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LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta presidència convocà la Diputació Permanent en
compliment del que disposa l’article 60.4 del Reglament i el
previst per l’article 45.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, atesa la solAlicitud que és objecte de l’ordre del dia de
la convocatòria d’aquesta sessió.

A continuació, passam al punt únic de l’ordre del dia. 

Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió
plenària extraordinària, solAlicitada per 17 diputats del
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE
núm. 226/13, amb l'ordre del dia següent: Punt únic.-
InterpelAlació RGE núm. 224/13, relativa a política general
en relació amb la consecució dels objectius de dèficit.

El debat es durà a terme de la manera següent: primerament,
intervendrà un membre del grup al qual pertanyen els diputats
presentats per defensar la proposta durant deu minuts. A
continuació, intervendran els grups parlamentaris que hi
estiguin a favor o en contra, durant deu minuts cadascun.

El presentant de la proposta podrà intervenir en un torn de
rèplica durant cinc minuts i els grups que no hagin intervengut
a favor també disposaran de cinc minuts per replicar, els grups
que hagin intervengut en contra podran intervenir en torn de
contrarèplica durant cinc minuts. Si qualque grup no intervenia
ni a favor ni en contra, podrà fer-ho en torn de fixació de
posicions per un temps de cinc minuts.

Per defensar la proposta presentada per disset diputats del
Grup Parlamentari Socialista, sobre la convocatòria de sessió
plenària extraordinària, escrit RGE núm. 226/13, té la paraula
el diputat, Sr. Marc Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull dir que substituesc
Xico Tarrés, Marc Pons substitueix Xico Tarrés, que consti, per
tant, a l’acta. Moltes gràcies.

Tots recordam les enormes expectatives generades per part
del Partit Popular quan va accedir al Govern, la ràpida
recuperació econòmica, la capacitat de generar confiança i la
certesa en la reducció de l’atur. Semblava que només era qüestió
d’uns mesos per resoldre tots els problemes, bé, idò ha passat ja
un llarg any i mig i la situació econòmica i política no pot ser
més decebedora: Balears destrueix llocs de feina a una velocitat
altíssima; la desconfiança entorn del Govern s’ha sembrat a tots
els sectors econòmics, socials i polítics; la ciutadania els ha
donat l’esquena i cap de les previsions econòmiques fetes a
principis d’any s’han complert, no hi ha creixement econòmic,
ni deute públic, ni objectiu de dèficit. Tot açò ho ha reconegut
ja a dia d’avui, a principis del 2013, el propi Govern, el que
evidencia fins quan està equivocada la política econòmica del
Govern que presideix el president Bauzá; una política per
damunt de qualsevol altre paràmetre que ha decidit posar en
l’objectiu de dèficit públic l’element irrenunciable que han
decidit voler acomplir. I totes, completament totes les decisions
de caire econòmic han tengut sempre en l’objectiu de dèficit
l’excusa que ho justificava tot i que ho perdonava tot: la
destrucció dels llocs de feina, les retallades de la cobertura

social, l’increment dels índexs de pobresa, el PIB, totes han
estat per part del Govern indicadors secundaris, perquè per a
ells, ara, en aquests moments, i així ens ho han repetit moltes
vegades, el més important era el compliment de l’objectiu de
dèficit que s’havien fixat per al 2012 en l’1,5 i per al 2013 en el
0,7. La resta de paràmetres, insistesc, per a ells eren totalment
secundaris.

I per aconseguir-ho van decidir, es van llançar en el que
nosaltres creim la pitjor de les estratègies possibles i que
consisteix, bàsicament, en una mescla de retallades socials i
desmantellament dels sectors públics i en un increment dels
imposts sobre el consum. La mescla de retallades amb més
impost ha esdevingut una vertadera bomba de rellotgeria, facin
si no vostès l’exercici: en plena crisi econòmica, quan les
empreses tenen vertaders problemes de supervivència, quan
l’atur s’incrementa cada vegada més, quan menys diners hi ha
en circulació a conseqüència de la crisi financera, el Govern
opta per suprimir qualsevol tipus de suport a l’empresariat,
ofegant-los encara més; de retallar al màxim les cobertures
socials, quan més indefensos es troben els ciutadans,
incrementant els imposts sobre el consum, quan menys recursos
tenen aquests ciutadans.

La conseqüència: un major refredament de l’economia. I un
major refredament de l’economia implica una crisi encara més
profunda; una crisi més profunda implica encara una menor
entrada d’ingressos públics i per tant el desquadrament dels
comptes públics que acaba amb l’incompliment del dèficit.

Plou, senyores i senyors diputats, damunt banyat, el Govern
ja ha anunciat que incompleix els seus propis objectius; allò que
precisament era el primer objectiu bàsic i fonamental de la
política econòmica del president Bauzá va i l’incompleix. I per
açò mateix, una vegada el Govern ha anunciat que no acomplirà
l’objectiu de dèficit, després que ens hagués assegurat mil
vegades que sí que ho faria, després d’haver justificat cada
retallada amb la necessitat d’acomplir l’objectiu de dèficit,
després d’haver justificat la creació de cada nou impost amb la
necessitat d’acomplir l’objectiu de dèficit, va i resulta que no ho
acompleixen.

Per açò mateix el Grup Socialista ha demanat una
compareixença urgent del vicepresident Econòmic en el plenari
del Parlament, perquè ens expliqui què és el que realment
succeeix; perquè ens expliqui per què no ha acomplert els
objectius de dèficit; perquè ens expliqui per què l’economia va
cada vegada més malament i s’allunya cada vegada més dels
ciutadans. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Abans de continuar, volia demanar
si es produeixen substitucions avui, que no ho he demanat
abans, i el Sr. Marc Pons era una d’aquestes.
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EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, Francisco Mercadal substitueix José Ramón Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí. Algú més?

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix Maria Salom.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Mabel Cabrer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam al següent punt, per a la intervenció dels
grups parlamentaris a favor o en contra de la proposta, el Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds i Més per Menorca té un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, anunciam el
nostre vot favorable a aquesta interpelAlació perquè creim que hi
ha motius més que suficients perquè el Govern hagi de donar
explicacions sobre aquesta situació econòmica en què ens
trobam.

Lamentam, en tot cas, que a la Junta de Portaveus no
s’acceptàs la nostra proposta que aquest plenari extraordinari
també incorporàs preguntes de control al Govern i també
lamentar que el Govern no hagi solAlicitat una compareixença
per explicar aquesta situació econòmica i l’objectiu de dèficit en
concret, perquè així tots els grups parlamentaris tenguessin
l’oportunitat de debatre i així hagués estat un debat molt més
plural i representatius i per tant molt més ric.

El Govern ha anunciat, efectivament, que s’incompleix
l’objectiu de dèficit; un objectiu de dèficit que va marcar, per
una banda, el Govern espanyol, el Sr. Rajoy, l’1,5% per al 2012,
el 0,7 per al 2013, la primera conclusió a la qual hauríem
d’arribar és que si no hem complert l’objectiu de dèficit per al
2012, què passarà el 2013? I la segona qüestió és que aquest
objectiu de dèficit que fixava el Sr. Rajoy era acceptat amb
entusiasme pel Govern de les Illes Balears, encapçalat pel Sr.
Bauzá, president, i pel conseller d’Economia, el Sr. Aguiló.

El Govern ha justificat tots els sacrificis que s’han anat fent
en base precisament al control del dèficit i això ha provocat,
com sabem, desnonaments, increment dels aturats, més
diferències entre rics i pobres, manco cohesió social; tot això
s’ha fet a través de les pujades d’imposts a les classes mitjanes,
de les retallades socials, empobriment, tot això ha provocat
tancament d’empreses, atur, gent més feble per tant i classes
mitjanes empobrides.

Les veus que s’han anat aixecant contra aquest objectiu de
dèficit, venen, van des del Fons Monetari Internacional, fins i
tot l’Europarlament la setmana passada, tots demanen el mateix,
un aterratge molt més suau; tots demanen per tant que es
temperi aquesta situació, que és impossible acomplir aquests
objectius que s’han marcat sense que hi hagi més sacrifici, sense
que hi hagi més gent que ho passa malament, sense que hi hagi
per tant més empobriment i que les classes mitjanes cada
vegada siguin més febles i tenguin més dificultats per aguantar
l’economia.

Per tant, davant el fracàs que s’ha constatat d’aquesta
política d’objectiu del dèficit, que ha provocat, com dic,
precisament tot el contrari del que cercava, no ha provocat la
reactivació econòmica sinó tot el contrari, és absolutament
indispensable que es produeixi aquest debat en el Parlament de
les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Francisco Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, anunciam
el nostre vot favorable a aquesta solAlicitud de ple extraordinari.

Apuntam que ens alegram que des del Partit Socialista se
sumin al carro del control del dèficit, un dèficit que el Govern,
quan va entrar, va trobar al 4%, i que, amb tots els esforços que
s’estan fent, s’aconseguirà estar envoltant de l’1,5%, que era
l’objectiu. Un objectiu que s’aconseguirà posant de moda o
posant a l’administració pública dos termes que són molt
importants, com són l’eficiència i l’eficàcia, dos termes que no
eren en el vocabulari de l’administració pública i que amb el
control de la despesa pública es podrà aconseguir aquest
objectiu de dèficit, com dic, envoltant de l’1,5%.

Perquè el Govern que encapçala, que lidera aquest objectiu
de dèficit i que és el Govern que tenim a les Illes Balears, no té
en compte quins són els partits que formen un govern, perquè és
un govern monocolor, no té en compte quotes ni altres tipus de
prerrogatives, sinó que està enfocat de cara als ciutadans i de
cara a la gent que paga els seus imposts i tractar aquests doblers
que són dels ciutadans d’una manera el més eficient i eficaç
possible.

El Govern fa un esforç encomiable per controlar aquest
dèficit i per donar els millors serveis als ciutadans de les Illes
Balears, els millors serveis tenint en compte, com deia abans,
tots aquests criteris que són l’eficiència i l’eficàcia per tractar
els imposts que es recapten als nostres ciutadans. No té cap
problema el Govern a parlar del dèficit i no tenim cap problema
a donar suport a aquesta compareixença per ser transparents i
per donar totes les explicacions que siguin necessàries a
l’oposició i dins la cambra.
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A més, a BrusselAles ja s’ha manifestat en el sentit que
Espanya està en el bon camí en el control del dèficit, que és un
camí encertat i que, en principi, no hi haurà més mesures
extraordinàries. Maldament no s’aconsegueixi l’objectiu al cent
per cent, en principi no hi haurà més mesures extraordinàries.

Però la importància del control del dèficit no és una qüestió
menor, radica fonamentalment en el compliment dels
compromisos de l’administració amb els seus proveïdors, en
definitiva amb les empreses que presten serveis a la comunitat
autònoma i en definitiva amb les persones que reben també
doblers d’aquestes empreses.

Per tant, nosaltres no tenim cap problema a donar suport a
aquesta solAlicitud de ple extraordinari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara. En torn de rèplica, té la paraula el
Grup Parlamentari Socialista, si vol.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment, aplaudim
el fet que el Partit Popular doni suport a la compareixença que
solAlicita el Grup Socialista.

És una llàstima que no hagi estat el propi vicepresident
Econòmic que ho hagi decidit de motu propi i per tant el Govern
comparèixer i donar explicacions de per quin motiu no acabaran
arribant a aquest objectiu de dèficit.

És més, voldria recordar aquest darrer any 2012: vam
començar un primer trimestre on teníem superàvit i el
vicepresident Econòmic semblava que resolia tots els
problemes; el segon trimestre van ser unes dècimes i semblava
que tot anava més o manco bé; el tercer trimestre vam arribar a
un 0,63% i ens deien bé, encara anam bé perquè acomplim els
objectius. I ara resultarà que del tercer al quart trimestre i per
tant només amb aquests tres mesos haurem acabat multiplicant
per 2 no, per 3, el propi dèficit i per tant una desviació que
estaria bé que el vicepresident pogués explicar, i més quan en
aquesta mateixa sala i a la cambra parlamentària, dins el mes de
desembre, el vicepresident Econòmic anunciava, primer a
preguntes de la portaveu del Partit Popular i després a preguntes
del propi Grup Socialista, el fet que estaríem per davall de
l’1,5% de dèficit, amb el que açò representa que tres setmanes
després ja no l’hagin acomplert.

Per açò, creim que hi ha prou interrogants que justifiquen
precisament aquesta qüestió i aquesta presentació. Ens sap greu,
en qualsevol cas, vista ara la suma del Partit Popular, que no
hagi estat el propi vicepresident qui de motu propi hagi decidit
comparèixer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Si vol intervenir?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Entenc que no s’ha d’entrar en
el tema de fons avui en aquest debat, però, com que el nostre
grup no podrà intervenir després, s’han dit algunes qüestions per
part del Grup Parlamentari Popular que sí crec que calen
matisar.

En primer lloc, lamentar que sembla que el Grup del Partit
Popular continua amb el tema que s’ha de continuar amb
l’objectiu de dèficit passi el que passi, peti el que peti. Ja s’ha
demostrat, com dic, aquest empobriment que ha suposat uns
sacrificis sobre els ciutadans que per a nosaltres no són
assumibles. I si el Partit Popular diu que no hi haurà més
mesures extraordinàries si no s’ha aconseguit l’objectiu de
dèficit per al 2012, que era de l’1,5, m’agradaria saber, si no hi
ha més mesures extraordinàries, com s’aconseguirà l’objectiu
del 0,7 per al 2013.

I llavors també vull dir que el Partit Popular diu que a
BrusselAles es manifesta que l’Estat espanyol és en el bon camí;
jo vull recordar que la setmana passada l’Europarlament va
aprovar una resolució segons la qual es demanava precisament
un aterratge suau, un aterratge suau perquè l’objectiu de dèficit
es vagi aconseguint d’una manera més pausada i no de cop i de
manera brusca, com s’ha plantejat, precisament per evitar tots
els efectes negatius que hi ha sobre els ciutadans i ciutadanes,
per evitar, com deia, tota aquesta situació.

I sobretot, una altra qüestió molt important, és que l’Estat
s’ha reservat a si mateix un dèficit quatre vegades més alt que
el de les comunitats autònomes, quan les comunitats autònomes
són les que tenim educació, salut, serveis socials, i si no es fan
retalls sobre aquestes tres àrees és impossible acomplir
l’objectiu de dèficit. Per tant, com dic, no és possible acceptar
tan alegrament com ho ha acceptat el Sr. Bauzá i tot l’equip de
govern del Govern de les Illes Balears aquesta imposició quan
l’Estat és el responsable del 80% de l’endeutament total, el 80%
de l’endeutament total correspon a l’Estat.

Per tant, com deia, crec que s’ha plantejat malament i era
necessari que el nostre grup fes constància d’aquesta situació.

Una vegada més, reiteram també que lamentam, com deia,
que no hagi pogut ser un debat molt més plural, que s’hagués
produït si el Govern hagués fet una compareixença voluntària,
que era el que consideram que pertocava.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Grup Parlamentari
Popular.
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EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, crec que
l’objectiu de dèficit és una obligació de qualsevol bon
governant, és una obligació que marca BrusselAles, és una
obligació que marca el Sr. Rajoy, el que sigui, és l’obligació de
qualsevol bon governant ajustar la seva despesa als ingressos
que té, això és com es funciona habitualment. Però clar, el que
em sorprèn és una miqueta la postura del Partit Socialista, si
demana un ple extraordinari per parlar del dèficit, se li vota
favorable, no hi ha cap problema a parlar, no li va bé perquè no
havia de ser un ple extraordinari, havia de ser una
compareixença demanada pel vicepresident. Si votam a favor no
va bé, si votam en contra no va bé, m’agradaria doncs que
s’aclarissin una miqueta.

El vicepresident no té cap problema a explicar les mesures
que facin falta a l’objectiu de dèficit, avui mateix ho hem votat
a favor, ho votam ja ho anunciï, i donarà les explicacions que
siguin, les que siguin avui dins el plenari, no hi ha cap
problema. Però si votam a favor tampoc no va bé, amb la qual
cosa no sé ja què és el que volen exactament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Entenc que tothom vota a favor i entenc que
s’aprova per unanimitat. És així?

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