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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?

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Virtuts Marí.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Pilar Sansó substitueix Xico Tarrés.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Alejandro Sanz a Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam ara 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. Antoni Costa i Costa,
director general de Pressupost i Finançament i del Sr. Alberto
Roibal i Hernández, director de l’Agència Tributària de les Illes
Balears.

1) Compareixença RGE núm. 4367/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del vicepresident Econòmic,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar
sobre el Pla extraordinari de lluita contra el frau.

Començam per la compareixença RGE núm. 4367/12,
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 extraordinari de lluita contra el
frau.

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

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

Bones tardes a tots. Moltes gràcies per assistir a aquesta
compareixença sobre frau fiscal o sobre la lluita contra el frau
fiscal. 

És evident que en una situació de dèficit excessiu com la que
ens vàrem trobar quan vàrem accedir al Govern, dins les
distintes línies per incrementar els ingressos, una que era prou
important consistia a tenir establert un pla de lluita contra el
frau fiscal i un intent de millora de l’activitat fiscal per intentar
recaptar més doblers, per intentar que les arques públiques
tenguessin una millor situació des del punt de vista dels
ingressos. Tot això a més dins un context en què era
pràcticament impossible augmentar despesa i que, per tant,
aquest pla no podia tenir, com s’havia fet en ocasions anteriors,
no podia suposar un increment de la despesa de cap tipus, de

cap tipus. No estam parlant que durant els anys 2011 o 2012, no
només no es podien fer inversions, sinó que no es podia fer més
despesa de la que ja teníem, perquè teníem una restricció
pressupostària molt contundent, fruit fins i tot de la reforma de
la Constitució i de la normativa i, a més a més, era absolutament
imprescindible que es pogués complir l’objectiu de dèficit. Per
tant, en cap cas no es podia incórrer en un increment de despesa.

Així i tot, vàrem encomanar al director de l’Agència
Tributària que fes un pla d’actuació per incrementar les
recaptacions en matèria de frau i en matèria de facilitar també
-en moltes ocasions també ve per aquí- el compliment de les
obligacions tributàries per part del públic en general, en per part
del públic conjunt. Hem de dir que aquest pla que té com a
eixos fonamentals bàsicament una coordinació de les distintes
àrees de la mateixa gestió de l’administració, una coordinació
interna, consistia en això, utilitzar de la forma més eficaç
possible tota la informació que ja té a l’abast l’Agència
Tributària, establir els protocols d’intercanvi dins els distints
departaments per poder tenir més informació; i al mateix també
a nivell extern, amb altres administracions, per poder descobrir
borses de frau, descobrir possibles mancances en matèria
tributària que es poden obtenir només amb el fet de creuar
dades, de posar unes dades en contrast amb unes altres. Les
línies estratègiques d’actuació varen ser un model de control del
compliment tributari, un model de relació amb altres
administracions, un model d’assistència i relacions amb la
ciutadania, també -com deia- facilitar les obligacions a la
ciutadania i un model institucional i organitzatiu diferent.
Aquestes varen ser les línies d’actuació.

Vàrem tenir molt present que moltes de les dades que es
donen en matèria de frau fiscal i d’incompliment d’obligacions
tributàries, que depèn de l’organisme que les doni, és evident
que són dades que no són conegudes, són fruit d’estudis o fruit
de càlculs que tenen moltes suposicions en la seva elaboració,
estan entre el 13 i el 20%; però també vàrem tenir en compte
que el frau es dóna bàsicament en tributs que no són de la
comunitat autònoma, sinó que fan referència a tributs d’àmbit
estatal, concretament l’impost de la renda, l’IVA, és on hi pot
haver unes borses de frau més grosses, i són d’àmbit estatal;
mentre que els tributs de la comunitat autònoma, per tenir un
suport documental, són més difícils d’eludir. 

I dit això, les mesures varen ser aquesta reorganització, una
preparació del personal, utilització de noves tecnologies. Els
resultats que podem presentar a hores d’ara són francament
contundents. 

El primer que s’ha de dir, i en podem fer un repàs, és com ha
evolucionat la recaptació tributària al llarg de l’any 2012.
Mentre que la mitjana del país, la mitjana d’Espanya la
recaptació tributària ha caigut un 3,3%, a Balears ha augmentat
un 5,3% durant l’any 2012. I les variacions depenen de cada
tribut, però el tribut que suposa més quantitat i que havia estat
un dels fonaments de l’activitat fiscal de Balears és l’impost de
transmissions patrimonials, aquí tenim una dada que ens ajuda
a entendre com es troba la situació. Mentre que al conjunt
d’Espanya la caiguda és d’un 8,5%, a Balears l’increment de
recaptació és d’un 9,6%. Al mateix temps, actes jurídics
documentats, que ens dóna una mica la radiografia de la situació
perquè descansa bàsicament damunt hipoteques i, per tant,
damunt nova construcció, en el conjunt d’Espanya cau un
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16,5%, mentre que a Balears cau només un 6,9%. També
disminueix, ja dic, té a veure amb nova construcció, la nova
construcció és on es pateix encara més l’efecte de la crisi,
mentre que en habitatge de segona mà, habitatge utilitzat podem
dir que la situació és radicalment distinta, perquè ja dic que la
mitjana espanyola va tenir una caiguda d’un 8,5%, mentre que
Balears va tenir un increment del 9,6%. És pràcticament l’únic
cas en tot Espanya, hi ha el cas d’Andalusia on hi ha
pràcticament un empat, quasi igual, i nosaltres destacam en
bona situació. És evident que això té a veure amb la conjuntura
econòmica i no tant d’actuació en matèria de frau fiscal, però
també és cert que el compliment de les obligacions s’està fent
en temps i forma d’una forma adequada.

Passem a les actuacions de regularització a 31 de desembre
de 2012; és a dir, quines han estat les accions duites a terme per
part de l’Agència Tributària, primer en matèria de gestió,
anàlisis dels diferents expedients i fer liquidacions
complementàries, les liquidacions que es trobin adient des del
punt de vista de l’Agència Tributària. I aquí hem de fer la
comparativa entre el 2010 i el 2012, per raons òbvies. I
l’increment experimentat en liquidacions és d’un 15,45%, fruit
d’aquest pla, 15,45%, hem passat de les 4.543 a les 5.245. En
allò que és directament inspecció, nombre d’actes, l’increment
ha estat espectacular, ha estat del 219%. Hem passat de les 145
actes d’inspecció a les 318 actes d’inspecció. En conjunt,
nombre d’actes i nombre de liquidacions, l’increment és de
gairebé un 19%. Si comparam les quantitats, podem dir que
l’any 2012 l’import del deute descobert i per tant liquidada ha
estat de 37,6 milions d’euros. En recaptació executiva, crec que
val la pena fer-hi esment i analitzar una mica quina és la
situació, en certificacions descobertes i cobrades, hem passat de
1.371 a 2.412, un 176% d’increment i a l’import recuperat ha
passat de 3,27 milions a 5,61, un 172%.

En definitiva, les dades que podem presentar del Pla de lluita
contra el frau i de facilitar l’efecte de cobrament de tributs per
part de l’ATIB, jo crec que presenten unes xifres prou bones per
estar satisfets, sempre tenint en compte que no hi ha hagut cap
increment de despesa, la despesa no ha augmentat el més
mínim, no hi ha hagut una mica d’increment per anar més
enfora, no. Partim d’una situació en què l’increment de despesa
no es podia fer, i els resultats són aquests. 

És cert que també vàrem anunciar en una compareixença
anterior un pla d’actuació fiscal que té a veure amb el mal que
se li fa a la hisenda pública, tant si és matèria de tributs, com si
és en matèria de subvencions. Per tant, també s’ha procedit a fer
un anàlisi de les subvencions que presentaven elements que
poguéssim fer o que poguéssim qualificar d’actuacions contra
l’hisenda pública. I en aquest sentit s’ha fet una anàlisi dels
diferents fons que proporcionen subvencions, analitzant un total
de..., no s’ha sumat el nombre d’expedients, no hi ha la suma,
però és una quantitat més o manco de 100 expedients, 100
expedients que han permès també tenir una recuperació d’un
deute cap a l’administració d’uns 310 milions d’euros, la qual
cosa suposa una quantitat molt superior al que havia estat
l’acció tradicional a la comunitat.

En definitiva, jo crec que el full de ruta està complert, el full
de serveis de l’administració tributària està donant uns resultats
molt bons. I quan deia que s’està fent sense increment de cost,
en realitat estava dient una cosa que no és exacta, perquè el que
ha passat és que hi ha hagut una reducció importantíssima de
despesa dins l’Agència Tributària, que podem xifrar en..., el
cost per cada 100 euros liquidats ha passat de 35 euros que era
la situació de partida, a 27,10;, fent allò que més ens interessa
en aquest moment, un increment clar de l’eficiència i l’eficàcia
en tot tipus d’actuacions. És cert que l’any 2010 es va fer un pla
important de lluita contra el dèficit que d’alguna manera posava
les coses més difícils a la situació actual, perquè allà sí que es
varen invertir doblers, sí que es va incrementar la despesa per
fer aquell pla i es va actuar d’una forma lògica, anant als
expedients d’un volum més gran, de manera que el que tenim
damunt la taula ara són evidentment expedients d’un caire
inferior. Per tant, aquesta lluita contra el dèficit, aquesta lluita
contra el frau fiscal i aquests resultats tenen un mèrit especial,
perquè els grans expedients ja estaven liquidats.

En definitiva, com dic, crec que és una actuació prou bona
com per estar satisfets d’aquesta lluita. Evidentment sempre es
pot fer més, evidentment sempre es pot anar més enfora,
evidentment ens interessa a tots reduir el frau fiscal a zero, a fer-
lo inexistent, però també és cert que les passes que s’estan
donant són clarament en el sentit adequat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. I ara 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 intervendrà en darrer
lloc, conforme a l’article 80 del Reglament.

El Sr. Vicepresident pot contestar globalment totes les
preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu. Sí
que demanaria per favor a tots els grups parlamentaris que se
cenyissin i es dirigissin al vicepresident i que no fessin
alAlusions a allò que diuen uns dels altres i ens centréssim a allò
que és l’objecte de la compareixença.

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. Sr. Vicepresident, aquesta
compareixença, igual que la segona que té vostè avui en aquesta
comissió, són dues compareixences que tenen data de registre
d’entrada del mes de juny de 2012, vull dir que ja fa mesos.
Però contràriament a allò que podria parèixer, que el fet que
hagin passat tants de mesos el tema hagués fet que el tema
passàs d’actualitat, no és així, perquè si bé el sentit que podria
tenir la solAlicitud de compareixença a mitjans de l’any passat
era perquè vostè ens explicàs directament com anava l’exercici
i quina era la previsió per a la segona part de l’exercici 2012;
bé, ara ja estam a finals de febrer i evidentment està bé, i no pot
ser d’altra manera, que se centràs més en els resultats de
l’exercici de la liquidació de 2012.
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D’entrada li voldria recordar, sense necessitat de recordar-li
xifres perquè ja les hi he comentades més d’una vegada, que la
política de lluita contra el frau que s’havia estat portant a terme
la passada legislatura, havia anat, sobretot a finals de la passada
legislatura, a l’alça, ja ho hem dit més d’una vegada, el resultat
de l’exercici era superior al que estam parlant ara mateix, de
2009 i molt superior a 2010. L’any 2011 finalment, segons
pareix, el resultat va ser sobre els 27 milions d’euros i vostè en
el seu moment havia anunciat que l’any 2012 seria paregut o tal
vegada una mica superior. He pogut entendre, si he pres nota bé,
que aquest eren 37,6, no? Bé, estaria dins el que vostè havia
anunciat.

Però vostè també ha deixat caure que és més complicat i, per
tant, té més mèrit el fet de l’obtenció d’aquest resultat amb una
política de la reducció de la despesa. A mi m’agradaria, i li ho
pregunt per si hi ha algun tipus de coincidència en aquest
aspecte, jo som de l’opinió que hi ha determinats sectors i àrees
dins Vicepresidència que si bé d’entrada pot parèixer que es
manté o fins i tot potser s’incrementa la despesa, el resultat que
s’obté d’aquest manteniment de la despesa és una millora o pot
ser una millora evident dels ingressos. Per tant, l’equilibri de
despesa-benefici, de vegades val la pena el manteniment d’un
cert grau de despesa si amb això milloram el rendiment del
benefici que s’obté. Vull dir amb això que si tenim en compte
que els anys 2009 i 2010 va ser un resultat que progressivament
millorava i s’incrementava, com a resultat d’aquesta lluita
contra el frau, tal vegada el manteniment de la fórmula
sistemàtica utilitzada fins a aquell moment, hauria pogut ser
també el manteniment de la millora dels ingressos, a pesar
d’algunes condicions que vostè i jo hem tengut l’oportunitat de
comentar-ho algunes vegades i vostè em va dir com la caiguda
de...la situació immobiliària, del sector immobiliari i algunes
altres qüestions que poden haver afectat aquest ingrés.

Em deia que així i tot hi ha un argument que vostè ha
manejat en més d’una ocasió i és que bona part dels tributs,
sobretot aquells que poden tenir més repercussió en recuperar
part d’aquest frau fiscal, té més a veure amb tributs que no són
autonòmics que amb aquells que són propis de les Illes Balears,
però també hi ha un fet que jo li he sentit a vostè comentar més
d’una vegada, que jo li he dit que també entenia que era molt
important i que potser havíem d’intentar treballar més en
aquesta línia, no sé si això s’ha fet així exactament i és una de
les preguntes que li volia deixar avui damunt la taula per si té
l’oportunitat de respondre-la i és que és molt important la
colAlaboració entre l’Agència Tributària de les Illes Balears i
l’agència estatal.

Estam d’acord que els tributs importants són de competència
estatal, però també convindrà amb mi que en la mesura que
millori l’efectivitat de la lluita de l’agència estatal el percentatge
que ens correspon a les Illes Balears d’aquest tribut també pot
ser millor, per tant, la millora de l’efectivitat de la lluita dels
tributs estatals redundarà finalment també en benefici de la
comunitat autònoma.

Per això, crec que és important també posar-se decididament
a treballar en colAlaboració amb aquells inspectors de l’agència
estatal en aquells sectors fins i tot que són de competència
purament estatal i que s’escapen o que no són directament de
competència autonòmica.

M’ha dit avui, altra vegada ha parlat de la feina important
que s’havia fet sobre un nombre d’expedients concrets de
subvencions, record que, crec que va ser el mes d’abril de 2012
que li vaig fer crec que eren quatre preguntes relacionades amb
aquest tema, i vostè el que em va dir en aquell moment era que
els onze inspectors de què disposava l’Agència Tributària en
aquell moment estaven centrats precisament en la revisió de
l’apartat de les subvencions. Jo li pregunt també: ha anat ja més
enllà d’aquestes subvencions? Aquests onze inspectors han fet
feina en altres àrees al marge de les subvencions? A quines
àrees s’ha centrat, ja que primer vostè va anunciar que estaven
centrats en subvencions, ara, en aquest segon escaló, a quina, si
n’hi ha cap de remarcable i en concret en la qual centrin aquests
inspectors la feina que fan?

Repetesc el tema de la reducció de la despesa dins l’ATIB,
vostè em deia que és important. Home!, atenent la política
d’estalvi i de retallades en tots els aspectes, supòs que des del
seu punt de vista sí és important, però també ha de tenir en
compte vostè un fet que crec que no li ha d’escapar: l’Agència
Tributària és un punt clau per a l’obtenció d’ingressos en
aquesta comunitat autònoma. La millora dels ingressos sempre
beneficia l’equilibri pressupostari, sempre permet fer polítiques
molts diferents de les de retall i crec que això és molt important.

Si tenim en compte també, que no és qüestió d’entrar-hi ara,
tendrem oportunitat, hi ha un projecte que està en marxa, de
parlar de nous imposts, a l’Agència Tributària li ve damunt un
increment de la feina producte d’aquests nous imposts, com
afectarà aquesta nova política fiscal que requerirà de més
atenció i de més feina? Quina repercussió tendrà, si la té, sobre
la feina de la inspecció i de la lluita contra el frau per part de
l’Agència Tributària? Quin equilibri hi ha? Si es mantindrà
aquesta retallada de despesa.

M’imagín que, dins aquesta retallada de la despesa, hi
contempla vostè també un fet o una proposta que està no tan
sols al Pla de lluita contra el frau sinó també al pla d’equilibri,
del qual també n’hem parlat més d’una vegada, i és aquest
conveni amb els registradors per a l’obertura de set oficines
liquidadores que, segons vostè mateix contava en els arguments
que exposava en aquests dos documents, podrien permetre
l’increment no tan sols de personal, sinó de mitjans materials
per actuar des del punt de vista de política fiscal i també, per
què no, de lluita contra el frau en aquests casos. Això no s’ha
produït, vostè em dirà si és resultat d’aquesta retallada en la
despesa i si té intenció en algun moment de recuperar-ho.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 44 / 26 de febrer del 2013 973

 

No sé si hi ha la possibilitat que concreti una mica més si és
possible el resultat d’aquest exercici 2012, d’aquest pla de
reestructuració que vostè va anunciar també en el seu moment
i que avui també ens ha contat per recuperar l’efectivitat de la
lluita contra el frau.

També m’agradaria que, si és possible, comentàs com està
la creació, que va anunciar també, d’una carrera d’inspecció que
aporti incentius suficients al personal de l’Agència Tributària,
com està aquesta proposta?

I una altra, que vostè ho ha dit, segurament, m’imagín que
això deu ser habitual dins la feina, si hi ha un volum de feina
que podríem considerar extremat, potser és normal que l’atenció
dels inspectors i de la feina que faci l’Agència Tributària se
centri en aquells expedients més voluminosos o més importants
que poden reportar, segurament, cas de resoldre’s, un ingrés
superior a molts d’altres, però és cert que malgrat hi ha hagut
una baixada del mercat immobiliari que, com vostè va anunciar,
també podria provocar una reducció del frau com a mínim en
aquest sector, és cert que hi havia, crec recordar, entorn de
1.400 expedients que estaven iniciats i pendents de resoldre; no
sé si també en aquest exercici 2012 els serveis de revisió i
inspecció de l’Agència Tributària s’han centrat en aquests
expedients, quants d’aquests s’han resolt? I de fet, avui, en
aquest dia, liquidat l’exercici 2012, quants en queden en tràmit
i pendents de resoldre?

També es va anunciar la possibilitat que s’incrementàs
l’aportació tant de personal com de mitjans per a la inspecció i
el seguiment d’aquells expedients que els inspectors comencen
i de vegades han de deixar aturats per altres motius o per
diferents motius i que hi havia la possibilitat de crear un cos
també específic i especial de seguiment d’aquests expedients a
l’hora que no es poguessin seguir els seus tràmits per part dels
cos d’inspectors.

Són moltes..., supòs que estic acabant el temps i abans que
m’ho facin saber, simplement li vull recordar també que del pla
d’equilibri s’havia anunciat que de l’exercici 2012 la previsió
eren 16 milions, crec recordar, i del 2013 eren també 16
milions. No sé si també s’haurà de fer d’alguna manera una
proposta de modificació d’aquest pla perquè si vostè mateix
anuncia 37 milions per a 2012, no sé quina previsió té per a
aquest 2013, si és igual o superior a aquest 2012. Això suposaria
una clara diferència en les previsions del pla d’equilibri i per
tant, s’hauria de fer, supòs, un de tants retocs que necessitarà
aquest pla d’equilibri i dels quals també ja hem parlat, perquè hi
ha molts d’incompliments i molt especialment en el tema dels
ingressos, que també en parlàrem no fa gaire, resultat d’aquesta
cridada d’atenció per part del ministeri quant al volum
d’ingressos que preveia aquest pla d’equilibri.

Queden algunes coses, supòs que en la rèplica tendrem
oportunitat de continuar-ho comentant. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Procuraré ser breu perquè
moltes coses ja s’han demanat, però sí que m’agradaria saber en
primer lloc si aquest pla de lluita contra el frau existeix com a
document; perquè se n’ha parlat molt d’un pla de lluita, de
vegades es parla de línies de treball, de plans amb plural, n’ha
parlat el vicepresident en diferents ocasions, la darrera vegada
que es va parlar d’aquest tema dins aquesta comissió; hi ha una
proposició no de llei aprovada per unanimitat, però a proposta
del grup que dóna suport al Govern del Partit Popular, que diu
que s’ha elaborar un pla, l’hem cercat a la pàgina web, com que
tenim un govern tan transparent hem suposat que un pla
d’aquestes característiques havia d’estar a disposició del públic
en general o, si més no, enviat als grups que donàrem suport el
dia en què es va aprovar, però no l’hem vist en sí. Per tant, ens
agradaria poder-lo consultar, si més no per saber realment
quines són les línies.

Perquè és lògic, les línies que ens exposa el vicepresident
són lògiques, de coordinació entre diferents administracions i de
controlar el que es fa, vull dir, reorganització, controlar el que
es fa i un protocol de coordinació. És clar, això no necessita un
pla, ens ho podem contar, per tant, si existeix un pla vol dir que
hi ha moltes més coses, per veure realment quines són les
quantitats que s’ingressen via eixugar aquest dèficit per mor del
frau o són ingressos nous o són ingressos mal pressupostats,
perquè tenc aquí davant les liquidacions de 2010, i el 2010,
d’actes jurídics documentats, es varen recaptar 305 milions
d’euros, però el Govern el 2012 només en va pressupostar 254.
Per tant, si arribam a 300, és frau o és que havien pressupostat
a la mínima o per no enganxar-nos els dits? Simplement és això.

Em sembla perfecte que hi hagi un pla de lluita contra el
frau en tots els aspectes. És evident que una cosa és l’austeritat
i l’altra són les retallades injustes que pateixen els ciutadans i
que s’ha de treballar per millorar els ingressos, això ho venim
defensant des de fa molt de temps i mentre no aconseguim un
sistema de finançament més just per a la nostra comunitat, hem
de treballar amb les eines que tenim i evidentment el frau és una
eina important.

També és veritat, però, que entre aquests 16-30 milions no
solucionaran els problemes d’aquesta comunitat, sobretot si no
ens ficam o no instam a qui pertoqui a treballar, perquè si
reconeix el mateix vicepresident econòmic que bona part
d’aquest frau es du a terme amb uns impostos sobre els quals no
tenim capacitat de gestió sí que hauríem d’instar a qui toqui per
fer allò i tal vegada hi ha un nivell de frau que tècnicament no
és considerat frau, però que des del nostre punt de vista sí que
és un frau a les persones d’aquesta comunitat, que són algunes
cotitzacions a les mínimes, com puguin ser les del SICAV, que
sí que ens interessa treballar en aquesta línia per incrementar
ingressos per a aquest costat, per una altra banda. Perquè aquest
pla que ens diu vostè ens agradaria veure’l materialitzat per
poder comprovar realment si els ingressos nous que hi pugui
haver fins a quin punt són per haver desmuntat els possibles
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fraus que li dic que s’han de desmuntar evidentment fins a les
darreres conseqüències, o són eines de gestió de no pressupostar
per no haver de dir que després del dèficit és més gran o més
petit.

Res més i moltes gràcies per ser aquí.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. Vicepresident,
benvingut també el seu equip de feina. Tot just fa un any
aproximadament, com deia també la Sra. Mascaró, es va
presentar i es va aprovar en aquesta mateixa comissió una
proposició no de llei que feia referència precisament a
l’elaboració d’un pla general de lluita contra el frau fiscal, i
també, en un segon punt, a impulsar mesures que suposin un
major control del frau fiscal, aquestes eren les dues propostes
que aquella proposició feia i que crec que avui, un any després,
podem dir que s’ha complert.

Tenim un pla de lluita contra el frau i s’han aplicat mesures
perquè aquest frau sigui el mínim possible. Crec que les xifres
que ha donat el vicepresident avui són realment molt
significatives i demostren l’eficàcia de l’ATIB, -aquí també vull
felicitar al Sr. Royal perquè, Sr. Roibal, perdó-, perquè crec que
estan fent una gran feina per intentar detectar aquestes bosses de
frau que hi ha en aquesta comunitat autònoma.

Tot açò a més a més amb menors recursos destinats a
l’ATIB, crec que el pressupost de l’ATIB si l’any passat eren
13,8 milions i enguany el 2012 varen ser 10,2, estam rallant
d’un pressupost amb un 26% menys que l’any anterior i han
incrementat el nombre de revisió d’expedients, han incrementat
el nombre de liquidacions, han incrementat les inspeccions i les
actes. Crec que avui ens hem de felicitar perquè tenim un
govern que funciona, tenim una Agència Tributària que
funciona i que fan una feina encomiable amb menys recursos
dels que tenien a l’anterior legislatura i anteriors anys.

A partir d’aquí, no puc fer més que felicitar el Govern, no
puc fer més que dir que la PNL que vàrem presentar l’any
passat s’ha complert i que n’estam profundament satisfets i que
el nostre grup, que era el proposant d’aquella proposició no de
llei, està profundament satisfet dels resultats que ha tingut el
Govern en aquest tema de la lluita contra el frau. Per tant, no
puc acabar sense felicitar tot l’equip per la feina que han fet.

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, Sr. President. Moltes gràcies, senyors
diputats, intentaré respondre, esper que totes les preguntes,
potser en deixi alguna, però serà perquè me l’he deixada.

El primer de tot és una reflexió que ha fet el Sr. Camps que
crec que és la que ens orienta en l’acció de govern i diria que és
una acció de govern que transcendeix el que ha de ser aquest
govern, que ha d’anar més enllà, vull dir que ha de ser una
manera d’obrar continuada per part de l’Administració i és
l’aprofitament adequat dels recursos. L’aprofitament adequat
dels recursos significa aconseguir més amb menys, això és una
màxima que la ciutadania, sigui del color que sigui, ha d’exigir
de manera permanent a qualsevol govern perquè si no es fa, si
no s’obra d’aquesta manera s’incorre en costos excessius i per
tant, es perden possibilitats de competitivitat, de productivitat i
de benestar de la població en general. 

És a dir, aconseguir aquests resultats amb menys recursos
redunda d’una manera clara en el benestar de tota la
colAlectivitat, aquesta és una idea que crec que hem de tenir molt
clara i que ha de ser un dels punts de partida.

Aquesta idea passa, com s’ha dit, per la reestructuració
interna i per la colAlaboració externa i en matèria de
colAlaboració externa, m’acaben de passar les dades del nombre
d’expedients que es passen d’una administració a l’altra, i
podem veure que hi ha un increment també importantíssim del
nombre d’expedients que han passat des de l’agència estatal a
l’autonòmica i de l’autonòmica a l’estatal. En el primer cas,
l’increment ha estat d’un 350% i en el segon cas ha estat d’un
1.400%. Per tant, aquí ja es demostra com tenim o com s’han
aconseguit aquests resultats que hem exposat abans.

Vegem, increment... i d’aquesta manera crec que també
contest una de les primeres preguntes que ha fet el diputat
Boned, en el sentit de si val la pena incrementar despesa.
Evidentment, incrementar despesa en determinats casos pot ser
qualque cosa que valgui la pena, pot ser una cosa que tengui un
retorn, però en qualsevol cas sempre s’ha de fer de la manera
més eficient, i estava clar que hi havia aquests marges
d’eficiència que s’havien de guanyar per anar una mica més
enllà, per poder aconseguir els resultats. I ben igual que passa
a l’Agència Tributària podem dir que passa a l’àmbit sanitari,
podem dir que passa a l’àmbit educatiu, podem dir que passa a
l’àmbit de la gestió de la política econòmica, etc.

Quant al frau, és evident que el frau en tributs estatals té
repercussió en tributs locals i els tributs locals tenen repercussió
en tributs estatals i aquesta és també una de les proves que
aquesta colAlaboració aconsegueix un feedback, és un viatge
d’anada i tornada entre administracions, que és especialment
rellevant en situacions com aquesta que poden donar lloc a un
millor aprofitament dels recursos, la colAlaboració que és cabdal,
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és clau a l’hora de tenir aquests resultats. És cabdal perquè en
molts de casos la informació subministrada per distintes vies
permet fer seguiments pràcticament automàtics del compliment
tributari.

En matèria de nova política fiscal, faran falta més recursos?
Doncs, probablement sí faran falta més recursos, probablement
sí que faran falta més recursos i aquí haurem de fer les
reestructuracions internes perquè això sigui així. Aquests
recursos en principi seran recursos propis perquè ens permetran
d’alguna manera engegar un procés que jo crec que també
hauria de tenir continuïtat en el temps, és a dir, la reforma fiscal
que hem plantejat no és només una reforma fiscal puntual
donada una circumstància concreta de manca d’ingressos, sinó
que segueix una filosofia i una forma d’obrar en matèria
tributària que jo diria que és diferent, en el sentit de posar
l’èmfasi, a l’hora de posar tributs, en aquelles actuacions que
des del punt de vista social es volen disminuir o es volen
considerar menys adequades, en aquest cas els comportaments
mediambientals menys responsables s’intenten desincentivar per
incentivar els comportaments mediambientals més desitjables.

Mentre que no es toquen, i això ho vull recordar una i altra
vegada, no es toquen figures tributàries que es consideren
positives per part de la societat, que recauen sobre fets que es
consideren positius sobre la societat; en concret estic parlant de
l’IRPF, a la comunitat autònoma no tenim intenció de..., no hem
tengut intenció ni en tendrem en el futur, perquè crec que amb
aquesta reforma queda dibuixat el panorama tributari de les
Balears com a mínim per aquesta legislatura i jo crec que molt
més enllà d’aquesta legislatura, en la meva opinió. No es tocarà
l’IRPF i aquests tributs és una forma, més enllà que siguin
concretament aquests o que siguin uns altres, és una forma
d’establir els tributs que consider que tendrà continuïtat en el
temps. Ja dic que els tributs nosaltres sempre hem dit que són
provisionals, però aquesta forma de tributar és un tribut que
anirà més enllà d’una legislatura.

Quant a la carrera dels inspectors, li ho vaig dir i, bé, està en
marxa, s’estan fent els passos oportuns. Per aquí hi ha una nota
que diu..., que el Consell General de l’ATIB ja ha aprovat la
carrera professional, ja està aprovada, i està pendent de dur a la
mesa de negociació de la CAIB. Per tant aquí també tenim una
forma de generar el que diríem un catàleg d’actuacions que
també van a la reorganització i donen potència a l’ATIB a l’hora
de fer el seu treball.

En matèria de subvencions ja dic que l’actuació ha tengut
també bons resultats; els inspectors no s’han dedicat bàsicament
a subvencions, s’han dedicat bàsicament a tributs, bàsicament
a tributs. Sí que s’ha revisat, per altra banda, aquest volum de
subvencions perquè també pensam que és una forma de
defraudar l’Estat, de defraudar tots els ciutadans, tota la
ciutadania, que s’ha de combatre.

Quant al conveni amb les oficines liquidadores, bé, vostè sap
que no està en marxa, sap que no està en marxa perquè, entre
altres motius, la idea bàsica era, durant l’any 2012 fer una
contenció de la despesa molt forta i això ens conduïa a anar en
aquest sentit, molt més enllà de perjudicis que es poden tenir o
d’idees preestablertes que es poden tenir. Sí és cert que podem
establir convenis de colAlaboració en matèries concretes com pot
ser en millores telemàtiques. No s’ha fet el conveni bàsicament
perquè una vegada analitzats els tributs hi ha hagut una reducció
important de les operacions que generen l’impost de
transmissions patrimonials i l’impost d’actes jurídics
documentats, que feia que..., aconsellaven, si volíem aconseguir
aquesta reducció de despesa, actuar d’aquesta manera. Ja dic
que hi pot haver colAlaboracions en el sentit, que estam
analitzant, de millores de gestió telemàtica, que pensam que sí
són importants.

Quant a allò que nosaltres, amb la nostra forma de parlar,
(...) la motxilla, els expedients que venien d’enrere, que varen
quedar damunt la taula quan es varen fer fora les oficines
liquidadores, hem de dir que això va suposar durant els darrers
mandats de la legislatura passada de l’ordre d’uns 140.000
expedients, 140.000 expedients, que es diu aviat, eh?, vull dir
que és una motxilla feixuga la que estava a l’esquena de
l’Agència Tributària, i el que s’ha fet és, amb aquest pla de
millora, amb aquesta reestructuració interna, anar eliminant
aquesta motxilla per parts, de l’ordre d’un 20% anual, de
manera que en quatre anys la tendrem tota liquidada.

Quant al PEF, idò efectivament hi ha previsions que no
s’han complert perquè no s’han pogut complir, i n’hi ha d’altres
que s’han complert de forma sobrada; jo diria que aquestes
s’han complert no, s’han complert de forma sobrada, en aquest
cas, en aquest cas s’han complert de forma sobrada, i el PEF ja
tendrem temps de fer una anàlisi molt més acurada però ja ho
hem comentat, les línies principals les hem comentades en
distintes ocasions. El PEF marca un camí, marca un full de ruta,
i un full de ruta que es va ajustant a la realitat de cada moment,
aprofitant tot allò que és bo, tot allò que és positiu, i intentant
deixar de banda tot el que siguin errors.

Contestant a la diputada Mascaró podem dir que el pla no
està publicat però que el podem publicar, l’hi podem entregar
quan ella vulgui. Té distintes parts: hi ha un pla de control
tributari i hi ha un pla que diguéssim que són les línies mestres
de quina és aquesta forma de treballar, però que bàsicament és
el que vostè ha dit, és entrecreuar informació i canviar els
protocols entre els distints departaments i entre departaments de
diferents agències.

De cap manera no podem dir que pressupostar a la baixa en
matèria d’ingressos sigui una mala política, és una política
adequada, és una política adequada, és el que podríem dir un
principi de prudència. Evidentment hi ha quantitats raonables,
però està clar que el que sí és una mala política és pressupostar
ingressos que se sap que no vendran, perquè després les
conseqüències són que no es pot pagar; quan te trobes amb
factures damunt la taula a les quals no es pot fer front en bona
mesura és perquè els ingressos, a l’hora de pressupostar-los,
s’han apuntat, pintat, com es vulgui dir, d’una forma molt
alegre. Jo crec que una política adequada de control de la
despesa com la que estam duent obliga a ser molt prudent a
l’hora de fer pronòstics en matèria tributària. I al mateix temps
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també vull dir que..., perquè sempre hi ha hagut una discussió,
que si l’austeritat va en contra del creixement econòmic, i en
moltes ocasions hem dit que no, que no són contraris, són
complementaris; austeritat per part de l’Estat significa
creixement econòmic, i probablement l’austeritat que s’ha duit
per part del Govern també és responsable d’una part, tot i que
sigui d’una part, d’aquesta situació de milloria en alguns
aspectes.

La coordinació entre administracions ja he dit que és
important. I no he acabat d’entendre allò de les SICAV, a la
segona part...

(Se sent de fons la Sra. Mascaró i Melià de forma
inintelAligible)

No ho acab d’entendre però, bé, després tendrem temps de
fer-ho. Crec que no m’he deixat res però, en fi, encara ens queda
una oportunitat de rescabalar els que ens hàgim deixat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. I ara, en torn de rèplica
dels grups parlamentaris que hagin intervingut, per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Boned, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Aguiló, Sr. Vicepresident,
simplement vull recordar-li que efectivament aquest pla hi és,
aquest pla hi és i en el nostre cas tenim constància que hi és
perquè el demanàrem per escrit i se’ns va facilitar per part seva.
Però precisament per això i com que hem tengut oportunitat
d’anar-lo analitzant, hi ha algunes qüestions que diu..., bé, s’ha
fet efectiu, hi ha intenció de fer-ho, alguna de les qüestions ja
les hi preguntat, vostè crec que m’ha respost a la primera
intervenció, però hi ha una qüestió que és fonamental, i la meva
pregunta és: vostè creu que reestructurar una àrea de la seva
conselleria que estava oferint òptims resultats, com és en aquest
cas la lluita contra el frau, és una necessitat? 

Jo li he de dir el mateix, i al marge de qüestions que segons
vostè són sobrevingudes, sobretot a finals de 2011 i a l’exercici
de 2012, però el resultat d’aquesta lluita 2009 varen ser 38
milions; el 2010, 55, i li vull recordar, a més, que el 2010 varen
ser 55 en un semestre, amb oficines liquidadores, i en un segon
semestre ja es varen donar de baixa aquestes oficines
liquidadores; per tant el conveni no existia i es va funcionar
directament amb el personal disponible de l’Agència Tributària.
Els resultats varen ser 17 milions d’increment del resultat
d’aqueixa lluita contra el frau. Clar, la necessitat de
reestructurar, de reorganitzar una àrea que està funcionant i que
obté 17 milions de diferència d’un exercici a l’altre, no acaba de
veure’s, i sobretot que potser d’una certa -que vostè també va
reconèixer en el seu moment- una certa inactivitat inicial deguda
a la proposta de necessitat de reestructurar aquesta àrea, el
resultat del 2007 va ser molt més baix que tots els anteriors,
perquè varen ser 27 milions, o sigui molt més baix, fins i tot,
que el 2009. El 2007 hi ha hagut 10 milions de diferència amb
increment respecte de 2011, en aquest 2012, però encara així i
tot no ha arribat ni tan sols al 2009. 

La conclusió és si aqueixa proposta de reestructuració està
realment oferint els resultats que serien desitjables. No és millor
el camí que se seguia la passada legislatura i que a finals de
legislatura va donar uns resultats concrets? Vostè, Sr.
Vicepresident, fa amb el cap que no, però m’haurà de
reconèixer que en aquells exercicis el resultat va ser millor que
aquest, independentment de moltes altres coses, però el resultat
va ser el que va ser.

I, clar, quan deim que les circumstàncies que provoquen
aqueixes bosses de frau poden estar canviant, sobre la capacitat
competencial que té cada administració a l’hora de fer front a
aqueixa lluita contra el frau, a un apartat del seu pla de lluita
contra el frau presentat aquest 2012, l’apartat que parla
d’organització dels òrgans de control, un dels punts diu que es
crearan unitats especialitzades d’investigació que estaran
orientades bàsicament a la detecció de noves formes d’elusió, i
acaba aquest paràgraf: “...amb una atenció particular al frau
associat a operacions d’inversió realitzades per societats no
residents i societats inactives”. La pregunta evident és com està
aquest punt; quina feina s’ha fet amb aquest tipus de societats?,
els inspectors han entrat en aquest fet?, més que res perquè li
vull recordar que segons dades dels mateixos tècnics de
l’Agència Tributària estatal a l’Estat, i és perfectament
extrapolable a les diferents comunitats autònomes, la bossa de
frau més important, entorn del 72% del frau fiscal a Espanya, es
fa a l’entorn de les grans fortunes i dels grans grups
empresarials. Per tant la necessitat d’incrementar la inspecció
sobre aquest frau associat a operacions d’aquest tipus d’inversió
de societats no residents i de societats inactives podria ser que
fos un sector a explorar amb afecte i fer-ho amb ganes, perquè
probablement el resultat pugui ser més positiu del que es pugui
esperar inicialment.

Una consulta li volia fer, que no és..., és un dubte i potser
vostè m’ho podrà aclarir. La Inspecció de Treball està també
(...) o és estatal? Tenia el dubte de si era estatal.

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d’anar acabant, Sr. Boned, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, vaig acabant ja, simplement... Sobre el tema de la
reforma fiscal que vostè ha apuntat a la seva segona intervenció,
també, vostè ha dit que ha parlat de l’IRPF, que no el toquen,
que van per una altra via, per un impost mediambiental.
Tendrem oportunitat de discutir si realment és una política
mediambiental la que se segueix des del punt de vista tributari
o si és una altra cosa. Hi ha un projecte en marxa que ens
permetrà tenir el debat corresponent, però ha quedat molt clar
que fins i tot, ja que vostè ha parlat d’IRPF, si es proposa alguna
modificació en IRPF que afecti les rendes més elevades, les
rendes més elevades, no sé quina diferència troba vostè quant a
fer això o imposar aquests nous imposts a grans superfícies, a
empreses de lloguer i als envasos, sobretot perquè al final molts
d’ells repercutiran en el ciutadà corrent i qui pagarà aquests
tributs no seran els grans empresaris, sinó que serà el
consumidor corrent.
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I per acabar vostè parlava també d’ingressos ficticis i que
era important no jugar amb això. Tots hi estam d’acord, però no
oblidi que vostè pressupostàriament també ha jugat amb
ingressos ficticis, vostè ha incorporat a la seva previsió i en el
seu pressupost ingressos que vostè sap que no existien, entre
altres coses perquè segons vostès havien de venir de l’Estat i els
pressupostos generals de l’Estat no ho recullen. Han intentat
esmenar-ho per via d’esmenes posteriors, amb xifres que no
coincideixen amb les que figuren al pressupost, per tant
continua tenint un desfasament i per tant uns ingressos que
continuen essent ficticis, però és així. 

I, simplement, si en algun tipus d’àrea o activitat que sigui
important des del punt de vista de frau fiscal vostè diu que s’ha
reduït l’activitat i per tant pot haver-se produït una reducció en
aquest frau, li he de dir..., bé, vostè ha parlat de 140.000
expedients, potser centrar-se l’activitat que no es pugui fer amb
allò que s’ha reduït, centrin-se a incrementar la revisió d’aquests
expedients perquè una cosa segurament pot equilibrar l’altra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. I per part del Grup Parlamentari MÉS té
la paraula la Sra. Mascaró, per un temps també de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, dèieu vós
que una forma d’obrar és aprofitar adequadament els recursos
i aconseguir més amb menys. El problema que té la població
avui en dia és que paga molt més del que pagava abans, i encara
pagarà més si s’aproven els imposts que vostè té previst aprovar
amb la llei que ja ha entrat al Parlament, com li deia la població,
les persones, paga molt més per tenir molt menys serveis. Per
tant això que per a vostè és una virtut per part del Govern s’està
convertint en un càstig als ciutadans. Per tant vostè farà el que
trobarà, evidentment, i no li he de donar cap lliçó, però no ho
veig cap mèrit del Govern.

Curiosament al temps que vostè parlava els companys del
PSOE m’han passat el pla que havien demanat, ja el tenc dins
l’ordinador, i en el fons l’he estat revisant i realment diu el que
vostè diu; més coordinació, però no quantifica; un pla
normalment té uns terminis, diu que en aquest termini
hauríem..., si sabem que més o manco hi ha aquest frau hauríem
d’aconseguir aquests objectius... No. Per tant vostè diu que és
un gran èxit aquest pla i nosaltres..., perquè vostè ho diu, però
com que aquí no diu què ha d’aconseguir; per tant si
aconsegueix un..., per a vostè serà un gran èxit perquè no diu
què ha d’aconseguir, i nosaltres no sabem d’on parteix i no
sabem, com ja li deia abans, si ja partim d’uns ingressos
pressupostats a la baixa, per on jugar. Per tant supòs que
podríem discutir hores i no arribarem a aclarir realment quins
són ingressos reals d’aquest any i quins són ingressos per frau.
M’agradaria veure un pla una mica més elaborat en aquest
sentit, no de més pàgines sinó quins objectius hem d’aconseguir
i quines quantitats i en quins termini. Això en el món de
l’educació els plans tenien aquestes caselles per posar-se en
marxa.

Una filosofia diferent en matèria tributària, aprofitava això
també per parlar dels futurs imposts ambientals, de gravar
aquests comportaments ambientals. Realment són filosofies
molt diferents; la seva és que ha de pagar tothom, tothom ha de
pagar igual. Sí, tots els que comprin una botella d’aigua
pagaran, tant si estan a l’atur com si no tenen cap paga com si
són milionaris. La nostra és qui té més, paga més, són diferents
conceptes en matèria tributària. I ja em dirà quin comportament
ambiental, més o manco responsable, és pagar per comprar llet,
pagar més per comprar llet, perquè la llet ve o dins un tetrabrik
o dins un plàstic i en canvi no pagar més per un plàstic que du
una crema facial de luxe. 

Vull dir, no contaminen els plàstics que contenen segons
quins productes i altres sí? Són realment maneres d’entendre,
gravam tothom, amb la qual cosa tothom tendrà menys capacitat
de consum, per tant, si no gravam el consum no movem
l’economia d’aquesta terra, o gravam qui més té, més paga, o
qui més contamina, més paga, a la qual cosa vostès també s’si
han negat. A l’impost a les grans empreses contaminants el
Partit Popular també li ha dit que no unes quantes vegades en
aquesta comunitat. Per tant, esper que aquesta manera d’establir
els tributs, que diu vostè que tendrà continuïtat en el temps, no
tengui una continuïtat massa llarga perquè podríem acabar
d’enfonsar encara més l’economia.

Que els pressuposts a la baixa no és una mala política, home,
no és una mala política si a canvi els ciutadans no patissin les
retallades que pateixen, però si és per poder dir, hem reduït el
dèficit a costa de patiments dels ciutadans, des del nostre punt
de vista sí que és una mala política.

Diu vostè que això és...que una bona política, una política
adequada és el control de la despesa, m’agradaria que el control
de la despesa es pogués fer en tots els aspectes, i supòs que
després en parlarem, perquè controlam la despesa en moltes
coses, però jo després li parlaré de despesa amb interessos de
crèdits en els bancs que em pareix que el 2012 no es va
controlar gaire. 

L’austeritat, estic d’acord amb vostè, l’austeritat no va en
contra del creixement econòmic, però l’ofegament sí, i vostès no
apliquen l’austeritat, ofeguen l’economia de totes les famílies i
de les petites i mitjanes empreses. Els impostos que posen i que
volen aprovar molt aviat, perquè han demanat la tramitació per
via d’urgència, ofegaran les famílies, perquè hauran de pagar
més per molts de serveis, i moltes petites i mitjanes empreses
que també es veuran obligades després a haver-ho de repercutir
sobre els ciutadans d’aquestes illes.
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Per tant, austeritat, segur que l’austeritat tota sola no ofega
el creixement, però austeritat amb retallades enormes i ofegar
les petites i mitjanes economies i les economies familiars sí que
van en contra del creixement econòmic. Res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el diputat Sr. Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que tots ho hem vist
avui aquí, hem vist com els partits o els portaveus de l’oposició
han hagut de parlar d’altres coses i no parlar com són els
imposts i l’austeritat i el creixement econòmic i no centrats en
els temes de la lluita contra el frau perquè no hi ha res a dir.

És a dir, jo crec que avui les crítiques que hem pogut sentir
sobre el Pla de lluita contra el frau no s’entenen si no és per
determinats prejudicis o per determinats sectarismes impropis,
crec, del dia d’avui. Per tant, de cap de les maneres crec que
avui no podem llevar el mèrit que té el Govern i l’ATIB per
l’excelAlent gestió en el tema de la lluita contra el frau.

Crec que ha estat una gran decisió la reestructuració de
l’àrea, les dades són les que són. És a dir, no podem examinar
o analitzar els bons resultats per la recaptació que treguis sinó
pel nombre d’expedients revisats, amb increments d’un 40%
respecte del 2010; pel nombre de les liquidacions fetes, un
increment d’un 15%; o de les inspeccions, 219% d’increment.
Aquestes són les dades que realment certifiquen si aquesta
reestructuració ha estat bona o no, després vendran els resultats
de recaptació, açò és un altre tema que dependrà dels expedients
que són, del volum d’expedients o del volum de la defraudació
que tengui cada expedient, que evidentment en açò no hi pot
entrar el Govern, el que sí pot fer és incrementar la revisió
d’expedients.

Per tant, per acabar, una reflexió final i és que si tots pagam
els imposts, si tots pagam el que hem de pagar, podem baixar
imposts, de fet, els tècnics, el sindicat de tècnics del Ministeri
d’Hisenda deia que si tothom pagués e que ha de pagar es
podrien recaptar fins a 967 milions d’euros, açò vol dir que no
hi hauria dèficit en aquesta comunitat autònoma, açò vol dir que
tendríem molts de doblers per dedicar a sanitat, educació i, per
tant, també, no aplicar imposts o reduir els existents. És a dir,
val més pagar poc molts que pagar molt pocs. Per tant, aquesta
reflexió de conscienciar els ciutadans que és importantíssim que
tots paguem els nostres imposts.

Per últim, no puc deixar de passar el tema dels imposts al
qual feien referència els altres portaveus i que hi havia ingressos
ficticis. Només una dada, un càlcul, algun portaveu del Partit
Socialista i també segurament del PSM comentaven que
l’impost d’envasos, per exemple, representava uns 400 euros
per a una família de quatre persones, és a dir, 100 euros per
persona a l’any. Si açò fos així, la recaptació per aquest impost
seria d’uns 100 milions d’euros a l’any, quan la previsió són de
35, o una cosa així. És a dir, és evident que amb les xifres que
fan els partits de l’oposició no només els ingressos no estan

inflats sinó que estan infradimensionats. Per tant, res de
ingressos ficticis sinó que s’han fet uns ingressos prudents per
evitar també tenir despeses superiors.

Per tant, des d’aquí volem felicitar el Govern, volem felicitar
l’ATIB, jo crec que els resultats són certament meritoris, amb
menys recursos s’ha pogut fer un major control del frau i, per
tant, la nostra felicitació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. 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. Vegem si contestam les distintes preguntes fetes. Jo
crec que, a la primera de totes, si valia la pena fer el que s’ha
fet, jo crec que sí que és evident que valia la pena fer el que s’ha
fet atesos els resultats, resultats que, a més, surten publicats pel
Ministeri d’Economia de forma trimestral i que es poden
consultar de forma oberta.

Vull dir que els 55 milions, dels quals parla el Sr. Boned, de
la legislatura anterior doncs n’hi havia 18 que feien referència
a liquidacions, no a frau, a liquidacions. Si nosaltres féssim la
mateixa comptabilitat els resultats ara no serien de 37, serien de
300 milions, perquè el nombre de liquidacions ha augment
d’una forma molt clara. I, a més a més, hi havia l’impost de
successions que a partir d’un determinat moment va deixar de
meritar, de produir-se.

Quant a les societats inactives també li puc dir que estan en
marxa i en aquest sentit els expedients de societats inactives es
revisen i es miren, tant des de l’Agència de l’Estat com de
l’Agència Tributària, s’intercanvien dades. Hi ha un llistat de
societats inactives i es revisa en funció de la Llei del mercat de
valors, perquè en molts casos n’hi ha moltes que l’únic que
tenen és la propietat d’un immoble i que, per tant, per aquí pot
haver-hi un frau. En aquest sentit s’actua d’una forma clara.

Quant als plans, si tenen números o no tenen números, els
plans de lluita contra el frau no tenen números, no surten, surt
com s’organitza, quines són les passes a donar, els números sí
són en el PEF, en el Pla d’Equilibri Financer. Dins el que és un
pla els plans poden ser més llargs, poden ser més curts, però
crec que no s’ha de mirar si són més llargs o més curts, s’ha de
mirar quins són els resultats i en aquest cas els resultats està clar
que són adequats.
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Quant a, que ja és una altra matèria i evidentment surt del
que ens toca avui, quant a quina diferència hi ha entre apujar
l’IRPF o fer altres ... home, jo crec que és evident, la forma de
fer política cada vegada més té a veure a variar els incentius, a
variar els incentius per part de la ciutadania, per part de la
població. El que ha de fer un polític, un estadista, en aquest
moment, és -i ho ha fet sempre- intentar transformar la societat
seguint els desitjos de la pròpia societat. En aquest sentit està
clar que desincentivar, posar mesures tributàries que
desincentiven el treball no és el més adequat, tot i que pot
haver-hi casos en què això sigui així.

Crec que amb aquestes línies, no sé si n’he deixada cap, crec
que no, de les línies principals. Ah, quién más tiene más paga,
home, això també passa amb aquests tributs com passa amb tots,
vull dir, hi ha la càrrega tributària que descansa on hi ha més
capacitat tributària i la capacitat tributària es pot manifestar de
distintes maneres, i una d’aquestes és a través de la compra de
determinats productes, tot i que s’ha de dir que els imposts que
estan dissenyats, doncs, no recauen, l’objecte passiu no és la
població, sinó que són en les empreses.

I, qui contamina, paga, també és un altre concepte que ja
discutirem quan haguem de discutir d’imposts perquè pensam
que no és el més adequat, el que és adequat és afavorir
compartiments mediambientals adequats. És diferent, són
matisos importants, són aquests que pensam que és una filosofia
que vendrà per quedar-se, no dic aquests tributs, dic la filosofia
d’aquests tributs, ha vengut per quedar-se. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. 

2) Compareixença RGE núm. 5483/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del vicepresident Econòmic,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal d'informar
sobre la gestió del deute de la comunitat autònoma en el
present exercici 2012.

A continuació passam al debat de la compareixença RGE
núm. 5483/2012, 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 la gestió del deute de la
comunitat autònoma al present exercici 2012.

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats. Farem un
relat un poc adequat del que ha estat la gestió de l’endeutament
que té a veure amb la gestió de la política econòmica de la
comunitat autònoma.

En aquest sentit, crec que és important saber que el Govern
va prendre possessió el dia 20 de juny de l’any 2011, amb unes
tensions de tresoreria, imagín que el deute es refereix a això,
d’unes dimensions importantíssimes, tan importants que la
comunicació que va fer l’anterior conseller és que s’havien de
renovar uns crèdits, s’havia d’intentar negociar uns crèdits nous
per poder passar el mes. De fet, vàrem haver de nomenar de
forma molt ràpida tots els directors generals i el tresorer per
poder dur a terme aquestes negociacions, per poder fer front als
pagaments del propi mes de juny, dic, vàrem aterrar dia 20, dia
20. El dia 20 la tresoreria no tenia els recursos adequats, dia 20
de juny, aquesta és la realitat pura i dura i aquesta és la realitat
que ens vàrem trobar en el seu moment i que hem hagut de
canviar a poc a poc amb responsabilitat, amb serietat, amb canvi
de política, amb canvis de perspectives, amb canvi de gestió,
amb canvi de comunicació, amb canvis de quasi tot.

A partir d’aquí, un dels elements que es va posar damunt la
taula que dificultava aquesta negociació per obtenir els crèdits
durant el mes de juny, ja dic, aterrant dia 20 i els directors
generals incorporant-se, no ho record gaire bé, però devia ser
dia 25 o 26, era que mancava un pla d’equilibri, que mancaven
les autoritzacions corresponents d’endeutament, autoritzacions
que s’havien posat en marxa a conseqüència d’aquell canvi de
política, per dir-ho de forma suau, que es va produir el maig de
2010, ja dic, per dir-ho de forma suau. A conseqüència d’això
no hi havia un pla d’equilibri, s’havien enviat una sèrie de plans
d’equilibri al ministeri i no s’havien aprovat, no s’havien donat
per bons. De manera que les dificultats eren d’aquest ordre.

A partir d’aquí, el mes de juny es va poder tancar un crèdit
per passar el mes i amb la promesa d’elaborar una política
econòmica amb la idea, amb la línia, amb la perspectiva
d’elaborar una política econòmica adequada que fes sostenible
les finances de la comunitat autònoma. Això passava per fer un
pla d’equilibri creïble, un pla d’equilibri seriós, un pla
d’equilibri que per primera vegada, per primera vegada a la
història d’aquesta comunitat s’havia d’elaborar en qüestió de
tres setmanes, en qüestió de tres setmanes havia d’estar elaborat,
normalment per elaborar un pla d’equilibri doncs qualsevol
govern està tota una sèrie de mesos, s’havia d’elaborar en tres
setmanes i, a més, seria un pla d’equilibri transparent, un pla
d’equilibri que es podia consultar per part de qualsevol agent,
que es podria veure per la ciutadania, per part dels agents
implicats, per part dels partners, per part de tothom. 

Això es va fer, amb un esforç molt considerable en matèria
d’anàlisi i de treball, amb una implicació de moltes persones
que varen posar la seva empenta i la seva capacitat de feina a
poder tirar cap a endavant i, efectivament, aquest pla va poder
ser aprovat dia 24 de juny de l’any 2011.

A partir d’aquest pla es varen prendre tota una sèrie de
mesures que es varen dissenyar durant aquelles tres setmanes i
que varen tenir una nova empenta durant tot el mes d’agost, que
va acabar en normativa que es va començar a publicar durant el
mes de setembre. D’aquesta manera es va poder desbloquejar
d’una forma clara, la comunitat autònoma va començar a
guanyar credibilitat, va començar a guanyar confiança, el procés
de reestructuració va començar també d’una forma clara, varen
començar les primeres passes que, evidentment, no suposaven
una transformació del cent per cent, però sí que posaven en



980 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 44 / 26 de febrer del 2013 

 

marxa aquella maquinària, aquelles rodes que anirien caminant
cap a una política econòmica molt més adequada.

En el mes de novembre ja vàrem desbloquejar crèdits per
valor de 300 milions d’euros, aproximadament, 300 milions
d’euros. Hem de pensar que quan es deia que s’havia deixat
damunt la taula un crèdit de 150 milions d’euros era tot el
contrari, era que aquesta comunitat tenia un crèdit a curt termini
de 300 milions i es va retallar en 150. Per tant, havien quedat
només 150 a curt termini, parlam sempre a llarg termini, és a
dir, a més d’un any de durada.

A partir d’aquí, bé, la història ja és molt més coneguda, ens
vàrem haver d’enfrontar el mes de febrer a uns bons, anomenats
bons patriòtics, a una emissió minorista que s’havia fet l’any
anterior i, ja dic, emissió minorista que s’havia fet el 14 de
setembre de 2011, el 20 de juny de 2011 ja no hi havia res
d’aquesta emissió minorista. També ho hem de tenir ben present
això. Vàrem haver d’afrontar aquesta emissió minorista amb
elements que no jugaven a favor, la prima de risc
s’incrementava, qualque comunitat autònoma no havia pogut
colAlocar durant el mes de desembre i primers de gener les seves
emissions minoristes, l’entorn era realment difícil.

Al mateix temps, des del primer moment, a finals de juliol,
el dia 24 de juliol de 2011, va haver-hi el primer Consell de
política fiscal i financera, al qual vàrem acudir, i on ja vàrem
posar damunt la taula que el problema principal que tenia la
nostra comunitat i que compartia amb altres, sobretot de la
banda del Mediterrani, era un problema de manca de liquiditat
molt seriós perquè el deute en aquell moment era deute
comercial, deute a persones, deute a empreses, deute a
proveïdors. Això va donar lloc a començar a parlar d’una
fórmula de finançament coordinada entre les distintes
comunitats autònomes que en aquell moment semblava que
podia quallar amb la fórmula d’hispabons, ja que si recordam
Espanya estava reclamant els eurobons a Europa, idò una
fórmula similar per a les comunitats autònomes; vàrem
començar a fer feina, es va demanar en el Consell de Política
Fiscal i Financera crear un grup de treball de tresorers, atès que
les persones que estan al front de les diferents tresoreries de les
diferents comunitats autònomes tenien interès en poder
compartir experiències i poder dissenyar eines de feina comuna,
es va crear durant l’any 2012 aquest grup de feina. I, ja dic, això
va permetre poder afrontar el venciment d’aquella muntanya de
deute, 300 milions -es diu aviat, 300 milions- de deute, de bons
minoristes, que es va fer mitjançant una reestructuració, tenint
una part a curt termini, a un any i tres dies, en concret, 75
milions, i l’altra de 200 milions a dos anys. És a dir, reduint de
300 a 275, començant a fer efectiu aquest principi de prudència
financera, aquest principi de sostenibilitat dels comptes,
sobretot aquest principi que qualsevol que analitza els comptes
de la comunitat autònoma pot pensar que aquesta té viabilitat,
que té capacitat de tirar endavant, canviant una inèrcia que venia
del passat i que ens duia a una escala com una bola de neu que
de cada vegada era més grossa.

A partir d’aquí, les passes continuen sent les negociacions
amb les institucions bancàries dels diferents venciments de
deute. I al mateix temps, a nivell de conjunt de comunitats
autònomes i amb l’Estat, parlam de fer un pla de pagament a
proveïdors, atès que quan vàrem arribar una de les primeres
feines, cada horabaixa, les feines que teníem era rebre
proveïdors que no cobraven des de feia un, dos anys o fins i tot
més temps. Aquesta era una feina permanent i contínua.
Evidentment no teníem la fórmula concreta per fer-ho, però
donant les explicacions corresponents, explicant la política
econòmica, explicant els canvis introduïts, de manera que es
pogués generar la màxima complicitat i el màxim enteniment
per poder arribar al màxim i minimitzar les tensions. Això va
donar fruit el mes de març, el pla de pagament a proveïdors, que
en el cas de la nostra comunitat va suposar fer efectiu, injectar
dins l’economia una quantitat de 842 milions d’euros, una
quantitat astronòmica, 842 milions d’euros que se varen fer
efectius el mes de juny, es va dissenyar durant els mesos de
gener i febrer i va quedar pràcticament enllestit el mes maig i el
mes de juny es va poder fer front a aquesta quantitat immensa,
immensa de factures.

A part de tot això es varen succeir els consells de política
fiscal i financera, es varen succeir les reunions del grup de
treball en matèria de tresoreria i va començar a dissenyar-se el
que serien diferents línies ICO per una banda i sobretot el que
havia de donar una certa estabilitat al model, el Fons de
Liquiditat Autonòmica, que va veure la llum el mes de
setembre, Fons de Liquiditat Autonòmica que tenia com a
objectiu, ja dic, una demanda i una reclamació de les distintes
comunitats autònomes, sobretot de les del Mediterrani, record
que va ser una demanda especial, va tenir un ressò especial dins
Catalunya; vàrem tenir converses amb el conseller català,
intercanviant informació, idees, intercanviant una mica una
visió del conjunt d’accions i això va donar el seu fruit el FLA.

S’ha de dir que durant l’any 2012 la situació econòmica
internacional, la situació espanyola ha estat especialment difícil
i especialment complicada, especialment difícil perquè vàrem
arribar l’any 2012 amb unes tensions polítiques internacionals
damunt la moneda única, l’euro, d’unes dimensions molt i molt
serioses. Hem de recordar que mentre s’estaven fent totes
aquestes passes, una part important dels analistes mundials, de
distints països, estaven posant en qüestió la pròpia existència de
l’euro, i això es traduïa en primes de risc més elevades per a
aquells països que presentaven més dificultats, països que
podien estar més sotmesos a les tensions de la moneda única,
perquè una moneda única suposa una forma diferent de fer les
coses, i aquests països semblava que no acabaven d’entendre
que la moneda única significa un canvi de perspectives, que la
màquina de doblers ja no està en poder de les autoritats
nacionals, sinó que està en poder d’una comunitat de països i
que, per tant, s’han de sotmetre a aquestes regles, i aquestes
regles no hi són perquè sí, hi són perquè l’economia té les seves
pròpies regles de funcionament i s’han de seguir d’una forma
clara.
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Aquest increment d’ingressos, del tipus d’interès va
començar a relaxar-se amb les reunions que varen tenir els
diferents països, encapçalats en gran part per Espanya durant el
mes de juny i que varen cristalAlitzar amb les declaracions del
governador del Banc d’Europa, dient que faria tot el necessari
per salvar l’euro durant el mes de juliol que va ser quan
començaren a suavitzar-se les tensions en matèria de tipus
d’interès, en matèria de prima de risc i, per tant, en matèria de
tipus d’interès. Ja dic, amb aquestes condicions durant el mes de
setembre queda definit allò que seria el FLA, el que seria el
Fons de Liquiditat Autonòmica, Fons de Liquiditat Autonòmica
en el qual vàrem participar d’una forma activa en la seva
reclamació i en el seu disseny.

Què havia de suposar el FLA, quin era la condició essencial
del Fons de Liquiditat? Idò que tengués un tipus d’interès, que
suposàs unes condicions de mercat millors, conseqüència de la
negociació de forma centralitzada, ben igual que es fa una
central de compres i que també dóna resultats, també en matèria
d’endeutament fer una gestió centralitzada també havia de donar
millors resultats. I, de fet, ha estat així perquè si el tipus
d’interès estaven clarament per damunt del 5% durant tot l’estiu
de l’any 2012, tot l’estiu varen estar en aquestes condicions, fins
i tot varen superar el 6% en determinats moments, el FLA va
permetre establir línies de crèdit de l’ordre del 5,05%, el que va
suposar un clar estalvi als comptes de qualsevol que es vulgui
adherir a aquest mecanisme de finançament. En el cas de la
comunitat autònoma, a resposta d’una pregunta crec que del
mateix Sr. Boned, li vàrem dir que xifràvem l’estalvi en uns 66
milions d’euros, 66 milions d’euros referits a la primera part de
la negociació dels crèdits corresponents a l’any 2012, si anàssim
més enllà, les quanties serien clarament superiors.

Ara ens trobam que en aquest moment s’ha fet una primera
tongada, ara se’n farà una segona durant l’any 2013, de
negociació amb el FLA, que tendrà uns tipus d’interès molt
similars i que ens ha de permetre alguna cosa més d’allò que era
una pràctica més que discutible del govern anterior, perquè de
qualque manera el que li havia passat a la comunitat autònoma
és que si durant la darrera legislatura del Partit Popular es va
iniciar o es va continuar amb un procés d’increment de
l’endeutament, que va arribar als 1.700 milions, va ser a
conseqüència de fer infraestructures, per tant, fer inversions;
infraestructures i inversions negociades en uns moments en què
els tipus d’interès eren especialment baixos, en determinades
ocasions quasi fregaven els tipus d’interès negatius, una vegada
descomptada la inflació, i, per tant, donaven lloc a una facilitat
d’obtenir doblers en unes condicions extraordinàriament
avantatjoses tant des del punt de vista del venciments, com des
del punt de vista de les condicions, del preu a pagar per al tipus
d’interès. És a dir, els venciments de l’endeutament de l’època
del president Matas en molts de casos encara no han arribat,
estaven fets a molt llarg termini i en condicions molt
beneficioses.

Quan esclata la crisi de 2007, el finançament, l’apelAlació al
deute ja no és per fer infraestructures, sinó que és per a despesa
corrent, despesa corrent que evidentment té una conseqüència
amb els prestadors, que és l’escurçament, un escurçament molt
clar dels terminis per tornar els doblers i un increment gradual
del tipus d’interès. Això s’observa d’una forma clara a partir de
l’any 2008. Hem de pensar que el pressupost de l’any 2008, el
primer que s’elabora durant la legislatura anterior, s’incrementa

respecte de l’any 2007 en un 15%, en un 15%, senyors!, no són
bromes, eh?, són 500 milions d’una tacada, d’increment!
Evidentment això no és finança així com així, sinó que comença
un procés in crescendo en matèria de tipus d’interès i en matèria
d’escurçament dels terminis per exigir deute. Però és que l’any
2009, el segon any, la despesa s’incrementa en el paper, després
es va incrementar més a l’hora de la realitat, a l’hora de liquidar,
s’incrementa en un altre 7,5; és a dir, en dos anys un 25%, no hi
havia competències noves, no hi havia feines noves, no hi havia
serveis nous a cobrir, no hi havia res que justifiqués aquell
extraordinari increment de despesa.

Això fa que els venciments de l’endeutament cada vegada
quedessin més a prop. I els venciments d’endeutament es
produeixen sobretot a conseqüència més d’aquesta política i no
de l’anterior, on els terminis eren molts més llargs, es van
produint a partir dels anys 2012 i 2013. L’any 2013 hi ha
emissions per valor de pràcticament 400 milions d’euros, 400
milions d’euros que haurem de superar. És a dir, aquest govern
es va trobar una muntanya deute clara davant el seu camí i havia
de reestructurar, canviar, modificar. 

S’ha dit una cosa que és absolutament incorrecta i que crec
que s’ha d’aclarir una i una altra vegada abans que se digui per
part de l’oposició, saben que és incorrecta i la veritat és que
quan es fan determinades afirmacions, un pot entendre que hi
hagi postures ideològiques distintes, però més enllà no s’hi pot
anar, es pot anar a ideologies distintes, però no al que no és
exacte. Es parla que hi ha hagut un increment de 1.000 milions
d’endeutament. No hi ha hagut cap increment de 1.000 milions
d’endeutament. Saben que aquí es va agafar un deute a
proveïdors, que és deute i es va transformar en deute bancari o
en deute financer, que és un deute molt més manejable, més
adequat a les necessitats de la població en general.

Totes aquestes feines s’han fet lògicament amb un gran
esforç. També s’ha dit que aquest govern fa un discurs antideute
i es continua endeutant. Sí senyor, efectivament, també em vull
avançar al que s’ha repetit una i una altra vegada. Ens trobam
l’any 2011 en què pràcticament un 34% -repetesc, un 34%- de
la despesa no financera d’aquesta comunitat autònoma era
dèficit, dèficit de 1.000 milions, un 34%. L’esforç que ha calgut
fer és descomunal. Poques regions, pocs països en el món fan un
esforç com el que s’està produint a Balears durant aquests anys.
Aquest dèficit evidentment no es pot reduir d’un dia per l’altre,
no es pot fer un canvi d’estratègia política que consisteix a
evitar el dèficit d’un dia per l’altre, sinó que s’ha de reduir de
forma progressiva. I mentre hi hagi dèficit, hi haurà
endeutament, hi haurà creixement d’endeutament. Això crec que
és bo d’entendre. En aquest sentit és important fer passes i anar
encaminats cap a un primer control del dèficit, que després ens
permeti dedicar més recursos a llevar-nos del damunt aquesta
muntanya de deute que, ja dic, és una muntanya literal, quan un
mira els venciments que tenim al davant, la muntanya de deute
la veu realment com una pujada..., sí, sí al K2 o a l’Everest i s’hi
ha de fer front.
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Així i tot, una política adequada, una política com la que
hem vist a l’Agència Tributària i que té repetició als diferents
departaments de tota l’administració pública i de tots els serveis
públics, permet dedicar una part a l’amortització de deute. De
manera que si llevam, ho poden mirar, senyors diputats, si
llevam el mecanisme de pagament a proveïdors, perquè
evidentment si el posam les xifres són distintes, podem veure
com hi ha un aplanament clar de l’endeutament. Hi ha una clara
política de contenció i d’una millor gestió del que és l’actuació
en aquest sentit.

Què ens queda per davant? Ens queda per davant bàsicament
molta cosa per fer encara, molta feina per fer. Durant l’any 2012
s’ha posat molt d’èmfasi a poder pagar factures a proveïdors.
Hem de pensar que quan deim que ens vàrem trobar devers
1.100 milions d’euros de factures impagades, estam parlant d’un
4 i busques per cent del Producte Interior Brut de la comunitat
autònoma. Els doblers són el greix que mou el sistema, l’oli que
permet que els engranatges de l’economia es puguin moure, ens
havíem quedat sense oli i, per tant, l’economia quedava
paralitzada. Ara ens queda fer una feina important en matèria
d’institucions públiques. M’estic referint a consells insulars,
m’estic referint a ajuntaments. Som conscient que els
ajuntaments, que els consells insulars han compartit amb el
Govern les penúries en matèria econòmica, han fet un esforç
conjunt amb el Govern en matèria d’intentar oferir també els
seus serveis amb menys quantitat de recursos i compartir la
càrrega que duia a l’esquena el Govern de les Illes Balears. En
aquest sentit, el nou disseny del FLA, el nou disseny dels
diferents mecanismes, ha de contemplar la possibilitat de poder
fer pagaments no només a proveïdors, empreses o persones, sinó
també la possibilitat de fer els pagaments a institucions
públiques. Això ja és així, ja s’ha aconseguit i a partir d’aquí les
coses milloraran de forma progressiva. És clar que no podrem
fer front a una liquidació d’un dia per l’altre, aquesta muntanya
de deute l’haurem de gestionar durant molt de temps, però sí
que podem suavitzar totes les tensions, podem fer que les coses
siguin millors per a tots. 

En això estam enfrascats i amb aquest relat jo crec que
queda bastant clar quines han estat les línies seguides per aquest
govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. I per tal de formular
preguntes o observacions, tot seguit procedeix la intervenció
dels grups parlamentaris. 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. Bé, crec que per a aquest tema deu
minuts seran molts justs, però ens hi ajustarem. En podríem
parlar durant molt més temps que deu minuts, de tota aquesta
situació.

Sr. Vicepresident, vostè bona part de la seva intervenció l’ha
centrada fins i tot en allò que estava fora de la petició fruit
d’aquesta compareixença i és fora de l’exercici 2012. Vostè la
major part del seu temps ha fet menció de  2011, de la
justificació, ens ha parlat de tensions de tresoreria, ens ha parlat
del pla d’equilibri, de la necessitat, un pla d’equilibri, per cert,
superat, perquè efectivament aquell de 2011 va ser modificat
per un de posterior, pel 2012-2014, aprovat a l’exercici 2012,
que és sobre el que li demanàvem comptes referents al tema de
la gestió del deute.

Vostè em parla de tensions de tresoreria el juny de 2011
quan arribaren. Jo potser li podria parlar de tensions, no sé si de
tresoreria, de liquiditat o de qualsevol altra qüestió a la seva
vicepresidència, a la seva conselleria, a dia d’avui, perquè som
a finals de febrer i no sé si s’ha nomenat ja o no, si depèn de
vostè nomenar el tercer interventor de la comunitat autònoma.
No sé si és molt habitual que en un any i mig passin tres
interventors d’una comunitat autònoma.

Ens ha parlat també del crèdit a curt termini. Les operacions
necessàries de tresoreria a curt termini són el pa nostre de cada
dia de tota l’administració als diferents nivells. Hi són, hi seran
i són inexcusables. Crec que la repercussió real la té als comptes
de la comunitat autònoma el crèdit a llarg termini, que és que
provoca interessos més elevats, ajorna els compliments a més
exercicis endavant, i pot comprometre no tan sols la gestió del
mateix govern, que els de tresoreria a curt termini es liquiden un
any per l’altre i ho fa el mateix govern, i aquests altres
impliquen governs de posteriors legislatures.

I miri, li diré que la gran dificultat precisament és aquí, i és
en l’obtenció de crèdit a llarg termini. Hi ha una pregunta que
li hem fet moltes vegades i que avui li tornaré a fer, m’imagín
que avui tampoc no me la contestarà, però crec que és necessari
que figuri en el Diari de Sessions: Sr. Vicepresident, de la
previsió de crèdit que contemplava el pressupost de 2012, que
si no m’equivoc en concret eren 922 milions d’euros, podria
vostè dir-me quina quantitat ha contractat el seu govern en
l’exercici 2012 fora del FLA, del Pla de pagament a proveïdors
i dels crèdits ICO? Fora d’aqueixes tres circumstàncies digui’m
vostè, per favor, si pot avui, quant de crèdit ha obtingut el
Govern de les Illes Balears l’exercici 2012, perquè això és
important, és important perquè vostè ha manifestat que..., ha
vengut a dir que, bé, una cosa substituïa l’altra, i avui ens ha
tornat a parlar dels 842 milions de proveïdors, d’aquest crèdit
extraordinari, i m’agradaria que ens digués, supòs que la meva
companya de MÉS després li farà referència concreta a alguns
compromisos adquirits i amb una informació que encara està
pendent de facilitar i que és important, des del nostre punt de
vista, però en referència a això m’agradaria també conèixer,
d’aquest crèdit extraordinari, 842 milions, en concret una
relació, sí, només, no deman còpia de totes les factures, de
quines factures es liquidaren. Digui-ho vostè; vostè mai no ens
ha enviat la informació de quines factures hi havia pendents,
vostès sempre han parlat de 1.100, 1.200 i han parlat de fins a
1.500 milions de factures pendents, però mai no ens han dat la
informació. 
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No li hem demanat mai còpia de totes les factures -vostès
ens han dit que tenir-les és impossible-, hem demanat una
relació, relació que no és tan difícil fer perquè supòs que és la
mateixa que enviaren vostès al ministeri quan varen haver de fer
la previsió d’aquest crèdit extraordinari, i ens agradaria saber
d’aquest crèdit, una vegada gestionat, una vegada liquidat,
quines factures es liquidaren en concret de totes aquestes.

I miri, clar, vostè em diu, a més, que aquest crèdit ha permès
passat deute de proveïdors a deute bancari, així ho ha dit més
d’una vegada. Però al mateix temps li vull recordar, que avui
també ho ha tornat a fer, que ha criticat més d’una vegada la
gestió de l’endeutament de la passada legislatura del govern del
pacte, dient -i avui ho ha tornat a dir- que es va produir
endeutament sense que anàs lligat a infraestructures, així ho va
dir. Miri, a mi m’agradaria que m’explicàs quina diferència hi
ha que li permeti, a vostè, justificar i a més treure pit en
l’obtenció d’aquest crèdit per pagar proveïdors, dient que ha
passat deute de proveïdors als bancs, quina diferència hi ha
entre això i el que es va fer la passada legislatura, que
possiblement també es va fer això, perquè vostè diu que no es
varen fer infraestructures, però en algun cas segurament també
es degué poder fer. Allò era criticable i allò seu és un mèrit? No
ho entenc, no ho entenc, m’ho haurà d’explicar. M’ho haurà
d’explicar perquè estam en la mateixa circumstància. 

Miri, en aquell moment, Sr. Vicepresident, el crèdit... va
anar, entre 2007 i 2010, que hi va haver un increment en aquest
crèdit, però és que també hi va haver un increment dels
pressupostos en tres àrees fonamentals: educació i cultura, salut
i consum i afers socials, hi va haver importants increments de
pressupost en aquest cas, que segurament coincidien en part
amb l’increment d’endeutament. Clar, vostè em diu, i ara també
torna a fer lloances de l’endeutament de la passada legislatura
del Partit Popular perquè anava lligat a infraestructures, i clar,
jo li pregunt de quines infraestructures em parla, del Palma
Arena?, del metro?, d’algunes autopistes com les d’Eivissa?
Això era l’endeutament, que aquell estava ben fet i l’altre és
criticable? Jo, Sr. Vicepresident, no ho acab d’entendre.

Aquell endeutament, Sr. Vicepresident, es va fer a més a
més en unes circumstàncies molt diferents, en una època bona
d’ingressos, amb una economia sanejada, i es varen incrementar
aquests mil i busques de milions que vostè mateix ha manifestat
avui, i ja li he dit per què. La diferència és que vostès ara
justifiquen l’increment de l’endeutament per pagar proveïdors,
però tenen en la ruïna l’educació, la salut i els afers socials en
aquesta comunitat autònoma, i com a mínim a la passada
legislatura aqueixos sectors estaven en una situació molt, molt,
molt millor de la que es troben en aquests moments. 

Per tant no sé si la gestió de l’endeutament és tan bona la
que fan vostès, des d’aquest punt de vista. Clar, si vostès..., com
tot, l’endeutament vostès només el fixen amb un objectiu, i és
la reducció del dèficit, però és que llavors, per un altre costat,
vostès cada pressupost que aproven van al màxim
d’endeutament que els és possible, no fan res molt diferent del
que es s’havia fet anteriorment. Digui’m quina diferent política
d’endeutament estan fent; van al màxim d’endeutament que els
permet la normativa, igual que es feia abans. Amb una
diferència: que vostès van a això i hi continua havent greus,
greus problemes, l’atur es continua disparant, les baixes de

Seguretat Social cada vegada són més importants, i la situació
cada vegada és més complicada. Aqueixa és la gran diferència.

I, clar, vostè, a més, amb aquest crèdit extraordinari li ho he
dit més d’una vegada, n’estic convençut, encara; vostès sempre
em diu que no, però jo estic convençut que vostès han fet
trampes, sí, sí, li ho torn a dir i li ho repetiré totes les vegades
que faci falta. I, si no, vostè té l’oportunitat de demostrar-ho
però no ho ha fet, té l’oportunitat de demostrar-ho al marge de
manifestar-ho verbalment, però no ho ha fet, no ho ha fet. Vostè
va incorporar 842 milions d’euros en el pressupost de 2012; el
que no ha justificat encara, i aquesta és la informació que falta,
és què han anat a liquidar. No, no, no hi és, ho he pogut veure,
ho he pogut veure, Sr. Director general, que la informació que
falta és precisament aquesta que fa referència concretament a les
explicacions pressupostàries on s’adjudica la despesa. Aquesta
no hi és, concretada no hi és. 

Per tant què tenim aquí? Vostè sap que hi havia, d’aquells
842 milions, una part de factures que figuraven en el pressupost
sense que hi hagués tresoreria per fer-hi front però sí que
estaven pressupostades i que no es varen poder pagar i s’han
liquidat, però llavors hi havia una part de factures que no
estaven ni tan sols pressupostades i, per tant, aqueixes
teòricament també s’han liquidat, però, és clar, s’han liquidat
però no s’han incorporat, no coneixem que estiguin
incorporades al pressupost de 2012 com a liquidades. A quina
part del pressupost estan incorporades aqueixes factures que
justifiquen el pagament?, perquè si no és així hi ha, i ja li ho
hem dit, no només jo sinó altres diputats en aquest parlament,
al voltant de 300 milions d’euros que vostès estan jugant dues
vegades amb ells, estan jugant dues vegades amb ells, perquè
cobriren teòricament factures de 2011, que era la funció que
tenia aquest crèdit extraordinari, però també els han utilitzar per
donar cobertura a despesa de 2012, i això vostè ho pintarà com
vulgui, però això és en certa manera irregular, i vostè ho sap.

Vaig acabant perquè supòs que no em queda temps, i li diré
simplement que també vostè ha dit més d’una vegada que
alliberar crèdit directe a les entitats financeres pressuposava
aportar crèdit al sector privat. Jo li diré que ho pregunti al petit
i mitjà empresari si han millorat les seves opcions de crèdit des
que vostè ja l’any passat va anar al FLA, enguany ja anunciat
que tornarà anar al FLA, i si a ell les opcions de crèdit quan va
al banc li han millorat, i li dirà el que és, que de cap manera. Per
tant la teoria pot estar molt bé i és molt fàcil però la realitat és
molt diferent. 

I llavors a més a més vostè ha dit que hi ha un estalvi
d’interessos anant al FLA en lloc de contractar directament amb
les entitats financeres. Potser és cert, però això també a vostè
l’ha portat a fer una segona operació a 2012, i és el
refinançament de deute, sobretot d’algunes empreses públiques,
que vostè sap com ha acabat, perquè a canvi pràcticament de
res, d’una mica de carència en l’amortització, vostè ha
renegociat i ha refinançat crèdit que ja estava en marxa
incrementant els interessos a pagar per aquest crèdit...
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Boned...

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, ja acab.

EL SR. PRESIDENT:

S’ha excedit quatre minuts, ja. Per favor, acabi.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sr. President. ...de manera que l’increment
d’interessos gràcies al seu refinançament potser equilibra o
podria fins i tot ser superior a la reducció que obté per via del
crèdit a través del FLA, i llavors en parlarem, a segona
intervenció, què suposa obtenir crèdit a través del FLA i no
directament de les entitats financeres. Llavors tendrem
l’oportunitat de seguir-ne parlant.

Gràcies, i perdoni, Sr. President, per haver-me passat tant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari MÉS té
la paraula la diputada Sra. Mascaró, per un temps també de deu
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, president. Sr. Vicepresident... Perdó.
Explicava, ens ha fet una història el vicepresident des que va
arribar al Govern...

(Interrupció de la intervenció)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Mascaró, vol un recés?

Sí, suspenem per cinc minuts, serà millor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

...la història de quan va arribar al Govern, la compareixença
que li havien solAlicitat els companys del PSOE era sobre la
gestió del deute del 2012. Ha explicat les dificultats que hi va
haver d’obtenció de crèdit dins el 2011, que crec que molta...,
molta per ventura no, però bona part de les dificultats per
aconseguir crèdit crec que les va aconseguir el mateix president
del Govern que va estar uns mesos malparlant de tan malament
com estava la cosa i que no podrien pagar, crec que fins i tot els
bancs s’ho varen creure i tenien aquesta dificultat d’aconseguir
crèdit.

D’altra banda, ha dit que hi va haver un temps rècord en
elaborar el pla d’equilibri, en qüestió de tres setmanes; aquest
pla d’equilibri de fet estava elaborat, l’única cosa que havien de
fer era retallar per la quantitat de finançament a compte que el
Govern, és ver, en aquell moment del Sr. Zapatero, però també
ho ha continuat el Govern del Partit Popular, va decidir que no
ens ho donaven perquè sí, i va ser això, aquestes tres setmanes
varen servir, de fet, per retallar, començar les grans retallades en
aquesta comunitat.

També és cert que hi havia intencions polítiques
internacionals sobre la moneda i ha dit el vicepresident que
l’economia té les seves pròpies regles de funcionament i que
s’han de seguir. Sincerament, crec que hi ha unes regles de
funcionament que seran pròpies o no ho seran, però podem
seguir-les o podem intentar canviar-les, perquè a mi ni al nostre
grup no ens entra dins el cap que el Banc Central Europeu
tengui doblers per deixar als bancs a un 1% d’interès i que
després les comunitats autònomes haguem d’acudir als bancs
per poder pagar proveïdors a un 5 o a un 6%. 

Si el Banc Central Europeu volgués canviar les regles o els
governs dels estats demanassin canviar les regles que almanco
una part dels doblers que deixen els bancs es deixassin
directament a les administracions ens estalviaríem molta
despesa, ens estalviaríem molta despesa i serien innecessaris
moltes retallades. Però és ver que això són unes regles de
l’economia que a aquells que defensen una economia ultra
liberal, segurament els va bé, i nosaltres creim que és necessari
i imprescindible canviar-ho si no volem fer patir més a la
societat.

Després ha explicat allò dels bons patriòtics i el deute de la
comunitat autònoma de 2011 i 2012. Dins el 2012, és ver que hi
va haver el crèdit extraordinari de 842 milions d’euros, que és
cert que sabem que han arribat, però també és cert que una part
no s’ha complert, un dels acords pel qual ens varen permetre...
varen fer possible tramitar per urgència aquella llei d’aquest
crèdit extraordinari que era saber exactament a quines partides
pressupostàries anaven. És cert que quan arribi la liquidació
podrem anar a mirar a quina partida pressupostària se n’ha anat,
però en aquests moments només sabem que s’han fet
ampliacions de crèdit, s’han modificat, però no...

Però sí que, dins tota aquesta gestió de deute del 2012, des
del mes de juny o juliol també vàrem enregistrar preguntes amb
resposta oral en comissió al vicepresident, que ha acabat l’any,
han decaigut, justament, i passen a resposta escrita, i avui matí,
quan començava el plenari d’aquesta casa encara no teníem
resposta a saber per què aquest govern va decidir modificar les
condicions de molts dels préstecs que té aquesta comunitat.

Tenc aquí davant quatre de tota la colAlecció de préstecs,
crec que són quatre, màxim cinc, es canvien les condicions de...
els terminis de pagament, s’ajorna un any més, es dóna un any
més de carència, però això ens costa molts, molts de milions en
interessos, els altres simplement es canvien les condicions
econòmiques.
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Crec que els ciutadans tenen dret a saber, no ja qui vos parla
com a membre de l’oposició, sinó els ciutadans tenen dret a
saber per què uns interessos que es pagarien a un 2 coma... i
busques o un 3,4% perquè eren euribor més cosa, han decidit
passar-los a un 5,7, eh? Els increments dels interessos del 58%,
del 152%, del 56% i tot això suma i suma i suma molts de
milions anuals en interessos que, per no pagar 2 o 3 milions de
carència d’alguns crèdits en pagam 10 o 12 o més en interessos
més cada any, per tant, per no pagar-ne 2, no pagar-ne 2 ens en
costa 12, és una cosa impensable i que no s’entén i sí que
m’agradaria saber què ho va motivar això i quines
contraprestacions ha tengut el Govern que hagin pogut
repercutir en benefici dels ciutadans d’aquestes illes.

Res més, moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, Sr. Vicepresidente, quería
comenzar dándole la bienvenida a usted y a su equipo
económico y expresando mi satisfacción porque sin datos
oficiales en la mano, creo que es usted probablemente el
consejero de Economía que en la historia de las Islas Baleares
más veces ha comparecido, sin duda, para hablar de deuda de la
historia de esta comunidad autónoma. 

Probablemente si esto hubiera sucedido en épocas pasadas,
quizá, mediante el control de la oposición que aquí tiene la
oportunidad de asistir hoy y de hacerle preguntas en relación a
la deuda y al funcionamiento de la deuda de la comunidad
autónoma, probablemente si esto se hubiera producido antes y
en la misma forma en la que usted y su equipo económico lo
están haciendo, situaciones como la que nos encontramos
cuando llegamos al Gobierno, como muy bien ha relatado usted
al principio de su intervención, no se hubieran producido.

Precisamente quería, sin responder obviamente a los
miembros de la oposición, sí que quería hacer un repaso de
saber de dónde venimos, porque obviamente la deuda de la
comunidad autónoma no crece ni nace por generación
espontánea, sino que se produce por una serie de
circumstancias.

Quería resaltar precisamente la situación que usted ha
relatado que encontraron cuando llegaron al Gobierno de la
comunidad autónoma, que era una situación de iliquidez
absoluta y de verdaderos problemas para hacer frente al pago
regular de las obligaciones, lo que prácticamente en el ámbito
de lo mercantil y en la ley concursal se conoce como estado de
concurso, ¿verdad? 

En ese sentido, quiero igualmente quitarme el sombrero por
el gran trabajo que hicieron ustedes en la presentación del plan
de equilibrio que en tres meses, como usted... en tres semanas,
perdón, como usted ha relatado, fueron capaces con un gran
esfuerzo de acometer aquellas decisiones importantes y
trascendentes que eran oportunas y además hacerlo con éxito.

Quería igualmente continuar relatando los esfuerzos del
Govern para reducir la deuda histórico que encontraron ustedes
cuando llegaron al Govern, que estaba entorno al 4,1% del PIB,
en términos porcentuales esto significaba más de 1.065 millones
de euros. Esto es, el Gobierno gastaba 1.065 millones de euros
más de lo que debía. Entonces, bien, probablemente si
hubiéramos continuado con la política que llevaba el anterior
ejecutivo, vistas las previsiones y vista la continuidad de su
política, bien podríamos estar hablando de que la comunidad
autónoma habría entrado en una situación de quiebra técnica. 

Creo que es importante resaltar el cambio de concepción de
este gobierno en cuanto a acometer verdaderamente las
reformas necesarias para cambiar la forma de gestionar la
política en esta comunidad autónoma. 

Quiero recordar que no sólo la cuestión de la deuda ha
tenido que ver en la política desde que en el año 2010 el Sr.
Zapatero despertó de su letargo y posteriormente el Grupo
Socialista, ya al final prácticamente del año 2011, propuso un
cambio, auspiciado, por otra parte, por la Unión Europea, del
artículo 135 de la Constitución que, como ustedes saben,
establecía un techo de déficit en el gasto global del Estado y de
las comunidades autónomas y como consecuencia de ello de ahí
nuestras previsiones en cuanto al cumplimiento del mismo.

Quería resaltar que es importante porque la cuestión de
aquel entonces, la cuestión haciendo historia en la comunidad
autónoma del gasto de dinero no era sólo cuánto se gastaba, sino
también cuál era el destino de los caudales públicos. Todos
recordamos que el dinero que generó la gran deuda de más de
6.000 millones de euros que encontró el Gobierno del Partido
Popular cuando accedió al Gobierno, no fue un gasto
verdaderamente destinado a inversiones productivas o que
generaran un retorno o el ROI, lo que se conoce en el ámbito
privado por el ROI, sino que la mayoría de este gasto iba
destinado a gasto corriente, a inversiones que al final no
tuvieron una consecución justa y a pagar cuestiones que han
arrastrado a lo largo de todos los años y que probablemente los
ciudadanos de esta comunidad autónoma seguirán pagando
durante mucho tiempo.

Entonces quiero decir que esto en realidad quiere decir... y
las conclusiones son dos y muy genéricas: que en la legislatura
anterior, a diferencia de ésta, el Govern fue capaz de multiplicar
por 3 -por 3- en sólo cuatro años lo que la comunidad autónoma
no había generado por deuda en 23 años de existencia desde el
Estatuto de Autonomía, y que este Govern, por primera vez en
la historia de esta comunidad autónoma, ha comenzado a pagar
deudas, precisamente para evitar hipotecas futuras a los
ciudadanos de esta comunidad autónoma, y, entre otras cosas,
ya no gasta más de 600 millones de euros que antes gastaba, y
todo ello conservando y haciendo quizá de manera más eficiente
también la gestión de los principales servicios de la comunidad
autónoma y el mantenimiento de toda la estructura de la
Administración.
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Es importante resaltar igualmente que además todo este
esfuerzo de carácter fiscal se ha hecho incluso siendo capaces
de acometer el mayor pago a proveedores de la historia de esta
comunidad autónoma, Sr. Boned, se pagaron cerca de 843
millones de euros, y creo que es público y notorio porque he
tenido oportunidad de consultarlo ampliamente, no sólo en
páginas oficiales, sino en los medios de comunicación, se
pagaron más de 245.000 facturas a más de 3.800 proveedores de
esta comunidad autónoma, a los que el Govern del pacte les
debía dinero.

En definitiva, y con esto acabo, con una reflexión
importante, lo importante es que la comunidad autónoma y
especialmente en la legislatura anterior cuando hemos tenido
etapas de bonanza económica no hemos sido capaces de
acometer el pago de la deuda histórica que como saben en el
año 2007 estaba cifrado entorno a los 1.800 millones de euros,
la que se había generado desde el Estatuto de Autonomía en el
año 83 hasta el año 2007. En cambio, en cuatro años, del año
2007 al año 2011 fuimos capaces de multiplicarlo por tres,
llegando a la histórica cifra de 6.000 millones de euros, y todo
eso, como sabrán y como los ciudadanos comprendieron y así
lo votaron en las elecciones, con el consiguiente gasto
improductivo que se generó y que precisamente ha generado
hoy esta circunstancia.

Digo esto porque de alguna manera en aquel momento de
crisis, porque los indicadores pese a que políticamente todos
sabemos que el socialismo y la izquierda negaron la crisis en
este país hasta más allá... hasta prácticamente entrado el año
2010, tuvieron una política económica absolutamente
expansiva, de disparar, no sólo de reducir el gasto y de tener una
política estrictamente racional como ya estaban haciendo
algunos países en la Unión Europea, sino todo lo contrario, se
aumentó de manera indiscriminada el gasto y se aumentó por
tanto de manera indiscriminada la deuda y como todos ustedes
saben el déficit y la deuda tienen relación directa con la
financiación.

En definitiva, no me quiero alargar más de lo necesario,
tendremos oportunidad de hacerlo en la próxima intervención,
simplemente quería reiterar mi felicitación por haber
comparecido y ser transparentes en cuanto a la deuda de la
comunidad autónoma, por haber acometido uno de los mayores
desafíos de la historia económica de esta comunidad, que es
ajustar el déficit de una manera como nunca antes se había
hecho y, sinceramente, expresar mi admiración por el equipo
económico de la comunidad autónoma.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Fidalgo. Per contestar les intervencions
que l’han precedit té la paraula el Sr. Josep Ignasi Aguiló i
Fuster.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, senyors
diputats, amb el permís del president, donaríem la paraula al
director general, ja que ha estat alAludit a un moment de les
intervencions.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, té la paraula el Sr. Antoni Costa i Costa, director
general de Pressuposts i Finançament, per fer els aclariments de
la intervenció del Sr. Boned.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Per alAlusions i en la
mesura en què s’han afegit alguns comentaris de, podríem dir,
manipulacions pel que fa a la Llei de crèdit extraordinari,
m’agradaria fer referència... o en compliment de la mateixa llei
de crèdit extraordinari, hem fet arribar al Parlament ja tot el que
fa referència a les partides, però vull dir-ho públicament per ser
encara, si vol, més transparent, no?

Miri, dels 842 milions d’euros, 327 milions d’euros es varen
transferir a l’ib-salut. I sap per què s’hi varen transferir? Perquè
eren dins els calaixos, les factures, eren dins els calaixos, 327
milions d’euros que no tenien cobertura pressupostària a 31 de
desembre de 2011, no en tenien de cobertura pressupostària,
n’hi vàrem haver de trobar, de cobertura pressupostària, dels
quals 116 milions d’euros eren del 2011. I la resta eren
d’exercicis anteriors a 2011.

Hi havia 140 milions d’euros de factures dins els calaixos
també a fundacions hospitalàries, 140 milions d’euros. 

Hi havia 169 milions d’euros de despesa fora de pressupost
a empreses públiques, dels quals 93 milions d’euros eren
d’SFM. I sap per què hi havia 93 milions d’euros a SFM?
Segurament vostè pot respondre directament: 10,8 milions
d’euros de sentències, a les quals hem hagut de fer front, eren
partides ampliables, però 10,8 milions d’euros de sentències. 10
milions d’euros de bonificació de transport marítim, i sap per
què? Perquè el 2011 hi havia 8 euros pressupostats, 8 euros, a
la partida de bonificació del transport marítim. 14 milions
d’euros que hem hagut de fer servir per a interessos, no hi havia
bossa en els 212 milions d’euros que varen pressupostar el
2012, no hi havia bossa, no només no n’hi havia, sinó que hem
hagut de fer servir 14 milions d’euros més per pagar la despesa
financera de la comunitat autònoma. 2,2 milions d’euros de
nòmina de personal docent, que hem hagut de fer servir també
de la Llei de crèdit extraordinari. I més de 20 milions d’euros
d’ampliacions de crèdit pel que fa a dependència.
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Hi ha algunes partides addicionals. Li puc -si vol, no hi tenc
cap inconvenient-relacionar totes les partides, totes les partides,
de la Llei de crèdit extraordinari. Però no em parli, per favor, de
maquillatges o coses d’aquestes, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Pot continuar, Sr. Vicepresident.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Director,
perquè crec que aquest aclariment és important, s’ha dit i ho he
dit avui matí, que no per repetir les coses tornen veritat, no torna
veritat allò que no ho és i en cap cas hi ha hagut maquillatge, tot
el contrari. 

Aquí hi havia una pràctica molt comuna dins la comunitat
autònoma que era fer partides per una banda ampliables, per una
banda partides ampliables, que mai no se sabia quan
s’ampliaven i quan no; hi havia la pràctica que aquestes partides
tenguessin pressupostades quantitats realment petites, realment
baixes, que eren del tot inconvenients, se n’han posat damunt la
taula unes quantes. I s’ha de dir que reconèixer aquesta realitat
en tot cas el que pot suposar és un increment de dèficit, no un
decrement, amb la qual cosa no tenim incentius per fer
maquillatge, perquè maquillatge seria anar a més, no anar a
menys. Per tant, crec que essent rigorosos el que demanaria és
que no tornàs a sortir aquest fet de, de... no sé com ho varen dir,
pirotècnia a un determinat moment i maquillatge a un altre, no
sé exactament quines expressions han emprat, però que són del
tot inconvenients.

Dit això, bé, crec que el que hem contat és prou clar com
perquè moltes de les coses que ja s’han dit, quedin contestades
per si mateixes. Es diu que és la mateixa política fer front a un
pagament de proveïdors durant l’any 2012 que la política que
seguia el govern del pacte de progrés durant la seva legislatura.
Idò, res a veure, res a veure! Una cosa és quan et trobes amb
factures que no has generat damunt la taula i que poses en risc
aturar l’economia de la mateixa comunitat autònoma, i una altra
és generar les factures perquè el rigor pressupostari no existeix,
perquè els incompliments de tot tipus són la pràctica habitual
d’obrar.

S’ha dit que hi ha trade-off entre pagar els bancs i el
benestar, la sanitat i l’educació, o en la despesa a la sanitat i
l’educació. Tampoc res a veure, són principis que no tenen cap
lligam. No es pot fer una argumentació d’una inconsistència
d’aquest tipus, perquè justament el que permet que la sanitat i
l’educació puguin continuar, es puguin subministrar en els
nivells que desitja la població en general, és justament el fet que
aquesta sigui sostenible i que, per tant, els comptes estiguin
equilibrats.

Em diu que la realitat és una cosa i la pràctica és una altra.
Jo li dic, Sr. Boned, que no hi ha res més pràctic que una bona
teoria, perquè és la forma de tenir un full de ruta, compartit per
un grup de persones que ens dugui a un objectiu desitjat per tots
que, en aquest cas és el benestar, és el creixement econòmic, és
una situació de comoditat i que de cap manera no es pot dir que

la teníem fa uns anys i que encara ens queda per recórrer un bon
camí, dels desequilibris que es varen arribar a tenir.

Ens diu que els tipus d’interès augmenten. Clar que
augmenten els tipus d’interès, clar que sí, a mesura que es té una
política menys racional, que es té una política menys sostenible,
els tipus d’interès augmenten. Quan es té una política més
creïble, quan es té una política més clara i més comprensible per
part dels creditors, els tipus d’interès poden baixar.

No record massa bé si era Jefferson o Franklin qui deia que
si vols tenir crèdit, el que no pots fer és anar a la taverna tot el
dia i dormir fins a les tantes el matí. Si vols tenir crèdit convé
que t’aixequis molt prest i que els teus veïns, la població que
t’envolta, pugui sentir els cops de martell de la feina que fas a
primera hora del matí. Això és el feim des de fa un any i mig.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, li he dit i ho ha
complit, continua sense explicar allò que li havia dit. Continuam
sense conèixer de l’exercici 2012, dels 922 milions
pressupostats quants varen anar al FLA en concret, quants varen
ser ICO i quants varen ser contractats pel Govern amb les
entitats financeres. Continuam de moment sense saber-ho. No
sé si ara ens ho dirà. 

Vostè em parla de rigor, després de l’explicació del director
general de Pressuposts. Jo li diré què és rigor, claredat i
transparència i és una cosa que vostès sistemàticament s’han
negat a fer. Una cosa tan senzilla com dir relació, no còpia, Sr.
Vicepresident, no li deman còpia, relació de les factures que
cobrien els 842 milions, relació de les que va enviar a Madrid
i comprovació d’aquesta relació de quines es liquidaran amb els
842 milions. Això és rigor i transparència. Això no ho tenim i
estic segur que tampoc no ho tendrem. Però això seria claredat.
Clar, la resta està molt bé, que dediquem tants de milions a l’ib-
salut, tants a fundacions hospitalàries, tant a despeses fora de
pressupost d’empreses públiques. Per cert, ha fet especial
referència a Serveis Ferroviaris, li vull recordar que ja que
també abans hem parlat de Pla d’equilibri, que entre altres coses
a vostès li aprovaren un pla d’equilibri perquè vostès
renunciaren a reclamar allò que estava en els pressuposts
generals de l’Estat en matèria ferroviària i d’aquí tal vegada
vénen moltes de les necessitats que ara es planteja per via del
director general. 

I de transport marítim, interessos, nòmines de professors,
dependència. Però la pregunta concreta, Sr. Vicepresident i Sr.
Director General, és quina relació va enviar, ho dic jo perquè
entre altres coses tenc una resposta firmada per vostè, Sr.
Vicepresident, del que es va enviar a Madrid amb una xifra que
és 100 milions inferiors a la que després justifica la llei d’aquest
crèdit extraordinari. Resposta escrita firmada per vostè, Sr.
Vicepresident. Per tant, estaria bé que si la resposta és mentida
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o si la llei és mentida o on hi ha la mentida, o millor, saber
quina documentació es va enviar per justificar aquest crèdit
extraordinari per pagar proveïdors, quina relació de factures es
va enviar i quina relació de factures es va liquidar, perquè vostè
sap, com jo mateix, que això es va liquidar directament des de
Madrid, perquè aquesta és la funció d’aquest programa de
pagament a proveïdors, es liquidava directament. I aquí és quan
jo li dic que vostès han jugat amb aquesta xifra i mantenc que
així s’ha fet, perquè vostès no justifiquen documentalment el
que vostès em diuen, m’explica tants de milions aquí i tants de
milions allà, però continuo sense tenir la certesa que això no
correspon a despesa de 2012, i això és el que volem saber,
perquè no ens inventam nosaltres les dades, Sr. Vicepresident
i Sr. Director General, si no, vagin vostès, que supòs que també
hi han anat, perquè són dades d’execució pressupostària
penjades en el Ministeri d’Hisenda, que són les que diuen que
hi ha 300 milions amb aquestes condicions. Sí, d’allà es desprèn
aquesta informació, Sr. Vicepresident, no ens ho inventam,
contràriament al que vostè diu, allà es pot treure aquesta
informació. En qualsevol cas, la claredat ja li explic jo quina és.
I vostès s’han negat a ser rigorosos i a tenir claredat.

Em parla de factures que es troben. A mi m’agradaria que
em digués quin govern, sigui del color que sigui, quan ha arribat
no s’ha trobat factures, moltes pressupostades i moltes sense
pressupostar, perquè si no, jo també podria fer-ho, si vostè vol
ho podem fer un dia, cercaré les que es va trobar el govern del
pacte progressista l’anterior legislatura i també li podem treure
totes les factures que hi havia pendents. La diferència és que
vostè pot anar al FLA i nosaltres en algun cas vàrem haver de
cavar en els jardins per trobar determinades quantitats. O sigui
que, Sr. Vicepresident, siguem rigorosos, però siguem-ho tots,
perquè tots hem pagat, perquè el passat govern, a part de
l’endeutament que a vostès tant de mal els fa, què va cobrir, Sr.
Vicepresident?, va cobrir endeutament per pagar el Palma Arena
entre altres coses, o no?, va cobrir endeutament per pagar el
metro, o no?, i va cobrir endeutament per pagar les autovies
d’Eivissa sense anar més lluny, autovies de 8 milions que es
paguen amb 520 milions d’euros. I, si no, digui’m vostè si la
factura de cada any, de cada any, d’aquest 2013 sense anar més
lluny, no està entorn als 20 milions d’euros només per aquestes
dues autovies. I això és endeutament i no és nostre, Sr.
Vicepresident, no és de la passada legislatura. Per tant, rigor sí,
demagògia poca i manipulació, a ser possible, menys encara. 

Per tant, claredat, Sr. Vicepresident, i repetesc, tenia
l’oportunitat, no ha aclarit gaire cosa, continuam tenint els
mateixos dubtes, continuam mantenint que s’ha jugat amb xifres
i que s’ha jugat amb el pressupost i no té res a veure amb la
política real de pagaments que s’ha fet i s’ha executat.
L’endeutament continua sent, també per a vostès, una
assignatura pendent. No estan fent res millor, fan el màxim
d’endeutament possible. I estan fent exactament el mateix que
hauria fet qualsevol govern. I la planificació de les
amortitzacions, Sr. Vicepresident, supòs que no voldrà fer-nos
creure que és un mèrit seu, perquè la planificació es fa a molt
llarg termini, el que vostès s’han trobat ja estava fet, s’ho
hagués trobat un govern del Partit Popular o un govern del Partit
Socialista. És així, la planificació d’amortitzacions de 2013 no
l’ha feta vostè, no em conti pelAlícules perquè vostè sap
perfectament que no és així, no és així. El que sí ha fet vostè ha
estat incrementar els interessos, això sí...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab. Això sí que ho ha fet i ja li ho ha dit amb pèls i
senyals la diputada Sra. Mascaró alguns dels casos concrets.
Això sí que ho ha fet. Però la resta poca cosa. I per què? Perquè
vostè, vostè amb la seva política ortodoxa de què tant li agrada
a vostè, el que ha generat ha estat una fortíssima desconfiança
en el sector financer, fortíssima desconfiança, si no, esper que
vostè em digui les xifres, digui’m quants d’aquests 922 ha
tengut i veurem on està el grau de confiança. Digui’m quants
d’aquests 922 milions ha contractat i veurem fins on arriba la
confiança que vostè transmet.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. I no sent present la portaveu de MÉS,
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. Bien, yo me reafirmo en
absolutamente todos los términos que he dicho en mi anterior
intervención y además, Sr. Vicepresidente, escuchando los
argumentos de la oposición, que no son más que conjeturas
basadas en circunstancias personales, esto es insidias, pues uno
no puede más que felicitarse de que sólo sea capaz la oposición
de inventar historietas que no tienen absolutamente ningún tipo
de fundamento y de llegar a decir barbaridades, como que
ustedes se inventan los datos, sin tener obviamente ningún
argumento, ni legal ni racional, que justifique cualquiera de los
improperios que han tenido oportunidad de lanzar durante toda
la tarde aquí en su comparecencia.

Yo quiero felicitarles porque es precisamente el Gobierno de
esta comunidad autónoma el que ha sido capaz de reducir
empresas públicas a prácticamente la mitad y ahorrar más de
300 millones de euros. Han sido ustedes precisamente los que
han dejado de contratar, a diferencia de la anterior legislatura,
a más de 6.000 empleados públicos en la comunidad autónoma
en plena crisis económica, porque ustedes precisamente no han
multiplicado consorcios, ustedes han reducido la asignación
presupuestaria y la han racionalizado en todos y cada uno de los
departamentos del Gobierno; porque hemos reducido los coches
oficiales que tiene el Gobierno de esta comunidad autónoma,
porque se han reducido altos cargos y consellerias desde el
minuto uno, desde el día primero en el que entra el Gobierno del
Partido Popular al Gobierno de esta comunidad autónoma.
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Y obviamente todas estas circunstancias, Sr. Vicepresidente,
no forman parte de una política a corto plazo que genere
titulares al corto plazo, sino que, sinceramente, los efectos de
esta política rigurosa y transversal, que quizás ha supuesto un
cambio de paradigma, tendrá efectos y se visualizará en toda su
claridad muy probablemente a medio y a largo plazo. Ese es
quizás el handicap que tiene ... y precisamente, además del
handicap, ese es el handicap que tienen obviamente a corto
plazo. Pero yo creo que la fortaleza está en que los efectos para
el conjunto de la ciudadanía serán efectivos, se verán y, en
definitiva, servirán al conjunto de los ciudadanos de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares, que es al fin y al
cabo para lo que se presentó el Partido Popular a las elecciones,
con el ánimo de al final de la legislatura presentar un balance de
gestión riguroso y serio y creo que ustedes y su equipo
económico lo están haciendo así y lo están cumpliendo.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Fidalgo. 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. Crec que va ser Martín Villa que deia que els ministres
d’Interior tenien una certa solidaritat entre ells perquè havien
compartit problemes i havien compartit en molts de casos la
forma d’afrontar les crisis més greus que va viure l’Espanya de
la transició.

Ha dit el Sr. Boned que feim el mateix que el govern
anterior. La veritat és que res més enfora i això quasi ho podem
considerar una ofensa, perquè si volem estar enfora de qualque
lloc, és d’allò que va fer el govern anterior. Sincerament crec
que no podem de cap manera sentir aquesta solidaritat amb el
govern anterior perquè la política que es va dur i la política que
estam duent no tenen res a veure, no s’assemblen en res. Són
polítiques radicalment distintes.

Em demana quant de crèdit es va aconseguir l’any 2012. És
cert, li hauria pogut contestar en el torn de rèplica i no en
acabar, però, en fi, contestaré ara. Vostè sap que en el
pressupost de l’any 2012 hi havia dues grans partides que
requerien de finançament a través de crèdit, una partida que eren
les pròpies amortitzacions, el volum d’amortitzacions era més
o menys, estic parlant de memòria, d’uns 600 i busques milions
d’euros, 620-630 milions d’euros. És evident que a hores d’ara
hem pogut refinançar els 525 milions d’euros. I a més a més, hi
havia un afegit, que era el dèficit que era d’uns 400 milions
d’euros. Per tant, arribàvem a aquesta xifra emblemàtica de 900
i busques milions d’euros. Bé, també està finançat tot el dèficit
en la seva totalitat. De manera que sí que hem generat aquest
ambient de confiança, sí que hem generat aquest ambient de
credibilitat que consisteix en molts de casos a tenir una postura
no tan sols rigorosa, sinó seriosa que no és fàcil de mantenir.
Molts de proveïdors, molts de creditors d’aquesta comunitat
autònoma ens venien a veure a principis de legislatura dient “em
varen prometre que me pagarien la setmana que ve, em varen

prometre que me pagarien el mes que ve, d’aquí tres mesos”.
Nosaltres això no ho vàrem fer mai, mai no vàrem prometre fer
un pagament sabent que teníem una incertesa per fer-ho. La
vàrem fer només quan va estar tancada l’operació, només quan
hi havia realment la possibilitat de fer-ho. I aquesta forma
d’actuar, seriosa, rigorosa, tranquilAla en el mateix temps i
equilibrada, és la que ha donat els fruits que s’estan produint en
aquests moments.

Quant a relació de factures. Home, si no record malament,
eren unes 250.000 i podem fer un càlcul de quantes canastres de
factures fan falta, serien arbres i arbres... Vostè pot venir
qualsevol dia, qualsevol dia a Vicepresidència i les podem
consultar. Pensi que 250.000 és un volum prou gros..., faria falta
més d’una furgoneta per dur-les, faria falta un camió.

També diu que els governs deixen factures sense pagar o
factures amagades en els calaixos i que aquesta ha estat una
pràctica tradicional. Justament aquesta és la pràctica tradicional
que hem d’evitar de totes maneres. Amb un afegit, mai com
durant la legislatura passada, mai!, el volum d’increment de
despesa dins sanitat, dins allò que és l’administració de la
sanitat pública es va arribar a quantitats estratosfèriques, que de
qualque manera suposaven un desequilibri tan gros que estàvem
posant en risc tot el sistema sanitari. Fa uns anys es va dissenyar
un compte, que es diu compte 409, que era per comptabilitzar
tot allò que no tenia partides pressupostàries adequades, es va
pressupostar quan es varen fer les transferències de sanitat, ara
fa més de deu anys i durant la primera part d’activitat, fins l’any
2007-2008, era d’uns 20 milions d’euros, 20 i escaig, 40
milions. Quan va arribar l’any 2007 aquestes factures varen
començar a agafar volada cap amunt i arribaren a les quantitats
que s’han posat damunt la taula. 

De manera que podem discutir el que vulguin, podem donar
totes les explicacions que vulguin. Però hi ha un missatge clar,
res a veure la política econòmica d’aquest govern amb la
política econòmica del govern anterior.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. I una vegada acabat el
debat, volem agrair la presència del vicepresident, així com la
dels seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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