, en matèries de subministrament bàsic, en
matèries que tenen a veure amb sanejament d’aigua, que tenen
a veure amb conduccions d’aigua i que tenen a veure també -
com deia- amb energia. En el cas de l’energia, fa uns dies es va
anunciar una inversió d’unes quantitats molt considerables de
l’ordre de 300 milions, 360 milions d’euros, en matèria
d’interconnexió entre els dos sistemes aïllats que a la fi estaran
units, i això es tremendament important. Vull recordar que
l’electricitat és masses en moviment i que, per tant, aconseguir
això ens dóna una seguretat de subministrament que és
tremendament important i que és tremendament necessària pel
conjunt de funcionament de l’activitat econòmica.

A partir d’aquí, continuarem -hi insistim- en el fet que les
inversions que s’han de fer vénen en matèries, ja dic, més
bàsiques del que s’havia fet fins a aquest moment, tenint en
compte que l’any 2012 estava molt clar que era un any d’unes
condicions especialment difícils que requeria posar més èmfasi
en inversions que vinguessin del sector privat o que vinguessin
en aquest cas de Red Eléctrica, de sectors que tenien capacitat
per fer-ho i no d’aquells que sabíem que no tenien capacitat de
fer-ho.

Al mateix temps, ens trobàvem un altre element. Fer
convenis és molt fàcil, firmar convenis és molt fàcil, però els
convenis s’han de complir, les inversions s’han de produir, no
basta anunciar-les, s’han de dur a terme i en aquest cas teníem
tota una sèrie de convenis, el principals eren els convenis de
carreteres que estaven enlaire, que estaven sense complir. Vull
recordar que tenim un conveni de l’any 1998 i un altre de... o
renovat el 2004 per un valor d’entorn al 330 milions d’euros que
va quedar suspès de manera unilateral pel Ministeri de Foment,
quan la ministra era la Sra. Álvarez. Aquest conveni tenia, havia
estat recorregut per part de la comunitat autònoma de manera
que tenia sentències, fins i tot sentències ratificades, que deien
que s’havia d’executar, bé. Una vegada que es tenien tots els
elements damunt la taula el que s’havia de posar en marxa era
la necessitat que realment aquelles inversions es poguessin...,
perdó que amb aquell conveni, es pogués realment aconseguir
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els recursos i a més a més podrien ajudar a la reducció del
dèficit que és un dels problemes que tenim.

Tot això ens marca una mica quin és el camí que s’ha seguit
des del primer dia en aquestes matèries. Ja dic, no es tracta en
absolut de renunciar a res, tot el contrari, es tracta que realment
s’implementin el sistema de finançament i els acords necessaris
perquè les inversions es puguin, realment, dur a terme, perquè
entre altres coses el Sr. Pons coneix perfectament la
problemàtica d’una determinada inversió a Menorca, de la qual
hem parlat al Parlament en distintes ocasions, que té a veure
amb aquesta visió que es tenia, es va tenir al passat a l’hora
d’enfocar les inversions estatutàries en el sentit que es varen
emprar els recursos per altres menesters i, per tant, varen quedar
enlaire i va quedar incomplert un conveni,  evidentment ara hi
treballam perquè es pugui dur a terme perquè realment es pugui
fer, però que en aquell moment va quedar enlaire en l’època del
govern anterior.

Aquest és el panorama que tenim. És un panorama que crec
que és un panorama de feina, de treball, és un panorama
d’intentar fer les coses ben fetes, d’intentar posar remei a mals
endèmics que venien de temps enrera i que es varen accelerar
d’una forma clara quan va encetar la crisi i es va optar perquè
la solució de la crisi fos una acceleració de la despesa, una
acceleració dels tics o elements que en bona mesura ens havien
duit a aquella situació.

Ens diuen que no pensam en les persones. Res més enfora
d’això! Res més enfora d’això! Pensar en les persones significa
pensar que tenguin i puguin gaudir d’unes condicions
econòmiques perquè puguin funcionar, perquè estiguin sanes,
que realment puguin tenir expectatives de futur. 

Recuperació econòmica. Jo diria que encara no podem parlar
de recuperació econòmica. Però sí podem parlar de què les
empreses, les famílies fan un esforç molt gran en matèria de
reducció d’endeutament i aquesta reducció d’endeutament és la
que posa les bases de la recuperació econòmica. I en el sector
públic estam fent el mateix, primer hem de reduir el dèficit,
abans de reduir el dèficit és impossible reduir el deute i a partir
d’aquí, reduir el deute i poder gaudir d’una economia en el seu
conjunt més adequada. I això requereix, com a mesures
d’empenta, la transformació de tots els elements productius. I un
element productiu que està centralitzat és la producció
d’energia. Per tant, la producció d’energia sí que requereix en
aquest cas una feina intensa per part del Govern, una feina
intensa que pugui assegurar els subministraments i que aquests
es facin amb les millors condicions, no només de seguretat, sinó
també en matèria de costs. I aquesta és la línia. 

És evident que això ha estat la primera part de la legislatura.
A la segona part de la legislatura com ja els he dit i com ja els
he anunciat, tendrem damunt la taula l’estudi i la reforma del
sistema de finançament, jo crec que serà una reforma més
profunda que en altres ocasions, estic convençut que això serà
així. I que ens permetrà tenir més recursos i tenir aquesta
corresponsabilitat que a més a més, serà un incentiu clar de fer
polítiques econòmiques adequades i no polítiques econòmiques
de cara a la galeria, o de cara a la conquesta dels electors, com
en moltes ocasions ha passat.

En matèria de REB, hem de posar en marxa aquesta
negociació, nosaltres estam fent les passes prèvies per fer-ho.
Pensam que evidentment la insularitat ens marca dues
característiques clares, una és l’aïllament, això és evident i la
pròpia paraula ja ho indica, les Illes tenim un seguit de costs
derivats d’aquest fet. I una altra que possiblement és més
important i és la dimensió. La dimensió territorial petita, en un
món globalitzat allà on les economies d’escala són una realitat,
marca també una sèrie de necessitats que s’han de dur a terme.

Dit això, passem a la prèvia, si la compareixença de fa un
any o no fa un any. Jo estic encantat de venir aquí i donar totes
les explicacions que facin falta, ho dic així, estic encantat i
vendré cada vegada que sigui necessari. No sé si tenc el rècord
o no tenc el rècord, però la realitat és que cada vegada que hi ha
hagut necessitat de donar explicacions, hem acudit de forma
clara i amb molt de gust per explicar com estan les coses.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguiló. En torn de rèplica per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Marc Pons per
un temps de cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. No tenia ganes d’insistir sobre
aquesta qüestió, però ho recordaré perquè vull que quedi clar.
Dia 19 d’abril del 2012, el Grup Socialista va entrar en aquesta
casa la petició que vostè comparegués i ha acabat compareixent
dia 13 de febrer del 2013. Açò és indiscutible, no ho pot
qüestionar ningú, és una realitat feta. I per tant, a partir d’aquí
cadascú que ho valori com trobi. Aquí que hi ha representada la
sobirania del poble de les Illes Balears, que té la feina de control
de l’oposició, el que li pertoca és un mínim de respecte. Açò ho
defensaré aquí on faci falta i hi hagi qui hi hagi, n’estic
convençut d’açò. 

Per tant, que ens desviem..., no. No toca, ha passat un curs
polític sencer, n’ha passat un altre de sencer i ara obrim el
tercer. I en aquests moments sembla que açò és la normalitat i
no pot ser aquesta la normalitat, Sr. Vicepresident, i el Grup
Socialista ha de reclamar d’una manera clara el fet que no
tardem el temps que estam tardant perquè vostè vengui aquí a
comparèixer per explicar-nos uns pressuposts que ja estan
obsolets des de fa més d’un any.

A partir d’aquí, tenim un sistema de finançament que és el
millor que hem tingut mai, el millor, el millor que hem tengut
mai, que s’ha de millorar?, per suposat, però vull recordar que
el que teníem fins fa dos anys, ens tenia a la cua absolutament
de tot i sabem qui el va aprovar i qui el va defensar. Per tant,
vam fer una passa cap endavant prou important. A partir d’aquí,
aquesta estratègia que sempre tenen de poder qüestionar tot allò
que hi ha, se’l vulguin carregar, aquesta serà una responsabilitat
seva. Si ho fan, que sigui per millorar-lo, si ho fan, que sigui per
millorar-lo perquè el temps i la història ens demostra massa
vegades que hi ha hagut canvis que quan s’han produït han estat
a pitjor. Hi ha un nou sistema de finançament que es va aprovar
fa dos anys i que ens va fer, va suposar i va representar un bot
cap endavant. Li he demanat al Vicepresident Econòmic que
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valorés el que representava aquesta aportació de 500 milions
d’euros més que tenim ara i que abans no teníem i no ha dit res,
absolutament res. Voldria que ho valorés, ens agradaria que
pogués fer la valoració d’allò que representa aquesta aportació
de 500 milions d’euros més, perquè val la pena que ens
ubiquem en el lloc i que en siguem perfectament conscients.

Després hi ha tot allò que suposa i representa el fet que a
l’illa de Menorca durant la legislatura passada, en comparació
amb aquesta, anés millor o pitjor. Jo aquí evidentment faré un
ús de l’espai, demanaré un poc més de temps, sí vull fer
almanco tres reflexions. La primera d’elles, les inversions
estatutàries aconseguides es van aconseguir no només durant la
legislatura passada, no només no s’han gastat, sinó que hi són
totes. La prova d’açò és que vostès han tancat ja un acord amb
el Govern central per ampliar el termini d’execució d’aquestes
inversions. La prova d’açò és que són a la liquidació del 2011
que vostès van aprovar. Per tant, els recursos no estan gastats,
hi són i ho saben, una altra cosa és que ens hagin enganat, una
altra cosa és que ens hagin enganat. 

La mateixa vicepresidenta econòmica fa dos dies m’ho
explicava, tenim ja els acords tancats amb el Govern autonòmic
per demanar una ampliació del termini, d’execució d’aquestes
inversions estatutàries. El Parc Bit de Menorca a la liquidació
de 2011, la pot cercar vostè, hi trobarà els recursos, hi són tots.
I ens han volgut fer creure que havíem gastat els doblers amb
altres coses i mentrestant, ara ho tornarem recuperar. Hi són per
tant, Sr. Vicepresident, hi són els doblers! Ja està bé de
confondre la ciutadania, d’amollar globus d’aquests o pantalles
de fum per confondre i per qüestionar feines fetes. La
responsabilitat és seva, vostès han de demostrar i explicar
durant dos anys de govern que ja duen, què han aconseguit. I la
resposta quina és? Mirar enrera i dir coses que no són certes?
Açò és el nivell d’aquest govern autonòmic? És aquest?

I evidentment en el cas de Menorca, li ho he dit moltes
vegades, quan vulgui tenim un debat aquí i feim la comparació
de com ha anat evolucionant el Consell de Menorca, cap pega
ni una. Quan em trobi una inversió que hagin aconseguit en
aquests dos anys, o una millora des del Consell de Menorca,
crec que podrem fer evidentment una festa. I després surten amb
altres qüestions, que jo crec que almanco hauríem de... Parlen
que es destruïen llocs de feina durant la passada legislatura.
Aquest any passat s’han destruït 8.000 llocs de feina i l’atur ha
davallat i com és? La gent ens fuig. Però és que han aconseguit
que ens fugi la gent i que ens fugin les empreses, que estan
disposats a deslocalitzar-les per posar impostos que són
absolutament injusts que castiguen la nostra economia. I
mentrestant, es treu pit qüestionant el passat i de com estàvem,
per no argumentar les seves decisions, per no justificar-les? És
aquest el camí que hem de seguir?

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, vagi acabant, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. Mercadal, m’han qüestionat a nivell personal
determinades qüestions i he emprat un temps per poder
respondre. Esper que em doni un poquet més de temps per
entrar en les qüestions que el vicepresident econòmic ha
plantejat.

EL SR. PRESIDENT:

Em sap greu, l'he advertit que tenia cinc minuts quan ha
començat el seu torn. Vagi acabant, per favor.

Moltes gràcies. 

Per part del Grup Parlamentari Més té la paraula la Sra.
Mascaró, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. Mercadal. Em permetrà que entri una
mica a respondre també al Sr. Camps, ja que li ha permès a ell
parlar de mi, supòs que no hi haurà inconvenient que jo entri en
debat amb ell, si ell no se’n queixa.

Diu el Sr. Camps que el Partit Popular va donar suport als
pressuposts generals de l’Estat de 2013, però que reconeix que
no són bons, però això no és cap solució per als ciutadans de les
Illes Balears. Estam malament, sí, ja ho sabem i quines
solucions aporten? Solucionaran el dèficit de 90.000 euros que
diu que va trobar l’Estat? No, no, no el solucionaran. El
solucionarien si es ficassin amb les SICAV, si es ficassin amb
l’armament. No n’hem parlat mai, hi ha un conveni d’armes que
va firmar el Sr. Aznar i resulta que l’hem de pagar i tot si no
volem les armes! De molts de milers de milions i aquestes
també són herències que s’han d’aguantar i que pateixen els
ciutadans. O la quantitat de doblers, és ver que varen començar
amb el Sr. Zapatero, però també ha continuat, i de manera
exagerada amb vostès, destinats als bancs. La quantitat de
doblers que es destinen als bancs, molts de milers de milions. I
en canvi, ens neguen 400, 800 milions d’euros per fer inversions
aquí, que suposarien mantenir alguns llocs de feina, crear-ne de
nous. Això voldria dir que hi ha gent que paga imposts, voldria
dir gent que hi ha gent que deixa de cobrar subsidis de l’atur.
Tot això són coses que vostès aturen del tot, si no hi ha feina no
es paga IRPF, però aquesta gent que no té feina cobrarà de l’atur
una temporada, fins que se li acabi. És un sistema pervers, però
que vostès pareix que tenen intenció de continuar.
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El vicepresident ens parlava de la distorsió de la realitat. Jo
no sé si vivim en realitats paralAleles, si allò de les terceres i
quartes dimensions funciona. Distorsionar la realitat? Ens
podem passejar pels hospitals públics, pels carrers i veuran...,
basta demanar-ho als batles, les pressions que tenen de les
famílies. No és distorsionar la realitat. I no podem fer un esforç?
No pot fer un esforç l’Estat? No poden fer un esforç vostès de
mirar quins ingressos realment són necessaris, quines ajudes són
obligatòries moralment i quines altres bestretes no són
necessàries? Jo crec que hauríem de fer un esforç entre tots,
perquè el canvi de la política econòmica de no fer inversions diu
que no afecta només les illes, és una cosa de tot l’Estat. Basta
que miri les inversions per exemple de l’Estat a Extremadura i
Galícia, compari els euros per càpita amb nosaltres. No és
veritat que sigui igual per a tot l’Estat. Jo no sé si vostès en són
conscients, però és que a més, se’n riuen de nosaltres, i la
situació no és per riure, ni tampoc aclarir-ho tot donant la culpa
als altres.

El fons de competitivitat, és veritat, fins el maig o juny va
ser culpa del Sr. Antich que no el tinguéssim. A partir del juny
va ser culpa seva, i hem aclarit res? Vostè donarà la culpa al Sr.
Antich, nosaltres a vostè. El ciutadans aconseguiran que aquest
fons de competitivitat sigui positiu per als serveis que els ha
d’oferir l’administració? No, no si no feim exercicis de
responsabilitat.

Hi ha altres maneres de fer les coses? Jo sincerament crec
que sí, crec que sí, i hi ha moltes veus que ho diuen. Comencem
a parlar d’impostos bancaris, impostos a les grans empreses que
contaminen. Entrem a les SICAV, aquí hi ha duros a fer! Són
ingressos que podrien posar, no ho podem fer aquí? Parlem amb
Madrid, facin un esforç. Ahir hi havia un article que deia que
l’Estat perd cada any 4.500 milions d’euros d’ingressos perquè
desgrava per a aportacions a plans de pensions privats, 4.500
milions que podrien anar a les pensions públiques si no hi
hagués aquestes desgravacions. És a dir, als rics els desgravam
i ho llevam de la possibilitat dels pobres de tenir serveis.

El tema de les condicions dels préstecs no li tornaré a
retreure que les negociacions que feren vostès a principi de
legislatura, de molts dels crèdits que existien i que no era
necessari tocar, a canvi de pràcticament res. I mentrestant, no hi
ha una política econòmica que realment nosaltres vegem que
doni solucions a la comunitat i que reactivi l’economia. Vostè
ens parla de temes d’energia, matèria d’energia, però la política
econòmica d’aquesta terra, la política productiva d’aquesta terra
no és només energia, on és el 80% de l’economia d’aquesta
terra on es mou,  l’energia?, no, en el sector turístic i si
abandonam l’entorn arribarà un punt que tal vegada, quan els
nostres competidors deixin d’estar malament, ho perdrem tot. I
realment és una llàstima perquè tenim una comunitat, una
monada, amb un potencial molt important, amb un nivell de
quantitat de població que permetria...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, ja acab, Sr. President. ...dur a terme unes polítiques
realment molt adreçades a les necessitats, però mentre miram
primer què els diuen des de Madrid, en lloc de mirar què ens
demana la gent del carrer, crec que no trobarem solucions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Em permetrà el Sr. President
que sigui un poc malcriat, però m’agradaria fer una petita
referència, quan la Sra. Mascaró ratlla de les persones,
d’aquelles persones que no poden arribar a final de més, que
només afavorim els rics, jo em deman, què deuen pensar
aquestes persones, per les quals té tanta preocupació la Sra.
Mascaró, quan llegeixen als diaris que vostè, Sra. Mascaró, va
gastar 7.000 euros per fer quatre reunions? Açò ho hem vist als
diaris aquests dies. Açò és la realitat...

(Remor de veus)

Açò és el que surt a la premsa. Jo comprenc que vostès es
posin nerviosos quan senten les realitats i açò és el que hem
pogut llegir a la premsa. Amb 7.000 euros moltes persones
menjarien a final de mes, amb 7.000 euros moltes persones
podrien anar al súper. És a dir, jo també estic una mica fart de
sentir determinats discursos de determinades persones que
després fan tot el contrari d’allò que prediquen.

En qualsevol cas, Sr. Vicepresident, sí que em referiré també
a les inversions estatutàries i que segons el portaveu socialista,
deia que els doblers hi són. I jo em deman, si els doblers hi eren
i hi havia els doblers del Parc Bit, hi havia els doblers de la fibra
òptica, hi havia els doblers de l’enclusa, per què quan el Sr.
Marc Pons era President del Consell Insular no ho va executar
i no ho va fer si hi havia els doblers?

EL SR. PONS I PONS:

Per alAlusions, Sr. President, crec que m’han alAludit i hauria
de respondre aquestes preguntes ara que ja s’ha acabat el temps.
Deman poder respondre aquesta qüestió que em fa el Sr. Camps.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Continuï.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, he demanat la paraula, m’hauria de respondre
si tenc la paraula...



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 42 / 12 de febrer del 2013 945

 

EL SR. PRESIDENT:

No té la paraula perquè està parlant el Sr. Camps, és el seu
torn. Quan acabi el Sr. Camps en podem parlar.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Jo entenc que hi ha portaveus que m’han citat i ara és lògic
que jo pugui fer el mateix. És absurd que demanin poder rallar
de qüestions..., no acabaríem mai, faríem referència als altres
portaveus, és de pura lògica.

(Remor de veus)

Si realment hi havia aquests doblers, per què no es van
executar aquests projectes? El que no pot ser és que hi hagi els
doblers i qui ha d’executar els projectes que avui diu que hi
havia els doblers, no ho fes.

Jo crec que avui hem sentit els portaveus que m’han
precedit, dir autèntics, ho diré així, autèntics disbarats. Aquesta
comissió està acostumada a sentir moltes coses, però jo crec que
avui han sobrepassat el límit d’allò que seria raonable. És a dir,
hem de venir aquí a dir les qüestions i a ratllar amb la veritat, no
podem donar per veritat coses que són falses.

Acabaré perquè no em vull estendre més. Acabaré demanant
al vicepresident que continuïn en la línia com estan gestionant
aquesta comunitat autònoma, que continuïn en la línia
reivindicativa d’aquesta comunitat autònoma demanant i exigint
també al Govern central allò que ens correspon a aquesta
comunitat autònoma i que liderin també aquest procés de
modificació de la Llei de finançament de comunitats autònomes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. En aquest moment li hauria de
donar la paraula al vicepresident, però els demanaria per favor
que quan s’està parlant en el torn de cada un dels grups
parlamentaris, no es facin interrupcions. I també els pregaria
molt més respecte a la compareixença del Sr. Vicepresident, a
tots els portaveus dels grups parlamentaris, perquè s’han de
cenyir al tema de la compareixença, tant el Grup Parlamentari
Socialista, Més com el Grup Parlamentari Popular. Per favor,
els demanaria a tots i crec que amb això tancam el tema. 

I don la paraula en torn de contrarèplica al vicepresident per
un temps de cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

M’hauria encantat haver fet la rèplica al Sr. Vicepresident...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, Sr. Pons! No té la paraula...

EL SR. PONS I PONS:

Per contestar el Sr. Camps...

EL SR. PRESIDENT:

No, no, no li donaré la paraula. 

EL SR. PONS I PONS:

No puc contestar al Sr. Camps?

EL SR. PRESIDENT:

No, no, no li donaré la paraula. Som a una compareixença
del Sr. Vicepresident del Govern i, per favor, els demanaria el
màxim respecte, tenim una altra compareixença després i, per
favor, els demanaria que ens cenyíssim al tema de la
compareixença. 

Sr. Boned, no té la paraula... em sap greu. Té la paraula el
vicepresident ...

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, si vostè no aplica el Reglament quan parla un
portaveu, no reclami que després s’apliqui el Reglament quan
li interessa a vostè en un sentit. Vostè és el president d’aquesta
comissió i té l’obligació de fer complir el Reglament d’una
compareixença i vostè ha deixat que els altres portaveus fessin
allò que els ha donat la gana i parlessin de tot allò que no era
referit a la compareixença. I ara exigeix respecte a la
compareixença! Sr. President, el primer que ha de fer vostè és
aprendre a regular una compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, li pregaria primer de tot un poc més de respecte
a la Presidència d’aquesta comissió i després al compareixent
que és el vicepresident del Govern.

Per tant, no tenen la paraula. És el torn de contrarèplica del
Sr. Vicepresident per un temps de cinc minuts. I els pregaria que
a la següent compareixença que tenim, tothom se cenyís al
tema, perquè si no els llevaré la paraula. Gràcies.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, senyors
diputats. Intentarem relaxar una mica l’ambient i donar les
explicacions corresponents a les qüestions plantejades. 

Primer de tot, sistema de finançament, una valoració del
sistema de finançament. Jo crec que el sistema de finançament
va suposar una aportació addicional a tot el conjunt del sistema
per part de l’Estat, però que es va fer de tal forma que ha
generat molts de problemes. El principal d’ells és el tema de les
bestretes, el tema dels avanços o les bestretes del sistema de
finançament, que es produeixin en dos anys respecte de la
situació anterior, fa que en un moment de crisi no s’hagués fet
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una previsió adequada de què aquestes se reduirien en un temps
futur. Per tant, la comunitat autònoma va continuar en uns
nivells de despesa que clarament varen experimentar una
baixada d’ingressos molt forta en un moment donat, generant
unes tensions de tresoreria considerables.

En matèria d’inversions estatutàries, és evident que a moltes,
inclosa el Parc Bit de Menorca, els recursos se varen utilitzar
per a altres qüestions. És clar que la nostra obligació, l’obligació
d’aquest govern és posar ordre i posar ordre significa arribar a
un acord amb el Govern central per guanyar temps i poder
aconseguir els doblers adequats per dur la inversió promesa,
però que en aquell moment es va utilitzar de la forma no
adequada, és cert. A tot allò que he dit anteriorment en tema de
bestretes, si hi afegim que també havíem de tenir bestreta del
fons de competitivitat i no es va produir durant l’any 2011,
perquè l’any 2012 com que el sistema ja estava complet, sí que
es va produir, tot això va generar aquest ambient de tensió,
aquest ambient de dèficit que ho va accelerar i és allò que ens
hem trobat i hi hem hagut de fer front. Per tant, la valoració
global del sistema de finançament no pot ser d’altra que
requereix una modificació, requereix un canvi.

Dit això, la política econòmica que duim a terme, és evident
que no tot és energia, com la Sra. Mascaró ha dit, però l’energia
és importantíssima. Hem de pensar que és el segon input de tot
el sistema productiu, és realment important. I és cert que el
turisme és el principal, tenim la sort que el turisme està
connectat amb la demanda exterior i produeix, per tant, un
avançament d’allò que serà la recuperació general de tota
l’activitat a les Balears. 

S’estan destruint llocs de feina. Encara es destrueixen llocs
de feina perquè molts de processos de reconversió que s’haurien
d’haver encetat l’any 2007-2008 no varen començar en aquell
moment, es varen retardar fins fa una sèrie de mesos. I això fa
que a molts de sectors encara estiguin en ple procés de
reestructuració. Però dit això, sí és cert que observam un canvi
en una tendència que és molt important i que també assenyalava
avui matí, però que vull tornar a destacar. Fins ara els ERO
d’extinció s’incrementaven any rere any, cada any anaven una
mica més enllà, perquè l’única forma de fer front a les crisi per
part de moltes empreses era el tancament, estaven abocades al
tancament. A partir de les reformes introduïdes en els diferents
sectors per la comunitat autònoma i per la reforma laboral,
observam com els ERO d’extinció es van reduint d’una forma
clara i constant. I al mateix temps s’incrementen encara els
ERO de reducció de jornada i de suspensió. És evident que és
preferible aquest segon tipus d’ERO que el primer, és evident.
És evident que és preferible que no n’hi hagi, és evident. Però
la primera passa s’ha fet. I això és el que ha permès que la
comunitat autònoma pugui presentar unes xifres d’atur millor,
que siguin la punta de llança del conjunt nacional.

Aquesta és una mica la situació que tenim, ja dic, moltes
empreses han encetat el procés de reconversió pròpia, han
encetat el procés de reducció de deute, les famílies estan fent el
mateix i el sector públic també. A partir d’aquí, és quan s’ha de
posar en marxa el procés de millora que permetrà crear llocs de
feina. Hem de pensar que el sistema financer per exemple, per
posar un exemple, encara està en procés de reestructuració i que
per tant, encara fa ajusts de tot tipus. El sector aeri també està

en aquest procés i també encara està fent la reestructuració
pertinent i els ajusts pertinents.

Jo crec que no ens podem enganar i fer les coses ben fetes
significa posar unes bases molt sòlides, posar unes bases on es
pugui construir cap amunt i cap a dalt. En aquest sentit jo crec
que ho estam fent d’una forma clara. No podem dir que tenim
la recuperació en marxa, però sí podem dir que les bases perquè
aquesta recuperació estigui en funcionament, sí estan posades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Aguiló.

2) Compareixença RGE núm. 3632/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del vicepresident Econòmic,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar
sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears.
Mesures d'estalvi 2012 (I).

A continuació passam al debat de compareixença RGE núm.
3632/12, presentada per quatre diputats membres de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual solAliciten la compareixença del
vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, per tal d’informar sobre el Pla per a l’equilibri
econòmic de les Illes Balears, mesures d’estalvi 2012 (I).

Té la paraula el Sr. Josep Ignasi Aguiló i Fuster per fer la
seva exposició oral sense limit de temps.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats. El Pla
d’equilibri que es va presentar fa uns mesos, jo crec que és un
pla d’equilibri que formava part d’aquest paquet de mesures de
les quals estam parlant dia rere dia i que posam a l’abast de
tothom perquè les pugui conèixer, perquè puguin tenir un
coneixement de primera mà de per on van les línies de la
política econòmica d’aquest govern, que es coneguin i que es
puguin assumir de la forma que es trobi oportuna.

En aquest sentit, el Pla econòmic de les Balears responia a
un fet que és important. La comunitat autònoma patia uns
nivells i encara pateix, una nivells d’endeutament molt elevats
i uns nivells de dèficit d’unes dimensions més que
considerables. Uns nivells de dèficit que l’any 2011, vull
recordar, varen ser de l’ordre dels 1.100 milions d’euros. Són
dèficits que en un pressupost de 3.000, 3.500 milions d’euros és
clar que té unes dimensions absolutament desproporcionades i
que, per tant, s’havien de reconduir. El Pla d’equilibri intenta
que aquesta reconducció dels comptes públics es pugui fer
d’una forma el menys traumàtica possible, tenint en compte que
les condicions macroeconòmiques que al final es varen produir
per a l’any 2012, el primer any de funcionament del pla, eren
condicions econòmiques clarament distintes a les previstes quan
es va encetar el procés de redacció dels pressuposts per a l’any
2012. És un Pla econòmic de devers 350 milions d’euros que
intenta un ajustament de les grans partides de la comunitat
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autònoma per poder assolir un dèficit que sigui assumible per
part dels comptes públics i que pugui donar en primer lloc una
certesa a tot aquells partners que treballen amb l’administració
pública, que sàpiguen quin és el full de ruta, que sàpiguen quin
és el camí que s’ha de seguir i que també permeti aconseguir el
finançament necessari perquè pugui continuar funcionant amb
la major normalitat possible. 

És clar que és un pla que no és fàcil d’aplicar, no hi ha molts
de precedents històrics de fer un ajustament fort dels comptes
públics, de les dimensions que es proposen, no hi ha una cultura
de com s’ha de fer. I al mateix temps i per primera vegada, es
demanen sacrificis a tots els sectors de la població, sacrificis
que jo crec que ja tenen resultats a nivell econòmic. Tenen
resultats perquè Espanya en el seu conjunt i la comunitat
autònoma de les Illes Balears de forma concreta, està sota
l’observació dels agents internacionals, dels mercats que han de
donar la liquiditat suficient perquè puguin continuar. I és clar
que aquesta observació marca la necessitat d’obrar amb el rigor
necessari, amb la certesa necessària de per on aniran les coses
els propers anys.

Dit això, d’aquí unes setmanes, d’aquí poc temps, podrem
avaluar quins són els resultats en matèria de dèficit que al final
haurem assolit; en qualsevol cas jo crec que serà un resultat
prou bo com perquè es puguin garantir les condicions que
volem per a les Balears per als anys 2013 i següents, un resultat
que ens permeti aconseguir les línies de finançament adequades,
que ens permeti normalitzar de cada vegada més els pagaments
a proveïdors i a creditors, que ens permeti complir amb les
nostres obligacions amb les diferents administracions, d’una
forma cada vegada més àmplia, més estesa i que permeti que la
comunitat autònoma funcioni amb normalitat.

Al mateix temps, el Pla d’equilibri té un altre vessant, la
vessant de la modificació de normativa perquè aquest impuls de
l’economia també pugui ser una realitat. I en aquesta matèria,
l’altre dia fèiem recompte de les normes duites al Parlament i la
veritat és que han estat moltíssimes i en tots els àmbits. El
primer de tots que hem de recordar és l’àmbit turístic, allà on la
Llei general turística posa en marxa tot un procés de facilitat a
l’hora de fer inversions, que comença a donar resultats l’any
2013 i que l’any 2014 tendrà una contundència enorme. Però
podríem repetir aquesta argumentació en matèria de comerç, en
matèria de molts altres sectors. De fet, es tracta de tenir en
compte que per sortir de la crisi i per reactivar l’economia, hem
de comptar amb el principal actiu que tenen les Balears i que és
justament la gran connexió que té amb el sector exterior a través
del sector turístic, però en qualsevol cas necessita que les seves
empreses siguin competitives i puguin operar amb els preus
adequats per competir en mercats internacionals.

Tot això està reflectit en el Pla d’equilibri, és un pla
d’equilibri que ja du mesos en funcionament, ja ha experimentat
tot un recorregut, hi ha molts d’elements que han produït els
resultats desitjats, alguns que s’han hagut de variar en funció de
la realització del proper pla. Però en qualsevol cas, marcava un
camí d’una forma molt clara, marcava una línia a seguir i a
mesura que s’ha implementat, s’ha donat suport a tot allò que
són les seves fortaleses, deixant una mica de banda tot allò que
eren les seves febleses. El pla continua l’any 2013, encara
moltes de les mesures preses durant l’any 2012 han de tenir un
recorregut i per tant, donar fruits al llarg de l’any 2013, de
manera que encara ens queda continuar els esforços, continuar
els sacrificis durant un temps, però ja podem començar a albirar
que aquests elements de transformació, aquests elements de
canvi, aquests elements de contenció de la despesa, aquests
elements de reestructuració del sector públic, aquests elements
de canvi normatiu, cada vegada més van produint els resultats
desitjats. No són canvis que es produeixen d’un dia per l’altre,
ja ho vàrem anunciar en el seu moment, no creim amb els
miracles, els miracles econòmics no solen existir, perquè
requereixen un cert temps per donar els seus fruits i aquest
temps és veritat que mentre passa, hi ha hagut polítiques a més
curt termini, però és clar que significa de qualque manera fer
una transformació molt important de tot allò que és la realitat
econòmica, de contribuir a la reconversió de tota l’activitat
econòmica d’una forma clara, d’una forma que pugui ser més
sòlida en el futur.

En aquest cas també, aquesta compareixença és una
compareixença que està allunyada de la pregunta, però crec que
és oportuna, donat que ja tenim un recorregut, tots coneixem
quins són els elements que s’estaven plantejant, quina és la
política que s’està seguint i quina és de qualque manera la
transformació que s’està experimentant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. I per tal de formular
preguntes o observacions, tot seguit procedeix a la intervenció
dels grups parlamentaris de major a menor, tret del grup al que
pertany el president del Govern, el qual intervindrà en darrer
lloc. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Boned per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, Sr. Vicepresident, als
càrrecs que l’acompanyen també. Li he de dir, miri, en l’anterior
compareixença se li ha agraït la quantitat de vegades que
compareix en aquesta comissió. No seré jo qui negui aquest fet,
però també tenc una cosa molt clara per dir-li, Sr. Aguiló, quan
parlam de temes realment importants per a la nostra comunitat
autònoma no és tan important la quantitat com la qualitat i el
que importa realment no és que vostè vengui aquí trenta
vegades a comparèixer en aquesta comissió per contar
exactament el mateix una vegada rere una altra, el que interessa
és que vengui aquí quan se’l qüestiona i se li demana una
compareixença per un tema en concret a contar allò que
realment és important, no qualsevol cosa. No sé si realment
vostè quan es planteja en la seva vicepresidència que ha d’anar
a una compareixença a la Comissió d’Hisenda a petició de
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l’oposició es fa un fart de riure i segurament sense mirar res, ni
un sol paper, diu “bé, hi aniré, total, contaré el mateix i... com
que aquesta oposició no serveix per a res, el que s’ha de contar
tampoc no té la més mínima importància”, per això vostè ni es
preocupa a contar-nos absolutament res.

Miri, aquesta compareixença, efectivament ja té un temps
aquesta petició, però el contingut és molt d’actualitat.
Esperàvem de vostè que avui vengués aquí i comparegués a
contar-nos coses, no a contar-nos exactament el mateix que ens
va contar el mes d’octubre de l’any passat. 

La situació de la gestió econòmica lligada al Pla d’equilibri
financer del mes d’octubre 2012 al mes de febrer 2013 és
radicalment distinta, no té absolutament res a veure i crec que
l’oposició en aquest parlament mereix -com demanava el
president- respecte també, i quan reclama que el Govern vengui
a la comissió a donar explicacions és perquè creu que el Govern
té explicacions per donar, no perquè venguin i ens contin el
mateix de fa uns mesos i el mateix de mesos més endarrera. No
és això, Sr. Aguiló, eh?

Parlam d’un pla d’equilibri aprovat vostè sap en quines
condicions, perfectament. Ens ha contat el perquè de la
necessitat d’aquest pla d’equilibri, però el que no ens conta és
què estan fent amb aquest pla d’equilibri, què s’està complint i
què no s’està complint d’aquest pla d’equilibri.

Vostè sap com s’ha tancat... quina és l’advertència del
ministeri i del Govern de l’Estat respecte del compliment del pla
d’equilibri en aquesta comunitat autònoma. Vostès han complit
el 57% de les retallades, de la política de retallades prevista al
pla d’equilibri i -escolti ara- la ridiculesa del 13% de la previsió
d’ingressos d’aquest pla d’equilibri. 

Avui, Sr. Vicepresident, era un dia ideal, un dia idoni perquè
vostè vengués aquí i donàs explicacions de per què falta prop
del 50% de la previsió de retallades en despesa, per què falta
quasi el 90% de previsió d’ingressos d’aquest pla d’equilibri.
Això és el que volem que vostè vengui aquí i ens conti, Sr.
Vicepresident, no pelAlícules i històries passades que no
interessen a ningú, això és el que ens ha de contar. Ens ha de
contar quina relació directa hi ha amb una operació de crèdit
molt important, segurament la més important que va firmar
aquest govern el passat any 2012, i és un crèdit extraordinari de
842 milions d’euros, que no té ni una sola referència a aquest
pla d’equilibri, com influeix aquesta operació en aquest pla
d’equilibri, i té la seva importància, perquè aquesta operació ha
estat utilitzada per vostès per fer pirotècnia pressupostària.
Aquesta operació, l’han utilitzat vostès per maquillar les xifres,
quan surti la xifra de dèficit definitiva que vostès es neguen a
manifestar encara ara a dia d’avui ho veurem.

Vostè sap perfectament que està jugant amb factures
pagades corresponents a l’any 2011 que no figuraven al
pressupost, que vostès han incorporat el total de l’operació de
crèdit extraordinari al pressupost de 2012, però que per altre
costat només hi ha justificades aquelles factures que figuren en
pressupost, totes les altres no, i aquestes les estan utilitzant, i ho
sap perfectament. Han utilitzat el 2012 aquestes partides que hi
havia com a ingrés per justificar despeses, però en tresoreria no
tenen aquesta quantitat. Vostès estan desequilibrant el
pressupost d’aquesta comunitat autònoma! Està fent el que diu
que no fa. Està gastant allò que no té. Vostè està incomplint un
dels seus compromisos perquè si no, no faria el que ha fet, Sr.
Vicepresident. Són moltes les qüestions en les quals podríem
entrar. 

És clar que a l’hora de parlar d’ingressos està parlant d’un
pla d’equilibri que és 2012-2014. Vostè sap que sense anar més
lluny per a aquest exercici 2013 hi ha una previsió dins aquest
pla d’equilibri d’ingressos per diferents vies i en aquesta
previsió -vostè em dirà si m’equivoc- no hi ha res que faci
referència a la nova política tributària que té previst incorporar
el seu govern.

En aquest pla d’equilibri no es fa referència als nous tributs,
com repercutiran aquests nous tributs en aquest pla d’equilibri,
quin grau d’influència tenen aquests nous tributs en la seva
previsió d’ingressos, com casen amb els ingressos que tenia
previst. Tot això, Sr. Vicepresident, és el que ens ha de contar.

Ha dit que entre els motius fonamentals que hi ha per
justificar aquest pla d’equilibri hi ha l’endeutament.
L’endeutament, efectivament, però miri -i ara ho relaciono una
mica amb la pregunta que avui li feia al Ple i així ja seguim una
mica el fil-, avui parlàvem de la nova proposta de petició
d’acollir-se al FLA per aquest exercici 2013, amb una petició de
més de 500 milions d’euros i d’alguna manera he entès que
vostès justificaven que les bondats d’anar al FLA en lloc de
solAlicitar crèdits directes al sector financer en aquestes illes era
perquè d’aquesta manera alliberaven una bona part de crèdit que
utilitzava l’Administració pública per deixar-lo en mans del
sector privat. Vostè està manipulant si diu això, Sr.
Vicepresident, està manipulant, vostè sap perfectament que
l’origen del crèdit és exactament el mateix si el demana vostè
que si el demana Madrid, quina és la diferència? L’única
diferència que hi ha és qui el demana, Sr. Aguiló, qui el demana
o el demanen vostès directament aquí a les entitats financeres o
el demana Madrid a aquestes entitats financeres, i evidentment
en aquests moments pel seu grau de confiança que té la
capacitat de generar li interessa més que ho demani Madrid que
no demanar-ho vostè, però seran les mateixes entitats financeres
les que donaran el crèdit al final, l’únic que canvia és qui el
demana. Per tant, no s’allibera res per al sector privat i les
proves són al carrer, Sr. Aguiló. Digui’m vostè quin grau
d’increment d’aportació de les entitats financeres amb crèdits al
sector privat s’ha produït gràcies a la seva política econòmica,
digui’m vostè aquesta dada si és que pot.
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Crec que segurament estic arribant al final del meu temps i
li ho dic, podríem parlar de moltes coses en referència a aquest
pla d’equilibri, també podríem parlar dels ingressos dels quals
hem parlat abans, d’aquests 9 milions dels 68 prevists. 

Segurament no ho recorda, però a la seva compareixença el
mes d’octubre, jo mateix li vaig dir, sobre el tema d’ingressos,
textualment, el següent: “Sap quin problema té aquest pla?, que
contempla ingressos sobredimensionats”. Sr. Aguiló, paraules
meves que figuren al Diari de Sessions de la seva
compareixença en aquesta comissió al mes d’octubre. Serà
casualitat, serà un cop de sort, semblarà mentida, però digui’m
vostè si 9 milions de 68 previstos no és pot considerar que
vostès contemplen ingressos inflats al pla d’equilibri. Si no, li
pregaria que m’ho explicàs, Sr. Aguiló, li pregaria que m’ho
explicàs.

Repetesc, són moltes les qüestions en les quals ens podríem
estendre, segurament tendrem oportunitat de parlar-ne més.
Parlarem de política tributària, esperem que en algun moment
aconsegueixin posar-se d’acord entre vostès i amb els altres i...
esperem que en algun moment arribi una llei de nous imposts a
aquest parlament i continuarem parlant de política tributària en
aquesta comunitat autònoma. Parlarem d’ingressos, això
evidentment són ingressos i podrem parlar en altres ocasions de
moltes més coses. 

Ara simplement, sí que esper que al segon torn que continua
tenint sense limitació de temps, ens conti alguna de les coses
directament lligades als incompliments al primer any d’aquest
pla d’equilibri 2012-2014. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. No m’estendré massa perquè
en realitat aquest és un tema del qual hem parlat avui matí, ja
n’hem parlat en certa manera en el punt anterior perquè  no és
altra cosa que la política econòmica del Govern, un pla
econòmic, ens deia el vicepresident, per uns 350 milions d’euros
i ell explicava que coses s’han complit, altres no, es va fent i
crec que si hem de ser molt seriosos o mínimament seriosos és
important que el vicepresident ens sàpiga dir què s’ha complit,
què no s’ha complit, per quins motius i què fa comptes ampliar
o retallar. 

Parlam d’un pla 2012-2014, per tant, algunes coses es
continuaran fent el 2013 i algunes el 2014, quines no han
funcionat i del document que tenim ja no hi són o vostè els farà
desaparèixer, quines sí han funcionat, quins efectes han tengut
en altres bandes perquè quan toques d’una banda es mou d’una
altra; en el tema del deute per exemple parlen molt del deute,
però està previst que cada any la diferència entre el que tornam
de deute i el que ingressam sigui sempre positiva, per tant, què
ens hem endeutat més, fins al 2014 ho té previst, per tant, també
s’endeutarà vostè i també incrementarà el deute d’aquesta
comunitat. Serà aquest el nivell o no ho serà?, perquè el 2012 ja
no l’hem complit, el 2013, no sé si també ens superarem, per
tant, què mourà a canvi d’aquest deute?

La reactivació de l’economia amb aquestes mesures,
realment s’ha vist més enllà de l’electricitat? Què ha fet? 

Crec que debatre sobre que a nosaltres no ens agraden les
mesures que vostè fa i vostè criticar-nos que nosaltres, el que
nosaltres fèiem no era l’adequat tampoc no és (...), ja ho hem
debatut molt, suficientment avui, però crec que és molt
important que aquest 57% que s’ha complit de retallades vol dir
que n’hi ha un 43 sense complir i si encara ara hi ha d’haver un
43% més de retallades, a què afectaran?, o hi renuncia vostè, a
aquestes retallades? Això crec que és important que ho
sapiguem. A nosaltres el poble ens ha mandat ser qui controla
l’acció del Govern, per tant, tenim dret a saber-ho, però sobretot
tenen dret a saber-ho els ciutadans, els que ens votaren a
nosaltres i sobretot els que els votaren a vostès, saber aquella
gent en qui dipositaren a confiança, què fan comptes fer,
aquestes retallades de més hi seran?

Llavors allò d’ingressos, és sagnant. Només un 13% d’allò
que tenien previst. Què hi ha modificat aquí damunt perquè hi
hagi més ingressos?, els ingressos del deute? Crec que no estaria
malament i li ho deman ara i supòs que també ho farem per
escrit perquè no sol funcionar gaire demanar-ho de paraula, si
té aquest document modificat fer-lo arribar als grups
parlamentaris, quines són les modificacions que s’han fet,
perquè també forma part de la nostra obligació, seguir, controlar
allò que vostès fan, ens agradi o no ens agradi, els agradi a
vostès o no els agradi, però crec que és important que realment
els ciutadans sàpiguen que vostès tenen una política i que
nosaltres en tenim una altra, però almanco saber exactament cap
on van i no anar amagant moltes coses. Crec que els ciutadans
són prou adults com per no amagar-los res.

Parlaven de patir..., ara fa un moment he vist els teletips, un
matrimoni que perquè l'havien de desnonar s’ha suïcidat, tot
això són coses que creen més crispació, evidentment és un
drama i hauríem de saber trobar la solució a aquesta gent, però
creen una crispació que tampoc no beneficia l’acció de qui vol
controlar el Govern i de qui vol proposar mesures i no diguem
de vostès, que sembla que llavors tot és culpa nostra.

Per tant, no m’estendré més, exactament, vostè està en
disposició de contar-nos avui quines són les modificacions que
s’han fet, quines fa comptes fer segons allò que troba que no ha
funcionat i quines retallades més s’han de fer, ja que no s’han
complit, i on trobarà aquests ingressos i sí, vull demanar-li que
ens enviï la documentació, el nou pla perquè supòs que això deu
ser una cosa flexible que es va modificant, no ho deuen apuntar
a mà, el que fan aquí damunt, deuen tenir com a un guió o algun
llistat d’objectius a assolir. 

No m’imagín que totes aquestes dades i xifres, vostè vagi
mirant “aquest ara, sumam, no s’ha complit...”, alguna cosa hi
deu haver en tot això o simplement dir “miri, l’han tatxada” i
llavors sí que no necessitaríem més que dir “tatxau el punt
número 3...”
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Res més, Sr. Vicepresident, crec que és molt important que
el respecte que ens demanava el vicepresident cap a vostè, el
tenguem no només cap a la Mesa d’aquesta sala, no només cap
al vicepresident, sinó sobretot cap als ciutadans, que són els que
pateixen o gaudeixen en algun moment de les accions del
Govern. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Vicepresidente y su
equipo, sean bienvenidos a esta comisión. 

Me gustaría empezar haciendo una reflexión, y me dirijo al
Sr. Vicepresidente, de carácter profundo, creo que siendo
realistas y honestos atribuir -y lo dijo por hechos de la
actualidad a los que se han referido anteriormente- cualquier
lamentable y desgraciado accidente que se produzca por parte
de una familia como el que al parecer ha sucedido esta tarde y
atribuirlo a determinadas políticas de concretos gobiernos me
parece sinceramente un hecho absolutamente despreciable,
además de una majadería.

Eso pues, acabaría en la lamentable...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sr. President, Sr. President, abans he callat...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sra. Mascaró...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

... però jo no he donat la culpa ni al Govern ni al vicepresident
de tot això...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, Sra. Mascaró, però no es pot...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

...em sap greu ser grollera, però crec que ha de quedar ben clar
que jo no he donat la culpa al vicepresident d’aquestes coses.

EL SR. PRESIDENT:

Em sap greu, però no es poden interrompre les
intervencions. 

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Ho sent, Sr. President, però crec que arribar a aquest nivell,
això ja no és un atac personal, això ja és una altra cosa.

EL SR. PRESIDENT:

Els deman, per favor, de nou, a tots, que ens posem
tranquils, per favor, perquè som en una compareixença, hi ha el
vicepresident del Govern i els solAlicitaria a tots que ens posem
tranquils. 

El Sr. Fidalgo, ha fet una alAlusió, una reflexió cap al
vicepresident, una reflexió personal...

(Remor de veus)

...si no arribarà el moment... els deman per favor que guardin
per favor el respecte que es deu a aquesta compareixença. 

Moltes gràcies, pot continuar.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Mercadal, parece ser que la libertad de opinión
y de expresión de los diputados cuando son del Grupo
Parlamentario Popular no existe en este parlamento, incluso no
existe para tener opiniones propias y personales en alusiones a
determinadas afirmaciones de grupos políticos, pero en fin, me
reafirmo obviamente en lo que he dicho y además me ciño al
asunto, diciéndole al Sr. Vicepresidente que estoy de acuerdo
con usted en que tiene que venir a contar aquí lo que usted cree
conveniente cuando lo tiene y cuando cree que es oportuno. En
eso consiste tener responsabilidades en el Gobierno y no cuando
a algunas personas les gustaría que viniera usted aquí a decirlo
y además que dijera lo que ellos quieren oír.

Quiero hacer memoria y comenzar por recordar que los
presupuestos del año 2012 se hicieron con las previsiones del
gobierno que entonces presidía en España José Luis Rodríguez
Zapatero en el mes de julio del 2011. Es decir, que este govern
tuvo que partir de cero en las Islas Baleares porque como
recordaran no había presupuestos, estaban estos prorrogados y
a nosotros -y cuando digo a nosotros, digo al gobierno del
Partido Popular- sí a diferencia de los otros gobiernos, se nos
aprobó un plan de equilibrio por parte del ministerio a nivel
nacional en el año 2011.

Las incorrecciones en el ajuste económico del entonces
gobierno socialista dieron lugar a una reducción de 190 millones
de euros en las partidas asignadas a Baleares en el sistema de
financiación respecto a las entregas a cuenta presupuestadas
inicialmente. Hay que recordar que este hecho obligó al Govern
a elaborar y a aplicar un plan de equilibrio en el que, entre otras
muchas medidas, se preveía la aplicación de bloqueos e
indisponibilidades de crédito en muchas partidas y en todos los
capítulos de gasto del presupuesto, lo que se tradujo en una
reducción efectiva de gasto en muchos programas, afectando en
menor medida a los programas vinculados a Sanidad, Educación
y Servicios Sociales. 
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El Plan para el equilibrio económico de las Islas Baleares
tenía, y creo que cabe recordarlo, los siguientes objetivos,
comenzando por certificar el compromiso de este govern con la
reducción del déficit, cosa que no creo que sea redundante ni
baladí hasta entonces porque es evidente que las políticas habían
demostrado que era justo al contrario, y la puesta en marcha,
además, de una serie de reformes estructurales. 

En segundo lugar, se trataba de garantizar la sostenibilidad
económica de la comunidad autónoma, que también cabe
recordar que en aquel momento estaba en entredicho y el
Govern tenía serias dificultades para realizar ciertos pagos
porque en mi opinión, en fin, no lo digo yo lo dice además el
Gobierno de la Nación se había mentido en cuanto a las cifras
de déficit y en cuanto a lo que finalmente se encontró en los
cajones por parte del Gobierno del Partido Popular proveniente,
obviamente, de la nefasta gestión del gobierno anterior. Y decía
poner en marcha una serie de reformas para favorecer el
crecimiento económico, como ha comentado el Sr. Aguiló y
hemos tenido todos oportunidad de escuchar.

En tercer lugar, se consideró que era un plan necesario para
acceder al mecanismo extraordinario de pago a proveedores
porque, como ustedes sabrán, se han pagado en torno a mil
millones de euros también a los proveedores, cantidad que la
administración de la comunidad autónoma debía y que era
necesario pagar. Igualmente suponía seguir garantizando los
servicios esenciales de la comunidad autónoma, esos eran
nuestros argumentos, que se estructuraron además en dos líneas
fundamentales, como ustedes saben: ahorro e impulso. En
cuanto a ahorro se consideró que eran necesarios más de 350
millones de euros para la reducción del objetivo del déficit y
además medidas de ajuste presupuestario de las cuentas del
2012. En cuanto al impulso, como ya antes he comentado, la
creación de medidas legislativas y administrativas que sirvieran
para crear un marco adecuado para el crecimiento económico
sostenido buscando además una simplificación normativa y
administrativa y en cuanto también a la seguridad jurídica.

Con este sobrero repaso a los antecedentes que creo, y
vuelvo a repetir, que eran necesarios anunciar se presenta una
solicitud de comparecencia para que el vicepresidente explique
la consecución de los objetivos del déficit. Como el Sr. Camps
esta mañana quiero comenzar dándoles la bienvenida al grupo
de los políticos que abogan por una reducción del gasto público
en la administración y además de una racionalización en el uso
del dinero del contribuyente. Quiero recordar que los objetivos
del déficit del pacto de izquierdas superaron y en algunos casos
duplicaron los objetivos, como aquellos fijados en el 2010,
cuando en esta comunidad nos situaron en el 4,16% del PIB,
muy por encima del 2,4 permitidos. Y esto para el año 2010
que, como ustedes saben, fue el último año completo de
legislatura del pacto.

Yo creo que el Gobierno del Partido Popular, y esto es
importante remarcarlo y además porque es cierto, ha hecho el
mayor ejercicio de rigor y ajuste presupuestario de la historia de
la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Se han ahorrado
más de 500 millones de euros en el año 2012, esto es una gran
cuantía, cuando hacemos referencia a un presupuesto que está
en torno a los 3.500 millones de euros. Se han realizado ajustes
comenzando por el Govern, es decir, ejemplificando. Y se han

endurecido, además, la política de ingresos del Govern que no
es más que por la gestión heredada.

Hemos tenido, y seguimos teniendo, el compromiso de
afrontar con diligencia la herencia de más de 6.000 millones de
euros de deuda entre proveedores y déficit, y, ¿qué se ha hecho
durante todo este tiempo? Se preguntarán ustedes, pues yo creo
que la respuesta es bien simple, ahorrar y racionaliza la
administración, priorizar políticas que impulsen la economía y
eliminen la burocracia y además pagar, pagar, que es una
cuestión importante que no se había producido hasta ahora y que
había más de 1.000 millones de euros pendientes por parte de
proveedores que, como todos ustedes saben, no son señores que
viven en China si no que son personas de esta comunidad
autónoma, muchas de ellas que tienen empresas, tienen familias
y tienen trabajadores.

Yo creo que este gobierno ha tenido y tiene claras sus
prioridades, Sr. Vicepresidente, mejorar la economía y la
administración de la comunidad autónoma y sin duda este grupo
parlamentario no puede más que agradecer al equipo económico
del Gobierno la decisión y el coraje de su laboriosa, productiva
y valiente actividad en beneficio de la comunidad autónoma de
las Islas Baleares. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sr. Fidalgo. Per contestar les
intervencions que l’han precedit té la paraula el Sr. Josep Ignasi
Aguiló i Fuster, sense limitació de temps.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, senyors
diputats. Miri, Sr. Boned, em sap greu que vostè ho vegi com
una repetició, però també podria veure com una repetició la
pregunta feta una i altra vegada, lògicament a una pregunta
igual la repetició és igual.

Crec que, ja ho hem parlat en altres ocasions i crec que es va
contestar en aquest sentit, quan es parla que manca un 50%
d’execució en matèria pressupostària, en matèria de PE, el Pla
d’Equilibri, o que s’ha executat una determinada part dels
ingressos té a veure quan es va fer aquella fotografia, i crec que
vostè ho sap, aquella fotografia es va fer a finals del mes de
setembre. Per tant, el PE, el Projecte d’Equilibri, el Pla
d’Equilibri, és de maig, estàvem a la meitat del camí, per dir-ho
de qualque manera, amb mesures importants que tenien
recorregut a partir d’aquell moment, per exemple, la
reestructuració en matèria de professorat que tenia els seus
efectes a partir del mes de setembre, de manera que d’aquí a
molt poc temps podrem donar complert compte de com ha anat
tot el Pla d’equilibri, que li puc assegurar que ha anat
raonablement bé. Podríem entrar partida per partida per veure
com s’ha complit, però crec que aquesta no és la qüestió.
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La qüestió és que aquest pla d’equilibri ens permet d’una
forma clara donar, tenir o assolir unes xifres de dèficit que
siguin molt més sostenibles que aquells 1.100 milions que varen
tenir l’any 2011, que més té a veure amb la reactivació
econòmica? Ja he dit que s’ha de ser sempre molt prudent i no
anunciar-la abans d’hora, però també és cert que puc dir que en
matèria d’ingressos, en matèria de recaptació tributària les coses
fins i tot han anat millor del que ens esperàvem, i en molts de
casos les partides que estaven previstes s’han superat d’una
forma clara.

Quant als nous imposts, com encaixen? Bé, és evident que
un pla no endevina el futur, no endevina les coses que passaran,
un pla és una línia i un camí a seguir, no pot ser d’altra manera.
Què ha passat enmig? Hi ha hagut un canvi d’objectius de
dèficit a conseqüència també de les circumstàncies anteriors, el
pla estava fet pensant que els objectius de dèficit serien d’una
determinada quantia i al final es canvien de l’1,5 passen al 0,7.
Per tant, s’han de fer les operacions i les modificacions
oportunes perquè això pugui continuar.

Ben igual que al llarg de l’any 2013 les condicions també
podrien dur un altre rumb i també s’hauran de fer les
rectificacions oportunes. Un pla, ja dic, no endevina què passarà
moment rere moment, no endevina quina és la circumstància
concreta de cada una de les diferents, i el tenc aquí davant i
podem mostrar-ho, està ple d’anotacions, n'hi ha moltes, n'hi ha
moltíssimes, hi ha desenes d’elements que es tocaven i,
evidentment, no tots han anat en la mateixa línia ni en la
mateixa seguretat. Però sí és cert és que d’aquí molt poc temps
podrem donar unes xifres i podrem donar uns resultats que ens
permetran veure una radiografia molt més clara i molt més
transparent del que és.

En matèria de FLA, em sap greu, però he de repetir-ho una
i una altra vegada, les comunitats autònomes, no només aquesta
sinó que Catalunya i d’altres, varen fer una aposta quan es varen
trobar amb més dificultats de finançament perquè es donàs o
perquè es produís aquell finançament a través del que es va
anomenar en aquell moment hispabonos, que vostès recordaran
que era una cosa que en temps del Partit Socialista, que en
temps del Govern del Partit Socialista, es reclamava a Europa.
Els hispabonos, perdó, els eurobonos es transformaven en
hispabonos per, de qualque manera, coordinar les polítiques
d’endeutament i poder tenir més facilitat d’accedir a un crèdit
que per condicions de sobreendeutament és més escàs. I això és
el que s’ha produït, es va produir primer un pla de pagament a
proveïdors i, en segon lloc, aquests hispabonos varen acabar
tenint la fórmula del FLA. I, per què permeten estalviar? Doncs,
simplement perquè a mesura que es fa la coordinació es poden
aconseguir condicions financeres molt bones en dos tipus, en
dos eixos principals, el termini és molt més llarg, el termini del
FLA està al voltant dels deu anys i el tipus d’interès que permet
reduccions de partides importants dedicades a aquesta qüestió,
per tant, permet dedicar més doblers, més recursos a l’acció del
Govern, a l’acció de la necessitat dels ciutadans i menys en
matèria d’interessos. Aquesta és la realitat pura i dura, és una
realitat que -ja dic- va ser reclamada, una i altra vegada, per les
comunitats autònomes, sobretot de la part del mediterrani que
per condicions de la crisi que té a veure amb el sector
immobiliari, que té a veure amb la sobredimensió de la
utilització del crèdit, varen tenir aquesta necessitat més
sobrevinguda.

En matèria de Llei de crèdit extraordinari, res de... no sé què
ha dit, pirotècnia financera, o alguna cosa així, no?, res a veure
amb això. La situació que es va trobar aquest govern era una
situació on hi havia molts elements, moltes factures sense pagar,
en molts de casos no estaven ni tan sols comptabilitzades, ni tan
sols comptabilitzades. Per tant, aprofitant el fet que es donava
el Pla de pagament a proveïdors es podia fer un aflorament de
totes aquelles factures, de tots aquells elements que es varen
utilitzar durant la legislatura anterior per aflorar-los i posar-los
damunt la taula d’una forma clara, tan clara que hi ha una llei
que determina com funciona.

En matèria d’incompliment, de possibles incompliments
també és cert que hi ha hagut contractes que han estat difícil
renegociar, i em vull referir a un que és especialment gros per
mida, és el contracte dels ferrocarrils. Aquesta comunitat va
comprar dinou trens, dinou trens dels quals sis eren tren-tram,
que vol dir que el pis és més baix, que tenien dificultats per
circular, els altres eren de via estreta, els dinou trens tenien
portaequipatges, en fi, tenien un disseny que ha estat molt difícil
aturar l’arribada d’aquests ferrocarrils aquí, a Mallorca. Per tant,
una part d’aquests incompliments vénen d’aquestes dificultats
d’intentar evitar que despesa que s’afegia o que no s’hauria
d’haver afegit s’afegia en matèria pressupostària. 

Tot això ho tenim damunt la taula, ho tenim damunt la taula
i crec que el moment oportú és quan definitivament estiguin
tancats els comptes, quan definitivament estiguin analitzades
totes les partides que, tot i que ens agradaria a tots que fos a
qualsevol de les compareixences parlamentàries, tot això
requereix un temps, requereix un protocol que s’ha de seguir per
poder ser realment rigorós i no dir una cosa per una altra.

En definitiva, el Pla d’equilibri marca clarament una línia
d’estratègia d’economia, d’estratègia econòmica, de política
econòmica. És un pla d’equilibri que en línies generals podem
dir que dóna els fruits desitjats, que en determinats punts que
tenen a veure sobretot amb l’activitat econòmica dóna uns
resultats millors, per exemple, l’impost de transmissions
patrimonials que en el seu moment es va valorar en 176 milions,
al final ha produït 202 milions d’euros, per posar un exemple,
a títol d’exemple, ha produït més del que estava previst. 

En matèria de despesa és clar que elements com la
reestructuració de l’educació o la sanitat l’impacte gros es
produeix a finals d’any. Per tant, el temps per analitzar-ho és el
que utilitzam en aquest moment i d’aquí un temps podrem retre
comptes certes de com realment ha quedat implementat, però ja
dic, la línia, la idea, el camí el marca i el marca d’una forma, jo
diria, d’una transparència com no n'hi havia hagut mai en temps
anteriors. Aquesta transparència, a més, jo crec que era
absolutament necessària perquè efectivament suposa un sacrifici
per part dels ciutadans i per part de molts de sectors de la
societat, sacrificis que han de ser coneguts, sacrificis que han de
ser acceptats i sacrificis que tenen com a contrapartida, d’una
forma clara, aquesta promesa de l’economia sòlida, de
l’economia segura i de l’economia que funciona que a poc a poc
assolim. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sr. Vicepresident. I en torn de rèplica, per
part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Joan
Boned, per un temps de cinc minut.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Aguiló, Sr. Vicepresident del
Govern, a veure, anem per parts. Nosaltres, com a mínim, li
demanam explicacions respecte del compliment d’un pla
d’equilibri econòmic financer que va presentar el seu govern, la
seva vicepresidència, que va ser aprovat pel Govern de Madrid,
un pla que, repetesc, anava de 2012 a 2014. Vostè em diu que
aquest pla no és una recopilació de certeses sinó més bé
d’incerteses de futur, segons acaba de dir vostè, i que partien
d’uns plantejaments i d’unes xifres que han canviat en el temps,
vostè m’ha parlat d’un objectiu de dèficit d’un 1,5 que passa a
un 0,7. Un 1,5 és el que tenia previst per tancar l’exercici 2012,
veurem com el tanca, segons sembla en declaracions que surten
de Vicepresidència, no aconseguiran tancar amb aquest 1,5, i el
0,7 és el dèficit previst per al 2013. Són dues coses
completament diferents dins aquest pla d’equilibri.

Miri, nosaltres li demanam que expliqui, entre altres coses,
allò que no s’ha complit d’un compromís adquirit pel Govern de
les Illes Balears amb el Govern de l’Estat, compromís que té,
indubtablement, contrapartides. Vostè ens deia abans, feia
referència a l’incompliment per part del Govern amb altres
administracions, la importància que això tenia, però el que li
demanam nosaltres és que ens expliqui el compliment i el grau
de compliment no de les altres administracions sinó de vostès
mateixos, de la seva administració, grau de compliment del
compromís adquirit per part del Govern. Això és el que volem
saber, Sr. Vicepresident, que ens expliqui, per què no s’ha
aconseguit més que el 13% de la previsió d’ingressos d’un pla
d’equilibri? Que ens expliqui, per exemple, què passa amb el
tema del frau fiscal, són aquests 16 milions que hi havia
prevists, és una altra xifra? Què passa amb el tema del cèntim
sanitari? Com queda allò del 2012? Allò del 2013 ja ho sabem,
ja vam veure la ficada de pota en aqueixa referència. Què passa
amb la venda de patrimoni? 

On queden aquells 11 milions previstos en el Pla d’equilibri,
Sr. Conseller, Sr. Vicepresident? Què passa amb mesures que
figuren en aquest pla d’equilibri i que no s’han fet efectives -
sortosament-, com són els tancaments del General i del Joan
March, els dos hospitals? Està bé que no s’hagin tancat, però
eren previsions que figuraven a un pla d’equilibri. Tot això
s’haurà de rectificar, tot això no pot seguir així.

Com ha anat?, què ha passat amb la central de compres? Què
ens pot explicar de la central de compres i la repercussió que té
en les xifres del 2012? Com val altres propostes?, alguna molt
concreta: vostès tenien previstos 1.300.000 euros en concepte de
lloguer de quiròfans a Son Espases; que jo sàpiga això no s’ha
produït. 

Tot això són coses que vostè a dia d’avui, aquí, no ha
explicat encara ni una sola vegada. Per això què tenim molt
clar? Que hi ha, efectivament, un pla d’equilibri aprovat, i una
gestió econòmica radicalment allunyada, absolutament
allunyada d’aquest pla. Sí, sí; si no vostè... És que és qüestió de
lògica. A veure, nosaltres no som llicenciats, segurament, en
econòmiques, Sr. Aguiló, però tampoc bàmbols del tot no
devem ser, i que vostè pretengui fer-me creure que amb un
compliment del 13% de la previsió d’ingressos vostès estan
ajustant la seva política econòmica al Pla d’equilibri, home!, ens
està dient bàmbols, així directament li ho dic, Sr. Vicepresident,
i crec que no és de rebut.

Casualment ara vostè ens deia “dins un parell de setmanes
sabrem els resultats i podrem tornar a parlar”. És casualitat, però
sempre que ve vostè aquí a haver de dar explicacions d’alguna
cosa resulta que dins un parell de dies, un parell de setmanes o
un mes i mig sabran coses i no ens pot contar res. Sempre passa
el mateix, tenim molt mala sort.

Miri, vostè ha tornat a parlar del FLA. El FLA no li negaré
que facilita l’obtenció de crèdit per part de la comunitat
autònoma, això no ho he negat, però vostè no em conti que
aqueixa facilitat que té per obtenir crèdit la comunitat autònoma
mitjançant aquest FLA suposa que s’alliberi crèdit per al sector
privat perquè això suposi una millora com a mesura de
creixement, que és el que vostè ha explicat entre avui matí i avui
tarda. Això és el que vostè ve a dir i, miri, jo li diré una cosa:
vostè em diu que és una decisió que han pres fins i tot
comunitats autònomes governades pel Partit Socialista. Jo em
pos a pensar i he pensat en una cosa: a Madrid, a la comunitat
autònoma de Madrid, governen vostès, supòs, no? Vostè sap que
el Govern de Madrid s’ha negat a solAlicitar absolutament ni un
sol euro del FLA. Si tantes són les bondats del crèdit obtingut
a través del FLA i efectivament permeten obtenir crèdit a un
cost més baix, em vol dir que els de Madrid són tan mals gestors
que s’estimen més governar pagant, demanar crèdit pagant molt
més que buscar un sistema que el seu propi partit els ofereix a
través del Govern de l’Estat? És això el que em vol dir?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, per favor, vagi acabant.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, vaig acabant. Miri, només dues coses. Crèdit
extraordinari, per anar acabant. Jo sí li he parlat de pirotècnia
pressupostària, efectivament, perquè vostè sap tan bé com jo
que aquest crèdit vostè no l’ha manejat, en realitat. Els 842
milions s’han pagat directament des de Madrid, i Madrid ha
pagat les factures que constaven en pressupost i aquelles que no
hi constaven, i vostè ha ingressat, ha comptabilitzat en el
pressupost com a ingrés, i esperem que com a endeutament,
aquests 842 milions. Però, clar, el que segurament ha fet és
comptabilitzar les factures que no estaven pressupostades, i
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vostè està utilitzant la part d’aquests 842 milions, i vostè
efectivament està fent pirotècnia pressupostària.

I el darrer de tot, i tanc, vostè em diu compra de ferrocarrils
per posar un exemple d’una gestió que té, a més..., d’un
contracte que té dificultats per renegociar i per poder fer efectiu,
i jo li posaré un altre exemple de despesa no molt equilibrada,
la que es va fer amb les autovies d’Eivissa, sense anar més
lluny, perquè si no expliqui’m vostè si un conveni de 8 milions
d’euros per a dues autovies acaba tenint un cost de 520 milions
d’euros, si això és una correcta gestió, i això és producte de la
gestió política d’un govern del seu partit, Sr. Aguiló. Això crec
que si ho compara vostè amb la compra dels ferrocarrils, és una
menudesa la compra d’aquests ferrocarrils. 8 milions costaran
520 milions. Eficiència de gestió, Sr. Aguiló. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. I per part del Grup Parlamentari
Més té la paraula la Sra. Mascaró per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo ja ho he dit abans al Sr.
Vicepresident que m’agradaria saber realment quins canvis hi
ha i quines són les conseqüències. Ha dit el vicepresident que
ara encara no és el moment, que això té un protocol, que ha
d’arribar bé. Supòs que si és vera que aviat sabrem quins canvis
són, esperem que sigui cert que ens arribin, que no ens passi
com amb la Llei de crèdit extraordinari, que vàrem pactar
exactament què era el que se’ns havia de dir una vegada fetes
les modificacions, i la veritat és que la meitat; no sé si arriba
ben bé a la meitat d’allò que diu la llei que s’ha de comunicar en
aquesta comissió que s’havia de comunicar el que s’ha
comunicat. Per tant m’agradaria poder confiar una miqueta més
en el Govern.

Si ferroviaris, i els ferrocarrils... Mirin, vostès renunciaren
a dur el tren fins a Artà. Era una proposta que hi havia, vostès
hi renunciaren, va ser una decisió de l’actuar govern renunciar,
i sembla ser que han renunciat a acabar l’electrificació, que
molts d’aquests vagons eren per electrificar. Per tant
segurament no sobrarien si haguessin acabat uns projectes que
hi havia iniciats. Per què renunciaren a això? Ho han d’explicar
vostès. Diran que perquè no hi havia doblers; efectivament,
perquè el conveni diu que et pagaran quan estigui fet, i si no
està fent no ho pagaran. Les previsions eren anar acabant i que
hi estigués, però vostès aturaren la línia. Evidentment si no hi
poses línia no hi passarà un ferrocarril, per damunt aquell
caminet que han deixat fins a Artà passant per Son Servera.

Però això és un altre tema, és una anècdota que podem anar
traient. Igual que pot ser anecdòtic que vostè ens digui que
l’impost de transmissions patrimonials ha incrementat, però no
sabem quins han baixat, perquè si no ha previst més que un 13%
dels ingressos que hi havia d’haver, només han arribat a un
13%, a qualque banda coixeja. Per tant queda molt bé la xifra
per sortir per la televisió, demà als diaris, però el global de tot
això quin és?, i crec que això és l’important, el que jo li deia que
els ciutadans tenen dret a saber.

I a vegades és bo fer canvis. A mi per exemple no fa gaire
se’m deia que jo deia majaderías, i m’ha agradat saber que el
Partit Popular en el Congrés dels Diputats farà allò que jo faria
si hi fos, que és votar a favor d’una iniciativa legislativa popular
per arreglar el tema dels desnonaments. A vegades hi ha coses
que en un moment donat pot parèixer que és un disbarat i en
canvi al final la solució és la mateixa. Jo crec que hem de...

(Remor de veus)

...podem arribar a acords en certa manera si es vol, però el
tema del Pla econòmic i financer avui no els l’ha arreglat, no
ens ho ha dit. També és vera que tot, tot, tot, no, però jo sí que
li pregaria que en el moment en què vostè tengui aquest protocol
tancat ens el faci arribar. De totes maneres l’hi demanarem per
escrit, encara que tenim coses demanades per escrit de molt més
temps del que es queixaven abans a l’anterior legislatura, i
preguntes que, com que no passen a la “daixona” següent, em
quedaran sense contestar de l’any 2011 perquè no li ha agradat
venir-les a contestar, les meves. 

Per tant, què vol que li digui més? En podem parlar dues
hores; si vostè no ens dóna més informació nosaltres tampoc no
podem rebatre més, i esperar que en qualque moment ens arribi
tota la informació i que realment en puguem parlar en
tranquilAlitat i sense crispació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Vicepresidente, yo voy a ser
breve. Quería comenzar diciéndole que nunca antes un plan de
equilibrio se había explicado tanto en este parlament de la
comunidad autónoma, que nunca antes en esta comunidad
autónoma se había dando tanta información ni había habido
tanta transparencia con el grado de cumplimiento de cualquier
plan parecido a éste. Creo además, Sr. Vicepresidente, que a mi
grupo parlamentario en ningún caso se le ocurriría lanzar
acusaciones como hemos oído aquí esta tarde sin dar
absolutamente ningún argumento, y lo creo porque no es serio,
porque aquellas acusaciones que se lanzan sin ningún tipo de
argumento ni dato para contrastarlas, sin ninguna fuente citada,
yo creo que pasan de ser acusaciones y se convierten en meras
insidias en las que no voy a entrar en esta intervención porque
simplemente no merece la pena.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 42 / 12 de febrer del 2013 955

 

Creo que debemos felicitarnos todos porque el Gobierno de
la comunidad autónoma y en concreto la conselleria que usted
encabeza, Sr. Vicepresidente, haya apartado a nuestra
comunidad de la senda de los 1.100 millones de euros anuales
de déficit. Creo que es una muy buena iniciativa que el Govern
presentara este plan, creo que es una muy buena iniciativa que
usted siga compareciendo no para decirle a la oposición lo que
quiere oír sino para, con seriedad y con rigor, dar los datos que
existen cuando existan, y yo estoy además convencido de que en
breve tiempo vamos a tener la oportunidad de conocer, porque
antes, obviamente, de que existan los datos no se pueden dar, y
como todos ustedes saben, señores diputados, porque así lo
establece la ley, algunas partidas como la de sanidad se
pudieron o se tuvo el plazo para cerrarlas hasta el día 31 del mes
pasado, y entonces obviamente parece lógico pensar que si se
tienen que cuadrar números y hacer cuentas en primer lugar lo
que no se requiere en ningún caso es prisa o celeridad.

Quiero cerrar mi intervención reiterando el agradecimiento
de este grupo parlamentario a sus explicaciones, y dándole una
vez más la enhorabuena y todos los ánimos del mundo para que
siga adelante en esta tarea conjunta emprendida por el partido
que da sustento al Gobierno para mejorar sin duda la vida, la
administración y la forma de hacer política en esta comunidad
autónoma. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fidalgo. I per tancar, en torn de
contrarèplica, té la paraula el Sr. Vicepresident, per un temps de
cinc minuts.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, senyors
diputats. Per anar tancant, evidentment que podríem entrar per
partida si central de compres, si hospitals, però jo crec que són
coses que més o menys són conegudes, surten a la premsa, i que
una vegada tenguem el resultat definitiu és quan pertoca (...) de
forma clara.

Per exemple, i per no defugir la pregunta feta, tancament
d’hospitals. El tancament d’hospitals acaba essent canviat en la
mesura d’estalvi per una altra d’equivalent exactament igual,
que suposa una reestructuració de tot l’entramat que en principi
estava destinat a aquest tancament. En matèria de central de
compres, la central de compres està constituïda, ha començat a
funcionar, ja han sortit algunes de les partides més importants,
i per tant s’està complint una bona part del que estava previst.

I etcètera, etcètera. Podríem continuar parlant de partida per
partida, però crec que això no és el tema que avui ens interessa,
sinó que el que ens interessa és que anam seguint el Pla
d’equilibri d’una forma fidedigna, i jo diria que el grau del Pla
d’equilibri és suficientment alt com perquè ens marqui aquesta
estratègia de política econòmica. Si tornam a donar les xifres
del 50% d’execució de despesa i la xifra d’ingressos hem de
tornar a dir que es feia a finals de setembre i que molts
d’aquests ítems que surten en el pla han de tenir la seva
implementació sobretot en el tercer i en el quart trimestres de

l’any 2012 i durant l’any 2013. De cap manera no el consider un
bàmbol, Sr. Boned, de cap manera. 

En matèria de FLA jo..., bé, el futur és mal d’endevinar i és
mal de saber el que passarà, però crec que les condicions del
FLA són bones, són avantatjoses per a les comunitats
autònomes, i pens que les comunitats autònomes s’aniran
afegint al FLA, tenc aquesta idea, i em remetré a deixar passar
els mesos a veure què passa amb les comunitats autònomes que
vostè ha marcat, perquè de qualque manera utilitzar aquest tipus
d’instruments està clar que quan tenen una connotació negativa,
quan se’ls posa l’etiqueta de rescat, quan es fa..., idò fa una
mica de rebuig per part dels polítics, però si s’analitza bé, si
realment s’analitzen les condicions anam veient que són bones,
que són una forma d’accedir al mercat de crèdit, i que per tant
probablement serà una cosa que anirà passant de forma natural
a mesura que aquesta estigmatització que s’ha fet des d’un
principi vagi passant i que es vagi convertint en una eina de
normalitat.

I, finalment, pirotècnia financera, de cap manera, de cap
manera. Pirotècnia financera en tot cas és el que ens vàrem
trobar, en tot cas era aquella forma d’obrar de no reconèixer la
realitat. Ara el que ens pertoca és anar de cada vegada essent
més transparent; s’ha dit per part del diputat del Partit Popular,
mai no s’havia estat transparent a l’hora de fer un pla
d’equilibri, s’ha de recordar que hi va haver molts altres plans
d’equilibri durant la legislatura passada i no en vàrem conèixer
cap ni un, no en vàrem conèixer cap ni un. Mai no s’ha pogut fer
un seguiment, mai no s’ha fet un seguiment tan estricte del Pla
d’equilibri, mai no s’ha donat tal volum d’informació, mai, mai,
mai; i tot això ens ajuda d’una forma clara a aconseguir
credibilitat i a aconseguir que aquest posar en ordre que
necessita la comunitat autònoma doni les passes adequades.

Jo crec que està clar que hem viscut un any complicat, un
any difícil, un any en què hi ha hagut un canvi de tendència
política molt marcat, molt diferent del que s’havia fet en el
passat, que és un canvi que exigeix esforç i sacrifici per part de
molts, però que és un canvi que, com ja he dit, està posant les
bases d’aquesta transformació, una transformació acceptada,
una transformació que pugui ser assolida per part de tota la
societat i que està posant les bases d’una forma de fer economia
diferent de la que hi ha hagut fins ara. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.

I una vegada acabat el debat volem agrair la presència del
vicepresident i dels seus acompanyants. I no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Gràcies.
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