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Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar
el procediment de lectura única al Projecte de llei RGE
6014/12, de concessió d'un crèdit extraordinari per poder
atendre despeses inajornables amb càrrec als pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de
l'exercici del 2012.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la tercera sessió plenària extraordinària d’avui,
amb un punt únic de l’ordre del dia, que correspon a l’adopció
d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicació del
procediment de tramitació directa i en lectura única del Projecte
de llei RGE núm. 6014/12, de concessió d’un crèdit
extraordinari per poder atendre despeses inajornables amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears de l’exercici 2012.

Procedeix el pronunciament del Ple de la cambra sobre la
proposta de la Mesa de fer-ne la tramitació directa i en lectura
única; hi han de votar a favor, almenys, les tres cinquenes parts
dels diputats i les diputades, és a dir, almanco 36 diputats i
diputades.

Començam amb el torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Joan Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Vicepresident del Govern, miri, aquest projecte de llei que
avui obrim amb aquesta intervenció el debat sobre la possibilitat
o la proposta de tramitar-ho per lectura única, en certa manera
i des del nostre punt de vista és una farsa, perquè acaba sent un
debat manipulat. Hem de partir d’una qüestió que ha de ser molt
clara, el projecte en si, amb l’objectiu que persegueix i d’allà on
ve, és molt senzill i molt clar i crec que ningú no hi té oposició
a fer, ha de quedar molt clar que el Grup Socialista som a favor
que s’utilitzi aquest endeutament extraordinari per fer front a la
liquidació del deute que tenia aquest govern amb molts
proveïdors, això està claríssim i vull que quedi el més clar, en
primer lloc. Ara bé, ara bé, sí estam en contra que aquesta
possibilitat s’utilitzi per anar més enllà d’aquesta simple
liquidació a aquests proveïdors, i això és el que ens temem que
hi pot haver, hi ha bastant obscurantisme darrera aquesta
proposta, Sr. Vicepresident.

L’objectiu fonamental que té la creació del fons per al
finançament del pagament a proveïdors és precisament aquest,
fer front al pagament als proveïdors, punt. Però amb el projecte
que vostès ens presenten i que pretenen tramitar per lectura
única no queda tan clar que això sigui així. D’entrada li he de
dir que els grups de l’oposició, com a mínim del nostre grup,
mai no han pogut comprovar o constatar l’import real d’aquests
efectes pendents als proveïdors, vostès sempre han manejat
xifres verbals, verbalment han manejat xifres, però en cap cas
no han acceptat mai la possibilitat d’aportar, com a mínim,
repeteix, al nostre grup còpia de la relació d’aquestes factures,
mai. I de fet vostès mateixos, i amb informació de la pròpia
conselleria, a qualque moment és fins i tot contradictòria,
perquè es manegen i es parla de xifres diferents.

I per tant, crec que el simple fet de l’import a reclamar,
tenint en compte aquesta discrepància que parteix de la pròpia
conselleria, ja és dubtós en si mateix. Però anem a veure més
coses.

Segons la pròpia exposició de motius del projecte que vostès
ens presenten, diu que el Govern, i ho citaré textualment, diu:
“ja ha concertat les operacions d’endeutament a llarg termini
que preveu l’article 7 del Reial Decret Llei 7/2012", ho diu així.
I aquest article 7 del Reial Decret 7/2012 què diu?, que diu que
el fons concertarà operacions de crèdit amb les comunitats
autònomes per fer el pagament a proveïdors i que, en tot cas, la
disposició del finançament concedit a les administracions
territorials es farà mitjançant el pagament directe a aquells
proveïdors subrogant-se el fons als drets que aquests proveïdors
puguin tenir front a les administracions territorials, això diu. Per
tant, Sr. Vicepresident, aquesta és, li deia, una operació molt
senzilla, i per què és senzilla? Perquè està feta i liquidada, està
feta i liquidada, els proveïdors ja han cobrat, vostè mateix diu
que s’ha fet efectiva la concertació de les operacions
d’endeutament, els proveïdors ja han fet efectiu les seves ..., ja
han cobrat, per tant parlam, en certa manera, de ficció.

I per tant, també, la pregunta que ens feim: a què ve la
urgència, Sr. Aguiló, la urgència per a la tramitació d’aquest
projecte per lectura única? Jo crec que novament l’explicació és
precisament en allò que no es diu, allò que no s’explica, i li diré
clarament, intentarem que sigui clar, perquè arribi amb claredat
a tothom: vostès pretenen aprovar el projecte immediatament
amb un objectiu clar, incorporar abans que acabi el mes de
setembre 842 milions d’euros a la partida d’ingressos, al capítol
5 concretament, en el seu pressupost, i no especifiquen ni volen
dir on aniran i a quines partides aniran destinats aquests 842
milions d’ingressos, no ho volen fer.

Què aconseguirien així? Supòs que, de forma immediata, i
damunt del resultat del tancament del tercer trimestre, una
repercussió important sobre el dèficit de la comunitat autònoma
en aquest darrer trimestre, entre d’altres coses, però que va més
enllà perquè vostès no tenen objectiu el tercer trimestre, vostès
tenen objectiu a final d’exercici i la liquidació de l’exercici
2012. Per tant, per aquí venen les presses que fan absolutament
necessària la tramitació per lectura única.

Jo crec, entenem que el que pretenen és autèntica pirotècnia
pressupostària, el que fan és camuflar uns resultats molt dolents
de la seva política ortodoxa econòmica aplicada a aquestes illes,
perquè reconeixen, no tenen més remei que reconèixer i adonar-
se’n que l’aplicació d’aquesta política no ha donat els resultats
esperats i que està clar que la liquidació del 2012, si no fan això,
estarà molt allunyada d’aquell objectiu de dèficit que vostès
mateixos varen acceptar.

Jo li vull recordar, a més, també una altra cosa, vostès deien,
més d’una vegada, molts dels portaveus del seu grup
parlamentari tenen per costum parlar, quan parlen de la passada
legislatura d’aquell govern de la festa, que tenia per costum
gastar tot allò que no tenia; bé, ara vostè, Sr. Vicepresident,
aquest govern ortodox del Partit Popular que pretén modificar
aquest pressupost de l’exercici 2012, aprofitant aquest crèdit
extraordinari per gastar uns milions d’euros que ja s’han gastat,
i al final això és bo d’entendre: quan un intenta gastar allò que
ja s’ha gastat d’alguna manera fa pirotècnia pressupostària. Per
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tant, o vol fer dues coses, o gastar dues vegades al mateix temps
els mateixos milions, el que és impossible, o per un altre costat
intenta que figurin damunt el pressupost aquests milions, que en
caixa vostè no té, que en caixa vostè no té, però que pretén que
vagin i generin nova despesa dins aquest mateix exercici. És a
dir, vol gastar uns milions d’euros que no té perquè ja se’ls ha
gastat o pretén manipular per aquesta via el resultat final del
pressupost aplicant aquest crèdit al resultat final del dèficit
d’aquesta comunitat autònoma.

Sr. Vicepresident, el nostre grup entén que, ja que parlam
d’una quantitat important, 842 milions d’euros, parlam d’un fet
important com és anar amb aquests 842 per damunt del sostre
marcat i permès en el pressupost de la comunitat autònoma, és
un tema que ha de ser tractat amb serietat, rigor i sobretot amb
transparència, molta transparència. Jo crec que serietat i rigor,
ja pel que he dit queda clar que queda una mica a la banda, i la
transparència, què vol que li digui?, jo crec que directament
l’estan enterrant. Hi ha dubtes que se’ns plantegen amb aquesta
proposta de projecte que ens aporta vostè: parlen de què el
mecanisme servirà per cobrir incorporacions de crèdit del 2011,
fins i tot fons finalistes que no es varen gastar i que ara,
suposadament, es poden incorporar per gastar el 2012, però
això, Sr. Vicepresident, no representa més que són, parlam de
diners que no es varen gastar el 2011 però que no van associats
a cap factura del 2011, no hi van, Sr. Vicepresident. Per tant,
tornam a parlar d’enginyeria pressupostària.

Parlen també a la proposta, diuen que si sobren diners les
partides de despesa no consumides en aquest 2012 no es podran
incorporar el 2013, com si això, ho posen així per dir bé, mirau
el control que tenim, però clar això ens pressuposa a nosaltres
una altra pregunta: com pot ser que això passi? Si el mecanisme
de crèdit extraordinari és per pagar factures i expedients del
2011, per què han de sobrar diners? No acaba de quedar ni mica
clar, no queda clar perquè ha dit, primer parlaren de 742, llavors
són 842 els milions, i això fa a qualsevol dubtar.

A més, hi ha més dubtes, perquè vostè no dóna el més
mínim detall: a quines partides aniran i es posarà aquest crèdit?
Tot anirà a un capítol, després es traslladarà a partides que ho
necessitin, però sense que vostè ara ens digui a quines ni vull
saber res de concretar aquest fet. El detall exacte de les partides,
com dic, que no vol dir, igual que no volen donar informació
detallada de les factures que fins al 2011 estaven pendents, tant
les que tenien cobertura pressupostària com aquelles que no
tenien cobertura pressupostària, informació que vostè sense cap
dubte té i té feta, perquè és la que suposam que va enviar a
Madrid perquè li autoritzassin aquest crèdit extraordinari.

Crec, Sr. Vicepresident, per anar acabant, que és necessari
un major control sobre la gestió d’aquest crèdit extraordinari,
deixa moltes coses en l’aire aquesta proposta i crec que és
exigible una absoluta transparència. Nosaltres hem intentat
aportar, fer aportacions al projecte, que van per la via sobretot
d’assegurar-nos que aquesta potestat que té el vicepresident per
fer les modificacions, les incorporacions, tot el que faci falta,
lligat al pressupost del 2012 i en funció d’aquest crèdit
extraordinari, com a mínim abans de fer-les efectives obtingués
autorització de la comissió parlamentària. Tenen majoria
absoluta, vull dir que no tenen cap problema, però com a mínim
abans hauríem tengut un debat sobre la qüestió, i podríem saber,
entre d’altres coses, si el que es planteja és una realitat
plasmable en què es vol fer una despesa, i efectivament hi ha
uns diners a caixa, o és tot el contrari. Jo crec que en aquesta
línia poden anar les nostres propostes.

Per acabar, Sr. Vicepresident, sí li vull dir que fins ara la
seva gestió ha estat més aviat fosca, l’efecte sobre la
recuperació econòmica és nul, les llistes d’atur s’incrementen,
les famílies cada dia són més nombroses les que tenen greus
problemes per arribar a finals de mes i tot això és resultat d’una
política ortodoxa que s’aplica. Jo li deman, sincerament, que
vostè, abans de fer aquesta operació que té planificada per
liquidar el pressupost del 2012, intentant acomplir l’objectiu de
dèficit que li va marcar el Sr. Rajoy i vostè va acceptar, sense
dir absolutament res, que es pensi ofertes que se li han fet des
d’aquest grup per millorar la situació, per via de la millora
d’ingressos, que parlem de propostes que realment serveixin per
reactivar l’economia, incentivar l’ocupació en aquesta illa, no
la simple política ...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Vaig acabant, Sr. President.

... no la simple política de retalls que aplica el seu Govern. Per
això li demanam que tramiti el projecte pel procediment
ordinari, si vol apliqui la urgència a aquest procediment,
retallaríem els terminis marcats, però tramiti-ho per via
ordinària perquè podrem aportar tots segurament més a aquesta
proposta i segur que quedarà molt més clar del que queda en
aquest projecte i amb una tramitació per via de lectura única del
que queda en aquest moment.

Li ho repetesc, el que vostès ens proposen, a la vista del que
ens han ensenyat és pura pirotècnica pressupostària, i això no és
correcte, sobretot vostès que han acusat els altres de fer això.
Vostès ara gasten el que no tenen i fins i tot s’endeuten i els
pareix bé, quan abans els pareixia malament. Assumeixin el que
deien i siguin conseqüents, per tant, com a mínim, acceptin la
tramitació que sigui per la via que li proposam. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativa-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Pagament extraordinari a
proveïdors; com que les administracions tenen pocs doblers i la
nostra, la de la comunitat autònoma, molt especialment perquè
amb un sistema de finançament que decideix Madrid amb què
es gasta els doblers i llavors ens dóna les sobres, hem d’anar
així com estam. Nosaltres seguim defensant en qualsevol
moment un altre model de finançament per poder gastar i
decidir nosaltres què feim amb els nostres doblers. Però vaja,
aquest govern es va acollir a aquest procediment extraordinari,
se li varen autoritzar 842,5 milions d’euros, per tant, de factures
del 2011, per tant segur que tenen dins el calaix factures del
2011 sense haver pagat encara, segur que n’hi ha, i aquestes
factures però estan pagades, el deute està fet, els 842 milions
deuen estar ja signats i els doblers, les factures estan pagades,
per tant la llei, des del nostre punt de vista no és necessària; no
és necessària ni per pagar aquests 842 milions a proveïdors, ni
per concertar l’endeutament perquè de tot això se’n encarregar
l’Estat i el Govern només ha hagut de signar, i no hi ha cap
obligació de posar-ho en el pressupost del 2012 i la mateixa llei
ho diu que no és obligatori, que es pot fer
extrapressupostàriament.

Per tant, no veim ni l’obligació ni tampoc la urgència, i
realment és un tema una mica de maquillatge i d’enginyeria
pressupostària que no veim prou clara; les factures són del 2011
i estan pagades, i moltes d’elles, segurament no totes, moltes
d’elles pressupostades dins el 2011, per tant dins el pressupost
del 2012 hi posarem 842 milions d’euros d’ingressos, però
d’ingressos ficticis, perquè no hi seran per al pressupost del
2012, el Govern no els ha vists aquests doblers ni els veurà,
Madrid ha dit als bancs: pagau, i els bancs han pagat, i nosaltres
l’única cosa que veurem és l’obligació d’haver de pagar
evidentment els interessos i tornar aquests doblers en deu anys.
Per tant, fins aquí pareix que està solucionat els que han pogut
cobrar, els que no han pogut cobrar són els que també ens
preocupen.

Per tant, què feim ara amb això, què pretén el Govern? És el
que nosaltres no entenem, perquè ingressar 842 milions d’euros
al pressupost del 2012, nous, vol dir incrementar el pressupost
d’ingressos, que, evidentment, vostès poden destinar a dir:
eixugam dèficit a finals del 2012, una de les possibilitats és a
dir, eixugam dèficit, i quedaran, bé, davant Europa eixugar 842
milions damunt un pressupost els donaran dues o tres medalles,
no una, dues o tres; o bé obrim partides pressupostàries noves
o n’ampliam algunes que ja no hi havia prou doblers per gastar.
O sigui que demanen autorització al Parlament per fer allò que
el president del Govern fa un any que diu que no han de fer i
que han fet tots els governs d’aquesta comunitat i de moltes
altres, que és gastar el que no tenen.

Sempre els governs, quan s’han trobat davant una despesa
necessària, han gastat allò que no tenien, han gastat; alguns ho
posen al pressupost, i ja veurem com pagam, els altres queden
a la 409, i nosaltres volem veure realment a què ho dediquen,
perquè en aquesta comunitat tradicional en educació i en sanitat
sobretot, també en serveis socials i en alguns moments en coses
innecessàries, s’ha fet així: eh, feim la despesa i ja veurem com
ho pagam, ja ho veurem, i això va així. I nosaltres creim que és
imprescindible la transparència, això no s’ha d’amagar a la gent,
a la gent se li ha de poder dir: mira, escolta, he gastat tants de
milions més per poder pagar les medecines, però no sé quan
cobraran els farmacèutics; però almanco els ciutadans tenen
aquell problema resolt. O, he hagut d’arreglar aquella escola
perquè les goteres caien i els alAlots no podien quedar al carrer,
no sé quan cobraré, però jo he de posar sobre els pressuposts
que això ho gast. I jo crec que els ciutadans ho han de saber i
nosaltres també volem saber què fa el Govern, una de les
principals tasques de l’oposició és el control al Govern.

Per tant, nosaltres teníem previst votar que no a la lectura
única, però després vàrem dir, tanmateix votam que no a la
lectura única ens ho duran per tramitació d’urgència i quedarà
la llei així com és, aprofitem, per una vegada que ens
necessiten, a posar-hi cullerada i hem decidit, hem arribat a un
mínim de consens, que veurem d’aquí al final d’aquest debat
com acaba, que si ens introdueixen al pressupost un punt que
digui que mensualment el Govern trametrà a la Comissió
d’Hisenda en què s’ha gastat, per tant, els ciutadans podran
saber, a través de l’oposició, què s’ha fet realment, si es
maquilla el dèficit, si es gasta en coses necessàries, si ampliam
partides en coses que no ho són o amb què. 

Jo crec que la transparència és fonamental per al control al
Govern. I això és el que hem fet, demanar dues coses, que el
Govern doni la cara, en aquest cas en forma que el vicepresident
expliqui aquí, davant el Parlament, què hi ha realment rere
aquesta llei; i l’altra, permetre la lectura única, és a dir, permetre
avançar l’aprovació de la llei un parell de setmanes a canvi
d’introduir uns mínims de transparència, que jo crec que és
fonamental, i que els ciutadans també han de saber que quan el
president Bauzá ens diu que han gastat el que no teníem, és una
cosa habitual, trista, però habitual perquè a vegades hi ha coses
imprescindible a haver de fer i no se sap quan es pagaran. I
també, si en algun moment veim que això que fan no està ben
fet els ho criticarem, però si realment van per a coses que
nosaltres creim que són imprescindibles també podran tenir el
nostre suport.

Per tant, aquí es tracta d’això, de no amagar res, de saber per
què es fan les coses, de saber per què és la urgència i de veure
aquests 842 milions que posarem sobre els pressuposts
d’ingressos on els colAloquen de despeses perquè ens
preocuparia que oficialment donassin prioritat a despeses de
2012 quedant pendent factures de 2011. Volem veure si
aquestes factures de 2011 les posen en el pressupost perquè es
puguin pagar primer que les de 2012 o si realment prefereixen
pagar les de 2012 i dir que les de 2011 són culpa del govern
anterior. Jo crec que ens hem de donar les culpes de moltes
coses, hem de discutir molt, però qui espera per cobrar ha de
cobrar quan li toca, no en funció de qui li ha encomanat les
feines, si l’anterior govern o l’actual.
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Per tant, les esmenes conjuntes les hem registrades, perquè
necessitàvem trenta-sis vots, s’hauran de votar amb posterioritat
al debat d’avui, esperem que el fet d’haver-les firmades tots
suposi votar-les tots i ara esperam també l’altre punt que havíem
exigit que és que el Govern doni la cara i expliqui totes aquestes
coses.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Govern té la paraula el
Sr. Vicepresident i s’obre torn incidental.

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

Sr. President. Senyors i senyores diputats. Permetin-me que
faci una mica d’història de com s’ha arribat a aquesta llei perquè
crec que hi ha una mica de confusió, ho dic sincerament. Els
vull dir que un govern, que inicia una nova travessia enmig de
la més important crisi de deute del nostre temps, pot seguir
distintes línies de política econòmica. Tanmateix, i
independentment del color polític, l’objectiu més rellevant segur
que serà frenar la caiguda del nivell d’activitat, idò el
creixement econòmic és el factor clau de la creació de nova
riquesa, del nou poder adquisitiu en les noves ocupacions, els
nous recursos i, per tant, la nova i major capacitat d’afrontar el
problema de l’excessiu endeutament.

Davant d’una crisi de demanda sabem que una part de la
solució és una política acurada d’inversió pública, però aquest
no és el nostre cas, no ens trobam davant una crisi de demanda
sinó davant una crisi d’endeutament i gran part de la magnitud
de la crisi al nostre país és deu a l’error de diagnòstic i d’haver
aplicat al seu inici polítiques econòmiques errònies que no eren
la resposta al tipus de crisi que patíem. 

No pos en dubte, de cap manera, senyories, que les
polítiques econòmiques aplicades a la nostra comunitat en els
anys passats no pretenguessin el millor per als nostres
conciutadans, tenc per norma donar per suposat que la immensa
majoria dels servidors públics obren de bona fe. Però sí m’han
de permetre discutir aquestes polítiques perquè al nostre parer
els resultats mostren clarament que eren equivocades. 

Si l’objectiu era i és incrementar el nivell d’activitat per
aconseguir creixement econòmic podríem, com hem fet en el
passat, incrementar sense límit les plantilles públiques o
finançar amb càrrecs a les generacions futures activitats
efímeres o obres aïllades i improductives i és possible que es
pugui crear qualque lloc de feina o tal volta alguns més, potser
que per uns dies o fins i tot per uns mesos, donant lloc a una
sensació de certa recuperació econòmica que tendrà una bona
venda en el mercat polític a curt termini, però no es crearà cap
lloc d’ocupació estable ni s’aconseguirà cap efecte expansiu
sobre l’activitat i ben aviat aquella sensació de recuperació
s’esvairà. 

Efectivament, senyories, ni cap comanda puntual ni cap
inversió circumstancial resulta suficientment estable com per
crear ocupació duradora i la possible recuperació econòmica
que es reflecteixi a qualque quadre macro econòmic no serà si
no un miratge que agreujarà, encara més, el problema de l’accés
d’endeutament.

No m’ho invent, senyories, és el que va passar amb els
brotes verdes o els repunts econòmics, que es varen anunciar en
el seu moment. 

Però és més, senyories, per defensar, com a resposta a una
crisi d’endeutament, una política d’inversió pública es té el
deure de practicar-la i això a sobre no va passar en els darrers
anys. Ho diré en aquesta cambra i ho diré una vegada, no és
veritat que a la passada legislatura el problema vengués d’una
manca o d’una reducció d’ingressos, no és veritat. En el període
2007-2010 els ingressos corrents varen baixar un 8% mentre
que les despeses corrents s’incrementaren un 20,8%. Per la seva
banda, els ingressos de capital creixeren uns 240%, ingressos de
capital, i les despeses d’inversió únicament un 6,7%. És a dir,
no varen tenir un problema de baixada brutal d’ingressos, el que
varen tenir és un increment enorme de despesa corrent que va
agreujar fins a cotes insuperables el nostre endeutament, enmig
d’una crisi on precisament l’excessiu endeutament era allò que
s’havia d’atacar. 

En canvi, senyories, el que sí podem dir que l’any 2011,
malgrat una baixada del 10% de la despesa corrent, per mor de
les polítiques d’aquest govern, es va produir també una baixada
dels ingressos del 13% i també podem dir, avui, que aquesta
política de control i reducció de la despesa, i també la major
seguretat jurídica de les normes aprovades pel Govern en
turisme, urbanisme sostenible, emprenedors, acceleracions
d’inversions i simplificació de tràmits en matèria d’activitat i
energia, no tan sols ens varen permetre ser creïbles per mantenir
i obtenir major finançament sinó que també ens ha permès
estabilitzar i incrementar els nostres ingressos, com és demostra
a l’estat d’execució d’ingressos del primer semestre d’aquest
any on encara no estan reflectits l’increment del tipus d’impost
de transmissions ni el cèntim sanitari.

Doncs bé, arribat un punt en aquest excessiu endeutament
bancari, no era suficient per finançar la despesa corrent a la
nostra comunitat i varen començar a no pagar-se factures de
proveïdors, tal i com va començar a succeir a les Illes Balears
l’estiu de 2010.

Aquesta quantitat tan important de factures impagades,
convindran amb mi, senyories, que afecta decisivament, també,
l’activitat dels nostres sectors productius i tenia, com es va
produir, un decisiu efecte contractiu de l’activitat econòmica. La
sang de l’economia, és a dir, la liquiditat es veu seriosament
minvada.
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Per tant, alternativament, tal i com l’experiència ens ha
ensenyat, és molt millor facilitar la vida de les empreses reals
que es troben en dificultats, com a efecte de la morositat,
ajudant aquestes empreses que tenen beneficis, que són capaços
de fer girar la roda de l’activitat creant ocupació, riquesa i
benestar i després, a partir d’aquell moment, millorar cada dia
el compliment dels terminis de pagament. 

Aquest raonament respon al disseny de l’anomenat
mecanisme de pagament a proveïdors fruit de l’acord entre el
Govern central i les diferents comunitats autònomes; idò
Espanya és el conjunt de les comunitats autònomes, i els
problemes d’uns també són els problemes dels altres i les
solucions també han de ser compartides. 

I ara pertoca fer front a l’enorme deute comercial acumulat
perquè aquesta és, com va dir el president Bauzá, la primera
mesura d’estímul econòmic de la nostra activitat, que
l’administració pagui els seus deutes. Mitjançant el mecanisme
de pagament a proveïdors la comunitat autònoma reconeix una
realitat i és que no només estam endeutats amb els bancs sinó
que també, i primerament, amb els nostres creditors i proveïdors
comercials.

Senyories, aquest sí que és un veritable pla d’estímul que ha
de permetre ajudar i impulsar totes aquelles persones i empreses
que es quedaven sense l’element sanguini essencial per a la seva
activitat econòmica. El mateix mecanisme estableix, amb la
finalitat que les comunitats autònomes puguin augmentar el
límit d’endeutament autoritzat de forma ordinària a 31 de
desembre de 2012, recollit en els programes d’endeutament
anual de cada comunitat, es va determinar que es podria
incrementar l’import que fos assignat a cada una d’elles derivat
de l’esmentat mecanisme, tal i com va quedar acordat en el
Consell de Política Fiscal i Financera de 6 de març.

En el cas de la nostra comunitat l’import ha quedat fixat en
els 842 milions d’euros esmentats. En conseqüència, i seguint
el determinat pel text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que preveu que quan
per raons d’urgència i d’interès s’hagi d’efectuar alguna despesa
amb càrrec al pressupost de la CAIB per a la qual no hi ha crèdit
adequat o bé el consignat resulti ser insuficient i no ampliable,
el conseller competent en matèria d’Hisenda i Pressuposts ha de
sotmetre a l’aprovació del Consell de Govern l’acord de
trametre al Parlament el corresponent projecte de llei de
concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de
suplement de crèdit, en el segon. 

És a dir, que el mecanisme de proveïdors té, com a segona
gran virtut, permetre finançar crèdit extraordinari. El concepte
de crèdit extraordinari permet regularitzar aquelles despeses
d’exercicis anteriors per a les quals no es comptava amb crèdit
pressupostari adequat -repetesc-, permet regularitzar aquelles
despeses d’exercicis anteriors per a les quals no es comptava
amb crèdit pressupostari adequat. I això és important, perquè el
fet que les factures es quedassin en el compte 409 impedia que
es poguessin pagar, condemnant molts creditors a no cobrar mai
les seves factures.

En conseqüència, el projecte de llei que avui presentam a
tramitació preveu donar un fons addicional al pressupost de
despeses de l’any 2012, que ha de ser utilitzat per les següents
partides: per cobrir les obligacions reconegudes que el Govern
de l’exercici anterior durant el qual el Govern va haver
d’executar un pressupost prorrogat que no va permetre fer front
a totes les despeses reals escomeses, una part molt significativa
la corresponent al servei de salut; igualment servirà per cobrir
despeses d’empreses públiques a través de processos de
compensació. Per altra banda, i per primera vegada a la nostra
comunitat, podrem aprovisionar als pressuposts generals les
possibles conseqüències econòmiques derivades dels
procediments judicials en els quals la nostra comunitat
autònoma figura com a demandada. Això respon a un principi
de bona administració i a la voluntat del Govern d’acomplir els
pronunciaments judicials al temps que evitam sorpreses en els
comptes públics. Finalment, aquest fons de finançament
addicional podrà cobrir també part dels expedients d’ampliació
de crèdit i d’incorporació de crèdit que han de ser tramitats
necessàriament durant aquest exercici i que fan referència a
prestacions socials incloses en el programa pressupostari per a
persones en situació de dependència, així com les
incorporacions de fons finalistes que han de justificar-se davant
l’administració de procedència. 

Per tant, senyories, incorporam als pressuposts el deute
d’exercicis anteriors i que han quedat en el compte 409, que no
es podien pagar per falta de crèdit pressupostari. De fet, només
es va incorporar als pressuposts una petita part d’aquestes
factures de l’any 2008, 2009 i 2010 perpetuant l’impagament de
més de 120 milions d’euros. Aprovisionarem les possibles
conseqüències econòmiques derivades dels procediments
judicials en marxa per evitar sorpreses en els comptes públics i
refermarem el nostre compromís amb el pagament de la despesa
de la dependència, tot i que l’Estat ens destini menys recursos
i amb els fons finalistes subjectes a justificació.

Per altra banda, senyores i senyors diputats, i fruit de l’acord
de la voluntat de transparència d’aquest govern, convertim
l’obligació que té el Govern d’informar trimestralment a aquest
parlament de les modificacions, ampliacions i incorporacions de
crèdit permeses per la Llei de pressuposts de la comunitat en
una obligació de trametre’n informació mensual perquè la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts pugui tenir coneixement i
debatre la destinació i l’ampliació del fons, cosa, senyories, que
tampoc mai no havia passat en aquest parlament. I això respon
a la inclusió de l’article 4 bis de la llei. 

En definitiva, estam davant una magnífica oportunitat de fer
una política econòmica tan elemental que ni tan sols pot ser
atribuïda a una determinada ideologia, pagar el que es deu és un
principi bàsic que no requereix cap explicació addicional i al
mateix temps regularitzar aquelles despeses que no comptaven
amb la corresponent partida pressupostària no fa sinó permetre
un exhaustiu exercici de transparència i claredat informativa
dels comptes públics que han de redundar en benefici de tots.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. En torn de rèplica, Sr.
Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Aguiló, és clar que vostè està
acostumat a impartir classes i es troba molt a gust en aquest
paper. Tenc la sensació que avui el que ha intentat és això,
donar-nos una lliçó d’alguna cosa. Jo no tenc cap dubte que
vostè, en aquesta matèria, coneixements té molts més que els
que pugui tenir jo, sense cap dubte, però això no és obstacle
perquè puguem posar en dubte algunes de les propostes i
algunes de les afirmacions que vostè ha fet avui aquí.

Ens ha fet un recorregut per la història que en certa manera,
a més que ja la coneixíem, en aquest precís moment resulta
irrellevant, i el que ha fet ha estat una mica anar-se’n per les
branques en la concreció de qüestions fonamentals per poder
tenir la claredat suficient sobre què es pretén amb la tramitació
d’aquest projecte de llei. No ho ha fet.

Ha dit una cosa que ve repetint i que, com supòs que ja sap,
no hi estam d’acord. Vostè manté el criteri que estam en una
crisi d’endeutament. Ho ha tornat a dir. Vostè també ha dit
moltes vegades que la seva política passava per retallar
dràsticament aquest endeutament, ho ha dit així. Va dir que fer
la política d’endeutament del passat govern era el que
provocava, i ho ha dit avui una altra volta, moltes d’aquestes
situacions nefastes a les quals hem de fer front. Però per ser tan
clar això, la seva feina no du ni va per aquest camí, Sr.
Vicepresident, vostè, amb aquest pressupost de 2012 que
aprovaren el desembre de l’any passat, va al màxim
d’endeutament que li permet la normativa, no retalla res, al
màxim, i no només això sinó que ara, avui, també ens proposa
l’aprovació d’un projecte que suposa un increment extraordinari
de 842 milions d’endeutament. On és la retallada de
l’endeutament, Sr. Aguiló?, on és?, perquè jo no la veig. El que
vostè criticava és el mateix que vostè fa. No anam bé per aquí.

El que no vol reconèixer, a més, Sr. Aguiló, és un fet clau i
fonamental, ni vostè, ni el seu Govern, ni el seu partit no volen
reconèixer en cap moment que la crisi real és una crisi
d’ingressos, no abans, és una crisi d’ingressos, abans i ara. Però
això vostès no ho volen entendre, ni hi volen fer absolutament
res. S’han negat a propostes que permetrien ingressar més.
S’han negat a reclamar amb força tot allò que Madrid ens deu
i que permetria una situació molt diferent a la que estam fent
front. I vostè ens diu que en política econòmica s’ha de ser
creïble, però creïble de què o creïble per qui? Hauria de ser
creïble per tots, no tan sols per uns pocs.

Miri, vostè ens parla del crèdit. Vostè sap perfectament que
té greus problemes per obtenir crèdit, té greus problemes per
obtenir el crèdit marcat en el pressupost del 2012, aquest
extraordinari li ve per via d’un fons que està penjant de l’Estat
i que s’ha tramitat des d’allà. Però per complir amb el crèdit que
vostè té pressupostat, a dia d’avui, ni tan sols ha obtingut el
crèdit que té marcat en el pressupost, no el té encara exhaurit.
Té problemes, per què?, perquè no hi ha confiança; per què?,
perquè no són creïbles; per què?, perquè la política que apliquen
no és la que fa falta. No recuperen absolutament res
d’economia, empitjoren totes les dades. Allò que vostè critica
del passat, com a mínim en aquells moments hi havia un altre
panorama, les xifres d’atur baixaven, l’escàndol de crisi
econòmica no era el que hi ha ara. Tot això ha passat governant
vostès, Sr. Aguiló, ha passat governant vostès. No ens vengui
coses que no són.

(Alguns aplaudiments)

I miri, tot allò que ens diu està molt bé, però jo li dic que no
és tal com vostè diu, no és tan com vostè diu. Jo li dic que
l’operació de 842 milions està feta i liquidada, li agradi o no li
agradi, això està pagat, els proveïdors han cobrat; i allò que
vostè vol fer amb aquest ingrés del pressupost del 2012 és fer
aquesta enginyeria que jo abans li he dit que era pirotècnia,
perquè crec que és més pirotècnica que altra cosa, amb els
pressuposts, i atacar el dèficit per aquesta via, un atac al dèficit
fictici, no real, perquè vostè manejarà unes hipotètiques sense
doblers en caixa o bé, si no els gasta, uns diners que no té els
utilitzarà per suposadament eixugar aquest dèficit. Però si tan
clar ho té vostè i tan segur està, jo li deman que m’accepti una
proposta que li faig, n’hi han fet diverses, però li demanaré que
me n’accepti una, que és que lligat a les opcions, possibilitats,
potestat i competència que té vostè per fer i desfer en tot allò
que fa referència a aquest crèdit extraordinari i dins aquest
pressuposts del 2012, i com que vostè ja s’ha compromès amb
l’acord del PSM a enviar la informació mensual, jo li demanaria
també que en algun indret i des del primer moment figuri,
juntament amb tota la documentació necessària per tramitar
cada una de les operacions que vagin lligades a aquest crèdit
extraordinari, una justificació, una certificació emesa per la
Direcció General del Tresor que acrediti la disponibilitat de
tresoreria per poder fer efectiu els pagaments que s’emparen en
els crèdits que es disposin i que es faci dins l’exercici
pressupostari de 2012. Així de clar. 

Jo crec que si vostè, que manté aquesta actitud i està tan
segur de tot allò que ens diu, que ens dóna aquestes lliçons, que
ve a dir que tot el que nosaltres deim està tot equivocat, que
vostè és qui té la raó, a pesar que els resultats donen un autèntic
desastre d’aquesta raó que vostè té, si té tanta certesa que el que
vostè opina sobre aquest crèdit extraordinari és així, accepti la
proposta i comprometi’s i certifiqui que efectivament no estam
parlant d’operacions fantasmes, que estam parlant de possibles
operacions que efectivament tendran els seus diners en caixa,
que no serà una altra cosa. Si és així, tiri endavant. De totes
maneres crec que tot això seria per tenir un debat més llarg o
més curt, en un procés de tramitació ordinari, que no permetran
vostès perquè volen amagar moltes per via de la lectura única.
Però, li ho repetesc, és el camí equivocat, la nostra votació en
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aquest cas no serà a favor ni abstenció en aquesta lectura única,
serà en contra.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Sra. Mascaró, en torn de rèplica.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, hi ha una
crisi de deute i una crisi de valors, de valors democràtics també,
perquè moltes coses que els ciutadans voten no les decideixen
després, no tan sols els que els ciutadans han votat, de molt més
amunt. Per tant, hauríem de treballar pel deute i per la
democràcia. 

Vostè diu que gran part del problema és del deute i de les
polítiques econòmiques mal aplicades aquests anys anteriors,
però per tots, a mi no me val que l’anterior govern..., l’herència
ve d’abans, vostè diu que es varen incrementar inversions i
plantilles públiques. Les inversions s’incrementaren
precisament quan no era necessari, aquí hi havia un boom de
població i quan més doblers hi havia, venga a demanar doblers
als bancs i fer inversions, infraestructures, demani-ho a la Sra.
Cabrer si en sap o no en sap, i plantilles públiques, les empreses
públiques, moltes d’elles les va crear el Partit Popular i les va
omplir evidentment de persones, perquè les plantilles públiques
de sanitat, d’educació per a nosaltres són sagrades; per a
aquestes creim que val la pena tenir deute. Per tant, si vostè no
vol parlar d’herències però vol donar culpes, les culpes estan
bastant repartides sobretot a un sector.

Després parla que la passada legislatura es va gastar molt en
despesa corrent. Jo li vull recordar que gastar en despesa
corrent, almanco per al nostre grup, no és malgastar, perquè és
cert que dins la despesa corrent hi ha una cosa que li diuen
protocol i coses d’aquestes, però també hi ha serveis als
ciutadans i les administracions estan per donar serveis als
ciutadans i molts d’ells són dins capítol 2.

Després ens ha dit una cosa i té molta raó, Espanya són
també les comunitats autònomes, és així, i a alguns els agrada,
a altres no ens agrada, però és així. Espanya, de moment, també
són les comunitats autònomes, i els problemes dels altres,
efectivament, són els problemes de tots, i aquest és el gran
problema que tenim aquí, el gran problema que tenim aquí! Els
problemes dels altres fan que el 14% del PIB i alguns anys el
17% d’aquesta comunitat els gastin els altres, en
infraestructures que vostè troba d’inversió pública que no són
bones, com aeroports on hi posen avions de joguina i fins i tot
ara es neguen al corredor mediterrani, vostès li donen suport i
nosaltres també, però ells insisteixen en el corredor central,
perquè allà hi ha més gent que vota, no perquè sigui necessari
per al negoci, ni per a l’economia, no, perquè és més necessari
pels vots. És ver que hi hauríem de posar un poc de seny tots,
però tots i començar de vegades per convèncer la gent de dins
ca nostra abans d’anar a predicar a ca els altres.

El crèdit extraordinari per pagar exercicis anteriors, ha dit
vostè Servei de Salut, empreses públiques, procediments
judicials, prestacions socials per a dependència que no serà
d’exercicis anteriors, aquest serà el d’enguany, perquè quan ja
el tenien pressupostat i ja sabíem o ens pensàvem que ens
havíem de donar des d’Espanya..., li han dit, no, miri, vostè
continuï fent el mateix, però li donarem un 13% manco. Per
tant, els tenim pressupostats i els haurem de donar cobertura, si
no vénen per una banda, vendran per l’altra. I vendran per
aquests 842 milions. I vostè diu que fa tot això per donar
cobertura a exercicis anteriors per evitar sorpreses, però és que
en tendran de sorpreses, en tendran, perquè moltes de les coses
que posaran aquí damunt els provocaran un dèficit, si ho posa
tot provocaran un dèficit al final, si ho paga, sí.

Per tant, com que nosaltres no veim clar quines partides hi
posarà, hem insistit que era necessari aquest mínim de
transparència a través de l’article 4.1. I vostè segurament
arreglarà el pressupost, crec, pel que jo entenc és un problema
pressupostari que vostè vol arreglar, però no arreglarà
l’economia, ni arreglarà el finançament. Nosaltres en som
conscients, però mensualment sabrem com arregla el pressupost,
però sabem cert i vostè també ho sap, que n’hi arreglarà
l’economia, ni arreglarà el finançament. Tendrà més pressupost,
però no tendrà més doblers, aquest és el gran drama d’aquesta
comunitat, que moltes vegades tenim pressupost, però no tenim
doblers, d’aquesta comunitat, d’ajuntaments i tot això perquè
alguns que ens havien d’arribar no arriben, d’altres perquè
arriben (...), i altres vegades, és vera, ho hem vist i ho hem patit,
perquè s’han inflat els pressuposts.

Per tant, ja li dic, tendrà pressupost, més pressupost, no
tendrà més doblers, arreglarà segurament els problemes
pressupostaris damunt els papers, però crec que si hem pogut
arribar a un acord per arreglar els problemes pressupostaris
damunt els papers, valdria la pena arribar a un acord per arreglar
els problemes econòmics i de finançament. Jo li brind
l’oportunitat que ens ha permès avui fer aquesta cosa a la qual
nosaltres no hi estàvem massa d’acord, però que per a la
transparència sí que al final hem volgut insistir en mensualment
saber què feien, li brind la possibilitat de començar a parlar
definitivament d’economia i de finançament d’aquesta
comunitat autònoma, crec que és bàsic, no només per resoldre
els problemes pressupostaris, sinó els problemes de l’economia
dels ciutadans i dels empresaris d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per tancar el torn incidental té
la paraula el Sr. Vicepresident.
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EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sr. President, senyories. Em sap greu però de vegades
aquests conceptes de pressupost, de liquiditat de vegades no són
clars i entenc que en moltes ocasions segons quines afirmacions
de pirotècnia i coses similars responen a aquesta manca de
coneixement de la matèria, perquè són dues coses diferents, una
cosa és el pressupost i l’altra és la liquiditat. Aquesta llei
d’ampliació de crèdit no suposarà en cap moment ni una millora
ni un empitjorament de la situació de dèficit al tancament del
pressupost, ni una millora ni una disminució, en absolut, perquè
són partides exactament iguals, el que entra i el que surt. Per
tant, s’equilibren d’una forma clara.

Sr. Boned, jo crec que vostè veu moltes coses que en molts
de casos no va demanar en el moment adequat, perquè si
realment no es fia de les xifres que nosaltres vàrem donar quan
vàrem entrar, tenia l’ocasió d’haver-les certificat vostè mateix,
vostès eren a la conselleria, per què no ho varen dir? Jo crec que
vostè veu moltes coses, com dic, però ganes d’acord, poques,
perquè segurament la seva trajectòria no va per aquest camí.

Quant al finançament, que tots som ..., que a Espanya som
tot comunitats autònomes i que les comunitats autònomes totes
són Espanya, efectivament, la Llei de finançament que tenim en
aquesta moment és una llei que es va aprovar i discutir durant
la legislatura anterior i podem reconèixer que suposa una
millora del finançament respecte de la situació anterior, però és
una llei que no ens agrada, pensam que es pot millorar i que
arribarà el moment de millorar-la. En aquest moment el que
hem de fer és pagar les factures, actualment això és l’important
i els acords a què hem d’arribar és justament per fer front a
aquest pagament de factures que donin una vegada més
liquiditat al sistema, que pugui funcionar i que la roda no
s’aturi, que pugui continuar donant voltes. I en aquest sentit
hem d’estar contents d’haver arribat a aquest acord, hem d’estar
satisfets perquè injectar 842 milions d’euros a l’economia balear
és quelcom molt important, s’acosta al 4% del PIB.

Estam en contacte amb el Govern central de moltes maneres,
també per demanar-li al Govern central les sentències que s’han
de complir, entre elles el conveni de carreteres. I en aquest sentit
jo crec que el que feim avui, el PSM i el Grup Popular, crec que
és d’agrair. En qualsevol cas crec que el Partit Popular, el Grup
Popular ha treballat de valent per aconseguir canviar les coses,
per canviar la direcció de l’economia, per aconseguir deixar de
banda la deriva que dúiem; i crec que el PSM-Verds ha fet un
esforç i de qualque manera amb aquest acord la veritat és que
donam una imatge diferent a la que solem donar els polítics, una
imatge que és possible l’enteniment, que és possible allò de què
parlam tant, que és el consens. Per tant, vull agrair de forma
especial a la Sra. Mascaró el tracte que ens ha donat durant
aquestes setmanes de discussió. Crec que sincerament anam pel
bon camí i estam resolent els problemes que vénen del passat,
a poc a poc, a poc a poc, deia el Sr. Boned que incrementam el
deute, no, Sr. Boned, 842 milions que devíem als proveïdors,
ara estan en endeutament bancari, passam d’endeutament a
endeutament, d’un endeutament que existia, que existia, un
endeutament a proveïdors que no han de suportar la comunitat
autònoma, ho passam a endeutament bancari. Permeti’m que
sigui així, és així, no hi ha volta de fulla, ni hi ha altre secret.

Per tant, jo crec que definitivament treballam per a la nostra
terra, per al nostre país, estam fent aquest esforç i crec que anirà
en el profit de tots.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Ara té la paraula el Sr. Antoni
Camps per part del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Ara debatem el projecte de llei..., debatem millor si aquest
projecte de llei de concessió d’un ajut extraordinari per poder
atendre despeses inajornables a càrrec del pressupost general de
la comunitat autònoma de les Illes Balears es pot aprovar o no
per lectura única. Aquest és realment el motiu d’aquest debat.

Un projecte de llei que culmina la tramitació d’allò que
s’havia convertit en un dels principals problemes amb què es va
trobar l’actual govern quan va iniciar el present mandat. Un
problema que no és altre que el de l’enorme volum de factures
a proveïdors que es trobaven sense pagar des de feia molt de
temps. Moltes d’elles procedents de petits autònoms, de petites
empreses, uns proveïdors a qui avui i aquí els hem d’agrair la
seva paciència, el seu esforç i haver aguantat tant de temps
sense cobrar una feina que havien realitzat. Una solució que ha
suposat convertir en deute comercial..., Sr. Boned, no
augmentam deute, convertim un deute comercial, un deute a
proveïdors en un deute bancari. El deute continua sent el
mateix, però evidentment d’aquesta manera s’alleugereix a
molts dels nostres petits empresaris que massa temps han hagut
d’aguantar les conseqüències dels dèficits públics generats a la
nostra comunitat. 

Una solució que ha suposat posar en circulació a les nostres
illes un total de 842.508.644,56 euros, que ha servit per pagar
245.339 factures i que ha beneficat a 3.859 proveïdors. Una
mesura, aquesta sí, que suposa reactivar l’economia, pagar els
proveïdors és la millor mesura de reactivació econòmica. Pagar
sempre va bé, pagar les feines sempre va bé. I açò és el que
dóna seguretat jurídica i és el que dóna sentit a les feines que
realitzen els proveïdors.

I rallant d’economia i també em referiré al Sr. Boned, diu
“l’atur baixava”. Escolti, des que van començar vostès a
governar fins que van acabar, van triplicar les xifres d’atur.
Aquesta comunitat autònoma va triplicar les xifres d’atur! No
ens doni lliçons de baixar l’atur! Perdoni, van triplicar les xifres
de l’atur!
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També, bé, la contractació dels diversos préstecs, subscrits
amb onze entitats financeres, per un valor global de 842,5
milions d’euros, es realitza, com tots sabem, dintre del marc del
mecanisme extraordinari de finançament posat en marxa pel
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per tant és
convenient també recordar avui com el Govern de l’Estat actual,
presidit pel Sr. Mariano Rajoy, a diferència de l’anterior, ha
estat sensible a la urgent necessitat de donar solució a aquesta
problemàtica, aquesta problemàtica que ha posat en risc la
supervivència de moltes empreses de la nostra comunitat i fins
i tot ha provocat directament la seva desaparició. Per tant, és
d’agrair que s’hagi posat a l’abast de les comunitats autònomes
aquest mecanisme per liquidar bona part dels deutes amb els
proveïdors.

A alguns no els agrada que parlem d’herència, és normal, no
els interessa que se’ls recordi el desgavell que van provocar,
segurament val més oblidar algunes coses, val més oblidar la
gestió de la darrera legislatura, el problema és que els
malbarataments anteriors, el despilfarro d’abans, gastar més del
que es té, despreocupar-se de com es pagaran les coses al final
té conseqüències directes sobre la nostra economia d’avui, i el
que avui debatem és precisament un exemple més que eloqüent
d’aquesta forma de gestionar. Ara tenim un préstec de 842,5
milions d’euros més de deute bancari que haurem de pagar
durant deu anys, una simple mostra, per tant d’aquesta herència
que hipoteca el nostre futur per molts anys.

(Remor de veus)

Com dèiem, avui som davant d’una de les darreres passes
del procés administratiu que ha donat solució al problema dels
impagaments a 3.859 proveïdors. Ara, amb aquest projecte de
llei, es tracta de donar-li cobertura pressupostària, es tracta de
reflectir en els pressuposts del 2012 aquest crèdit extraordinari
de 842,5 milions d’euros.

Sr. Boned, vostè confon les coses, vostè confon tenir els
doblers a la mà amb la seva translació comptable als
pressuposts, és que no té res a veure una cosa amb l’altra, són
dos camps totalment diferents i vostè els confon, és una qüestió,
escolti, és una qüestió..., és l’abecé, és l’abecé.

En aquest sentit, com molt bé ha recordat el vicepresident,
l’article 47.1 del text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma, preveu que en casos així s’hagi de dur a aprovació
una llei, un projecte de llei per aprovar precisament aquests
préstecs extraordinaris, i això és precisament el que avui duim
aquí. Es fan, per tant, les passes que marca la llei, aquest d’avui
és un tràmit obligat per llei.

S’acompleixen així també els acords presos en el Consell de
Política Fiscal i Financera, entre d’altres coses cal destacar que
el passat dia 16 de maig, el mateix Consell de Política Fiscal i
Financera va aprovar el Pla econòmic i financer de reequilibri
2012-2014, qüestió ineludible per poder accedir al mecanisme
extraordinari de pagament a proveïdors, un pla d’ajust que la
Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària, preveu que
l’Estat hi portarà a terme un estricte seguiment a fi de garantir
el compliment dels objectius de dèficit públic. I aquí ho tornaré
repetir, aquesta comunitat autònoma té el ferm compromís de
complir l’objectiu de dèficit de l’1,5% del nostre PIB. Creim

fonamental, per a la viabilitat de la nostra comunitat autònoma,
el control estricte del dèficit.

Per altra banda, també s’acompleix el límit d’endeutament
màxim per a l’exercici del 2012, tal i com ve marcat també per
l’Acord 7/2012 del Consell de Política Fiscal i Financera.
Aquest fons de finançament addicional que s’imputarà als
pressuposts generals de la comunitat autònoma podran servir
per regularitzar, com molt bé ha dit el vicepresident, despeses
sense cobertura pressupostària; en primer lloc, el compte 409 de
l’ib-salut, per un import de més de 320 milions d’euros,
corresponents a despeses d’exercicis anteriors, unes despeses
sense cobertura pressupostària, un compte comptable al qual
van a parar totes les despeses de l’ib-salut que no tenen partida
pressupostària i de les quals se n’ha abusat excessivament a la
darrera legislatura, i per açò tenim aquests dèficits tremends
dins la sanitat pública.

En segon lloc, servirà també per cobrir despeses d’empreses
públiques, a través de processos de compensació.

I en tercer lloc, servirà per cobrir pressupostàriament
determinades partides ampliables, com és el cas de les que fan
referència a la Llei de dependència, o per cobrir les costes i
indemnitzacions de sentències judicials, derivades
fonamentalment d’incompliments urbanístics per part de
l’anterior executiu, que massa vegades ha fet prevaler el seu
caprici particular front de la legalitat vigent.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I si després de fer front a totes aquestes necessitats
pressupostàries quedés qualque romanent, aquest no seria
utilitzat.

També ha de quedar molt clar que tot aquest procés de
repercussió pressupostària res té a veure, com alguns han
insinuat, com el Sr. Boned, precisament, que ralla de pirotècnia
pressupostària, no té res a veure amb un maquillatge comptable
per reduir el dèficit públic i poder així presentar uns comptes
més sanejats i que no ens intervenguin, no, no té res a veure; és
el contrari, aquest procés podria tenir, en tot cas, una incidència
negativa sobre l’objectiu de dèficit.

En qualsevol cas, repetesc, som davant un tràmit necessari,
que ve marcat per llei i que suposa el final a la solució d’un
problema generat en gran mesura dins l’anterior legislatura.
L’interès del nostre grup és que aquest projecte de llei es pugui
aprovar amb lectura, a fi d’agilitar tot aquest procés; no té sentit
allargar de forma innecessària aquesta tramitació, i més quan,
fruit també amb l’acord amb el PSM, es garantirà la
transparència d’aquest procés permetent que la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts conegui i debati l’aplicació dels fons
aprovats.
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És per açò que avui he de destacar, sense que serveixi de
precedent, l’actitud responsable del PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, que ja ha anunciat el seu vot favorable a
aprovar per lectura única aquest projecte de llei, un grup
parlamentari que ha sabut discernir entre l’interès comú de
l’interès particular o de partit. És d’agrair, sincerament, aquesta
actitud, tot el contrari del que succeeix amb el PSOE que, per
desgràcia de tots els ciutadans, no només és el responsable
màxim del problema dels impagaments que ha tengut aquesta
comunitat autònoma amb els proveïdors, sinó que ara, per a més
inri, suposa que aquest govern ho resolgui.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Fan com el perro del hortelano, que no come ni deja comer.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps.

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé, passam a votar.
Votam.

39 vots a favor; 16 en contra i cap abstenció.

Ara, també si tots hi estan d’acord, podríem interrompre,
doncs, fins a les quatre. Els sembla bé?

Doncs a les quatre recomençarem el plenari.
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