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EL SR. PRESIDENT:

Benvinguts. Si els pareix començarem la comissió del dia
d’avui. Bé, idò sí, ja començam, així que si fan el favor
darrere..., si fan el favor i ens deixen començar, començarem.

Bé, supòs que algú em farà cas en algun moment i podrem
començar la comissió. Moltes gràcies.

En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions, que
crec que sí.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, Assumpció Pons substitueix Santiago
Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. No hi ha més substitucions?

I.1) Compareixença RGE núm. 4645/13, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, del conseller d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'informar sobre les directrius generals
de l'acció del Govern que desenvoluparà en les seves àrees
de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del
Govern.

I.2) Compareixença RGE núm. 4613/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'informar sobre les línies polítiques
per a la resta de la legislatura a la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts.

Idò... Idò passam al primer punt de l’ordre del dia, relatiu a
les compareixences RGE núm. 4645/13, presentada pel Govern
de les Illes Balears, mitjançant la qual solAlicita la
compareixença del conseller d’Hisenda i Pressuposts per tal
d’informar sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat d’acord amb
el programa polític de govern; i la RGE núm. 4613/13,
presentada per quatre diputats membres de la Comissió
d’Hisenda i Pressupostos adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant la qual se solAlicita la compareixença del
conseller d’Hisenda i Pressupostos per tal d’informar sobre les
línies polítiques per a la resta de la legislatura a la Conselleria
d’Hisenda i Pressupostos, les quals debatrem conjuntament.

Sí, Sr. Abril, volia dir...?

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4622/13,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
solAlicita que es recapti la presència del conseller d'Hisenda
i Pressuposts, per tal d'informar sobre les prioritats que es
marca el nou conseller en relació amb les polítiques que
aplicarà la seva conselleria.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No, jo volia retirar la que ha presentat el nostre grup.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, molt bé. Després d’aqueixa teníem un segon punt que
era també una compareixença demanada pel Grup Parlamentari
MÉS, que ens diu el seu portaveu que la retira i serà retirada.
Moltes gràcies.

Assisteix a la sessió el conseller d’Hisenda i Pressupostos,
Sr. José Vicente Marí Bosó, acompanyat del Sr. Antoni Costa
i Costa, director general de Pressupostos i Finançament; de la
Sra. Beatriz Marañón, que crec que no hi és, que em diu que és
impossible que assisteixi; del Sr. Francisco Javier Colomar, cap
de gabinet; i del Sr. Alberto Roibal, responsable de l’Agència
Tributària de les Illes Balears.

Benvinguts tots, i en primer lloc té la paraula el Sr. José
Vicente Marí Bosó per fer l’exposició oral sense limitació de
temps, la qual cosa no vol dir que li donem un temps indefinit,
tampoc, perquè si no en algun moment l’haurem d’acabar. Així
que té la paraula, Sr. Marí.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
comparesc avui a petició pròpia i també a petició del Grup
Socialista en aquesta comissió d’Hisenda i Pressupostos com a
conseqüència del meu nomenament com a conseller del Govern
balear, per exposar-los les directrius i les línies bàsiques
d’actuació que en matèria de la nostra competència a la
Conselleria d’Hisenda i Pressupostos seguirà el Govern durant
els pròxims mesos, actuació que necessàriament suposa la
continuïtat de l’acció de govern que ens van encomanar fa ja
dos anys els ciutadans de les Illes Balears.

Ho faig, a més, amb ànim de debatre quines són les millors
polítiques, les més adequades, les més adients, les més eficaces,
per poder complir amb el que el Govern entén que és el gran
projecte en comú (...) per als ciutadans de les Illes Balears sortir
amb rapidesa d’aquesta greu crisi econòmica.

Em permetran estructurar aquesta intervenció en tres grans
àrees, que són les tres grans àrees en què avui la Conselleria
d’Hisenda i Pressupostos té competència. En primer lloc,
pressupostos i finançament; en segon lloc, tresor i política
financera; i en tercer lloc, patrimoni i contractació.

En matèria de pressupostos i finançament hem de fer
referència necessàriament..., hem vengut parlant aquests dies
tant davant del ple com en resposta a preguntes, com a mocions,
com a interpelAlacions, hem vengut parlant aquests dies de
diverses de les coses que parlarem ara també, segurament. La
principal competència de la Conselleria d’Hisenda i
Pressupostos en matèria de pressupost i finançament és
evidentment elaborar els pressupostos de la comunitat
autònoma, i en aquest sentit les pròximes setmanes començarem
a iniciar el procés d’elaboració dels pressupostos de la
comunitat autònoma del 2014 amb la idea clar que he de
continuar amb el procés d’ajustar les nostres despeses als
nostres ingressos, en la senda de consolidació fiscal que ja
vàrem iniciar fa dos anys, i també tenint en compte que aquesta
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senda de consolidació l’hem de compassar amb la senda de
consolidació fiscal acordada pel Govern de l’Estat i la Unió
Europea.

Per tant deixin-me dir-los que els pressupostos de la
comunitat autònoma per al 2014 seran pressupostos que
perseverin en la senda de consolidació fiscal, però amb la idea
que no ens queda molt més marge d’ajust en despesa, amb la
idea que la comunitat autònoma que és la tercera comunitat per
la cua en despesa per habitant no pot fer molts més esforços
d’ajust en despesa sense -permetran que faci una expressió-
sense tocar os, d’acord? Hem de continuar ajustant despesa,
retirant tota aquella despesa que no té fruits i no és en benefici
dels ciutadans sinó que és despesa més bé improductiva. Per
tant no ens queda molt més marge d’ajust en despesa, encara
que l’hem de continuar fent, i també amb la idea igual que són
imprescindibles determinades inversions a la nostra comunitat
que puguin afegir valor al nostre teixit i als nostres sectors
productius, especialment al sector serveis.

Hem de fer inversió però hem de pensar molt bé on fem la
inversió, i hem de determinar estratègicament com fem la
inversió, i aquest govern pensa que la inversió del Govern, la
que puguem fer durant els pròxims anys, hem de destinar-la a
aquells sectors de suport a la nostra primera indústria, que és el
sector servei, el sector turístic. Per tant hem de destinar la
inversió a afegir valor a aquella que és la nostra principal
indústria.

Al mateix temps hem de tractar dues grans matèries més: la
reforma del sistema de finançament i la reducció del dèficit
públic. Vull recordar que la comunitat autònoma ha fet un gran
esforç durant aquests dos anys per ajustar el nostre dèficit
públic; de fet l’hem fet tots, l’esforç, durant aquests dos anys.
Quan el Govern de les Illes Balears va plantejar aquest necessari
procés d’ajust en despesa pública ho va fer incidint en aquella
despesa -ja ho dèiem- que realitzava l’administració i que
resulta improductiva, i ho va fer també calibrant adequadament
l’efecte contractor d’aquestes mesures d’ajust en despesa -és
evident que l’ajust en despesa té un efecte contractor- de tal
manera que avui podem dir que aquestes mesures d’ajustament
han tornat a la comunitat part de l’equilibri que havia perdut,
part de la credibilitat perduda, i això s’ha traduït en un esforç
precís i ràpid de reducció de despesa, més meritori encara en
una situació de recessió econòmica. No és el mateix fer ajust en
despesa en una situació de creixement que en una situació de
recessió, però sabent que la nostra comunitat i la nostra activitat
permetia aquest ajust, i més tenint en compte que es realitzava
sobre despesa ineficaç i supèrflua. 

Era imprescindible, doncs, una primera fase d’ajust en
despesa per tornar a obtenir credibilitat, i ara iniciem una segona
fase, en què mantenint l’esforç de reducció de despesa supèrflua
i improductiva es pugui incrementar l’ingrés, determinat pel que
els deia de l’escàs marge d’ajust que tenim en despesa. Per això,
perquè no tenim molt de marge d’ajust en despesa i hem
d’incrementar els ingressos, és imprescindible una reforma en
profunditat del sistema de finançament autonòmic.

El problema hem dit aquests dies que no és més dèficit. La
comunitat autònoma de les Illes Balears no té un problema de
dèficit, té un problema de sistema de finançament, i crec que
estaran d’acord en això. A la meva recent compareixença davant

el Ple del Parlament ja vaig tendir la mà a la resta dels grups
parlamentaris per arribar a un acord que permeti reformar aquest
sistema de finançament. 

En opinió del Govern -els va fixar el president del Govern
en la seva compareixença al Ple el 12 de març d’enguany- en
opinió del Govern els criteris per defensar, subjecte evidentment
a debat amb els grups parlamentaris i les entitats que conformen
la nostra societat civil, són, primer, aprofundir en la cessió de la
capacitat normativa a les comunitats autònomes i donar més
seguretat als ingressos, sense que en depenguin de lliuraments
a compte o futures liquidacions que no s’ajusten als cicles
econòmics de la nostra autonomia, o als cicles de les economies
autonòmiques. És evident que si el sistema de finançament el
que fa és entregar-nos a compte unes quantitats en l’exercici en
què es produeix la despesa i unes altres dos exercicis després, és
evident que els ingressos no s’estan ajustant al nostre cicle
econòmic. 

Segon, procedir a una major descentralització dels ingressos,
que es correlacioni amb el fet que les autonomies són les que
gestionen les grans competències de l’estat de benestar. Tercer:
una major responsabilitat en l’obtenció de l’ingrés du
necessàriament a haver de ser més eficients, més responsables
en despesa. 

Quart, una correcta determinació dels costos uniformes de
la prestació dels serveis públics essencials; el sistema de
finançament autonòmic el que perseguia era garantir la prestació
dels serveis públics essencials a tot el territori del nostre estat.
Bé, per fer això hem de determinar perfectament quins són els
costos uniformes de la prestació d’aquests serveis, de manera
que altres decisions discrecionals en matèria de despesa hagin
de ser assumides per aquells que les decideixen, a càrrec no del
sistema de finançament sinó a càrrec de la seva pròpia
responsabilitat política davant dels seus propis ciutadans. I tot
això s’ha d’emmarcar en un esforç de solidaritat que tots estam
disposats a fer, i que correspon a l’Estat vetllar per una
equitativa redistribució de la renda, si bé al mateix temps és
imprescindible, i ho hem dit reiteradament aquests dies, que no
es distorsioni essencialment el principi d’ordinalitat en el
resultat.

Aquests són els criteris que va fixar el president del Govern
a la seva compareixença el 12 de març; aquests són els criteris
que en matèria de reforma del sistema de finançament planteja
d’entrada el Govern de les Illes Balears.

I és veritat que mentre procedim a avaluar el sistema de
finançament de 2009, i a proposar i acordar una reforma
d’aquest sistema, és necessari actuar en una doble vessant,
almenys així ho creu el Govern: obtenir un major marge de
dèficit públic i incrementar els ingressos de la nostra comunitat.
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Respecte d’un major marge de dèficit públic és evident que
això no és cap alegria, perquè major dèficit suposa major
endeutament, i obtenir, en el cas de la nostra comunitat
autònoma, via endeutament el que altres territoris obtenen
directament del sistema de finançament. Tot i així el Govern de
les Illes Balears és responsable, i per tant entén que mentre
procedim a la reforma del sistema de finançament és necessari
un major marge de dèficit públic cap a les administracions
territorials, cap a les comunitats autònomes, i defensam un
repartiment asimètric del nou marge de dèficit, perquè són
diferents les realitats que es tracten, perquè són diferents les
comunitats autònomes al nostre país, i perquè el mateix sistema
de finançament al nostre país és asimètric; tenim el concert
basc, tenim el règim foral navarrès, però fins i tot dins el
sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim
comú també es produeixen asimetries i es produeixen
diferències percentuals sobre la mitjana o per baix de la mitjana
en el repartiment final del sistema. Per tant si és asimètric el
sistema de finançament pot ser perfectament asimètric el marge
de dèficit que es pugui establir.

Per altra banda també el Govern defensa, igual que el
Govern de l’Estat, que no és una bona notícia atribucions de
nous marges de dèficit per damunt del dèficit aconseguit en
l’exercici anterior, és a dir, no és una bona notícia, estaríem
donant un senyal dolent, si atribuíssim marges o nous objectius
de dèficit que fossin superiors als aconseguits a les diferents
comunitats autònomes a l’exercici anterior. 

En línia també d’incrementar els ingressos de la comunitat
autònoma, el Govern de les Illes Balears l’octubre del 2012 es
va plantejar la disjuntiva, es va plantejar davant la paret o el
frontispici d’assenyalar que efectivament no tenia molt més
marge d’ajust en despesa i havíem de procedir a incrementar els
ingressos de la nostra comunitat mentre es produïa aquest debat
de reforma del sistema de finançament, es va plantejar la Llei de
mesures tributàries per a la sostenibilitat de la hisenda pública
de l’administració de les Illes Balears.

Podem debatre i hem debatut aquests dies sobre el sistema
impositiu. Al final les polítiques públiques, totes les polítiques
públiques, es financen amb ingressos tributaris, amb impostos,
amb taxes, amb tributs. És l’únic que tenen els governs per
poder finançar polítiques públiques. L’endeutament és una
crossa: mentre no tengui ingressos puc endeutar-me, però,
l’endeutament, l’hem de tornar, i cada vegada major
endeutament el que fa és anunciar futures pujades de pressió
fiscal. 

Bé, és evident que havíem d’incrementar els ingressos i
vàrem plantejar aquesta llei en què s’establien tres noves
mesures tributàries, tres noves figures tributàries. I en aquest
sentit els vull dir que són mesures tributàries, figures tributàries
que són de caràcter indirecte. També en el debat entre imposició
directa o imposició indirecta el Govern s’inclina per la
imposició indirecta. Podríem haver apujat el tram autonòmic de
l’IRPF, l’efecte hagués recaigut sobre tots els ciutadans de les
Illes Balears, i l’efecte sobre el consum també hagués estat
massiu derivat de la retirada de renda disponible de les
butxaques de tots els ciutadans de les Illes Balears. O podríem
haver apujat l’impost de successions i donacions, que també
afectaria tots els ciutadans de les Illes Balears que es complís el
fet imposable. 

Hi ha un debat, hi ha un debat sobre imposició directa o
imposició indirecta. El Govern de les Illes Balears creu que la
imposició indirecta ajuda en major mesura o lesiona en menor
mesura les polítiques de creixement, perquè genera estalvi,
perquè no afecta massivament tothom, perquè únicament grava
aquelles conductes que són indiciàries de capacitat tributària. I
aquest és el plantejament que hem fet, i el plantejament que hem
fet durant aquests mesos és parlar, i el plantejament i
l’encomana que tenim del president del Govern de les Illes
Balears és intensificar el diàleg. Tenim la llei en tramitació
parlamentària, hem d’intensificar el diàleg amb els grups
parlamentaris, hem d’intensificar el diàleg amb els sectors
productius de la nostra comunitat.

Els he de dir que estam en aquest procés durant aquests dies
i, escoltin, de la mateixa manera que durant aquests dos anys
d’ajust, que hem hagut de fer sacrificis i els ciutadans de les
Illes Balears han fet sacrificis, de la mateixa manera que ens
vèiem moltes vegades impossibilitats d’atendre amb temps els
pagaments de l’administració i ens assèiem amb els proveïdors,
i sempre trobàvem que per damunt dels seus legítims interessos
pensaven un poquet més enllà, pensaven en tots. Jo he de dir,
com a conseller d’Hisenda i Pressupostos, que en aquest procés
d’intensificació de diàleg d’aquests dies he trobat tant en el
sectors productius com en els grups parlamentaris obertura de
mires, he trobat que tots pensaven un poquet més enllà dels seus
propis i legítims interessos, i pensaven també en tots.

Tercer. El Govern de les Illes Balears també ha plantejat i ha
compromès que segurament el pròxim període de sessions, el
setembre, presentarem a la cambra la Llei de finançament de
consells insulars. El Govern està impulsant aquesta nova llei de
finançament de consells insulars amb l’objectiu d’acabar amb
els sistema vigent de bestretes. Saben vostès que des del 2007
havien d’haver posat en marxa un sistema de finançament, i
mentrestant feien bestretes, cosa que, bé, que estava bé, perquè
una bestreta és simplement una bestreta de tresoreria, està bé
quan es té liquidesa o quan es té liquiditat. Com que la liquiditat
ens ha fugit és molt difícil fer front a bestretes que tenen
caràcter extrapressupostari. 

La nova llei de finançament de consells ha de ser
transparent, equitativa i respondre a les necessitats dels
ciutadans de les Illes Balears. Quines són, doncs, les
característiques que el Govern de les Illes Balears considera que
ha de contemplar el nou sistema de finançament de consells?
Primer, que s’ajusti fidelment al marc establert als articles 137,
138, disposició addicional cinquena de la Llei Orgànica 1/2007,
que és el nostre estatut d’autonomia. Segon, que compleixi els
principis d’autonomia financera, suficiència de recursos, equitat
i responsabilitat fiscal tant des del punt de vista... -ara direu...-,
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tant des del punt de vista estàtic com dinàmic. Tercer, que es
garanteixi als consells insulars que la reforma del sistema no
suposarà en cap cas una minva de recursos respecte dels que ja
tenien consolidats l’any 2012. Quart, que es prevegin els
mecanismes de participació dels consells insulars en les millores
de finançament de la comunitat autònoma en proporció a les
competències pròpies, transferides o delegades. Cinquè, que es
prevegi també un fons, fons interinsular de finançament de
serveis, que permeti garantir un nivell similar de prestació de
serveis per part de cada consell insular en el seu àmbit
competencial. Sisè, que prevegi un fons, un fons de
compensació interinsular que permeti corregir els desequilibris
interinsulars, els desequilibris que es pateixen entre les diferents
illes del nostre territori. I setè, que es prevegi un fons, un fons
de convergència, que permeti corregir de manera gradual el
finançament dels consells per adaptar-lo a la distribució que
sorgeixi del sistema.

Per altra banda, també hem debatut durant aquests dies la
qüestió de les inversions estatutàries i del règim especial balear.
Hem fixat posició i hem debatut. En matèria d’inversions
estatutàries ja els hem comentat tant en la sessió plenària com
en la interpelAlació que hem iniciat el procés de negociació amb
l’Estat, tenim un problema del que hem rebut via transferència
directa, que són 290 milions, i el que s’ha executat, que són 147
milions, la resta ha anat a despesa corrent, però continuarem
fent feina i hem de continuar fent feina i aquest mateix matí el
Ple del Parlament ha aprovat una moció que indica que hem de
continuar fent feina en aquest sentit, a fer efectives les
inversions estatutàries.

També saben vostès que l’any 2011 els pressupostos
generals de l’Estat preveien en matèria d’inversions estatutàries
per a les comunitats autònomes que així ho tenen recollit al seu
estatut d’autonomia 950 milions d’euros. No es varen repartir i
ningú no va saber res més d’aquesta previsió a la Llei de
pressupostos generals de l’Estat de l’any 2011.

Per altra banda, el règim especial balear, crec que aquest
mateix matí al Ple hem debatut àmpliament sobre el règim
especial balear, hem de procedir a la modificació de la Llei
30/1998, segurament per introduir la previsió estatutària que és
precís un mecanisme de finançament separat del sistema de
finançament que reculli les previsions que conté la mateixa llei
de règim especial.

En matèria de tresor i política financera, ja saben vostès que
les tensions de tresoreria són fortes i han estat fortes, els he de
dir que la situació continua sent de tensió en tresoreria, en gran
part palAliada, però continua sent de tensió.

Continuarem amb la política de coordinació de
l’endeutament amb l’Estat perquè crec que... creiem que ha
donat fruits. Hem aconseguit..., aquell debat que es deia de fer
hispabonos o no hispabonos, etc., s’ha fet una gran tasca en
matèria de política de coordinació de l’endeutament a través del
fons de liquiditat autonòmic i hem de continuar amb aquesta
coordinació de l’endeutament perquè ens permet pressionar a la
baixa els preus de finançament i ens permet coordinar millor les
polítiques d’endeutament davant les entitats financeres, davant
també els mercats de capital i de les emissions de deute.

En aquest sentit, el fet del fons de liquiditat, és evident que
fins i tot ens permet finançar-nos per baix dels costs de
finançament que tenen comunitats autònomes que no estan
adherides al fons de liquiditat.

Fer possible la primera mesura de política econòmica que va
anunciar el Govern que era que l’Administració deixàs de ser
morosa amb els seus proveïdors implicava fer grans esforços per
obtenir fons per poder pagar les factures, per poder pagar la
despesa i, a més, també coordinar amb l’Estat els mecanismes
extraordinaris de pagament a proveïdors. Jo crec que en aquest
sentit, he de dir que ha estat molt positiva l’experiència de
poder, amb mecanismes extraordinaris, pagar els proveïdors de
la nostra comunitat, perquè era molt important llevar de
l’esquena dels proveïdors..., era obligació de finançar la
comunitat, que era el que ens havia passat, no? Quan fèiem
dèficits massa elevats, quan teníem endeutaments de 700
milions anuals al final els que ens prestaven els diners varen
pensar que tal vegada no els tornàvem i varen començar a reduir
el crèdit a l’Administració i l’Administració, en comptes de
prendre mesures, o segurament no varen ser tan ràpids a prendre
mesures, idò varen començar a carregar a les esquenes dels
proveïdors aquesta necessitat de finançament.

Els mecanismes de proveïdors tant el de l’any passat com
l’ampliació d’ara com el que es preveu per a aquest estiu ens
permeten alleugerir el deute d’anys tancats al mateix temps que
amb els nostres pressuposts d’exercici corrent complim amb les
nostres obligacions.

Continuarem fent, en matèria de tresor i política financera,
la coordinació del finançament i de les disponibilitats de
tresoreria del cens del sector públic. He de dir-los també que en
matèria de fons o de finançament a curt termini s’ha produït una
millora rellevant. A l’any 2011 el contracte marc de tresoreria
va suposar 265 milions d’euros per a la comunitat autònoma. A
l’any 2012 es va adjudicar el contracte marc de tresoreria que
són les línies de curt de la comunitat, el 29 de març, 323 milions
d’euros amb un cost mitjà de 4,75, i ara al 2013 acabam
d’adjudicar el nou contracte marc de tresoreria que suposa
fons..., un límit de línies de curt de 345 milions d’euros a un
cost mitjà del 4,44, és a dir, hem augmentat límit amb 22
milions d’euros i hem rebaixat cost financer amb 30 punts
bàsics.

La situació d`endeutament de la nostra comunitat a llarg
termini continua sent complexa, és evident que tenim un dels
majors endeutaments de les comunitats autònomes del nostre
país. Encara que els 841 milions d’euros del mecanisme de
proveïdors no computin a efectes del protocolo de déficit
excesivo, sí que ens vàrem en l’obligació de canviar
endeutament comercial, és a dir, el que devíem als proveïdors
per endeutament financer i això incrementa el nostre
endeutament financer. A més, mentre pressupostem amb dèficit
és evident que tendrem endeutament net positiu, continuarem
incrementant un poquet el nostre endeutament. Per això és tan
important anar ràpidament -i com més prest millor- a l’equilibri
pressupostari i al superàvit pressupostari perquè això és el que
ens permet despalanquejar la nostra administració pública,
desendeutar-nos.
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Per altra banda, en matèria de patrimoni i contractació, en
aquesta matèria vostès saben que derivat de la remodelació del
Govern, bàsicament les àrees de patrimoni, la central de
compres, la Junta Consultiva de Contractació passen a dependre
de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, a dependre
concretament de la secretaria general. En aquest sentit, els eixos
claus de l’actuació en aquesta matèria seran, per una banda,
impulsar la central de compres com a mesura de racionalització
de despesa. Els he de dir que la central de compres ha posat en
marxa l’adjudicació de tres grans acords marc, acord marc de
neteja, acord marc de vigilància i acord marc d’energia
elèctrica. D’aquests acords marc, saben que pengen en diferents
lots els contractes d’adjudicació, el que ens permet racionalitzar
la despesa en aquesta matèria. Estan en marxa també tres acords
marc més o quatre acords marc més: l’acord marc de serveis
postals de la nostra administració, de subministrament de
combustible i de subministrament de vestuari.

Està en marxa també en licitació l’adjudicació de la
corredoria d’assegurances de la comunitat autònoma i a partir
d’aquí també penjaran els diferents concursos per poder
centralitzar i poder obtenir també estalvi en aquesta matèria.

En segon lloc, racionalitzar el patrimoni de la comunitat i
concloure el procés de racionalització i venda d’actius que es va
iniciar l’any 2012.

I per últim, el projecte de reducció del parc mòbil de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Saben vostès que en
l’actualitat es va fer un inventari del parc mòbil, tant de
l’Administració General com de les entitats, dels ens públics de
la comunitat que ascendeix al voltant de 700 vehicles, hem de
dir que en aquests 700 vehicles hi ha vehicles de tot tipus, i hem
de continuar amb aquest projecte de reducció del parc mòbil de
la comunitat. L’objectiu és reduir un 50% de vehicles, dels
vehicles assignats a les empreses públiques de la nostra
comunitat. Per això, hem establert una sèrie de criteris objectius
com ara la duplicitat, l’antiguitat dels vehicles, l’ús que es dóna
a aquests vehicles. No es tracta només de tenir menys vehicles
per tenir menys vehicles, alerta, es tracta de tenir els que
necessitam i es tracta també de trobar estalvis amb el que això
representa, no només del vehicle, sinó de primes
d’assegurances, d’una sèrie de despeses que se’n deriven.

Al final, senyores diputades i senyors diputats, es tracta
d’intensificar la nostra tasca de posar ordre als comptes públics
de la comunitat autònoma per assolir el més ràpid possible
l’equilibri pressupostari com els deia i per iniciar el més prest
possible el procés de desendeutament de la nostra comunitat. No
per caprici ni per revenja ideològica ni per cap d’aquestes coses,
sinó perquè estam segurs que és el camí més ràpid i segur per
tornar la nostra comunitat a la senda de creixement i a la creació
d’ocupació.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara saben que procediríem a
la suspensió de la sessió per un temps màxim de 45 minuts a no
ser que els senyors portaveus em diguin que podem continuar.
Podem continuar, idò així ho farem.

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. Sr. Conseller, en primer lloc vull
agrair la rapidesa en la compareixença, tant la seva voluntària
com l’acceptació de la petició que des del Grup Socialista
s’havia fet també solAlicitant aquesta compareixença, tant a
vostè com als... del seu departament que l’acompanyen i que
tenen també altes responsabilitat dins aquesta àrea.

Crec que val la pena fixar-nos en algunes de les afirmacions
fetes i llavors diré per què val la pena fixar-s’hi. Una de les
primeres coses que ha dit vostè ha estat que no hi ha marge
d’ajust..., no hi ha més marge d’ajust en despesa. Jo li he de dir
que felicitats per aquest reconeixement, per aquest fet i per
aquesta decisió. Fins no fa gaire tan sols hi havia un camí
possible i per activa i per passiva des del Govern i des del grup
parlamentari que dóna suport al Govern es manifestava que
únicament i exclusivament hi havia un camí a seguir i aquest
camí era el de les retallades, fossin tan importants com fossin i
afectassin a qui afectassin, no es tenia cap consideració per cap
d’aquestes qüestions.

Un altre fet important és el reconeixement que comencen a
ser necessàries inversions. Efectivament, també és un canvi en
el fons de la política econòmica seguida fins ara per aquest
govern balear perquè s’havia dit des del primer moment que les
inversions per part de l’Administració eren innecessàries perquè
l’objectiu que perseguia aquesta política econòmica ortodoxa
denominada en aquell moment era incentivar l’empresa pública
perquè fos el sector... ai!, perdó, a l’empresa privada perquè fos
aquest sector privat el que provocàs aquesta reactivació
econòmica i per tant, la millora de la situació econòmica global
a les nostres illes. 

Des de diferents indrets es venia manifestant el sentiment
contrari a aquesta afirmació. Es venia manifestant que una
política única i exclusiva de retallades només ens podia portar
a una situació cada vegada més caòtica, a una situació cada
vegada més caòtica que és la que ens trobam en aquest moment,
perquè vostè ens ha dit que s’ha de recuperar també la
credibilitat social mitjançant l’equilibri dels comptes públics. I
jo, la pregunta que li faig és, vostè creu sincerament que la
millora dels comptes públics, si té com a resultat immediat
l’enfonsament de l’economia familiar i l’enfonsament del
consum, això realment provoca credibilitat? Jo crec que són
dues coses que o van paralAleles o una no pot anar per damunt
l’altra perquè automàticament demostra que les coses no es fan
bé. 
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Jo li dic que l’economia de l’Administració es vagi
equilibrant i això no comporti immediatament l’inici de la
recuperació de l’economia familiar i per tant social, no té molt
de sentit. Vostès, ja sé que mantenen la teoria, la tesi que sí, que
una cosa comportarà l’altra, però potser l’escaló de diferència
que hi ha entre una millora i l’altra, el que es produeix
immediatament és l’enfonsament de l’altra, potser que amb el
temps millori, però ara mateix no. El que sí s’està produint i són
dades que darrerament s’estan coneixent també és que la
diferència entre el sector que més té i el sector que menys té
cada vegada és més important i és més gros, i això no podem dir
que sigui un resultat positiu de la política econòmica de cap
govern.

M’agradaria, ja que vostè ha parlat de l’ajustament de la
despesa i que en 2014 hem de començar a pensar a no ser tan
incisius en l’aplicació d’aquest tipus de política econòmica,
m’agradaria que digues amb aquest..., quin càlcul fa del fet que
en aquest exercici 2013..., què es pensa..., quina xifra
d’ajustament d’aquesta despesa creu que... o té calculat que es
pugui tancar aquest exercici 2013 i ja que ha parlat que
properament ja no tardarà i es començarà a treballar en
l’elaboració del 2014, quina previsió d’ajustament d’aquesta
despesa pot fer per a l’exercici 2014.

Sobre el tema del finançament crec que estam d’acord. Hem
de buscar que el sistema sigui el més ajustat en temps i en
necessitats i en allò que correspon realment a la comunitat
autònoma, com més millor i com més possible. És cert que allò
que ens correspon, com més prest arribi, abans podrem fer uns
comptes més clars, més correctes i amb més transparència, però
també és cert que el que s’ha aconseguit fins ara... s’han
aconseguit unes millores des de l’anterior finançament al que hi
ha actualment, algunes de les quals, des del nostre punt de vista,
s’estan deixant, no s’estan aplicant al cent per cent i provoquen
que ens trobem amb inversions..., vostè mateix ho ha dit, avui
matí se n’ha parlat al Ple del Parlament, ha parlat d’inversió
estatutària, vostè ha exposat una teoria sobre aquest tipus de
reclamació, però el cert és una qüestió. 

Vostè ha exposat l’exemple de la bombeta que es canvia en
un aeroport per part d’AENA i que entra en allò que ens
correspon com a inversió estatutària, però li diré una cosa: no es
tracta que ens conformem amb aquestes aportacions de canviar
una bombeta o canviar una escala o canviar una farola on faci
falta. No. Que ens toquen, teòricament, 400 milions?, idò facem
una cosa, com a mínim reclamem la totalitat de la inversió que
ens correspon, si després en aplicació d’aquest criteri resulta
que en lloc de 400 Madrid ens diu “idò, només n’enviam 200",
idò ja veurem per què només n’arriben 200 o només en tendrem
200, però és que ara, com que no s’ha reclamat, no s’ha enviat
ni un sol projecte, no s’ha reclamat res absolutament res
d’aquella inversió estatutària, el que tenim no són 200, és zero
i això crec que també és un element que s’ha de buscar un
element corrector, no podem seguir en aquesta mateixa via.

També estic content que s’hagi acceptat el que es ve
reclamant per part, com a mínim, del nostre grup, i he sentit
també els altres grups de l’oposició, sobre el tema del dèficit
públic. A mi m’agradaria aquí rompre una llança a favor de la
necessitat de buscar l’equilibri del dèficit públic que sempre ho
hem dit, sempre ho hem defensat, amb allò que no estam
d’acord és amb quin ritme hem d’arribar a l’objectiu de dèficit
públic, això és una altra qüestió i segurament aquí és on tenim
teories i formes diferents de pensar, però que hem de buscar
l’equilibri o la reducció del dèficit públic està molt clar, però
tornam al mateix, no pot ser a costa dels més necessitats, i
aquest és un greu problema amb què ens trobam en aquests
moments, la necessitat d’arribar a un equilibri del dèficit o a la
consecució de l’objectiu del dèficit públic provoca que qui més
pateixi és qui menys té, qui més pateixi és qui més necessitat té
d’ajuda de l’administració i quan l’administració fa deixadesa
de les necessitats d’ajudar a aquests sectors són ells els que més
pateixen, el que té i els que més tenen són els que menys
pateixen. I això és una altra injustícia del sistema i que cal
buscar equilibrar.

Sense cap dubte, i això també ho venim reclamant des del
Grup Socialista des del primer dia, s’han de millorar els
ingressos de la nostra comunitat autònoma. Aquí també sé que
discrepam. Vostè deia que hem de veure i estudiar què és millor,
si una política tributària impositiva directa o indirecta, què serà
millor, què afectarà menys, què afectar més. Hem tengut alguna
conversa i hem pogut constatar que hi ha discrepàncies en
aquest aspecte, però el que s’hauria de tenir en compte des del
Govern és si aquesta política tributària és, en primer lloc, justa
o no, si és igualitària o no, i si és progressiva o no, i hem de
reconèixer o haurà de reconèixer que en aquest moment la
política tributària d’aquest govern ni és progressiva ni és justa
ni és igualitària. Per tant, pot ser menys important si els imposts
són prioritàriament imposts directes o indirectes que si
efectivament s’aplica una política tributària progressiva i més
justa que la que tenim en aquest moment.

Vostè mateix ha parlat de successions i de donacions com un
exemple d’allò que afecta a tots, però, Sr. Conseller, l’impost de
successions i donacions, igual que d’altres, també pot ser
progressiu, no és una qüestió... afectarà a tots, però pot afectar
a tots d’una manera diferent a cada un en funció del que té cada
un d’aquests ciutadans.

Per acabar, deixaré un tema, el tema de la Llei de
finançament dels consells insulars que vostè ha dit, per al final,
però sí volia fer una referència a una altra qüestió, sobre el tema
de l’endeutament, molt breument, en altres moments supòs que
tendrem oportunitat de parlar-ne més endavant també, però
assenyalar que efectivament l’endeutament és necessari, sempre
serà necessari, hem d’intentar no desbocar-lo, també és cert,
però tampoc no val la pena criticar automàticament tot allò que
es va fer abans perquè, sobretot, quan des de la política aplicada
per part d’aquest govern no s’han fet passes enrere en aquest
sentit sinó que, com vostè mateix ha reconegut, encara que sigui
en menors quanties, però s’ha incrementat aquest endeutament
i s’ha anat, per part del Govern, al màxim permès per la
normativa quant a solAlicitud d’endeutament que es podia fer.



1060 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 49 / 21 de maig del 2013 

 

Però sí que li volia dir una cosa molt important, per acabar,
vostè treballa de cara al 2014, es posarà a treballar en breu, però
som a maig, tenim més de mig any de 2013 encara i hi ha una
realitat que vostè té damunt la taula, i això sí que és un dels
temes importants que m’agradaria que intentàs aclarir vostè avui
horabaixa, vostè treballa amb un pressupost amb un objectiu de
dèficit d’un 0,7, amb una previsió d’ingressos important al
voltant dels 135 milions d’euros segons una política tributària
que a dia d’avui encara no ha pogut aplicar íntegrament, una
política tributària amb uns nous imposts que vostè va
reconèixer, o el seu grup parlamentari i el seu govern, varen
reconèixer que s’havia calculat per a aquest 2013 per vuit
mesos, ja no hi arribaran a aquests vuit mesos.

Clar, vostè, m’agradaria que em contàs com pensa jugar amb
un pressupost en aquestes condicions si té marcada la voluntat
de solAlicitar la relaxació de l’objectiu de dèficit si té uns
imposts que no pot aplicar, que no sabem encara com els
aplicarà, si en el cent per cent, si els modificarà, si aquesta
previsió d’ingressos serà la mateixa o serà diferent i com
afectarà a un pressupost aprovat. Totes aquestes coses i algunes
més que després tendrem l’oportunitat de parlar-ne i com que
ara no tenc temps, però llavors sí faré un comentari sobre el
tema de la Llei de finançament dels consells que crec que és un
element important d’aquest exercici 2013, Sr. Conseller.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bones tardes, diputades, diputats. Conseller, gràcies per la
seva compareixença. Aniré per parts, finançament, ja hem
tengut un debat prou extens avui matí en el plenari, sap quina és
la nostra posició, la d’avui i la històrica. En tot cas celebram
allò que jo pens que és un bon clima per revisar el sistema de
finançament que malgrat ser vigent, que malgrat les diferències
existents entre els diferents grups, crec que tots constatam que
és injust i poc transparent, això com a mínim, i que, per tant, a
partir d’aquí crec que tots hauríem de treballar per arribar a
consensos i vostès, com a govern, tenir un paper facilitador
d’aquests consensos i de lideratge del procés. 

Crec que hi ha altres punts que s’han de posar damunt la
taula, alguns, fins i tot, els han insinuat vostès, el tema de la
necessària eliminació del fons de suficiència amb aquests 624
milions d’euros que es van enguany cap a les arques de l’Estat,
aquí es podrien fer moltíssimes coses i no seria necessari,
pràcticament, cap retallada en termes socials i també això que
jo pens que vostès poden estar d’acord i en tot cas amb allò que
no coincidiríem seria en l’abast d’on arribam, que és aquest
increment normatiu, i nosaltres pensam també que d’estructures
necessàries per incrementar la capacitat recaptadora pròpia.

Crec que tot això són punts de partida per avançar i un perill
que també li hem advertit avui matí. Vull dir, una cosa és, com
vostè ha dit ara i ho ha concretat i si va per aquí res a dir, que és
que com mentre no tenim un nou sistema de finançament facem
un objectiu de dèficit a la carta, ara, no estaríem d’acord, i li he

reiterat avui matí, és lligar el nou model de finançament o la
revisió del sistema de finançament a uns objectius de dèficit a
la carta, perquè això seria canviar aquest fons de suficiència,
que allò que ens donen amb una mà ens ho lleven amb l’altra,
per aquest nou sistema i, per tant, no hi estaríem d’acord.

Segona qüestió, imposts. Saben de la disposició del Grup
Parlamentari MÉS, ja li hem manifestat, a transaccionar la Llei
de mesures per a la sostenibilitat financera, que ara mateix està
en suspens. Som conscients des de l’inici de la legislatura, i ja
ho érem també a l’anterior legislatura, de la necessitat que hi
hagi ingressos davant la situació econòmica i de les arques
públiques. De fet, des dels inicis de la legislatura hem presentat
diferents propostes d’imposts en aquesta cambra, el desacord en
particular amb aquesta llei que ara mateix tenim aturada és
sobretot pel plantejament d’alguna manera de fons d’aquests
imposts, que per a nosaltres no són ni verds, ni progressius i, a
més, afecten de manera directa el consum que ja està prou
maltractat per les polítiques macroeconòmiques. En tot cas,
insistesc, estam oberts a parlar, vostès ho saben, a les nostres
esmenes, a les esmenes del nostre grup, no només hi ha
elements de supressió dels diferents imposts, hi ha també
alternatives, i hi ha -insistesc- aquesta voluntat de treballar.

No valoraré la seva precisió sobre el que representen de
positiu o de negatiu els imposts directes i indirectes, nosaltres
estam en unes posicions antagòniques en aquesta qüestió,
pensam que els imposts indirectes afecten directament el
consum, cosa que en aquest moment no ens podem permetre, i
són més injusts des del punt de vista social. Per tant, què dir de
la pujada de l’IVA, etc., que ja ens hagués agradat un
posicionament si més no contrari o coherent per part del Govern
i del partit que li dóna suport.

Dèficit, aquí sí que segurament tendrem pocs punts
d’encontre, estam en aquest joc, però el Grup Parlamentari MÉS
no està d’acord amb això que es diu la política del dèficit, això
que també vostè ha anomenat consolidació fiscal, que rep altres
noms com polítiques d’ajustament, etc., per moltes raons que no
entraré a aprofundir no sols perquè pensem que a més en un
context de recessió serien molt més pertinents polítiques
keynesianes i d’estímul, i em remet als resultats de l’economia
nord-americana de la setmana passada, que no són
incompatibles amb la lluita per aconseguir uns objectius de
dèficit o un equilibri pressupostari. 

No compartim que el gran problema públic i econòmic de
qualsevol societat, i molt manco en el sud d’Europa ni a la
nostra comunitat autònoma, sigui la lluita contra el dèficit, que
aquesta lluita contra el dèficit sigui la mare de tota política,
sobretot de tota política econòmica, pensam que és una opció,
que és una opció ideològica, que és una opció política que se
sustenta en diverses falAlàcies, primera, amb la qual no estam
d’acord, el deute, el problema no és el deute públic, vull dir, el
deute privat i sobretot el deute financer són molt més importants
i, a més, contra qui es carrega, per exemple en el cas de l’Estat
espanyol, es contra les comunitats autònomes, quan les
comunitats autònomes, ho he dit avui matí en el Plenari, només
són responsables, entre cometes, del 20% del dèficit de l’Estat,
i les retallades no s’apliquen igual a l’Estat o al Govern central,
que a les comunitats autònomes.
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No estam, en definitiva, d’acord amb les regles del joc, com
no vàrem estar en el seu dia d’acord que els grans partits es
posessin d’acord a modificar la Constitució perquè els bancs
siguin primer en l’ordre de prioritats de pagament de les
administracions, perquè és una analògica que ens du a un dels
problemes que vostè no ha diagnosticat, però que per a nosaltres
sí que forma part del nostre diagnòstic, i és que és un desbarat
que un de cada quatre euros públics, llavors ens vendrà el Sr.
Antoni Camps si li toca intervenir amb allò de l’herència, etc.,
però que un de cada quatre euros públics dels comptes de la
CAIB s’hagin de dedicar a pagar bancs, interessos de deute i tal,
no aconseguirem mai, això que vostè planteja com un
desendeutament, és una utopia, vostès saben que calculadora en
mà, això si no es canvien les regles del joc, la bola es fa més
grossa. Una altra cosa seria que el Sr. Rajoy tengués pes polític
dins la Unió Europea i allò que s’aconsegueix davant el Banc
Central Europeu, que són doblers per a la banca a l’1%, llavors
la banca ens els deixàs a les administracions amb uns interessos
que són inassumibles i que aquest desendeutament que vostè diu
només seria possible en el marc d’una política d’ajust
permanent. Per això és una falAlàcia, ara ajustam, però ja veuràs
que l’any que ve estarem millor. No és veritat, vull dir, aquest
ajust ha de ser permanent perquè quadrin els comptes, perquè si
no la bola del deute amb relació als interessos bancaris i amb el
deute de les administracions amb les entitats financeres seguirà
creixent. Em remet als exemples del que fa uns anys eren països
empobrits, Argentina i Brasil, per esmentar-ne només dos, que
ara són països emergents i que estan, fins i tot, en una bona
situació econòmica. Va ser perquè un dia varen dir, senyors ens
plantam, ens plantam. Pensam que això ha de fer, no les Illes
Balears perquè evidentment no tenim competència, però sí el
conjunt de pobles d’Europa si no volem acabar amb aquesta
lògica perversa que prioritza els bancs per sobre les persones i
els pobles.

Quarta qüestió, el finançament dels consells. Més enllà de
la Llei de finançament dels consells i a mig termini, perquè pens
que la Llei de consells sobretot ens soluciona, esperem, el mig
termini, a mi m’agradaria parlar, i m’agradaria que em contestàs
ara, per què no dóna... per què no negociar, que és el terme que
jo he introduït avui matí en el plenari quan parlàvem de
finançament amb el Govern central, de la mateixa manera que
a Acciona per al Palau de Congressos se li dóna, es negocia
perquè entrin dins el Pla de proveïdors del Govern central?, per
què no fer el mateix amb els consells per solucionar el problema
que tenen ara, que tenen els consells, i que directament o
indirectament tenen els ajuntaments que van rere de cada un
dels consells com a ajuntament d’ajuntaments, més enllà del que
representen com a govern de cada una de les illes?

Capacitat de negociació que té a veure amb l’altre tema que
vull tocar, que és el tema d’inversions estatutàries i REB.
D’inversions estatutàries ja hem parlat avui matí, i no hi
insistiré, tampoc no recordaré les vegades que en aquesta
cambra davant propostes nostres s’ha rebutjat fer palesa aquesta
potestat negociadora que ha de tenir i que ha de liderar el
Govern davant el Govern central, perquè no escapa al moment
les inversions, és llei i és una cosa que se’ns deu, no és un regal
de Madrid ni de ningú. I el REB, bé, el REB per a nosaltres
hauria de ser d’alguna manera, el REB 2014, i ja feim tard i a
partir d’aquí manifestar també la nostra predisposició a parlar
quan faci falta, però això ha de ser el nostre fons de
compensació real a partir de l’any que ve. Aquesta hauria de ser

una mica la filosofia que recollís aquest nou REB, que realment
reconegués la condició insular, que en un marc de recessió
temes com els sobrecosts que té la insularitat, per exemple
només en temes energètics vostès saben, ja que ha parlat encara
que sigui de rampellada del tema d’energia, que es tripliquen els
costs energètics en una situació com la nostra, i també el tema
de la població flotant que tenim, que s’hauria de tenir en compte
tant pel REB com per moltes altres qüestions.

Transparència i lluita contra el frau, m’agradaria que em
respongués a dues coses, una, ja sé que les competències que
tenim en aquesta qüestió, en lluita contra el frau, és limitada,
però no podem obviar que el frau fiscal a Balears, que se situa
en la gens menyspreable xifra de 1.000 milions euros any, hem
de fer qualque cosa en colAlaboració amb l’Administració
Central, que té moltes més potestat, el que vulguin, però tan
important com un altre model de finançament com cercar
ingressos és la lluita contra el frau fiscal a les Illes Balears. I
l’altre, si tenen pensat també alguna -una altra pregunta-, si
tenen pensat alguna mesura de transparència en la gestió dels
comptes públics. Perquè ens entenguem, de la mateixa manera
que avançam en administració electrònica i altres qüestions
d’accessibilitat dels ciutadans cap a les administracions i la
gestió pública, cosa avui més necessària que mai en un marc de
deteriorament de la democràcia i del prestigi de les institucions,
estaria bé que aspiràssim, si més no, sé que és complicat, però
jo què sé, per exemple, ma mare que no té estudis pogués
entendre què diuen els pressuposts de la comunitat autònoma i
què signifiquen quan veuen, per exemple, un pressupost d’una
administració pública, no només la de la comunitat autònoma.
I avançar en aquesta línia.

Inversions, i acab. Ha esmentat vostè de manera molt
general que les inversions han de ser una de les potes de la
sortida de la crisi, perquè ens entenguem, ha parlat que, a més,
aquestes inversions s’han de fer en el sector serveis.
M’agradaria, si està en disposició, sé que és més cosa del
conseller d’Economia i de Competitivitat que de vostè, però si
pot i està en disposició d’avançar alguna cosa en aquesta
qüestió. Per a nosaltres, ja li advertesc, ja ens sembla bé que
s’inverteixi en aquest sector, però que qualsevol cosa que tengui
a veure amb política econòmica i amb inversions s’ha de situar
el tema de l’ocupació, de la lluita contra l’atur en el centre, si no
de poc serveixen aquestes inversions.

Finalment, donar la benvinguda a l’actitud de diàleg que,
d’entrada, manifesta el conseller. Ja li he dit que segurament per
a segons quins temes estic segur estam a les antípodes del que
vostè pugui defensar del que defensa el nostre grup
parlamentari, però n’hi d’altres, com el finançament, que pens
que si hi ha voluntat per part de tots els grups ens podrem
entendre i ens podrem trobar pel camí.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair la presència del
conseller d’Hisenda, agrair també al seu equip que avui també
l’acompanya i agrair-li també, molt sincerament, l’explicació
que avui ens ha fet, una explicació de quins són els objectius i
de quines són les línies bàsiques que durà dins la seva
conselleria, i que hem de dir que compartim plenament. Les
compartim plenament perquè segueixen defensant i segueixen
treballant en favor de l’ajust de les despeses, segueixen
defensant la consolidació fiscal, segueixen, en certa manera i en
definitiva, posant ordre als comptes públics. 

Era fonamental posar ordre en els comptes públics,
perseveram en la senda de la consolidació fiscal, tot i que, com
molt bé ha dit el conseller, ja no queda marge o no queda massa
marge, per reduir les despeses. S’alegrava el Sr. Boned que no
quedàs massa marge, però clar, és que ja hem reduït tot el que
hem reduït, no és que ara, de sobte, haguem vist el llum i que no
vulguem reduir despeses, és que ja hem reduït moltíssim les
despeses, hem reduït empreses públiques, hem reduït, en molts
d’aspectes, moltes... hem reduït, per exemple, la part política,
l’estructura política del Govern, s’han reduït les despeses, s’ha
intentat reduir el dèficit fiscal, el dèficit fiscal que ens el vàrem
trobar a un 4% ho han reduït a un 1,83, mèrit d’aquest govern i
mèrit de tots els ciutadans de Balears que, evidentment són els
que, com molt bé ha dit el conseller, han sofert amb sacrificis i
esforços aquests dos anys de govern i en certa manera s’ha fet
allò que s’hauria d’haver fet feia molts d’anys.

I jo li diré al Sr. Abril, que ens rallava d’herències. Clar, no
és el mateix rebre una comunitat amb 1.700 milions d’euros de
deute, que rebre-la amb 6.000 milions d’euros de deute. No és
el mateix rebre una comunitat amb un 1% de dèficit, que rebre-
la amb un 4% i rebre 1.000 milions de dèficit de forma ja
estructural cada any. És a dir, gastar 1.000 milions d’euros de
despeses per damunt dels ingressos. No és el mateix. I clar, les
decisions que es prenen del Govern no poden ser en cap cas les
mateixes.

M’agradaria referir-me al tema del finançament i el
conseller ho ha dit molt bé. És a dir, el problema de Balears no
és un problema de dèficit, és un problema de finançament. Si
tinguéssim el finançament de la mitjana espanyola, no parlaríem
de dèficit, pràcticament no tendríem dèficit. Si tinguéssim el
finançament de l’Estat, conforme a la mitjana espanyola, no
parlaríem tampoc de pujar imposts. Per tant, el problema real de
Balears és un problema de finançament, estam mal finançats. La
llei de 2009 ens ha situat els darrers d’Espanya en finançament.
Per tant, jo no sé quines passes haurem donat endavant amb
aquesta llei, però el cert és que els resultats finals és que som a
la cua del finançament espanyol. Per tant, lògicament des d’aquí
i des del Grup Popular que faci feina en aquesta línia, en la
modificació, en la reforma de la Llei de finançament autonòmic
perquè aquesta és la clau.

I és cert que mentre no arribi aquesta reforma de
finançament autonòmic, alguna cosa hem de fer. I alguna cosa
és flexibilitzar el dèficit, per poder tenir més marge de
maniobra, és cert. Però açò és un caramel enverinat, és a dir,
allò que ens tocaria per finançament ho hem de demanar als
bancs a través del dèficit i, per tant, pagar interessos. (...) i el Sr.
Abril diu: “no pagueu als bancs”. Clar, si no pagam als bancs no
ens tornaran deixar doblers i si no ens deixen doblers no podem
finançar el Govern i si no finançam el Govern no podrem
serveis socials i si no donam serveis socials tendrem gent
totalment desprotegida. Açò és una roda. Sembla mentida i el
Sr. Abril, que formava part del govern anterior, era un director
general em sembla o estava dins el Govern, sembla mentida que
ara ens digui que no paguem els préstecs que ells mateixos van
contractar. És sorprenent! És a dir, els compromisos allà on ells
varen posar la firma, aquells compromisos ara voldrien que no
els complíssim nosaltres. Increïble! Aquesta és l’alternativa que
té aquest govern, aquesta és l’alternativa! En fi ...

En qualsevol cas és cert que flexibilitzar, tenir més marge de
dèficit no és el més òptim. El més òptim, ja ho hem dit, és tenir
un finançament just i a la mitjana d’Espanya. Per sortir del pas,
tenir aquesta flexibilització del dèficit ens dóna marge de
maniobra. A més, m’ha agradat molt quan el conseller rallava
que aquesta flexibilització del dèficit sigui també mitjançant un
repartiment asimètric, perquè no és el mateix una dècima de
dèficit que pugui tenir Balears, que una dècima de dèficit que
pugui tenir -per dir alguna cosa- Extremadura. L’esforç que
suposa una dècima de dèficit menys per a Balears és molt
superior a la que puguin tenir altres comunitats i per tant, no és
el mateix. I tampoc no és el mateix que aquelles comunitats que
tenen dèficit per culpa d’un mal finançament, per culpa d’un
mal finançament no puguin tenir una flexibilització asimètrica
d’aquest dèficit.

Per tant, també donam suport totalment aquesta
reivindicació i a aquesta demanda que fa el Govern d’aquest
repartiment asimètric de la flexibilització del dèficit, perquè,
com molt bé ha dit el conseller, el finançament també és
asimètric. Per tant, hem d’aconseguir un finançament que no
sigui asimètric per poder tenir una flexibilització del dèficit que
sigui igual per a tothom.

Parlàvem també de la Llei de finançament dels consells
insulars i jo aquí vull dir que l’anterior pacte de progrés, que el
2007 havien de fer la nova llei de finançament dels consells
insulars, no la va fer. Varen passar els quatre anys i no varen fer
la Llei de finançament dels consells insulars que tocava fer-se
l’any 2007. A la fi, tenim un govern que s’ha posat les piles, que
s’ha posat a fer feina i que, si tot va bé, enguany podrà tancar
una Llei de finançament de consells insulars. Benvinguda sigui
aquesta mesura que posarà ordre a una qüestió com a mínim
irregular o “arregular” com era el finançament mitjançant
bestretes, bestretes de caràcter extrapressupostari i que
evidentment era una situació un poc feble legalment i
pressupostàriament.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 49 / 21 de maig del 2013 1063

 

Inversions estatutàries. Avui el conseller ho ha dit aquí i
també en el plenari, van arribar 290 milions d’euros per a
inversions estatutàries i només se’n varen gastar en inversions
estatutàries 140 milions. O sigui que hi ha 150 milions d’euros
que han desaparegut, que varen anar a despesa ordinària. I
aquells que fan açò, aquells que desvien doblers de les
inversions estatutàries per a inversions en concret, moltes han
quedat a l’aire, aquells mateixos exigeixen a aquest govern
inversions estatutàries. És açò el que he sentit? Clar, és
espectacular sentir determinades coses, sabent quina ha estat
l’actuació quan ells han tengut responsabilitat de Govern.

M’agradaria també destacar diverses qüestions de les quals
el conseller ha ratllat. El fons de liquiditat autonòmic, tan
criticat pels partits de l’oposició. Un fons de liquiditat
autonòmic que ha significat per al Govern poder rebre un
finançament a un cost menor que el de mercat. I açò que és tan
senzill ho troben malament. S’estimen més anar al mercat i
pagar més interès? S’estimen més anar als mercats, als bancs,
aquells bancs que vostès després diuen que no hem de pagar? El
FLA és una gran mesura que ens ha suposat tenir liquiditat i una
font de finançament i era una reivindicació de totes les
comunitats autònomes al Govern central i que durant els vuit
anys o els set anys de Govern Zapatero ningú no en va saber res.

Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors. Una
altra mesura importantíssima, que haurà suposat pagar prop de
1.000 milions d’euros a proveïdors, que amb les polítiques
aplicades durant l’anterior legislatura, aquell govern no va poder
pagar perquè els bancs ja no se’n fiaven, els bancs ja no li
deixaven doblers, els bancs ja no finançaven aquell Govern. I
qui finançava el Govern? Els proveïdors. I ho deia molt bé el
conseller, damunt les esquenes dels proveïdors la comunitat
autònoma es finançava. Més de 1.500 milions d’euros comptat
consells insulars i ajuntaments. Amb el mecanisme extraordinari
de pagament a proveïdors, s’han pogut pagar 1.000 milions
d’euros als proveïdors, açò és importantíssim. 

I clar, quan un sent allò que diuen els partits de l’oposició i
sent el que hem fet, per exemple, el Sr. Boned deia que tot açò
està molt bé, que hem d’anar alerta amb el dèficit perquè no
hem de deixar ningú enterra, que els més pobres, que les
persones..., i ningú, ningú no deia res quan cada dia 60 persones
anaven al carrer durant els quatre anys de pacte de progrés,
ningú no deia res quan cada dia tancaven quatre empreses. Però
és que a més, l’any 2010 el darrer pressupost de 2010 del pacte
de progrés va reduir la partida de benestar social en 4 milions
d’euros, quan aquell mateix any 30.000 persones més passaven
del llindar de la pobresa, 30.000 persones eren considerades
pobres en aquesta comunitat autònoma i benestar social
davallava el seu pressupost en 4 milions d’euros. Any 2013,
l’import de la partida de benestar social augmenta en més de 40
milions d’euros. No deixarem ningú tirat, aquest govern no
deixarà ningú tirat. Posarà ordre en els comptes, pagarà als
proveïdors, pagarà al petit empresari, al petit autònom. No
podran dir que han tancat l’empresa per culpa de què
l’administració no paga, perquè paga a poc a poc, tot i que s’ha
de reconèixer, i el conseller ho deia, continua havent-hi tensions
a tresoreria..., és que és molt difícil poder pagar tot allò
d’enguany i tot allò dels anys anteriors. Hem de reconèixer que
és molt complicat dur una motxilla de més 1.500 milions
d’euros de deutes de factures pendents de pagament. És molt
difícil dur una motxilla que ens suposa 800 milions d’euros que

hem de pagar als bancs de préstecs, bàsicament el 70% firmats
durant l’anterior pacte de progrés i que ara diuen que no els
paguem. 

És molt difícil, però s’estan posant les bases, s’està
consolidant una forma d’actuar i una política ordenada, seriosa,
rigorosa i que posa ordre als comptes. Jo estic convençut, com
molt bé deia el conseller, convençudíssim, que aquesta és
l’única alternativa per arribar a la senda de creixement
econòmic. És l’única sortida per sortir de la crisi, és l’única
alternativa per sortir de la crisi, perquè l’altra alternativa ja hem
vist on ha arribat, més despesa, més dèficit, més endeutament,
més atur, perquè van triplicar l’atur, més gent pobra, menys
creixement econòmic. Les receptes de l’esquerra durant els
quatre anys de pacte de progrés ens van dur tot açò. I ara a la fi
estam revertint aquesta situació.

Ja per finalitzar, simplement animar el conseller, animar el
seu equip perquè continuïn com fins ara, que continuïn en
aquesta mateixa línia de consolidació fiscal, de fer les coses ben
fetes, de rigor pressupostari i que a poc a poc en aquesta línia,
a pesar dels alarmismes que puguin venir per part dels partits de
l’oposició, en aquesta línia sortirem de la crisi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. I per contestar les intervencions
que l’han precedit, té la paraula el Sr. Conseller sense limitació
de temps una altra vegada. Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Miraré de
contestar més o menys..., o contraposar opinions que han fet els
portaveus en les seves intervencions. Si em deix alguna cosa, ho
recollim també al final.

Sr. Boned, no hi ha més marge d’ajust en despesa. He de dir
que hi ha marge d’ajust en despesa i hem de continuar ajustant
la nostra despesa als nostres ingressos. Però efectivament, el
gran ajust en despesa l’ha fet aquesta comunitat, hem passat del
4,2% de dèficit públic a l’1,8% en tan sols un any i en un
moment de recessió econòmica. Per tant, és un matís, hem de
continuar fent l’esforç d’ajustar la nostra despesa als nostres
ingressos, però per un motiu molt concret, hem de demanar als
ciutadans els diners que calguin per fer les polítiques públiques
que calguin, però no més. No podem continuar fent despesa
improductiva, en coses que no reverteixen en benefici dels
ciutadans. És això el que hem d’eliminar, d’acord? Hem de
continuar fent ajust en despesa. 
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El camí fet aquests dos anys era imprescindible, Sr. Boned,
per recuperar credibilitat, no teníem cap credibilitat. 

En matèria d’inversions. El Govern de les Illes Balears en el
pressupost del 2013 ja va incloure inversions en matèria de
depuradores, crec que uns 15 milions d’euros. És evident que la
funció que hem de recuperar que estableix les variables del
sector exterior, consum i inversió, tota aquesta fa la funció de
demanda. Per tant, el nostre sector exterior, per fortuna, és un
sector potent, les nostres exportacions derivades del turisme
funcionen i això és allò que ens permet mantenir-nos i mantenir-
nos bé. Hem d’estimular el consum en la mesura que puguem,
perquè és l’altra pota i també la pota d’inversions. Però li diré
una cosa, les inversions, les grans inversions, o les inversions
del dia a dia i les grans inversions, les ha de continuar fent el
sector privat, les nostres empreses, els nostres empresaris i els
treballadors d’aquestes empreses. I han de continuar sent el
motor del creixement. 

És veritat que també requereixen polítiques d’inversió
pública que augmentin productivitat i competitivitat. Però aquí
teníem un problema i això segur que ho ha sentit dir al Sr.
Krugman, com el llegim normalment, Espanya tenia un
problema, la seva inversió no era finançable, ningú no ens
finançava la inversió. Per tant, quan es fan propostes per
reactivar l’economia mitjançant despesa o inversió pública, els
mateixos que proposen aquestes mesures, matisen les coses i
matisen que en el cas d’Espanya és que no podíem finançar-la.
Per tant, era imprescindible fer un procés intens, el més ràpid
possible, escolti, com més aviat millor, el feim, reduïm greix de
la nostra administració pública, ho feim i a partir d’aquí podem
sortir com un tir, perquè el nostre sector exterior, la nostra
economia té múscul suficient per sortir endavant i sortir
ràpidament d’aquesta crisi econòmica.

Càlcul de la xifra de despesa de 2013, pressupost 2014, ...
Clar, avançam debats i és el signe dels nostres temps, avançar
els debats quan encara ... Miri, hem de tenir en compte que el
dia 29 de maig BrusselAles i la Unió Europea acorden amb
l’Estat la senda de consolidació, la senda de creixement
econòmic i el marge de dèficit per a tot l’Estat, això està per
arribar. I a partir d’aquí, fixat això, hem de fixar el repartiment
tant vertical entre les diferents administracions territorials
d’Espanya, la Seguretat Social, l’administració local, les
administracions autonòmiques, i a partir d’aquí fixar
horitzontalment en l’àmbit de les administracions
autonòmiques, el repartiment de la xifra de dèficit. Establerts
aquests paràmetres, establerta la senda de consolidació fiscal i
de creixement de l’economia espanyola durant els pròxims tres
anys, podrem fixar també la nostra senda, els esforços i
dissenyar els pressuposts de la comunitat per a l’any que ve.

Respecte del sistema de finançament, simplement un matís.
Miri, si el sistema de finançament és tan bo, no ens feia falta ni
una pota en inversions estatutàries, ni ens feia falta una pota en
règim especial balear. Això significa que el sistema de
finançament no era tan bo. És el mateix que ens passa a nivell
d’execució pressupostària moltes vegades, escoltin, feim un
sistema de finançament, o feim un programa de finançament i
després hem de fer convenis administratius per totes bandes per
cobrir un munt de coses més. No, creim que el sistema de
finançament ha de ser suficient per finançar els serveis públics
essencials, que és molt i altres decisions discrecionals de

despesa el propi responsable públic ha de respondre davant els
ciutadans.

Inversions estatutàries. No som en aquesta fase, Sr. Boned,
no som en aquesta fase. Som en la fase que varen arribar 290
milions d’euros i només en vàrem executar 147. Alerta, també
tornam al matís, alerta. Hem de reclamar i reclamam, i bona
mostra d’això és que, malgrat vostès no han volgut canviar ni
una coma de la moció d’aquest matí, han votat a favor del punt
relatiu a fer efectives les inversions estatutàries reconegudes al
nostre Estatut d’Autonomia, malgrat això hi han votat a favor.
Però tenim una fase prèvia i és que varen arribar 292 milions i
només se n’han executat 147 i les implicacions que això
comporta.

En matèria de política tributària vostè fa uns desideràtums,
que la política tributària ha de ser justa, igualitària,
progressiva... Bé, els sistemes tributaris miren de ser justos en
la mesura que es poden complir, i miren de ser progressius, i
més al nostre estat. El nostre estat és un estat democràtic i social
de dret i per tant hem de tenir en compte on ens movem.

La política tributària d’aquest govern, impost de patrimoni,
amb progressió; impost de transmissions patrimonials, per
primera vegada amb progressió; cànon de sanejament, al
reforma que es planteja té una bona combinació de progressió
que dificulta el mínim possible el creixement econòmic futur,
cànon de sanejament, una bona combinació de progressió,
també.

A partir d’aquí tornam al debat, que és veritat que hem
tengut aquests dies, sobre directes, indirectes... El Govern de la
comunitat autònoma creu que la imposició indirecta lesiona
molt menys el creixement; al contrari, facilita el creixement
perquè permet l’estalvi. De l’altra manera, si retiram renda
disponible, afectam massivament el consum. D’acord?

Amb aquest procés, jo li ho deia, avançam debats, ja li deia
que avançam debats, i vostè volia que aclarís allò dels impostos,
i el pressupost de 2013, que tenia una previsió o un dèficit
públic del 0,7. Miri, no tot és unidireccional, d’acord? El
Govern, quan planteja els pressupostos, els planteja en els
termes en què varen entra a la cambra i es varen aprovar, amb
una previsió de tancament de dèficit públic del 0,7, i amb uns
ingressos estimats. Bé, a partir d’aquí hem de saber si
efectivament tenim major marge de dèficit. Hem estar també
molt pendents de l’execució pressupostària. Escolti, jo ja sé
que..., bé, no m’ho faci dir, però 2010 i 2011, per exemple,
l’execució pressupostària del primer trimestre donava un dèficit
important, i ara tenim... Hem de continuar amb aquesta cura que
la nostra execució pressupostària no se’ns insubordini, no se’ns
vagi..., hem de controlar l’execució pressupostària també. 
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Per tant tots aquests factors influeixen en les decisions de
política pressupostària del Govern i hem d’estar pendents que
s’acabin determinant, i en matèria d’impostos, torn repetir i
vostè ho sap, hem obert un procés d’intensificació del debat i de
poder arribar a acords parlamentaris.

Sr. Abril, bé, en matèria d’impostos crec que més o menys
he contestat; vostè assenyala que no són progressiu i jo acab
d’assenyalar al Sr. Boned aspectes de progressió als imposts que
té avui el sistema fiscal de la comunitat autònoma. I assenyala
que les figures impositives d’aquesta llei d’imposts afecten de
manera directa al consum; no, afecten de manera indirecta al
consum i a una part del consum. L’apujada de l’IRPF afecta de
manera directa al consum, perquè retira directament renda
disponible, però, bé...

Quant al dèficit, les polítiques keynesianes... Deixi’m fer un
matís sobre això de les polítiques keynesianes, perquè a
vegades, bé... Miri, l’inici d’aquesta crisi va ser una crisi
financera, eminentment financera, l’any 2007 la caiguda de
Leman Brothers i un colAlapse al sistema financer mundial. La
resposta a aquesta crisi, a aquella crisi, va ser una resposta a una
crisi de demanda, va ser incrementar la despesa pública. Fem
memòria, va ser incrementar la despesa pública, i ho varen fer.
Ens va durar dos anys; si és que el Sr. Zapatero el maig de 2010
es va haver de desdir; per què?, perquè l’endeutament s’ha de
tornar. Alerta, Sr. Abril; si vostè diu “jo no estic d’acord amb
les regles del joc”, d’acord, està clar. Si vostè surt del quadre,
home, està clar, no podem jugar dins el quadre, però, vull dir,
l’endeutament, hem de tornar-lo. Jo crec que el que no podem
dir és “sóc partidari d’endeutar-me” i després no tornar-ho,
perquè és un missatge que no és responsable.

Tema de consells, em parlava vostè. Hem parlat de la Llei
de finançament de consells i em deia com els resolem ara el
problema que tenim. Miri, ho hem dit altres vegades, ja l’any
passat, en matèria de fons de liquiditat autonòmic, clar, el fons
de liquiditat autonòmic ens permet finançar-nos per cobrir la
nostra despesa corrent de l’exercici, d’acord?, i vàrem fer ja un
procés de convenciment al Govern de l’Estat, perquè
evidentment hem d’endeutar-nos per gastar el que toca, i el que
toca són bàsicament a la nostra comunitat educació, salut i
serveis socials; vàrem fer un procés de fer entendre a l’Estat que
l’arquitectura institucional de la nostra comunitat implica que
gran part de les polítiques socials les fan els consells insulars, i
que nosaltres les finançam mitjançant transferència. Bé, fruit
d’això, ja dins el fons de liquiditat autonòmic de l’any passat, el
novembre, vàrem poder fer transferències per valor de 20
milions d’euros, 15 milions a consells, 5 milions a entitats
locals, a ajuntaments de la nostra comunitat, en matèria de
polítiques socials, i igualment ho hem vengut fent durant
aquests mesos. Gran part de les transferències o una part de les
transferències que feim a consells les feim via fons de liquiditat.

I continuant amb aquesta idea de fer entendre al Govern de
l’Estat que la nostra arquitectura institucional i el problema
també de deute, perquè és veritat que avui el gran pes del deute
el tenim amb institucions públiques de la comunitat i en matèria
de subvencions -la setmana passada vàrem pagar 8 milions
d’euros en matèria de subvencions pendents de pagament,
exercici 2010-, bé, el gran problema avui, el gruix avui del
deute de la comunitat és en matèria d’institucions públiques i
subvencions.

També fruit d’aquest procés de parlar-ne, d’asseure’ns amb
el Govern de l’Estat, jo crec que el secretari d’Estat ja ha
assenyalat que aquest estiu amb el mecanisme de proveïdors es
podrà finançar deute amb entitats locals, les comunitats
autònomes podran finançar deute amb entitats locals, el que jo
crec que és una bona notícia perquè ens permetrà donar dues
passes o tres de cop en aquesta matèria. 

Per una altra banda, tema del REB. Efectivament el règim
econòmic especial ve a tractar tota una problemàtica de costos
d’insularitat que tenim a les Illes. Per això jo aquest matí, quan
parlàvem del règim econòmic, crèiem que era important avaluar
quin ha estat el procés des del 98 fins avui de les comissions
interdepartamentals en diferents matèries, en matèria d’energia;
però vull dir-li que amb la finalitat d’anivellar els costos
d’energia, donats els majors costos de producció d’energia que
tenim aquí a les Illes, l’Estat aporta al voltant d’uns 500 milions
d’euros anuals per absorbir aquest dèficit energètic. Vull dir que
s’han fet coses i es fan coses. Podem assimilar-ho..., bé,
inversions estatutàries. Bé, en el marc del règim econòmic
especial es fan aquest tipus de coses, i contemplant, perquè a
vegades quan els ministeris han de fer determinats projectes de
despesa han de justificar efectivament que compleixen la Llei
30/98, fins i tot hem de comentar també inversions programades
de Red Eléctrica en matèria d’energia.

I estic totalment d’acord en el fet que hem de fer més
entenedors no només els pressupostos generals de la comunitat
autònoma, hem de fer més entenedor tot això del que ja duim
parlant una estona, i anem a posar-nos, amb ajuda de tots, a fer
més entenedores als ciutadans aquestes coses, però jo crec que
obrint el debat els ciutadans són molt conscients del que parlam,
i saben perfectament destriar allò productiu del debat del que és
improductiu del debat parlamentari.

I per acabar, Sr. Camps, vull agrair-li l’esforç i els termes de
la seva intervenció, i també l’esforç d’aproximació que fa el
grup de la majoria dia a dia amb el debat parlamentari que anam
tenint. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 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. Conseller, com que només tenc
cinc minuts em vull bàsicament ajustar a allò que vostè ens està
contant avui. No entraré gaire en les afirmacions del portaveu
del Grup Popular, que evidentment no estic d’acord amb les
apreciacions que vostè ha fet. El que sí li diria és una cosa:
vostè des del primer dia que va arribar a aquest parlament com
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a nou conseller ve expressant la seva, com a mínim, intenció o
voluntat de mirar d’intentar arribar a algun tipus d’acord en tot
allò que sigui possible. Ara ho comentàvem els meus companys
i jo, una recomanació, ja sé que no ens toca, però la seva bona
voluntat té un perill, i el perill és que després de la seva bona
voluntat, si vostè arriba a algun acord, deixi que intervengui el
Sr. Camps i tot saltarà pels aires. Per tant jo li diria que no faci
tant de cas vostè al portaveu del Grup Popular i se centri més en
el que vostè pensa, que segurament serà molt millor que si
s’escolta el portaveu del Grup Popular, com dic.

Miri, vostè ens parlava, en referència a un comentari que li
he fet, sobre el tema de la retallada de la despesa. Em diu que és
molt important la feina feta durant aquest temps, tot el que s’ha
aconseguit, que no s’havia arribat a un nivell de reducció de la
despesa com en aquest moment. Jo li diré que això no és així,
Sr. Conseller, i li posaré un exemple, a veure si vostè el vol
recordar o recuperar. 2010. La reducció del capítol de despesa
va ser del 10%, pressupost de 2010, la primera comunitat
autònoma a fer front a una reducció important del capítol de
despesa. Tots ho hem intentat fet, i amb una diferència, Sr.
Conseller, aquella reducció de despesa no va comportar
reducció de l’estat del benestar dels ciutadans d’aquestes illes,
en cap cas, i existeix.

Dins aqueixes despeses que vostè diu que retalla també m’ha
dit que s’ha de prescindir d’allò que sigui improductiu. Jo li he
de dir ben clar que no estic d’acord amb la teoria aquella que
vostès manegen que es pot fer més amb menys, perquè la prova
és que els ciutadans avui, desafortunadament, estan pitjor que
fa dos anys. Per tant això que vostès fan més amb menys no ens
ho creim, ni creim que s’ho cregui cap ciutadà. Però li posaré
més exemples sobre el que vostès potser entenen com despesa
improductiva i d’allò que vostè denomina greix, que s’ha de
deixar el múscul, eliminar el greix. Sincerament vostè creu que
1.000 professors són inversió improductiva? Vostè creu que
1.000 metges són greix en aquesta comunitat autònoma? Idò
aquestes són les coses que la política econòmica d’aquest
govern està deixant fora, està deixant al carrer, està desatenent
la salut dels ciutadans, està desatenent l’educació dels ciutadans
d’aquestes illes. Jo crec que, a això, se li pot denominar de
moltes maneres, però no com inversió improductiva en cap cas,
ni professors ni metges, i molt menys serveis socials, Sr.
Conseller.

Sobre el tema de la confiança del crèdit, que vostè també
n’ha fet..., confiança que es genera i la possibilitat d’obtenir
crèdit. Jo li diré una cosa, el passat govern patia de moltes
coses, segurament, però allà on no tenia problemes era en el
grau de confiança necessària per obtenir crèdit de les entitats
financeres d’aquestes illes. No, no, no, és així. Fins i tot poc
dies abans, els agradi o no els agradi, busquin, mirin, pocs dies
abans de les eleccions es va concedir un crèdit al govern del
pacte de progrés. Mirin, busquin...

(Remor de veus)

...i veuran, busquin i veuran com efectivament és així. Busquin
i trobaran quin dia, crec que eren uns 30 milions d’euros, i pocs
dies abans de les eleccions. Això no demostra falta de
confiança, Sr. Conseller. No estic parlant de ficció, eh?, busqui
les xifres i ho trobarà.

Sobre l’endeutament que deia de l’Estat, i l’endeutament en
relació amb el PIB. Jo li diré una cosa, vostè sap perfectament
que a Espanya precisament quan parlam d’endeutament en
referència al PIB, no és dels que tenen l’endeutament més elevat
en referència al PIB; hi ha països d’Europa amb un endeutament
molt més elevat. Sap quina és la gran diferència?, en què es fa
servir aquest endeutament, i evidentment fins a la passada
legislatura efectivament es va produir un endeutament, però
l’objectiu i a què es destinava aquest endeutament era molt
diferent al que fan servir vostès, al que estan fent en aquests
anys de govern.

Sobre el tema dels 400 milions de les inversions de què
parlàvem, que ho ha tornat a comentar, miri, aquest acord..., i el
REB, perquè una cosa va relacionada amb l’altra, vostè ho sap.
L’acord a què es va arribar amb el nou model de finançament va
ser que al marge del nou model hi havia un acord per set anys
per un import global de 2.800 milions d’euros que era
precisament fins a l’aprovació del nou REB. Per tant crec que
això s’ha de tenir en compte, i aquests 400 milions va a compte
sap de què, Sr. Conseller?, per cobrir el dèficit històric en
inversió que hi havia a les nostres illes. Jo crec que això s’ha de
tenir també en compte.

I com que se m’està acabant el temps només li diré una cosa,
vostè em diu que quan li he parlat de progressió, d’igualtat, de
política tributària justa, vostè ho ha qualificat de desideràtum
per part meva. No és un desideràtum, jo li deman que s’apliqui
estrictament allò que posa la Constitució Espanyola, no és en
Joan Boned, diputat del Grup Socialista, que parla de progressió
i d’igualtat, és la Constitució Espanyola, i això és el que li
demanam que s’apliqui, que s’apliqui una política tributària
justa tal com marca la Constitució Espanyola.

I l’exemple que vostè m’ha posat del cànon de sanejament
com un tribut progressiu i just, jo li diré que no. Miri vostè com
l’escala de consum efectivament té un tipus aplicable que
s’incrementa en funció del consum, això no és innovador; el que
sí és un canvi important és l’increment del 10% sobre la quota
fixa, i això és lineal, 10% d’increment de la quota fixa del cànon
de sanejament és per a tots, per als que guanyen 400 euros i per
als que guanyen 6.000 euros, és exactament igual.

I sobre el tema del pressupost, jo li he parlat efectivament
del dèficit i dels nous imposts. M’hagués agradat que m’hagués
com a mínim anunciat una voluntat de reclamar un nou objectiu
de dèficit per a aquest 2013. Ja li ho he dit, està en el 0,7; vostè
no m’ha dit què pensa demanar dins aqueixa flexibilització de
l’objectiu de dèficit. Li ho torn demanar, si a la seva darrera
intervenció ens pot aportar alguna dada estaria bé. Però jo sí
tenc una cosa clara, si vostè diu que els pressupostos són
flexibles en la seva gestió i s’ha de tenir en compte un seguit de
consideracions, jo li diria que en qualsevol cas si això és així i
tal com vostè m’ho planteja el desembre aprovàrem un
pressupost fictici, i això és com a mínim poc seriós.
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I sobre el tema de l’afectació al consum, hi ha moltes coses
que afecten el consum -i per acabar, Sr. President, que m’estic
passant del temps-, hi ha moltes coses que afecten el consum,
però jo li dic que la política tributària que vostès estan manejant
i que vostès estan tramitant en aquests moments no ajuda a
millorar el consum sinó tot el contrari, i li posaré un exemple,
si no digui’m vostè si un IVA del 21% sobre bona part dels
productes ajuda a millorar el consum o l’empitjora, i això com
moltes altres coses, i com això part dels nous tributs que vostès
tenen en tràmit parlamentari. No ajuden a millorar el consum
sinó, en tot cas, el posen en perill, l’empitjoren i fan que sigui
cada vegada més complicat aquest consum i l’estalvi de les
famílies en aquesta comunitat autònoma, i això, Sr. Conseller,
és el que realment li hauria de preocupar, no el que pensa
l’oposició, un grup o l’altre, sinó la situació que viuen els
ciutadans en aquestes illes. I que efectivament, com li he dit
abans...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned...

EL SR. BONED I ROIG:

...la diferència -acab- la diferència entre pobres i rics és cada
vegada més ampla, i és molt preocupant, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari MÉS té
la paraula el Sr. Abril, també per un temps de cinc minuts,
encara que li he de dir que no ha estat de cinc minuts, el darrer,
no?

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Moltes gràcies, esper no esgotar-los; no he esgotat tampoc
abans el...

EL SR. PRESIDENT:

No s’apuri, tampoc no pateixi.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...el temps. La claredat no està renyada amb la brevetat.

He trobat un punt, conseller, de contradicció en les seves
afirmacions sobre l’ajustament. Vostè ha dit que no hi ha marge
d’ajustament, que no tenim més marge d’ajustament, però que
s’ha de seguir ajustant..., però que ja hem fet el gran ajustament.
A mi m’agradaria un full de ruta, però quan parlam de full de
ruta, de perspectives, de terminis, què passarà l’any que ve, més
enllà de les esperances a les quals ens insta el Sr. Rajoy?

Vostè em remet a BrusselAles dia 29 de maig i l’únic que fa
és confirmar-me que vostès han delegat, igual que ho ha fet el
Govern del Sr. Rajoy i ho han fet la major part dels governs
sobretot els governats per la dreta en el conjunt de la Unió
Europea, han delegat les decisions econòmiques i fiscals a la
troica i el nostre grup el que diu és que es foti la troica, ja li dic
que no jugam en això, que estam aquí ara, que estam en una
comunitat autònoma que té 170.000 persones sense feina, sense

cap mena de perspectiva de futur, que l’atur no és un dany
colAlateral de totes aquestes polítiques. Vostè ha dit “Zapatero,
dos anys de polítiques expansives”, però és que en duim tres
de..., començam pel darrer any també de Zapatero d’aquestes
polítiques que vostès han continuat, de polítiques d’ajustament
i si Europa no en pren nota, malament per a Europa. Aquesta
hauria de ser la prioritat en aquests moment: la lluita contra
l’atur i contra la pobresa i si la nostra comunitat autònoma
tampoc no en pren nota, idò malament per a la nostra comunitat
autònoma, per a qui la gestiona, però sobretot per a la
ciutadania, que és a qui representam en aquesta cambra i a qui
hem de respondre, no a la troica i no a poders que no ha votat
ningú democràticament.

Bé, siguem seriosos, no he dit en cap moment que no
paguem als bancs ni he dit tampoc que volem generar deute per
no pagar-la. Crec que ser radical, com deia (...) no és altra cosa
que anar a l’arrel dels problemes, segurament tenim una
perspectiva diferent a la seva, però això no està renyat a ser
seriós i rigorós, això no hem dit en cap moment, igual que no
hem dit en cap moment que no s’hagi d’anar cap a un objectiu
d’assoliment de dèficit. 

Ara, tampoc no val dir que som en una societat democràtica
i que això és l’únic que pot fer, perquè llavors, quina
democràcia hi ha?, és que no jugam amb les paraules i sobretot
per a aquells a qui agrada tant parlar d’herència, bé, comprin-
nos una proposta. Jo presentaré una proposició no de llei d’aquí
a poc temps. Facem una auditoria del deute, vegem quina part
d’aquest deute, que a vostès els agrada molt acusar aquí
d’herències i tal, és legítima i quina no és legítima, quina part
d’aquest deute no ha estat afavorida per les mateixes entitats
financeres que han jugat també amb l’especulació i han utilitzat
moltes vegades les administracions per prendre determinades
decisions que són les que ens llastren en aquests moments.

Credibilitat, depèn del punt de vista de qui la maneja,
aquesta credibilitat, credibilitat segons el punt de vista dels
mercats o segons el punt de vista de la gent, perquè ens trobam
amb la paradoxa que si una multinacional fa un ERO i treu
2.000 persones al carrer, això és bo per als mercats, és bo per al
borsa; si una administració retalla un servei públic o privatitza
el sistema de pensions, és bo fins i tot per a la prima de risc; ara,
és dramàtic per a la gent. És dramàtic per a la gent que
acomiaden, és dramàtic per als ciutadans d’un país que veuen
perdre serveis i a través d’aquests serveis drets moltes vegades
constitucionals com s’ha demostrat ja i com el Tribunal
Constitucional, per exemple de Portugal, ha fet tirar per terra.
No acceptam, per tant, aquesta lògica. 

Ha parlat vostè també de les inversions. Diu que les
inversions les ha de fer sobretot el sector privat. Som conscients
de les dificultats, no només de tresoreria, sinó de la capacitat
que tenen les administracions a fer inversió pública. 
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No som cap entusiasta de Keynes, no estic d’acord que no
es pugui fer un cert esforç inversor, m’he remès als resultats
d’Estats Units presentats fa només uns dies amb unes polítiques
bastants diferents a les que s’apliquen a Europa en aquests
moments i també m’han dit que les inversions a Espanya no
eren finançables, i jo li vull recordar que hi havia un sector
punter, que sí que ho era i amb el qual l’Estat espanyol era
capdavanter, que era el sector de les energies renovables i una
de les primeres coses que va fer el Sr. Rajoy va ser carregar-
se’l. Això és un sector que a més en el cas de les Illes Balears
és, era, ja tenc els meus dubtes si ho és si no canviam tampoc el
marc normatiu, és estratègic també de cara a la competitivitat de
les Illes Balears, no només en termes -ja dic- d’inversió, sinó
també a l’hora de reduir dependències que d’alguna manera
també llastren aquesta competitivitat per sortir de la crisi.

Acab senzillament reiterant els agraïments per la seva
compareixença i esper que puguem continuar el debat sobre
molts de temes que pens que han quedat damunt la taula en una
propera compareixença, que aquesta sigui la primera de moltes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Entenc perfectament que al
Partit Socialista, al Sr. Boned no li hagin agradat determinades
coses que he dit i que no li agradi sentir determinades coses que
he dit en la meva darrera intervenció. No li ha agradat que
comparés el model que va fer servir el pacte de progrés amb el
model actual. No li ha  agradat que digués que el model anterior
es va endeutar, va deixar un dèficit estructural de més de 1.000
milions d’euros, que va triplicar l’atur, aquestes coses,
evidentment, no agrada recordar-les, però hi són, i aquesta és
una herència que hem rebut, tanta de bo n’haguéssim rebut una
altra, però és la que hem rebut i amb aquesta herència és amb la
que hem de fer feina.

A pesar de tot açò, a pesar d’aquesta herència, aquest govern
dedica 8 de cada 10 euros del seu pressupost, de les seves
partides financeres a educació, sanitat i serveis socials. Aquesta
paradoxa de confrontar el Partit Popular es dedica als números,
al dèficit, a la prima de risc, i els partit d’esquerres a les
persones, als menys necessitat, açò és fals, és completament
fals, 8 de cada 10 euros es dediquen a educació, a sanitat i a
serveis socials i hem de dedicar 800 milions als bancs.

Estic content que el Sr. Abril reconegui que s’han de pagar,
una passa més que hem donat perquè la seva antecessora no els
volia pagar, vull dir que el canvi ja és positiu, almenys ara sí
que ja volen pagar aquests 800 milions d’euros.

Jo demanaria al Sr. Conseller, què faria amb 800 milions
d’euros?, què faria si en lloc d’haver de pagar 800 milions
d’euros paguéssim el que es pagava a l’any 2010, que eren uns
200 milions d’euros als bancs?, què faria amb aquests 600
milions d’euros que tendríem de més?, quin dèficit tindríem? 

És clar, aquesta és la pregunta. Vull dir, en aquests moments
pagam 800 d’euros als bancs perquè en el seu moment es va
gastar més del compte i ens vàrem haver d’endeutar i ara pagam
aquests 800 milions d’euros.

A més a més, Sr. Conseller, com és que no varen contractar
els 150 milions d’euros que li va deixar damunt la taula el Partit
Socialista? On són aquests 150 milions d’euros?, és que és
absolutament increïble que encara avui el Partit Socialista digui
que hi havia 150 milions d’euros d’un préstec a punt de firmar,
que només hi faltava la firma, quan és absolutament fals,
rotundament fals que açò fos així.

En qualsevol cas, i ja per finalitzar, sí que hem de reconèixer
que aquest govern en dos anys ha recuperat la credibilitat, ha
recuperat la confiança, ja hi ha inversors que volen venir a
invertir a Balears, abans no passava, ara es paga als proveïdors,
abans no passava, més de 1.500 milions d’euros en factures
pendents de pagament.

I sí que m’agradaria acabar amb un punt positiu i és que pel
que he sentit i si el Sr. Boned no diu el contrari, estam d’acord
tots que el model de finançament actual és negatiu, és injust per
a Balears. Per tant, aquí hi ha un punt d’acord, que tots els
partits que formam part de la Cambra estam d’acord que hem de
modificar, hem de revisar aquest model de finançament per
ajustar-lo i perquè sigui més just per a Balears.

També hem de..., un altre punt positiu és que a la fi sembla
que tots estam d’acord que hem d’anar a poc a poc reduint el
dèficit, si no m’equivoc, uns més ràpid, uns altres més lents,
però per a tots és bo anar reduint el dèficit, també és un altre
punt positiu que d’avui podem extreure.

I crec que el punt més positiu és que a la fi el Grup MÉS
digui que podem pagar als bancs, una altra alegria que avui ens
han donat.

En qualsevol cas, reiter el nostre suport al Govern, reiteram
que ens tindran al seu costat per defensar les polítiques que fins
ara s’han duit... i que no són altres que les del rigor i el control
pressupostari i el control dels comptes i per tant, des del nostre
punt de vista té tot el nostre suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. En torn de contrarèplica, Sr.
Conseller, torna tenir la paraula, ara sí, per un temps de cinc
minuts, si n’utilitza una miqueta més no li direm res perquè és
vostè el conseller. 

Moltes gràcies.
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EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats,
Sr. Boned, els ciutadans de les Illes Balears i de la resta
d’Espanya duen sis anys de crisi econòmica, sis, no en duen
dos, duen sis anys de crisi econòmica i això suposa molts
projectes empresarials, molts projectes de vida truncats amb
condicions molt complicades al nostre país en una etapa de
recessió econòmica molt forta. El que ens pertoca -crec, jo ho
crec- als responsables polítics és ser molt respectuosos amb
aquesta situació i mirar de no fer grans frases o frases que portin
un poc a l’equívoc, no?

No diré que els ciutadans de les nostres illes estan millor que
fa dos anys, vostè diu que estan pitjor i jo no diré que els
ciutadans de les nostres illes estan millor que fa dos anys, però
els ciutadans de les nostres illes, i d’això n’estic convençut i el
Govern n’està convençut, saben que esforçar-se dia a dia, que
aixecant la persiana cada matí, els empresaris tirant endavant
projectes en la mesura que tenen finançament i el seu govern pot
prendre mesures per estimular les seves inversions, els
treballadors, moltes vegades fent l’esforç de, a finals de mes,
aguantar uns dies més a cobrar la nòmina perquè la seva
empresa aguanti, d’acord?

Tot aquest esforç, el Govern i els ciutadans de les Illes
Balears saben que ens permet o ens permetrà sortir-ne més
prompte. I jo diré que hi ha resultats, però és evident que si a la
resta de l’estat es fa una xifra de creixement econòmic del
menys 1,5 i a la nostra comunitat autònoma es fa una xifra de
creixement econòmic del voltant del 0%, és a dir, en equilibri,
això vol dir que la nostra base econòmica, la nostra base
d’activitat econòmica ens permet albirar un futur i un pròxim
futur molt més alentidor que no en altres parts de l’Estat.

No diré que estam millor, però sí que he de dir com a
responsable del Govern que la xifra de desocupats en un any
d’intensa recessió econòmica a la nostra comunitat autònoma ha
baixat en 5.600 persones. No diré que estam millor, però sí que
diré que les polítiques del Govern i l’esforç dels ciutadans han
taponat la sagnia de l’atur, sí que ho diré, han taponat la sangria
de l’atur. A partir d’aquí anam endavant i en sortim i en sortim
segur perquè la nostra gent té ganes de sortir-ne i sap sortir-ne,
sap posar les eines apropiades per sortir-ne.

Dit això, m’hi fa entrar, Sr. Boned, em fa entrar en el tema
de la tresoreria i en el tema de les tensions de liquiditat de la
nostra comunitat, però és que vostè m’hi fa entrar. 

Contracte marc de tresoreria, línies de crèdit curt termini,
2010, 415 milions d’euros; el març de 2011 ho varen adjudicar
per 265, diferencia: 150, que no els en varen donar. Ara dirà...,
escolti, jo vaig entrar de director general del Tresor i avui som
conseller i tenc la responsabilitat i els altres membres del
Govern tenen la responsabilitat juntament amb el president de
governar aquesta comunitat i hem de ser un poquet més
responsables, un poquet més responsables, perquè crec que hem
de ser tots responsables en aquesta situació, però hem de ser un
poquet més responsables, i a vegades, idò miri, ens hem de
mossegar la llengua i... 

Sí, Sr. Boned, que vaig entrar dia 23 de juny vespre de Sant
Joan i a les 10 del matí teníem una reunió perquè vencia el dia
27 de juny un determinat import i fins dia 30 no venia la... Sr.
Boned, no entren en això, no entren en això.

El que sí li vull deixar clar és que de curt termini, de 415
varen baixar a 265, 150 que no varen aparèixer, d’acord, i
l’esforç que hem fet i l’esforç que hem intentat fer amb
intensitat, tan aviat com hem pogut perquè la situació requeria
anar de pressa, és anar passant les línies de curt i l’endeutament
de llarg igualment, eh?, anar incrementant les línies de curt, de
finançament de la nostra comunitat autònoma.

Respecte d’allò de la política tributària, crec que també ho
he dit, tal vegada m’he equivocat de paraula en el tema del
desideràtum, però sí que m’he referit a l’estat social i
democràtic de dret i al que això implica en el nostre sistema
tributari i la seva progressió.

Sr. Abril, crec que ens costarà si vostè no accepta les regles
del joc i nosaltres les acceptam que trobem acords, però sé que
és difícil, però intentem-ho, fem-ho i crec que en aquest sentit
hem de parlar d’aquestes coses que hem posat damunt la taula.

Una altra qüestió, els pressuposts de la comunitat autònoma
quan vostès governaven, no sé si em referesc exactament al Sr.
Abril, però també al Sr. Boned, és que no eren exactament... els
pressuposts no eren exactament el pressupost liquidat, d’acord?,
vostès varen reduir el pressuposts 2010, però liquidaren -
liquidaren- un pressupost sense cap reducció, és més, amb un
dèficit de 1.000 milions d’euros i varen passar d’una xifra de
dèficit del 4% al 4,10 a 2011. Per tant, no és exactament el
mateix, parlam de xifra de pressupost, de reduir el que sigui,
però si al final de l’any resulta que no hem reduït res i encara ho
hem incrementat i hem passat d’una xifra de dèficit el 2009 del
3,25 a una xifra de dèficit el 2010 del 4, idò no hem reduït molta
cosa, no?

Bé, crec que respecte de la pujada del 10% de la quota fixa
del cànon de sanejament, bé, això suposa 30 cèntims al mes, o
sigui podem dir que és una pujada del 10%, però el que sí hem
de dir és que efectivament en matèria de cànon de sanejament,
la reforma fiscal té una bona combinació de progressió amb la
idea de dificultar al mínim possible el creixement econòmic
futur de la nostra comunitat també, perquè hem fet això, o sigui
hem mesurat molt les mesures d’ajust en despesa i el resultat és
que malgrat que les mesures d’ajust en despesa tenen també un
component contractor el resultat de creixement econòmic de la
nostra comunitat a 2012 està a anys llum de la resta de l’Estat.

Igualment hem intentat balancejar bé les mesures en matèria
de política tributària per afectar al mínim, mínim, mínim
possible la nostra activitat econòmica.
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Sr. Camps, li vull agrair igualment la seva intervenció,
posarem de manifest i continuarem explicant aquestes coses que
són segurament tan àrdues, però que crec que són sempre en
benefici dels ciutadans.

Moltes gràcies, senyors diputats, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Havent retirat, per part del Grup Parlamentari MÉS, el segon
punt, tan sols volem agrair la presència del conseller i dels seus
acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Bones tardes a tots i a totes.
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