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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i, en primer
lloc, els demanaria si es produeixin substitucions, si n’hi ha
alguna?

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, presidenta, per part del Grup Socialista, en
substitució de Pilar Costa Serra, jo mateix, Jordi Marí Tur.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

Compareixença de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, sol·licitada, a iniciativa pròpia, mitjançant
escrit RGE núm. 3067/19, per tal d’informar sobre les
di rectri us generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en l es seves àrees de responsabilitat,
d’acord amb el programa polític del Govern de les Illes
Balears.

Passam a l’únic..., llavors, ara ja passam a l’únic punt de
l’ordre del dia d’avui relatiu a la compareixença de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, sol·licitada a
iniciativa pròpia mitjançant l’escrit RGE núm. 3067/19, 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 del Govern de les Illes
Balears. 

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3 a) del Reglament del Parlament,
és a dir, una exposició oral de la consellera, per un temps
màxim de trenta minuts; a continuació es demanarà als grups
parlamentaris si volen una suspensió de la sessió per un temps
màxim de 45 minuts, per tal que els diputats o diputades
puguin preparar la formulació de preguntes o observacions;
seguidament intervendran els grups parlamentaris d’acord amb
la seva importància numèrica, començant pel de major nombre
de membres i finalitzant pel Grup Mixt. El grup al qual pertany
la presidència del Govern intervindrà en darrer lloc, segons
l’article 85.

Els grups parlamentaris podran formular preguntes o
observacions durant un temps màxim de 15 minuts, aquest
temps podrà utilitzar-se en una o dues intervencions. Per tal de
dur a terme el diàleg interactiu a cada una d’aquestes
intervencions, el diputat o la diputada podrà sol·licitar la
resposta del membre del Govern en la mesura que li plantegi
les preguntes i/o observacions sense que, en cap cas, no
s’admetin interrupcions a la persona que es trobi en ús de la
paraula.

Assisteix la Sra. Consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, Sra. Rosario Sánchez i Grau, i ve acompanya del Sr.
Ignasi Morey i Marquès, director general de Pressuposts; de

la Sra. Catalina Ana Galmés i Trueba, directora general de
Tresor i Política Financera; del Sr. Félix Pablo i Pindado,
director general de Fons Europeus; del Sr. Francesc Miralles
i Mascaró, director general de Cooperació Local i Patrimoni;
del Sr. Antonio Vicens i Vicens, director general de Relacions
Exteriors; del Sr. Joan Martí i Cerdà, Interventor general de la
CAIB; de la Sra. Maria Begoña Morey i Aguirre, secretària
general; del Sr. Alberto Daniel Fraile i Oliver, cap de Gabinet;
del Sr. Daniel Álvarez i Rodríguez, responsable de
Comunicació; de la Sra. Ana Martínez i Aguirre, assessora
tècnica, i de la Sra. Maria Isabel Gallardo i Jové, interlocutora
parlamentària.

En aquest moment li pas la paraula a la Sra. Consellera per
tal de fer l’exposició oral, per un temps màxim de 30 minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Bona tarda, senyors i senyores diputats i diputades. Sé que
avui duim un dia intens en matèria d’hisenda, hauré de dir que
intentaré ser breu, però com a mínim intentaré no repetir
massa idees perquè sé que avui matí hem parlat moltes de les
coses que avui duia també preparades per a la compareixença.

En primer lloc, vull agrair l’oportunitat d’exposar els eixos
i les línies generals d’actuació de la conselleria i els objectius
marcats per a aquesta legislatura i, com hem dit diverses
vegades aquests darrers dies, aquest govern té un full de ruta
marcat, que són els acords de governabilitat, amb els quals
serem coherents i també defensarem els interessos dels
ciutadans i les ciutadanes de les Balears des de la gestió
pressupostària i la política fiscal i  també en clau de
finançament davant del Govern de l’Estat i de les institucions
europees. 

Com saben, la conselleria que tenc l’honor de dirigir s’ha
reestructurat en aquesta legislatura i engloba principalment
l’àrea d’hisenda, el bloc pressupostari financer dins el qual
podem encabir les direccions generals de Pressupost, de
Finançament, de Tresor i Política Financera i de Fons
Europeus i la Intervenció general de la comunitat autònoma,
així com la Direcció General de Cooperació Local i
Patrimoni i un ens de gestió tributària, com és l’Agència
Tributària de les Illes Balears. A més, tenim la novetat
d’incorporar la Direcció de Fons Europeus dins d’aquesta àrea
de finançament i també la Direcció General de Relacions
Exteriors, amb la qual es persegueix una unitat d’acció de tota
l’acció exterior de la comunitat autònoma i s’hi vincula també
el Centre Balears Europa el qual depèn d’aquesta direcció
general.

Iniciaré la meva exposició amb els objectius i eixos
rectors de la legislatura a l’àrea d’Hisenda, la part
pressupostària i financera la qual resulta clau per afrontar tots
els reptes que qualsevol govern té per endavant en el moment
de començar una legislatura. 

En aquest moment vull un poc fer el que hem fet avui matí,
que hem repassat i analitzat un poc el context polític,
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econòmic i financer en el qual ens trobam tant a Balears com
al conjunt d’Espanya i a la Unió Europea i que esdevé clau a
l’hora de fer els pressuposts, e ls quals concentren aquests
dies, aquests primers mesos i també de cara a l’horitzó de
futur, aquests esforços. 

Som tots conscients que la situació política a Espanya no
és favorable per al conjunt de les administracions ni per a la
ciutadania, és indiscutible que aquesta situació de bloqueig i
de possible repetició de les eleccions generals condiciona
totes les comunitats, tant pel que fa als ingressos prevists per
al 2019, avui hem parlat prou d’aquest tema, com a l’hora
d’elaborar el pressupost del 2020, i per poder determinar els
ingressos de finançament així com els límits de dèficit, deute
i regla de la despesa. 

El vet polític als pressuposts generals de l’Estat per al
2019 presentats pel Govern d’Espanya ha suposat, avui era el
tema del plenari d’avui, que estam rebent 177 milions menys
dels prevists inicialment per al 2019; 99 milions que
corresponen a la diferència respecte de la bestreta del sistema
de finançament i 78 milions a la mensualitat pendent d’IVA,
pel canvi del sistema d’informació d’IVA que es va introduir
a l’any 2017.

Hem reclamat els recursos des del primer dia, des del
primer dia que vaig arribar a la conselleria, i no ho deixarem
de fer, no es discuteix que són recursos, i així ens ho ha
manifestat el ministeri, que pertanyen a Balears i apel·lam el
compromís que manifesta la ministra d’Hisenda que és una
qüestió que es troba en vies de solució. Hem dit avui matí
també que el Govern esgotarà la via política i del diàleg i
mantindrà aquesta reivindicació ferma per tal de rebre aquests
recursos. A més, i amb tot això tots hi estarem d’acord, un
altre element que genera incertesa a tot el món financer i
econòmic és el context econòmic internacional, que avui
n’hem parlat, vinculat a les economies dels principals països,
Alemanya, Regne Unit, Estats Units i la Xina.

La nostra economia, com tots sabem també, té un fort
component i una forta dependència externa i per tot això no
podem obviar aquests factors que generen aquesta incertesa i,
en tot cas, continuam en un cicle econòmic positiu, és cert
que es modera i es normalitza aquest creixement dels darrers
anys com passa a l’economia global, però amb una diferència
notable, en el cas de Balears cal tenir present que hem fet un
major recorregut de creixement i de recuperació econòmica
per sobre de la mitjana tant d’Espanya com de la zona euro
durant aquests darrers.

La nostra economia encadena set anys de creixement,
taxes positives i venim d’una etapa, de l’etapa de major
creixement de Balears des de l’entrada de l’euro. Balears, això
són dades que han sortit en aquests darrers plenaris  també,
acumula un 14, 2% de creixement en quatre anys, per sobre
del total de creixement d’Espanya. Creixem sobre registres de
màxims històrics, i això també es pot veure a l’augment de
l’activitat turística i en la millora de l’ocupació i en la
reducció de l’atur i també una millora salarial per a milers de
treballadors dels principals sectors. 

I així en aquest context, que tenim prou comentat,
afrontam l’inici de la legislatura i mantenim un mateix
objectiu que el d’aquests darrers quatre anys: seguir fent
compatible el sanejament dels comptes públics amb el
compromís amb les polítiques socials i amb el manteniment
dels serveis fonamentals de l’estat del benestar. Aquests
quatre anys, amb el cicle econòmic favorable, ens han permès
que es dugui a terme un augment continuat i molt fort del
pressupost principalment destinat a polítiques socials, i ara
preparam un pressupost prudent i d’estabilitat, des de la
responsabilitat la priorització de polítiques i l’equilibri.

L’actuació més immediata és el nou sostre de despesa no
financera per al pressupost 2020 davant el qual cal tenir en
compte, i avui també ho hem comentat, que treballàvem amb
estimacions pròpies atesa l’actual situació del Govern central
en funcions i de manca de previsió d’uns nous pressuposts
generals de l’Estat per al 2020, en el moment que es conformi
un govern esperam que sí ens puguin comunicar aquestes
bestretes, mentrestant nosaltres treballarem amb estimacions
pròpies.

Així mateix, ens trobam en fase, això és prou conegut, de
l’elaboració del Pla econòmic financer 2019-2020 a
conseqüència d’haver superat la regla de la despesa fixada per
a l’any passat. Aquest pla tenim l’objectiu que sigui raonable
i coherent amb els nostres compromisos i amb els acords de
Bellver; i en aquest punt també vull recordar que l’any passat
vàrem ser, com he dit avui matí, deu comunitats autònomes
que vàrem un pla econòmic financer i enguany són tres
comunitats que el fan, i  tots sabem que és una mesura
establerta a la Llei d’estabilitat pressupostària, ara coneguda
com la Llei Montoro, en el cas de no acomplir un dels límits
fixats de dèficit de deute o de regla de la despesa. Hem
comentat diverses vegades que venim d’una legislatura en què
sempre s’han complit els límits de 2017..., 2016, 2017, 2018,
dèficit, deute i regla de despesa no es va complir al 2018, i va
principalment per despeses excepcionals i sobrevingudes a
finals d’any, el crèdit per cobrir les sentències urbanístiques
i el crèdit per les inundacions del Llevant.

Avui ho ha comentat la presidenta també, que aquest
govern considera que la llei Montoro s’hauria de flexibilitzar
tant per a les comunitats autònomes com per als ajuntaments
i també, com diu l’AIReF, cal reflexionar sobre els límits de
dèficit i la possibilitat d’establir objectius diferenciats per a
cada comunitat; no totes les comunitats autònomes partim del
mateix punt i crec que això és una reivindicació que tots els
grups polítics en algun moment del temps... hem considerat.

Hem de tenir present que el Govern ha complit any rere
any els objectius i que també ha aconseguit reduir el dèficit i
el deute públic de la comunitat autònoma i això és senyal de
la solidesa assolida pels nostres comptes públics els darrers
anys. 

Ja ho hem explicat, tant a l’anterior plenària com avui, la
comunitat autònoma és la que més ha reduït el nivell de deute
durant la passada legislatura com a percentatge del PIB, s’ha
reduït 2,6 punts i enguany manté aquesta línia de control i
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estabilització del deute històric de la comunitat. En termes
percentuals tal i com es mesura el deute i es fixen els límits
anuals Balears ha reduït el deute del 30,2 al 2015 al 27,6% al
2018 i el 2018 va se un any en què es va reduir el deute en
termes absoluts per primera vegada en aquesta comunitat
autònoma i al mateix temps venim d’una legislatura en què s’ha
incrementat i s’ha destinat més pressupost social que mai per
tal de revertir la situació prèvia de la legislatura anterior.

L’eix fonamental de les polítiques socials en una etapa de
puntes de creixement econòmic ha permès assolir fites molt
importants com és haver situat a la mitjana autonòmica la
despesa social per habitant a l’any 2017 a les Illes Balears
quan sempre havien estat per sota en serveis públics
fonamentals, entenent com a tals educació, salut i protecció
social.

Aquest augment continuat del pressupost per a polítiques
socials des del 2015 amb el pressupost propi de la comunitat
autònoma ha permès pal·liar les mancances que encara ens
suposa el sistema de finançament autonòmic. I aquí vull
assenyalar un altre repte: la reforma que tenim pendent, això
sí que és una herència, és una herència de dues legislatures
quasi, del sistema de finançament autonòmic, que està caducat
des del 2014. Aquest és un dels reptes que tenim pendents en
aquesta comunitat del qual avui n’hem parlat prou i crec que
estarem d’acord que passa per tenir un govern d’Espanya en
plenes funcions.

Un altre repte que té Balears és el desplegament del nou
règim especial de les Illes Balears i que es troba també
pendent de la formació d’un govern de l’Estat i de tenir uns
nous pressuposts generals de l’Estat.

Respecte del sistema de finançament tots els grups o la
majoria dels grups coincidim: Balears necessita una reforma
de l’actual govern, malgrat que ha suposat un avanç important
respecte a l’anterior. Les dades de la darrera liquidació  del
sistema mostra que som la segona comunitat que més aporta
i la novena en més recursos rebuts. Aquesta sistema obsolet
no està en consonància amb la nostra capacitat fiscal, per
sobre de la mitjana.

Aquestes dades de la liquidació del 2017 ens tornen a
mostra un saldo negatiu de recursos aportats menys rebuts que
pateix Balears, un saldo negatiu de 479 milions d’euros, és a
dir, cada resident de les Illes rep 429,82 euros menys del que
aporta el sistema de finançament.

Parlam d’una manca de finançament històrica que també es
reflecteix en l’evolució del deute i que ha generat més de la
meitat del deute de les Balears, al voltant de 9 milions d’euros
de deute, d’aquests 9.000 milions de deute 5.000 provenen de
l’infrafinançament. Això és un càlcul que es va fer a la
legislatura passada per la Direcció General de Pressuposts i
que té una forquilla que va entre els 7.000 i... entre els 3.500
i els 7.000 milions d’euros que es podrien imputar a
l’infrafinançament.

Darrere del sistema de finançament, com tots sabem, hi ha
l’estat del benestar, el contribuent paga uns imposts per tenir
uns serveis públics adequats i aquests serveis es troben en gran
part en mans de les comunitats autònomes i dels ajuntaments,
per tant caldrà canviar el marc vigent i, com ha dit la Comissió
d’Experts, incrementar l’equitat vertical. Aportam més, però
som els que menys rebem per finançar la nostra educació i la
nostra sanitat, per això volem controlar una major part dels
nostres ingressos i sense deixar de ser solidaris amb la resta
de comunitats autònomes... i sense oblidar que el dèficit fiscal
s’acabarà traduint en un dèficit social atès que el sistema de
finançament ha de servir per sostenir els serveis públics
fonamentals.

El Govern ha treballat els darrers anys en una proposta de
nou sistema de model de finançament. La proposta del nou
model de finançament i la reforma del nou model de
finançament no és un objectiu d’aquesta conselleria ni
d’aquest govern, crec que és un objectiu d’aquesta comunitat
autònoma, és una qüestió d’estat que a Balears ens implica a
tots i ha implicat diferents governs i es requereix alçada de
mires i de consens que ha existit fins ara.

La proposta del Govern està basada en quatre eixos, la
proposta del Govern que es va fer en la passada legislatura
també és una proposta que heretam en aquest nou període en
el qual la comunitat augmentaria la seva suficiència financera.
Està basada en l’autonomia fiscal per a les comunitats, més
marge de maniobra, un canvi de la cistella de tributs cedits i un
augment de la capacitat normativa, gestió, recaptació i
inspecció sobretot dels imposts directes; una major
responsabilitat fiscal a les comunitats autònomes interessades
a assumir aquest rol ja que la manca de responsabilitat fiscal
de les comunitats autònomes entenem que genera pocs
incentius per gastar de forma eficient; basada també en un
principi d’ordinalitat, hem de rebre els recursos del mateix
ordre dels que aportam al sistema i una compensació parcial
del deute, no?, com hem explicat abans d’aquelles comunitats
autònomes que arrossegam problemes històrics de
finançament.

Juntament amb els treballs per a la reforma del sistema de
finançament i el control del dèficit crònic en finançament, des
de la conselleria voldríem aprofundir en una estructura
d’anàlisi i control tant de la nostra despesa com dels nostres
ingressos i de l’efectivitat de les polítiques públiques i del
compliment d’objectius, per tal de continuar reforçant
aquestes tasques internes essencials per a la comunitat
autònoma i per al coneixement i gestió de la nostra realitat
econòmica financera i l’avaluació de l’acció pública.

En relació amb el desplegament del nou règim especial de
les Illes Balears tenim un doble objectiu: d’una banda,
l’aplicació efectiva del nou règim especial, ja en vigor i
aprovat via decret llei al febrer del 2019, i d’una altra,
l’aprovació definitiva del règim fiscal del règim especial de
les Illes Balears, aprovat per Consell de Ministres com a
projecte de llei i pendent de tramitació i aprovació al Congrés.
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Pel que fa al desplegament del decret llei del règim
especial que inclou mesures de finançament i suport a les Illes
Balears, i per compensar la insularitat en matèria d’inversions,
transport i energia i que suposa un gran pas, després d’anys de
reivindicació, el primer objectiu és aconseguir la dotació en
els propers pressuposts generals de l’Estat d’una eina clau
com és el Fons d’inversions addicionals del factor
d’insularitat. Amb això volem dir que ja hem comunicat al
ministeri i ja hem parlat amb el ministeri d’activar la comissió
mixta per fer les feines prèvies de cara a l’elaboració  del
pressupost 2020 de la comunitat autònoma i quan hi hagi un
nou govern del Govern central.

Aquest instrument és per aconseguir més inversions i està
dissenyat per acabar amb la discriminació de Balears, això és
un tema prou conegut, com a conseqüència de la seva
insularitat i la discontinuïtat territorial. És un mecanisme que
s’ha de dotar als pròxims pressuposts generals de l’Estat i
l’objectiu és garantir que Balears rebi cada any inversions
estatals addicionals per situar-se almenys en la mitjana.

La dotació adient d’aquest nou fons d’insularitat als
propers pressuposts de l’Estat és un dels reptes per al qual
també necessitam un nou govern d’Espanya en plenes
funcions.

Respecte del règim fiscal, l’altre gran repte, que ha de
tenir un nou govern amb plenes funcions a Madrid, és iniciar
el més aviat possible la tramitació del règim fiscal del règim
especial de les Illes Balears al Congrés per aconseguir la seva
aprovació definitiva. El Govern d’Espanya té el compromís
d’iniciar la tramitació de l’avantprojecte de llei dels beneficis
fiscals per a empreses i autònoms de les Illes perquè guanyin
en competitivitat, avantatges que es tradueixen en rebaixes de
l’IRPF i d’imposts de societat i que a més és prou conegut
perquè se n’ha parlat en diferents plenaris l’anterior
legislatura.

En matèria de política fiscal, d’altra banda, aquest govern
té clar que Balears, tal com diuen els acords de Bellver, ha
d’avançar cap a la fiscalitat verda o mediambiental, com ja
s’aplica a molts de països d’Europa. Per això els acords de
governabilitat tenen el compromís d’implementar aquesta
fiscalitat de manera progressiva per potenciar la lluita contra
el canvi climàtic i afavorir la reducció d’emissions
contaminants al llarg d’aquests quatre anys de legislatura.

Un altre dels reptes del Govern és continuar aprofundint en
la lluita contra el frau fiscal. En aquest sentit cal valorar la
feina que desenvolupa l’Agència Tributària de les Illes Balears
i les millores que es varen introduir la passada legislatura, una
millora que s’ha reflectit en una millor posició de Balears als
rànquings d’actuació d’inspecció i recaptació, i hem passat a
ser la primera comunitat que menys expedients deixa
prescriure, i hem pujat de la vuitena a la tercera posició en
eficàcia inspectora en relació amb altres comunitats
autònomes.

Pel que fa als ingressos pendents també mantenim una
ferma reivindicació  que hem fet des de Balears els darrers

anys els diferents governs, aquí i a Madrid, i del qual també
hem parlat avui en el plenari: el deute històric de l’antic
conveni de carreteres. En total es tracta de 240 milions que
són irrenunciables i que seguirem exigint al Govern
d’Espanya.

Com veuen parlam de sistema de finançament, de les
millores per a la insularitat, del deute del conveni de
carreteres, és a dir, de reivindicacions en la major part
històriques que segueixen pendents malgrat les èpoques de
majories absolutes, i en tot cas aquest govern ni s’atura ni
s’aturarà en aquestes reclamacions més que legítimes, ni
tampoc en altres reptes que tenim per davant en aquesta nova
legislatura.

Abans he parlat, i avui matí també, de la línia de control i
reducció del deute duta a terme aquesta passada legislatura, i
això té a veure amb els eixos rectors que heretam de la
Direcció General del Tresor i Política Financera. Volem
continuar treballant per tal de seguir el camí que hem iniciat
de desvinculació progressiva dels mecanismes de finançament
de l’Estat per mitjà de l’evolució del crèdit privat i reforçant
la presència de Balears en els mercats financers. La senda
d’estabilitat i consolidació fiscal dels darrers anys ens ha
permès tornat als mercats després de gairebé..., de quasi una
dècada, amb una emissió de deute de 400 milions d’euros que
es va tancar amb èxit el passat mes de febrer, que va rebre una
demanda de quasi el triple, 1.100 milions, i això és un senyal
de la confiança dels inversors en la solvència de Balears.

La Direcció General del Tresor i Política Financera també
té com a objectius donar suport a través d’ISBA a nous sectors
d’activitat econòmica; l’avançament en l’administració
electrònica, com és un repte comú d’aquests i tots els
departaments de la comunitat autònoma, i molt especialment
dels departaments de la Conselleria d’Hisenda; suport
institucional al sector de mediadors d’assegurances per
millorar la seva formació i per millorar les condicions en què
els nostres ciutadans estan assegurats; i ampliar i reforçar la
transparència i el dret d’accés a la informació de les persones.

Per la seva banda la Direcció General de Cooperació Local
i Patrimoni té com a objectiu l’enfortiment de la cooperació
amb les entitats locals i la promoció d’institucions públiques
eficaces i inclusives que rendeixin comptes, així com
l’increment de l’eficiència i l’estalvi econòmic en el sector
públic. Aquesta direcció assumeix també l’ordenació, la gestió
i la defensa del patrimoni de la comunitat autònoma i les
competències a l’àmbit material de la contractació pública, ja
que inclou la Junta consultiva de contractació administrativa
i la Central de Compres. Un dels seus objectius és continuar
treballant per a la modificació de la Llei d’estabilitat
pressupostària perquè els romanents pressupostaris locals es
puguin disposar per dur a terme inversions de millora dels
serveis públics. Així mateix treballarà per reforçar la
coordinació amb els consells i els ajuntaments, amb la
col·laboració de la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears. També treballarà per afavorir el coneixement i
l’obtenció de recursos europeus per a inversions municipals,
conjuntament amb la Direcció General de Fons Europeus, i
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també per promoure la participació d’entitats locals a òrgans
i iniciatives d’àmbit estatal i europeu a través de la Direcció
General de Relacions Exteriors i la Federació Espanyola de
Municipis.

Quant a la contractació, té com a objectius revisar l’acord
de clàusules socials de contractació, incorporar clàusules
mediambientals, contractar més prestacions de forma
centralitzada per aconseguir més estalvis en la compra de béns
i serveis, invertir en millora tecnològica per a la Central de
Contractació per millorar la gestió dels processos de
contractació i controlar l’execució dels contractes
centralitzats, fomentar l’especialització, l’agregació i
l’intercanvi de coneixements entre les unitats administratives
de contractació de la comunitat autònoma, i fomentar
l’adhesió a aquesta central de contractació d’entitats públiques
de la comunitat autònoma, ajuntaments, consells i Parlament.

Com he explicat a l’inici, en una reordenació de direccions
generals i òrgans que ja existien en el Govern, la Direcció
General de Fons Europeus s’incorpora a la Conselleria
d’Hisenda, i té tot el sentit perquè és clau en el finançament
que rep la nostra comunitat. En aquesta cas parlam de
finançament que rep la comunitat per a projectes fonamentals
que cal recordar, com l’electrificació de la xarxa ferroviària
o les polítiques d’ocupació. Esdevé més important encara en
un escenari com el que tenim, d’infrafinançament de la
comunitat autònoma. Els fons europeus actuen com una
palanca de creixement econòmic per al progrés social i per a
la competitivitat. La finalitat dels fons europeus és contribuir
a la transformació del model socioeconòmica impulsant
inversions en favor de la innovació, la lluita contra l’exclusió
social i la sostenibilitat mediambiental, i en aquesta
legislatura, aquesta passada legislatura, la gestió dels fons
europeus ha estat un exemple d’eficiència. 

Vull destacar algunes dades. Ja hem aconseguit un màxim
històric de finançament comunitari per al període 2014-2020,
264 milions d’euros; això suposa un ingrés de 164 milions
més que el període 2007-2013, i aquests programes són
principalment cofinançats entres les institucions europees i la
comunitat autònoma. Aquestes dades responen a terme
d’ajuda, és a dir, són tots els doblers que arriben de la Unió
Europea sense computar la inversió de la comunitat autònoma.
Aquest finançament representa, incloent tots els programes de
fons europeus, una previsió d’inversió pública de 457 milions
-en aquest cas sí que parlam en termes de despesa total, és a
dir, tenint en compte la inversió de la Unió Europea i la
inversió de la comunitat- i són prova de la capacitat de gestió
d’aquest govern. Són els fons coneguts com fons FEDER,
Fons Europeu de Desenvolupament Regional; el Fons Social
Europeu i el programa d’ocupació juvenil. Aquest finançament
europeu suposa per a Balears, entre altres assoliments, que
s’ha facilitat l’accés a un lloc de treball a 1.500 persones
desocupades, la millora de l’ocupabilitat d’unes 15.000
persones en risc d’exclusió, reduir les emissions de gasos
d’efecte hivernacle en 27.000 tones de CO2 a l’any, beneficiar
uns 8.000 alumnes de millors infraestructures educatives, o
dotar de cobertura de banda ampla d’alta velocitat a més de
12.000 llars. Això són dades dels gestors d’aquests fons que

s’han traslladat a la Unió Europea a l’hora de justificar
l’aplicació i la gestió dels fons. 

Gràcies a aquesta bona gestió dels fons europeus s’ha
recuperat la confiança perduda durant els anys davant l’Estat i
la Unió Europea. Ja no es dubta de la capacitat de gestió de
Balears, i vull recordar que d’aquesta manera s’ha evitat la
pèrdua de més de 25 milions dels programes del període
2007-2013, que estaven en risc per falta de justificació. Per
això hem de seguir en aquest camí; el Govern ha assumit un
lideratge per construir-se com un referent davant les
principals institucions europees i l’Estat, per la seva eficàcia
en la gestió dels programes de política de cohesió de la Unió
Europea.

I en clau europea també resulta fonamental desenvolupar
l’acció exterior, i d’aquí la incorporació també a aquesta
conselleria de la nova Direcció General de Relacions
Exteriors, la qual assumeix també la direcció del Centre
Balears Europa. Donada la situació perifèrica de Balears des
d’un punt de vista geogràfic, polític i econòmic en el si de la
Unió Europea, l’acció exterior cobra una major importància
per al desenvolupament sostenible del nostre territori i la
defensa dels drets i els interessos dels ciutadans. En aquest
terreny és fonamental treballar coordinadament davant les
institucions europees per poder avançar en dos eixos: d’una
banda, unitat d’acció amb altres illes mediterrànies que ens
faci més forts davant els respectius estats i altres xarxes de
cooperació territorial i, d’altra banda, per mitjà d’una major
coordinació entre departaments que ens permeti establir bé
els objectius estratègics que tenim com a govern en l’àmbit
exterior i desglossar-los en objectius concrets.

Així enfrontam els nostres reptes en acció exterior, com
són defensar els interessos de Balears a la legislació europea,
incloent un tractament que tengui en compte la insularitat, que
participi activament en el Comitè de les Regions i la
Conferència d’Afers relacionats amb la Unió Europea;
col·laborar amb altres regions amb interessos compartits, per
defensar-nos dins la Unió Europea, com poden ser aliances
amb altres territoris insulars i a través de la regió Euroregió
Pirineus Mediterrània, i potenciar i consolidar la cooperació
amb els països de la ribera sud de la Mediterrània i estudiar la
possibilitat d’establir marcs estables de cooperació . I en
darrer terme, cohesionar l’acció exterior del Govern amb
l’objectiu de fer-la estable i sostenible en el temps.

En conclusió, tenim clar que les Baleares necessiten
desenvolupar el seu marc d’acció exterior a partir d’un treball
previ de construcció d’un pla estratègic d’acció exterior i de
la Unió Europea que replegui totes les necessitats del Govern
en aquest camp. 

I aquests són els termes en general, senyores i senyors
diputats, i els principals eixos rectors i línies d’actuació de la
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exterior per a aquesta nova
legislatura.

Qued a la seva disposició per a qualsevol dubte o pregunta
o aclariment. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara per tal de seguir he de
preguntar a tots els grups si volen fer la suspensió de 45
minuts o no. No? Idò continuem.

Llavors, per tal de formular les preguntes o observacions
tot seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris,
per un temps màxim de 15 minuts cadascun. La primera i única
o..., única intervenció correspon al Grup Parlamentari Popular,
el Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré ser breu perquè
evidentment avui duim un dia intens d’hisenda i, per tant, si
podem ser breus, doncs, millor. 

A veure, jo crec que, efectivament, Sra. Consellera, vostè
té una sèrie de reptes, és evident que els té damunt la taula i un
dels reptes que té de forma immediata, ja ho vam manifestar
pràcticament només arribar a la conselleria, amb els bloquejos
que vostè va efectuar en el pressupost, és com taparem els
500 milions d’euros famosos, no?, que hi ha de desequilibri en
ingressos a la comunitat autònoma. 

Efectivament, els 177 milions d’euros jo vull pensar que
la Sra. Montero no serà capaç de privar aquesta comunitat
autònoma dels 177 milions d’euros que ens deu, per tant, jo
també pens que arribarà un punt que la pressió que exercirem
entre tots, entre tots, serà suficient perquè arribem a
aconseguir aquests 177 milions d’euros que Balears necessita,
per no haver de fer ajusts que no desitjam ningú. 

Però així com això és cert, també és cert que els
pressuposts del 2019 tenen una sèrie de forats a ingressos que
jo crec que convé tenir-los en compte. I li dic perquè a l’any
2019, quan es negociaven els pressuposts, perdó, a l’any 2018,
quan es negociaren els pressuposts, quan vostès dugueren els
pressuposts al Parlament, quan vostès varen presentar el sostre
de despesa no financera per a l’any 2019, el Grup Parlamentari
Popular ja els va avisar, els va dir: miri, aquests 180 milions
d’euros no arribaran, no estan pressupostats, estam amb un
govern en pròrroga. Efectivament, quan el Sr. Sánchez va
presentar el seu avantprojecte de llei o el seu projecte de llei
de pressuposts generals de l’Estat no hi havia ni un euro en
aquest sentit. Per tant, en fi, les conseqüències que vivim ara
són conseqüència d’un plantejament inicial d’uns pressuposts
que jo crec que convendria que per a l’any 2020 no es repetís.

En aquest sentit, jo li volia fer, s i  em pot contestar
breument perquè, ja ho havíem dit abans, li volia fer una
consulta, vostè té previst, Sra. Consellera, tornar a
pressupostar, és que no m’ha quedat clar avui matí, tornar
pressupostar els 180 milions d’euros o 100 o 80 o no sé quant
de cara als pressuposts de 2020? Quan ens presenti una altra
vegada el pla, perdó, el sostre de despesa per al 2020, vostè
tornarà a pressupostar aquest import? Amb uns pressuposts
que són els de 2018, en el cas de l’Estat no se sap quan hi
haurà pressuposts 2020, etc.

Per altra banda, té vostè raó, Sra. Consellera, quan diu que
els ingressos per al 2020 són difícils de preveure, vostè té
tota la raó, perquè la Sra. Montero no ha informat aquesta
comunitat autònoma, ni cap comunitat autònoma, de quines
poden ser, d’acord amb la previsió d’ingressos que pogués
tenir l’Estat per a l’any 2020, quines podrien ser les bestretes
a compte del sistema de finançament, i vostè ho ha dit avui
matí, el percentatge que suposa al sistema de finançament la
part d’ingressos de la comunitat autònoma és d’un import
elevadíssim i en conseqüència..., jo la compadeix a l’hora de
fer pressuposts amb unes variables que vostè jo crec que
desconeix.

Per tant, jo li demanaria, el Grup Parlamentari Popular li
demanaria una cosa, de cara al 2020 actuï amb la màxima
prudència, vostè ho ha dit, però faci-ho realitat, actuï amb la
màxima prudència a l’hora de fixar el sostre de despesa dels
pressuposts de l’any 2020; això en primer lloc, actuï amb la
màxima prudència, pressuposti el que efectivament ingressarà
la comunitat autònoma perquè si no tenim una sèrie de
conseqüències a posteriori que ningú no desitja, d’acord?

Per altra banda, vostè  efectivament té un altre repte
important i és la confecció del Pla econòmic financer; vostè
ho ha dit, hi ha passat un poc per sobre; jo vull pensar, li he dit
avui matí i li torn repetir, que vostè ja té prou embastat, no?,
diem a Eivissa, prou embastat el Pla econòmic i financer
d’aquesta comunitat. No m’ha quedat clar avui matí si vostès
tenen previst presentar el Pla econòmic i financer aquest mes
de setembre o no, o, com que estam amb un govern en
funcions, no sé sap quan es convocarà el Consell de Política
Fiscal i Financera i , en fi, jo no sé si vostès, si ens ho pot
confirmar llavors en el seu torn, si efectivament presentaran
aquest pla econòmic i financer aquest mes de setembre. I si el
presentaran aquest mes de setembre o més endavant o quan ho
creguin convenient, convendria saber quin serà l’ajust que
inclouran en aquest pla econòmic i financer, perquè vostè sap
perfectament que aquest pla econòmic i financer 2019-2020
s’ha de presentar com a conseqüència de l’incompliment de la
regla de despesa del 2018, i  l’incompliment de la regla de
despesa, d’acord amb els càlculs, ens dirà vostè si coincidim
o no, l’increment de despesa sobre el límit de l’any 2018
varen ser 240 milions d’euros, sobre el límit, 240 milions
d’euros, no? Vostès tenien la possibilitat d’augmentar un 2,4%
el sostre, d’acord amb les dades que he vist de l’informe del
ministeri, vostès varen ultrapassar aquest llindar fins a un 10%
i, si vostès podien augmentar un 2,4 i varen augmentar un 10,
per simple diferència ens dóna 240 milions d’euros d’ajust. I
això ens dirà vostè si aquestes són les xifres que vostè maneja
o no; si ens pot contestar aquesta pregunta, benvinguda sigui.

Per altra banda, miri, li he dit també el matí, li vull tornar
reiterar. Miri, la comunitat autònoma de les Illes Balears
durant els darrers quatre anys ha tengut uns increments
d’ingressos mai vists, mai, segur que estarà d’acord amb jo,
mai la comunitat autònoma no havia tengut uns increments
d’ingressos com ha tengut aquests darrers sis anys, si vol,
aquests darrers sis anys, d’acord? I, per què ha tengut aquests
increments d’ingressos? Doncs, molt senzill, ha tengut aquests
increments d’ingressos perquè hi ha hagut un increment molt
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substancial de l’activitat econòmica. Si vostè creix amb taxes
d’un 4%, hi ha un moment econòmic sense tocar els imposts,
que els van tocar, eh!, el 2016 vostès van fer una pujada
d’imposts rellevant, però sense tocar la normativa tributària,
el creixement dels ingressos és molt substancial, de la qual
cosa s’infereix una cosa molt simple i és que si hi ha
creixement econòmic entren ingressos en la caixa de la
comunitat autònoma i, com a conseqüència d’aquest fet,
vostès varen tenir la sort, li vull dir així de clar, que a l’altra
legislatura varen poder fer moltes de les coses que
desafortunadament la legislatura que jo era director general de
Pressuposts no vàrem tenir possibilitat de fer. 

Jo ja sé que vostès, jo no hi vull dedicar ni un minut, o un,
un minut, jo sé que vostès tenen tendència a parlar dels retalls
que vam practicar a l’altra legislatura. Miri, jo sé que vostè és
experta en matèria pressupostària, vostè és empleada de la
Sindicatura de Comptes i vostè sap què implica tenir una
situació econòmica en fallida. A l’any 2011 aquesta comunitat
autònoma estava en fallida, en fallida, 1.300 milions d’euros
de dèficit públic, una tercera part del pressupost d’ingressos
era forat, 1.300 milions d’euros. Hi havia uns deutes a
proveïdors de 1.600 milions d’euros. No li donaré més dades,
però li diré una cosa, Sra. Consellera, no li desig a ningú, ni a
vostè ni a ningú, que hagi de gestionar una comunitat
autònoma, una administració pública amb aquelles condicions.
El que sí li diré és que estic... o el Grup Parlamentari Popular
està plenament convençut que la crisi que vàrem haver de
suportar és història. No tornarà una crisi com aquella, Déu
faci que no torni una crisi com aquella, però li puc ben
assegurar que si vengués, que si hi hagués una situació
econòmica difícil, vostè, Sra. Consellera, hauria de prendre
les mateixes mesures que nosaltres vàrem prendre en aquella
legislatura fatídica.

Per tant, em sembla molt bé que en el Ple, per estratègia
política, per tacticisme polític, vostès reiterin de forma
constant la legislatura en què jo vaig ser director general de
Pressuposts, i fins i tot em puguin qualificar d’ideòleg de les
retallades, però no tenc cap problema tampoc a dir que el que
va succeir aquella legislatura esper que no torni succeir mai
més i que vostè no ho hagi de patir.

Dit això, altres coses que li volia comentar, vostè em diu
que es va produir una reducció del deute viu de la comunitat
autònoma a l’any 2018, ha estat una cosa que li he sentit dir de
forma reiterada, i té vostè raó, és va reduir el deute a l’any
2018, però, em podria explicar, si no li sap greu, llavors com
és possible reduir el deute financer -financer-, remarc
financer, el 2018 i tenguem un dèficit d’acord amb el que diu
l’IGAE, de 123 milions d’euros? Com és possible  que
tenguem dèficit SEC i reduïm el deute? Si vostè m’ho pot
explicar, segurament hi ha una raó per la qual es pot explicar,
i segurament vostè m’ho podrà comentar després.

Més coses, despesa social, miri, tots els que som en
aquesta cambra de diputats o en aquesta comissió ara mateix,
desitjaríem que la despesa social fos la més gran possible -la
més gran possible- no obstant això, també li vull dir una cosa:
la despesa social, com qualsevol despesa, ha de ser conforme

amb als ingressos que té una administració pública perquè si
la despesa no es correspon amb els ingressos només significa
una cosa, que aquella despesa no és sostenible en el temps. En
conseqüència, està molt bé apel·lar a la despesa social, però
alerta, perquè ha de ser una despesa sostenible en el temps i
perquè sigui sostenible vostè sap que al 2020 vostè ha de tenir
dèficit zero, per tant ha de fer un plantejament de dèficit zero,
despesa igual a ingrés, ben estimat l’ingrés i despesa igual.

Més coses, miri, en el sistema de finançament trobarà el
Partit Popular, to ta l’ajuda que vostè requereixi, Sra.
Consellera, per negociar el sistema de finançament, li ho ha
dit avui matí el president Company, tendrà el suport del Partit
Popular per negociar un bon sistema de finançament.

Dues coses, o una cosa li vull dir, miri, em sembla... i ho
compartim, molt interessant l’afirmació que vostè ha fet de
“volem més autonomia financera”, el Partit Popular hi està
d’acord, més autonomia financera. Ara bé, també la vull avisar
d’una cosa: la Sra. Montero no fa ni una setmana -ni una
setmana- apel·lava a la uniformitat impositiva i a la possibilitat
de posar topalls mínims de tributació a certs imposts. Per tant,
si jugam a autonomia financera, que nosaltres hi estam
d’acord, repetesc, hem de jugar-hi a tots els efectes, perquè en
aquesta comunitat autònoma ja som adults i volem manejar, o
almenys així ho creu el Partit Popular, volem manejar els
ingressos tributaris autònomament, i si ens fiquen topalls
mínims, o màxims, m’és igual, es retalla l’autonomia financera
i, per tant, no hi estaríem d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queden dos minuts i mig.

EL SR. COSTA I COSTA:

REB, així com li he dit jo que desitjaríem... oferim la
nostra col·laboració en matèria de sistema de finançament,
ens agradaria molt que no ens fessin el que ens varen fer amb
el REB; nosaltres vàrem fer tot el possible perquè el Govern
de l’Estat posàs damunt la taula un REB en condicions, el
vàrem negociar fins i tot, nosaltres també vàrem ajudar en el
que vàrem poder a tenir un règim econòmic per a aquesta
comunitat autònoma decent, el més bo possible, i quan era el
moment definitiu de negociar el REB, vostès se’n varen anar
a Madrid, varen negociar el que els va semblar i el resultat
final de la jugada -i vostè ho sap, Sra. Consellera- és que ara
mateix tenim un REB amb zero euros, no té dotació. 

Vostè acaba de dir fa un moment que anirem a negociar el
factor, factor d’insularitat, fons d’insularitat, és igual com ho
diem, però li ho dic: no ens facin això. El bloc de fiscalitat,
home, no ens facin això de quan és el moment anar-se’n per
darrere.

I darrera cosa: ens agradaria des del Grup Parlamentari
Popular que ens pogués aclarir a què es refereix quan parla de
fiscalitat verda? Quan vostè parla de fiscalitat..., és veritat, es
troba als acords de Bellver, però ens podria dir a què es
refereix quan parla de fiscalitat verda, en què pensa
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exactament quan parla de fiscalitat verda? Parla de pujada
d’imposts? Li faig la pregunta directament, en aquest sentit,
no?

Bé, dit això, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Li don la paraula ara a la
consellera, Sra. Sánchez, per al torn de resposta.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. Costa. Exactament no... Jo ara m’he apuntat un
poc els temes, supòs que no serà ordenadament, però intentaré
respondre-ho tot.

En el tema de la regla de despesa, el càlcul que vostè fa
està ben fet, o sigui, hi ha 240 milions d’excés sobre la regla
de la despesa el 2018. El 2018 es va acomplir per despeses
One-Of, o sigui per despeses que no són recurrents, amb la
qual cosa..., i es va complir amb el límit de dèficit el 2018. La
diferència que vostè observa en termes SEC, m’ho expliquen
perquè és un tema de reducció del líquid a tresoreria en aquell
moment, jo no sé donar-li l’explicació perquè l’informe de
l’IGAE no és definitiu, de l’informe del dèficit 2018 encara ni
l’he (...) ni l’he mirat, perquè l’informe del 2018 no és
definitiu, per cert aquest sobre... aquest 10% que ens vàrem
passar de la regla de despesa i les causes són prou conegudes.

El Pla econòmic financer, com vostè sap perfectament, és
2019-2020. El Pla econòmic financer ha de servir com a una
eina de gestió si realment volem un pla econòmic financer que
sigui un veritable pla econòmic financer que et permeti
aquesta estabilitat en el temps o aquest equilibri en el temps
de les despeses i dels ingressos. Això suposa pal·liar el
màxim possible al 2019 els ingressos que no es produeixen,
per això necessitam dades que encara no... de les quals encara
no disposam. No sabem els 177, avui tenim una expectativa
prou important que rebrem aquests ingressos, per tot això, per
al càlcul de l’ajust. 

Nosaltres prèviament a l’elaboració o durant l’elaboració
del pla econòmic financer o en paral·lel a l’elaboració del pla
econòmic financer, com vostè li vulgui dir, i des del principi
de la legislatura hem fet un bloqueig, ho hem parlat diverses
vegades, del pressupost i estam pilotant o estam monitoritzant
l’execució de la despesa de la comunitat autònoma. Avui de
matí ho he explicat, a aquestes alçades del pressupost, fins i
tot a l’alçada del pressupost quan va començar la legislatura,
totes les despeses essencials i tots els serveis públics
fonamentals i els grans blocs de despesa que componen el
pressupost estan compromesos, amb la qual cosa en els
objectius prioritaris del Govern no ha d’afectar, i sí que
intentam en la mesura del possible contenir l’impacte sobre
els comptes públics dels ingressos que no es produeixen.

Un tema que ara no ha demanat, però vostè reitera, és el
tema de la reducció dels ingressos tributaris, i és cert que

estan per sota de les expectatives també, però en els tributs
cedits i propis el primer semestre del 2019 hi ha una minva en
global d’un 3,08%, això signifiquen 13 milions; però també és
cert que l’impost de transmissions patrimonials torna als
nivells un poc més dels nivells del 2016; hi ha hagut dues
puntes molt importants el 2017 i el 2018, i torna a aquesta
situació d’estabilitat, que jo crec que és conforme amb
aquesta normalització del cicle econòmic que ha tengut unes
pujades -com vostè bé ha dit- molt importants.

El que hem de fer també per al pressupost 2020 és de la
mateixa manera que en els ingressos es normalitza la
tendència o no tenen aquesta corba tan important de
creixement, en les despeses hem de trobar aquest encaix dins
el sostre d’ingressos.

Preparam, avui ho he dit, un sostre de despesa no financera
prudent, no deixarem de reivindicar el conveni de carreteres
com tampoc vostè va deixar de reivindicar el conveni de
carreteres, crec que no hem de deixar de reivindicar el
compliment del conveni de carreteres; de fet, tenc
l’expectativa de cobrar aquest conveni de carreteres perquè hi
ha una sentència que està ratificada pel Tribunal Suprem, tota
aquesta informació de què vostè té prou coneixement, de fet
vostè va cobrar una part del conveni de carreteres. 

També hi ha una part que tenim l’expectativa de tenir en el
pressupost en el moment que hi hagi un govern en plenes
funcions que és el factor d’insularitat; això és un tema que
hem parlat amb el ministeri i que està disposat a començar
aquestes feines prèvies de càlcul del factor d’insularitat, per
introduir en el pressupost una borsa d’inversions o una sèrie
de convenis d’inversions per pal·liar la manca d’inversions de
l’Estat a les Illes Balears, tal com recull la Llei del règim
fiscal de les Illes Balears, en referència al règim especial, sí,
de les Illes Balears.

Amb referència a l’estimació de bestretes, jo crec que
aquesta passada legislatura s’ha fet una feina important i crec
que és una feina que s’ha de continuar amb el reforç de la
Direcció General de Pressuposts de crear serveis i personal
funcionari amb capacitat per donar una continuïtat a la línia
pressupostària per fer un control de despesa, per fer un
control d’ingrés, per fer una monitorització de l’efectivitat de
les polítiques públiques, hi ha un servei de finançament que fa
un seguiment del sistema de finançament, del sistema de
finançament de comunitats autònomes, estan en contacte amb
altres comunitats autònomes. Crec que s’ha millorat molt la
nostra capacitat de previsió i fem la feina en aquesta línia. I no
crec que pugui ser poc prudent aquesta estimació de les
bestretes perquè estarà prou contrastada i prou monitoritzada
pel fet que estam també en l’elaboració d’aquest pla econòmic
financer. 

Respecte del sistema de finançament, agraesc l’oferiment
perquè jo crec que ja des de sempre, no?, tots els grups
polítics, i el Partit Popular especialment, han partic ipat en
l’elaboració d’una proposta per a la modificació del sistema
de finançament, crec que aquí ens jugam tots molt, o sigui,
qualsevol persona que faci, que visqui en aquesta comunitat
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autònoma, qualsevol persona que pertanyi a un grup, que
pertanyi a un grup polític  o  no, o que faci feina per a
l’administració de la comunitat autònoma, aquí crec que ens
jugam una part important de la nostra qualitat de vida, per la
qual cosa crec que és un projecte que no té a veure amb el
moment polític ni amb el grup polític o pacte  polític que
governi en aquell moment.

No sé si m’he deixat qualque tema, si m’he deixat qualque
tema vostè m’ho dirà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Costa, dir-li, que no li havia
dit, que li queda un minut, no sé si ho vol utilitzar ara o... 

Gràcies.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Li he de confessar una cosa,
consellera, si ho he entès bé, hi ha un tema que em preocupa
molt i és que, vostè m’ho aclarirà, però he entès que vostè té
previst pressupostar novament..., perquè una cosa és que
segueixin amb les reivindicacions, conveni de carreteres de
2004, faltaria més, i l’altra cosa és que el torni a pressupostar
per al 2020. Ens ho podria aclarir això?

I no només això, vostè té previst pressupostar en els
pressuposts d’ingressos a la comunitat autònoma el factor
d’insularitat sabent que ara mateix la dotació del factor
d’insularitat en el REB és zero euros? Només aquestes dues
coses. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Sra. Consellera, Sra. Sánchez.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Jo el que li coment és que fem aquest sostre de més
despesa de manera prudent, que continuam amb les nostres
reivindicacions de la mateixa manera que es varen reivindicar
tots els anys que..., tres, dos, quatre anys que vostè va ser
director general de Pressuposts. El sostre de despesa
financera ha de passar per Consell de Govern i una vegada
estigui aprovat vostès tendran coneixement de la composició
d’aquest sostre de despesa financera i ja podran fer les seves
consideracions en el plenari, que també ha de passar pel
plenari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó. Gràcies, Sra. Sánchez. A continuació passam la
paraula a la representant del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, Sra. Antònia Martín i Perdiz. Gràcies.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta, i gràcies, consellera, per la seva
compareixença d’avui horabaixa. Tenc diverses qüestions en
relació amb diferents assumptes, però voldria recordar una
qüestió que s’ha comentat avui de matí, concretament pel Sr.
Company, i és que, quan hi ha problemes econòmics, s’ha de
mirar el papà PP, no?, ha fet aquest comentari. I la veritat és
que, independentment del masclisme subjacent en aquesta
afirmació, és cert que demostram que les polítiques
d’esquerres poden beneficiar la ciutadania, venim d’uns anys
on s’ha fet un esforç important i seguirem en aquest camí.

Llavors, pas a fer les preguntes que hem preparat. En
innovació, desenvolupament i en I+D+I és important
augmentar la inversió, venim d’uns anys on s’ha fet un esforç,
però pensam que som a les darreres posicions del nostre país,
i voldríem saber quines mesures per augmentar la inversió en
aquesta qüestió es plantegen; si hi ha a qualque mesura en
matèria fiscal que volen desenvolupar des del Govern; i en
relació amb la captació de fons europeus, que vostè ha
esmentat al llarg de la seva intervenció, si podria ampliar quins
programes treballa el Govern i quina previsió fan.

Si li sembla faré blocs de preguntes perquè pugui
respondre, o s’estima més que li faci tot al final?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, si li sembla ho farem per blocs i aquest seria el primer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín, li queden encara 13 minuts i 20
segons. 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Repetesc, la pregunta concreta era les polítiques previstes
en relació amb I+D+I i després de fons europeus?

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí, amb quins programes específics es fa feina i quina
previsió fan.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

El tema d’I+D+I crec que són polítiques que s’han
desenvolupat també a la passada legislatura i això està
relacionat amb el canvi o amb la millora del model productiu,
és un tema que s’ha parlat prou a la passada legislatura i s’ha
avançat jo crec menys del desitjable, perquè realment aquesta
priorització de despesa en serveis públics fonamentals, i això
és també una de les limitacions del nostre sistema de
finançament, deixa poc espai per desenvolupar altres

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 2 / 17 de setembre de 2019 15

polítiques que jo crec que són fonamentals també per a la
sostenibilitat del nostre sistema econòmic o del nostre model
productiu. 

Aquesta millora del model també passa per una economia
que prioritzi altres valors, no un model productiu tan intensiu
en consum de territori com intensiu en consum de recursos
naturals, tan intensiu en generació d’externalitats amb un
sistema productiu que tengui altres valors socials i ecològics
afegits. 

En matèria fiscal la passada legislatura es varen fer
traspassos, es va fer una deducció del 25% per a donacions a
entitats destinades a R+D+I i es va fer una deducció de 600
euros per donacions relatives al mecenatge cultural, científic
i de desenvolupament econòmic i al consum cultural, i al
passat pressupost 2018 es varen fer deduccions fiscals en
matèria de recerca, desenvolupament i investigació; per
inversions en accions o participacions d’empreses noves o de
recent creació; per donacions a entitats destinades a la
recerca, el desenvolupament tecnològic o a la innovació. Tot
això es pot comprovar a la pàgina web de l’Agència Tributària
i fins i tot jo crec que, a més, enguany ja es podrà veure a quin
import ascendeixen aquestes deduccions i qui s’hi ha acollit.

Als acords de governabilitat està previst aquest increment
de la inversió pública i privada en recerca, desenvolupament i
investigació; està prevista la creació, i jo crec que això és
fonamental, el suport a les empreses de nova creació d’una
finestreta única per simplificar tràmits administratius, això sí
que és el día de la marmota, perquè és un tema molt
recurrent dels diferents governs que sempre parlam d’aquest
tema, i a veure si aquesta legislatura som capaços de dur-la
endavant. També estan prevists per a aquesta legislatura els
programes de suport a la innovació i el foment de la creació
de clústers i l’enfortiment dels clústers actuals i també línies
de subvencions per a la renovació i adquisició d’equipaments,
conjuntament amb la participació de capital privat.

Hi ha un tema de la passada legislatura que finalment no es
va poder arribar a acabar de desenvolupar, que és un tema
fonamental, que és la Llei de la ciència; crec que es va avançar
molt en tema d’investigació, en matèria de salut i en la
Facultat de Medecina també i en l’IDISBA a la passada
legislatura. Aquesta legislatura haurem de seguir amb aquestes
polítiques de captació i de retenció  del talent investigador,
moltes vegades les nostres pròpies limitacions administratives
no ens deixen ser suficientment àgils a l’hora d’aquesta
captació de talent investigador, i sí que, com hem dit durant
totes les intervencions que hem tengut, des de la Conselleria
d’Hisenda tenim com a full de ruta a l’hora de l’elaboració del
pressupost i a l’hora de priorització de les polítiques els
acords de governabilitat i totes aquelles polítiques que puguin
funcionar com a polítiques palanca per a un millor
desenvolupament de l’economia del nostre territori.

En matèria de fons europeus, la Direcció de Fons
Europeus, jo avui he parlat de diferents efectes que tenen els
fons europeus, en temes de formació i ocupació, quan hem
parlat de facilitar l’accés al lloc de treball de més de 1.500

persones ocupades, parlàvem del programa Visibles, destinat
a aturats de llarga durada; crec que val la pena conèixer aquesta
realitat perquè val la pena conèixer en què afecta, programes
que són coneguts a la nostra comunitat autònoma que moltes
vegades desconeixem que estan finançats amb fons europeus.

Quan parlàvem de millorar l’ocupabilitat de 15.000
persones amb risc d’exclusió parlàvem del programa
Vulnerables, també des del SOIB, compromès amb la
intervenció de persones amb un elevat grau de risc d’exclusió
social.

I en aquests programes vull incidir-hi i felicitar el director
general de Fons Europeus que és el mateix director general de
Fons Europeus dels darrers quatre anys, perquè tant des del
Ministeri de Treball com des de la Direcció General d’Ús de
la Comissió Europea han destacat els resultats obtinguts per
aquests programes i la bona gestió i  justificació d’aquests
fons.

També amb els fons europeus s’ha dut a terme
l’electrificació del tren o del corredor ferroviari Enllaç-
Manacor i també la compra i manteniment de determinats
elements d’equipament sanitari.

Bé, avui ho hem parlat, aquestes històriques de
finançament europeu i l’esperança o l’objectiu que amb el nou
programa 2021-2027 es pugui créixer entre un 5 i un 10% en
els fons europeus que reben la nostra comunitat autònoma. Si
miren les estadístiques veuran que som de les comunitats
autònomes que menys fons europeus reben. Això el director
general sempre ho diu, que si miram els elements objectius
d’avaluació per obtenir fons per a les comunitats autònomes,
hauríem de tenir més fons, però tenim un tractament, com en
altres aspectes que consideram, bé, igual és molt fort dir-ne
discriminatori, però sí que no arriben els fons europeus que
objectivament ens correspondrien per aquesta idea que es té
a tots els indrets que som una comunitat autònoma amb molts
de recursos.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sánchez. Sra. Martín, el seu torn.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies. En relació amb la Llei d’estabilitat pressupostària
és aquesta una imposició legal d’una política econòmica
concreta, que és aquesta austeritat que s’ha demostrat
perjudicial per al desenvolupament econòmic i social arreu de
tot Europa. L’obsessió de les dretes per reduir els nivells de
dèficit a tota costa és fan a costa del patiment de les persones
treballadores, quan el realment és important per a una
economia és que hi hagi ocupació, benestar i millores en la
productivitat, elements tots aquests que es veuen afavorits per
una despesa pública conscient i efectiva, com la que s’ha
realitzat per part d’aquest Govern.
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Les partides en innovació i benestar social s’han
incrementat com mai, com bé vostè ha explicat, en els darrers
anys i és aquesta la línia que es vol seguir.

Ens demanam pel posicionament que teniu en relació amb
la lle i d’estabilitat i les possibilitats de relaxar aquesta llei,
especialment en les circumstancies específiques que tenim
derivades de la falta d’aprovació a dia d’avui, encara, del
pressupost del 2019.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Sra... 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Perdonau, la pregunta concreta me la pot repetir perquè...

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí, quin és el posicionament que tendríeu en relació amb
la Llei d’estabilitat i les possibilitats de relaxar-la, tenint en
compte les circumstàncies específiques derivades de la falta
d’aprovació dels pressuposts generals de l’Estat per al 2019,
per a enguany.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Bé, des de la comunitat autònoma tant el govern actual
com els governs anteriors sempre s’ha defensat l’aprovació de
dèficits o de límits de dèficits  asimètrics, no és el mateix
aquelles comunitats  autònomes que venim d’una situació
d’infrafinançament, una situació d’infrafinançament no
significa només que no puguis fer totes les despeses socials
o de serveis públics que voldríem fer, sinó que tampoc no fas
inversions estructurals, inversions en canvi de model,
inversions en infraestructures necessàries, com poden ser
hidràuliques, com poden ser educatives, com poden ser de
transport, sempre s’ha defensat l’aprovació d’aquests dèficits
asimètrics que tenguin en compte el punt de partida del teu
finançament, així com el sistema de finançament parteix d’un
punt de partida en el seu moment del finançament que rebíem
per finançar serveis socials les comunitats autònomes i es
preserva aquest statu quo en qualsevol modificació del
sistema de finançament, crec... pensam que en aquest biaix que
s’ha arrossegat en el temps s’hauria de reconèixer la fixació
dels límits del dèficit.

De totes maneres, sense ser partidària de la llei Montoro,
perquè crec que és poc flexible i crec que tracta tothom d’una
manera igual i també crec que té altre objectius com és el
control de les autonomies d’una altra manera, però més enllà
del que recomanaria el sistema autonòmic i una
recentralització, i ha provocat de facto una recentralització de
competències i una recentralització a l’hora de presa de
decisions, tampoc no som partidària de dèficits estructurals
permanents per part de les comunitats autònomes ni per part
de l’Estat. Crec que hi ha -i això és una opinió d’aquesta

consellera- la possibilitat d’arribar a punts intermedis, però de
fet no és de rebut que els ajuntaments no puguin prestar
serveis perquè estan subjectes per la llei d’estabilitat
pressupostària i no puguin fer... -avui parlàvem de 500 milions
de dipòsits als bancs a uns interessos que, a més, estan per
sota de zero- i que no es puguin donar serveis als pobles o
invertir en infraestructures perquè això després té un preu en
el desenvolupament econòmic d’aquests municipis.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sánchez. Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, consellera, i ja per acabar, en relació amb la Llei
de capitalitat de les ciutats de Palma i d’Eivissa, tenen previst
des de la seva conselleria continuar amb el sistema actual o es
plantegen al llarg d’aquesta legislatura fer qualque tipus de
modificació o de millora?

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

No, la intenció de la conselleria i la intenció d’aquest
govern és acomplir les lle is , de la mateixa manera que la
intenció de la conselleria, i a través de la Direcció General de
Cooperació, és millorar la cooperació i millorar la
coordinació en la inversió en infraestructures tant de
l’Ajuntament de Palma com de l’Ajuntament d’Eivissa, com de
la resta d’ajuntaments, com dels consells insulars, per fer una
planificació de les infraestructures més urgents en l’àmbit de
la comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sánchez. Sra. Martín, li queden encara 11
minuts i 33 segons.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Simplement donar les gràcies a la consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Passem llavors al Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, bones tardes, consellera i equip del
gabinet. Miri, consellera, per no reiterar coses que hem parlat
avui matí que són prou clares, una és que nosaltres vàrem
demanar la compareixença, ateses les notícies de l’escrit que
va trametre la ministra a tots els presidents i presidentes
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autonòmics envers a quins serien els plans que durien a terme
per ajustar la situació de dèficit dins l’any 2019.

Aleshores, vostè ens ha contestat avui matí que s’elabora
el Pla econòmic i financer i lògicament ha de passar pel
Consell de Govern, quan estigui informat el Consell de
Govern i aprovat ja es durà per a informació al Parlament. Per
tant, ajornaré aquesta part de preguntes, a més de la
informació que s’ha traslladat avui en el debat de la
compareixença de la presidenta i les diferents intervencions
a la PNL, aleshores ja ho traslladarem a comissió.

Però sí que agrairíem, perquè podem aportar aquesta,
diguéssim, aquesta responsabilitat que ens ha demanat, aquesta
corresponsabilitat que la presidenta ha demanat avui i aquest
acompanyament a l’hora de reivindicar un finançament, el
pagament del finançament que ens pertoca i, a més a més,
aquesta reforma del sistema de finançament, també
necessitam molta informació i poder participar en el que
trobam que ha de ser una mesura de millora i d’evitar certs
riscs que ens puguem trobar. En aquest sentit, per això
demanàvem la seva compareixença, vull dir, nosaltres l’havíem
demanda per via urgent, l’hem canviada, atès que ens hem
assabentat que primer ha de passar pel Consell de Govern i
l’hem duta a comissió i quan pertoqui la Mesa del Parlament
ens ho esmenti.

Però, veurà, avui de matí a la PNL nosaltres hem introduït
un punt, jo entenc que en una línia de responsabilitat i
d’acompanyament, que ha estat rebutjat, que era d’addició, que
era demanar a qualsevol dels òrgans que permet la
interlocució bilateral o multilateral en comissió o les visites
que els consellers i conselleres faran a diferents ministeris,
pressionar per a la reforma, immediatament el debat de
reforma del sistema financer. Ha estat rebutjada, a mi
m’agradaria que ho tengués present perquè és vostè una de les
principals interlocutores en aquest sentit cap a la ministra, en
aquest cas, el Govern que hi ha o el que pugui haver si és que
hi ha d’haver un altre govern.

Aleshores, en aquest sentit sí que m’agradaria fer una sèrie
de qüestions. Vostè va dir que estam en fase interna
d’elaboració d’informació, però també d’elaboració del
pressupost o almanco la primera mostra del pressupost de les
conselleries, vostè va dir que no estàvem en una fase de crear
nous imposts. Jo li agaf la paraula, vostè sap que el nostre
posicionament com a grup parlamentari, com a partit, és de no
pujada d’imposts, però ens agradaria saber si se’n crearan de
nous o els imposts propis que recapta aquesta comunitat
autònoma té previst qualque índex de modificació cap a dalt,
impost de transmissions patrimonials, successions i
donacions, actes jurídics documentats o el mateix tram o el
mateix fet impositiu de l’impost de turisme sostenible.

Per altra banda, per no entrar en el mateix tema que ja hem
debatut, sí m’agradaria analitzar altres departaments de la
conselleria. Miri, des del meu grup tenim coneixement d’un
bon funcionament de la direcció del Centre Balears Europa, jo
no he vist a la web que estigui nomenat o nomenada el director
o directora, jo li faig una valoració positiva de Rosa María

Cañameras, vostè faci el que consideri, lògicament, que li
pertoca, però ha estat una bona direcció pel coneixement que
tenim al Centre Balears Europa, i m’agradaria saber quan té
previst el seu nomenament. Ja li dic, no l’he vist nomenat de
moment, eh!, de moment.

Però sí que li demanaria que al Centre Balears Europa
agafi vostè un repte important, som a una conjuntura on hi ha
una projecció important del debat euroescèptic fins i tot
euròfob i crec que tenim un handicap en aquesta comunitat
autònoma, que sembla que som una comunitat autònoma
peculiar, com a regió, però, a més a més, perifèrica, i  el
sentiment que tenen els ciutadans de les Illes Balears envers
del concepte de ciutadania europea i del Centre Balears
Europa és baix. Trob que el Centre Balears Europa té una bona
línia, a més, del tema de beques i d’interlocució que pugui fer
i els intercanvis i visites, etc., però crec que és important
també que desenvolupi el Dia d’Europa com cal, que no sigui
una activitat interna, quasi molt institucional, molt breu i que,
a més a més, hi pugui participar la ciutadania, i volia que
aquest concepte de ciutadà espanyol i ciutadà de la Unió
Europea pugui ser una cosa a la qual arribem, no només a
l’àmbit educatiu escolar, sinó a l’àmbit de la família, a l’àmbit
associatiu i dels diferents col·lectius.

Envers un altre tema que li volia comentar, és fonamental
fer els pagaments als ens locals. Jo entenc que no tenim el
finançament que ens arriba, però si el finançament tampoc no
es paga puntualment, ho comentava abans amb la Llei de
capitalitat, no només la Llei de capitalitat, el conseller, els
presidents dels consells insulars reivindicaven en els seus
debats d’investidura la necessitat de rebre el finançament que
pertoca de la comunitat autònoma perquè no poden
desenvolupar les polítiques, els serveis i programes que tenen
transferits. I això crec que és important, crec que és una
prioritat que tenguem en compte perquè són la proximitat dels
serveis públics.

Quant a l’Agència Tributària de les Illes Balears jo li he de
reconèixer, perquè la conec de prop, l’evolució i sobretot el
progrés que ha fet no només en implementació, que jo
consider, particularment, com a ciutadà i com a treballador,
que la implementació homogeneïtzada, crec que es diu, a tot
el territori, permet al contribuent i permet també una gestió
als ajuntaments més eficaç, més eficient i amb unes
tecnologies d’informació i de comunicació que permeten des
d’una eficàcia, des d’una eficiència no només en la recaptació
sinó en la informació i les obligacions tributàries que tenim
els ciutadans. Però hi ha un repte, hi ha un repte i és que hi ha
una gran part de la ciutadania que no té aquesta alfabetització
de les TIC, especialment la gent major.

Aleshores, consider que des del servei central, des de la
recaptació o des de la mateixa conselleria s’haurien de tenir
en compte aquests plans o aquests programes d’informació, ho
pot fer a través d’associacions de veïnats, a través de
l’associació de la gent gran, etc, però és important que no
només es doni informació sinó que sigui accessible aquesta
alfabetització, aquesta educació  per a tots els serveis que
presta l’Agència Tributària per al compliment de les
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obligacions, que és el tema, per exemple, del carter virtual,
implementat fa dos anys. Insistesc, hi haurà gent que encara
no, hi ha un debat fins i tot i queixes als mitjans de
comunicació per aquest tema. Jo sé que es millora moltíssim
i em consta el personal de serveis centrals, de les delegacions
territorials i també de la recaptació que fa grans esforços. 

Miri, nosaltres li vàrem proposar, i crec que és important,
vostè ha dit que faria un dels objectius per al compliment dels
acords de Bellver, legítims i lògicament que s’han de vincular
als programes, als pressuposts i la despesa que hi pugui
dedicar el Govern, faria una anàlisi i control dels ingressos de
despesa i de compliment d’objectius, evidentment. Crec que
hi ha una eina que nosaltres li vàrem proposar i que podem
debatre sobre aquest tema i és que vostè internament faci una
auditoria funcional i orgànica estructurada dels departaments
de la comunitat autònoma, però sobretot a part de l’eficàcia i
eficiència i funcionalitat mateixa, eh!, li permetrà una
mobilitat tal volta de treballadors que són ben necessaris ,
treballadors públics, que són més necessaris a un departament
que a un altre, però també el fet que tal vegada certes
direccions de gerències o direcció gerència de qualque
empresa pública pugui ser prescindible i que pugui assolir la
responsabilitat un únic càrrec que pugui ser el director o la
directora general. De vegades hi ha empreses del sector públic
instrumental que simplement amb un coordinador de projectes
poden funcionar, això suposa manco despesa a capítol 1 i
manco despesa a capítol 2.

Insisteix, el tema que vostès internament el Govern faci
una auditoria funcional i orgànica dels diferents ens permet
puntualment veure el poder reduir a un moment donat, en
situació d’ajust, reduir despesa que pot ser important a altres
programes, capítol 6, capítol 4.

No sé si m’he deixat qualque cosa. Si em pot contestar
això, consellera, i llavors cercaré si hi ha qualque pregunta
més per aquí que tenc apuntada i no la trob.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Li queden 6 minuts i 8 segons. Pas la
paraula a la consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, presidenta. A veure si som capaç d’ordenar un poc
els temes i si em deix alguna cosa ja m’ho dirà.

El tema de pagaments a ens locals. Els pagament a ens
locals es fan de manera puntual, jo avui ho he dit en el plenari
perquè crec que és un tema que tots els que tenen relació amb
la comunitat autònoma n’han d’estar assabentats i l’opinió
pública no tenim un..., ara ha sortit aquest tema de si no es
complia amb els ingressos prevists en el pressupost de la
comunitat autònoma, tenim una situació de tresoreria sanejada

absolutament i es paguen puntualment tant els proveïdors com
les entitats locals.

Pel que fa referència al finançament a través del Fons local
de cooperació s’ha incrementat cada any l’aportació als
ajuntaments per les despeses del Fons local de cooperació. I
els consells insulars, d’això el Sr. Costa en té prou
coneixement, han rebut un finançament creixent dins de la Llei
de finançament de consells insulars, jo tenc la dada per aquí,
però crec que han pujat el seu finançament envoltant el 57%,
el finançament dels consells insulars. I els quatre consells
insulars tenen una situació prou sanejada, el problema que
tenen els consells insulars és la regla de despesa que no els
permet gastar tot el finançament que tenen. Si bé per part de
la comunitat autònoma, tant a nivell de pagament com a nivell
de finançament fins a aquest moment han complit més que
adequadament les seves obligacions.

Amb referència al director del Centre Balears Europa, el
director general de Relacions Exteriors assumeix les funcions
de director del Centre Balears Europa, això s’ha fet amb
l’objectiu de coordinar millor to ta la feina que es fa en
matèria de política exterior, d’acció exterior, millor dit, dins
aquesta comunitat autònoma; abans hi havia una direcció  de
Relacions Institucionals que duia Relacions Europees, (...) i
tot els temes dels organismes europeus que tenen a veure amb
les regions, i el Centre Balears Europa feia les seves
actuacions per la seva banda i s’ha unificat aquesta figura de
direcció de l’acció exterior a la comunitat en la figura del
director general de Relacions Exteriors, com a una passa
prèvia a aquesta unitat d’acció de tota l’acció exterior de la
comunitat autònoma per una única via o amb un únic pla
estratègic o d’una manera, com a mínim, coordinada, per
millorar tant la presència de la comunitat autònoma a les
institucions de la Unió Europea com la influència de la
comunitat autònoma o el coneixement de la comunitat
autònoma, no, o sigui, el coneixement de la comunitat
autònoma de les polítiques que es duen a terme amb les
directives que afecten les polítiques que després pot fer la
comunitat autònoma, i  la seva influència en l’elaboració
d’aquestes normes.

El director general m’informa que per al Dia d’Europa,
enguany, a banda de l’acte  central, està previst un debat a
Menorca, que és Quo Vadis Europa, per discutir sobre el futur
d’Europa; diferents diàlegs i actes de promoció de la idea
d’Europa, i per l’octubre hi ha prevists diàlegs europeus amb
la ciutadania sobre el futur d’Europa a les diferents illes, per
donar a conèixer, un altre dels objectius de la Direcció
General de Relacions Exteriors és donar a conèixer més
àmpliament les institucions europees.

A part, el mes d’octubre hi ha un acte conjunt en defensa
de la insularitat mediterrània, conjuntament amb Còrsega,
Sardenya, Creta i Gozo per posicionament davant les
institucions d’aquesta peculiaritat que és ser una illa de la
Mediterrània i pertànyer a la Unió Europea. Es fan debats
ciutadans a totes les illes amb responsables de la Comissió
Europea i visites a centres educatius per donar informació, a
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part de jornades sectorials sobre el Brexit i altres temes. I tot
això ja era al Pla anual del Centre Balears Europa.

Amb referència a l’alfabetització digital, això és un
problema que no només és de les administracions, també és un
tema de l’empresa privada, que tot té aquesta tendència a ser
digital, hi el paper zero a l’administració i el Pla d’immersió
digital de l’administració pública, que és una obligació que hi
ha a la Llei de procediment administratiu o a les Lleis 39 i 40
que ens obliguen a tota aquesta immersió digital, però sí que
és cert que l’ATIB, conscient d’aquestes circumstàncies, sí
que té, a part de la domiciliació, la possibilitat del pagament
per internet. Hi ha molts de pobles, de fet ara fa poc hem
tengut una reunió amb un poble que tenen una oficina perquè
la gent que no està acostumada o que no ha fet aquesta
interacció amb l’administració de manera telemàtica pugui
acomplir les seves obligacions, i és una qüestió prou coneguda
que encara que hi hagi aquests instruments, no tothom els
coneix i no és suficient, i moltes vegades hi ha persones que
tenen dificultats per pagar amb facilitat els seus imposts.

Amb referència a la política fiscal, no em trobarà en un
discurs de baixada d’imposts, jo crec que els imposts són
necessaris per mantenir el nostre sistema del benestar social,
jo crec que l’important és que el ciutadà tengui coneixement
de què es fa amb els seus doblers i que estigui satisfet amb els
serveis que rep i amb la cohesió social que genera la seva
aportació.

Sí que està previst en el suport de governabilitat la feina i
l’expressió de figures impositives en matèria d’imposts verds
que abans ha demanat... o imposts mediambientals que tenen
més un objectiu de corregir externalitzats que un objectiu
recaptador, jo crec que és com va la fiscalitat a nivell europeu
i a nivell d’altres comunitats, i en aquests moments sí que
estam en fase d’exploració d’aquestes figures i d’observació
de què es fa a altres agències tributàries potser més avançades
en aquest sentit.

I amb referència a l’auditoria, jo sí que crec que s’ha de fer
l’auditoria interna, jo som auditora de professió i crec més en
la feina interna de les persones... més que d’una figura externa,
la feina interna de les persones que desenvolupen la feina i en
la introducció d’una cultura d’avaluació dins la mateixa
administració.

I aquesta és la línia que plantejàvem abans, jo crec que
aquestes passades legislatures, des que jo en tenc
coneixement o des que jo he vist feina que s’ha fet, s’ha
evolucionat prou en aquesta feina de control intern, no d’un
control intern de legalitat, sinó d’un control intern de la gestió
i és la línia en la qual pretenem continuar fent feina, i
centralitzar d’alguna manera a Hisenda, a la Conselleria
d’Hisenda, la revisió d’aquests processos d’avaluació tant de
la gestió de la despesa com del resultat d’aquesta despesa en
relació amb els objectius prevists en el pressupost. Ja sé que
és una feina ambiciosa, el fet és que qualsevol director general
de Pressuposts que passa per la comunitat autònoma o els
darrers pressuposts, directors generals de Pressuposts que han

passat per la comunitat autònoma han tengut aquesta ambició,
i m’agradaria que aquesta legislatura fos una realitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sánchez. Sr. Gómez, li queden 6 minuts amb
8 segons, no sé si els vol utilitzar ara o després.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, sí, molt breu, sí, ja tancaré el meu torn d’intervenció.
No he qüestionat el tema del finançament i el creixement del
finançament en els ens locals, he dit que se’ls pagui igual que
es paga a proveïdors amb prou temps, perquè puguin disposar
d’aquesta tresoreria, e lls  precisament, per poder fer el
pagament dels seus proveïdors i dels serveis públics, el
finançament jo no l’he qüestionat, he dit que vostè transfereixi
a la comunitat autònoma, als ens locals, entre els quals els
consells insulars, perquè puguin fer els pagaments.

Quant a l’auditoria, tampoc no li he demanat que sigui una
auditoria externa, no és que qüestioni ni molt manco la
capacitat tècnica dels diferents instruments que té la mateixa
administració de la comunitat autònoma per fer auditories
internes a diferents departaments, i la mateixa transparència i
bon govern ho estableix a una de les seves indicacions.

Sap vostè que ens hem oposat a un increment d’estructura,
d’alts càrrecs i d’assessors tècnics, perquè entenem que és
innecessari per dues coses: crec que està prou consolidada
l’estructura que ja hi havia de la comunitat autònoma a
l’anterior legislatura, tot i que tenia un partit manco als acords
no de governabilitat, sinó dins el Govern, però, a més a més,
crec que és una despesa, ara mateix amb un anunci de la
desacceleració econòmica o alentiment de l’economia, com
perquè els ciutadans es trobin amb un increment molt
important, insistesc, de capítol 1 i de capítol 2 amb unes
estructures, una cosa que o l’hauran d’explicar molt bé o crec
que poden rectificar i tornar enrera.

Per això li deia, que, a més a més, la mateixa auditoria
interna de funcionalitat, que entenc jo que a vostè i a Funció
Pública els correspondria, les podria reorientar, si nosaltres
l’aplaudirem, no l’aplaudim perquè hagi rectificat una cosa que
li haguem dit que no funcionava, sinó perquè l’hagi feta envers
una cosa objectiva, que és una anàlisi; i amb una anàlisi damunt
la taula nosaltres hi podem dir, mira, hi estam d’acord o no; de
moment li diem que el que hem vist és un increment
d’estructura i de personal de lliure designació, de càrrecs de
confiança, que suposa immediatament un augment de capítol
1 i capítol 2, capítol 2, lògicament, molt mal de veure, ja ho
veurem, però de capítol 1 és evident. Jo li deia només això.

Crec que ha estat una bona mesura i que es pot dur a altres
àmbits del sector públic instrumental, és a dir, jo li he valorat
a un especialista dins el seu àmbit crec que prou tècnica, a
més de política, que l’ha sabuda combinar molt bé, que està
molt ben valorada en aquest sentit, però, malgrat això estic ben
content i suport que s’hagi unificat aquesta direcció, perquè
deu vostè haver determinat, deia que era funcional, operativa
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i necessària, amb la qual cosa en absolut no qüestionaré
aquesta unificació de direcció i de responsabilitat la qual em
sembla encertada.

Insistesc, esperarem aquesta compareixença de vostè quan
tengui el pla d’ajust i les mesures que contestarà al ministeri,
perquè aquí sí que faríem un monogràfic, a veure quins plans
es duran a terme.

Gràcies, consellera, i gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez, li queden encara 3 minuts i 10 segons.
Sra. Consellera, no sé si vol tornar a parlar o...

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

No, gràcies per la seva intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sánchez. Llavors, passarem la paraula ja al
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, a la Sra. Joana Aina
Campomar i Orell, té el torn de paraula.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera i a tot
l’equip que l’acompanya aquí en aquesta compareixença, ja
duem moltes hores avui parlant de mal finançament d’aquestes
nostres illes i d’altres coses.

Jo crec que, després de la seva exposició, coincidim amb
l’objectiu que els eixos de la política d’aquests quatre anys de
legislatura han de ser els acords de governabilitat de Bellver
i la continuació de les polítiques socials, que jo crec que és el
que vostè ha reflectit a la seva exposició.

Jo vull destacar que amb MÉS per Mallorca dins aquest
programa coincidim amb la qüestió que es necessita pactar un
nou sistema de finançament, dos punts bàsics que són: el
principi d’ordinalitat i la condonació de deute, desenvolupar
aquest règim especial i incorporar aquest eix fiscal que es
troba ara paralitzat i desplegar aquest tema de les inversions en
temes sobretot de mobilitat, infraestructures hidràuliques i
energètiques.

I l’altre punt amb el qual nosaltres coincidim, encara que
no sigui una competència de la comunitat autònoma, que és
que s’ha d’impulsar una revisió d’aquests aspectes més lesius
de la Llei d’estabilitat pressupostària que va aprovar el Partit
Popular a l’any 2012, perquè perjudica greument les
comunitats autònomes i els ajuntaments.

Bé, de tots aquests eixos, ja li he dit, coincidim, els
consideram importants i nosaltres farem el seguiment, però
ens tendrà al seu costat.

Hi ha un punt al qual inicialment no havia fet referència,
però veig que vostè ha contestat, però que era sobre la
possible implantació progressiva de la fiscalitat verda per tal
de potenciar la lluita contra el canvi climàtic i afavorir aquesta
reducció d’emissions. La pregunta, jo sé que avaluen una mica
el que es fa a altres comunitats autònomes, això és el que he
entès que vostè havia respost a un diputat anteriorment, i bé,
jo  el que li deman és si vostè creu possible que per a l’any
2020 ja es puguin posar sobre la taula i estudiar plantejaments
concrets d’aquests imposts de fiscalitat verda, això seria una
de les preguntes que jo li pos sobre la taula.

Bé, la realitat és que, com a MÉS per Mallorca, de forma
global estam molt preocupats, estam preocupats per aquesta
inestabilitat del Govern espanyol; per una part, estam
preocupats per la part ideològica, preocupats per aquest risc
de deriva cap a un pacte amb polítiques de dretes i d’involució,
que això ens preocupa, perquè veiem que no hi ha manera de
fer un pacte d’esquerres similar a comunitats autònomes, com
s’ha fet aquí, i això és el que ens preocupa. I per una altra
banda, també ens preocupa des d’un punt de vista d’aquest
efecte negatiu que té en els ingressos de la comunitat
autònoma i dels nostres ajuntaments.

Unes noves eleccions, el que nosaltres creiem més
probable és que el que faran serà dilatar i possiblement tal
vegada dilatar encara més, sis mesos, qüestions tan importants
de què parlam aquí com començar a parlar d’un nou
finançament, acabar aquest tema del règim..., vull dir,
concretar aquestes temes pendents del règim especial, tant
siguin les inversions, tant sigui el règim fiscal, o la
flexibilització aquesta que m’ha esmentat per als ajuntaments
o flexibilització de la Llei d’estabilitat pressupostària de la
qual hem parlat per als ajuntaments i les comunitats
autònomes.

Per tant, vostè ha dit unes paraules que a mi m’han agradat
molt, vostè ha dit... o jo ho he entès així, ho he apuntat: volem
control la major part els nostres ingressos sense deixar de ser
solidaris. Jo amb això coincidim i amb una major cessió fiscal
per part de l’Estat i també amb aquest principi d’ordinalitat que
abans hem esmentat i  que són a aquests acords de
governabilitat.

Per tant, un poc la qüestió seria: vostè creu que el Govern
del Sr. Sánchez mira amb bons ulls aquests plantejaments en
el nou sistema de finançament? Quina és un poc la seva
percepció? Creu que hi ha disponibilitat de consensuar amb el
Govern balear una condonació de deute, hem parlat d’aquest
tema, també s’ha posat sobre la taula?

I si, bé, aquesta previsió de flexibilització de la Llei
d’estabilitat pressupostària, a veure quan tendrem coneixement
de si realment el Govern de l’Estat espanyol té intenció
d’arribar a fer qualque cosa o no, perquè duem temps de
parlar-ne però al final no hi ha hagut cap acció concreta. I la
qüestió és que tant les comunitats autònomes com els
ajuntaments doncs sofreixen aquests efectes negatius.
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Per tant, sí que ens preocupa aquesta dilació, que no ho sé,
no ho sé, jo ho estat mirant, crec que encara no està ben clar,
però que possiblement es doni si hi ha noves eleccions
generals i, per tant, també una pregunta seria: si realment hi ha
una dilació en concretar i en fer un govern estable a nivell de
l’Estat espanyol, quines conseqüències té per als ingressos de
la comunitat autònoma, a part del que hem discutit avui,
aquests 177 milions famosos dels quals n’hem parlat quasi tot
el dia en aquesta comunitat autònoma, però també si a vostè la
preocupa i si realment pot afectar els comptes de forma
significativa.

En qualsevol cas, res més, això són les preguntes que fa
MÉS per Mallorca, les qüestions que li volia plantejar, si
podia almanco dir-me la seva opinió, i bé, que continuï amb la
seva bona feina, com ha explicat. I per a la qüestió que hi ha
hagut un moment que si han estès en el tema de gestió de fons
europeus, crec que sí que estam d’enhorabona a tota la
comunitat autònoma que s’hagi millorat la gestió dels fons
europeus perquè és un ingrés considerable, com vostè ha dit,
i que, per tant, estic segura que continuaran amb aquesta bona
gestió.

I bé, per endavant esper la seva resposta, i també vull
demanar disculpes per avançat perquè segurament no podré
esperar fins al final de la sessió, abans de partir, per qüestions
meves.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Li pas la paraula a la Sra.
Sánchez.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Campomar, el tema de
fiscalitat mediambiental és un objectiu de legislatura, vostè
em demana per al 2020, encara que ara mateix es decidís
començar a posar en marxa un impost aquest no estaria a dia
1 de gener del 2020, perquè la implantació de qualsevol
impost du tot un procés, la gent que fa feina a l’administració
i que ha implantat noves figures impositives o sap
perfectament, i és un objectiu que sí ens marcam per a aquests
quatre de legislatura, començar aquest camí, de la mateixa
manera que es fa a altres països europeus i es comença també
a altres comunitats autònomes.

En el tema del sistema de finançament de si el Govern
d’Espanya comparteix o no els criteris de la comunitat
autònoma, primer, el Govern d’Espanya actual no ha obert un
diàleg sobre el sistema de finançament autonòmic, sí que té el
compromís que si governen abans d’un any o  abans de nou
mesos obriria aquesta modificació del sistema de finançament
autonòmic, però també és cert que la Comissió d’Experts que
es va crear per fer aquest sistema de finançament autonòmic
o per fer la modificació del sistema de finançament

autonòmic en aquell moment no compartia plenament els
plantejaments de la nostra comunitat autònoma.

Jo vull només posar en relleu que quan diuen moltes
vegades que si tu ets una comunitat autònoma amb molta
capacitat tributària vols rebre finançament en el mateix sentit,
sembla que ets  egoista, no?, que tu ets més ric i vols més
finançament perquè tu ets més ric, jo crec que la nostra
capacitat tributària és el reflex del nostre esforç econòmic,
bàsicament perquè la nostra capacitat tributària es reflecteix
prou més en temes d’IVA que en temes d’IRPF, la qual cosa és
un reflex de l’esforç i d’aquesta activitat econòmica intensiva
en consum, que és el turisme, genera unes externalitats i
genera un consum de molts recursos que no estan prou
compensats amb el sistema de finançament, d’aquí aquesta
ordinalitat.

El director general de Pressuposts moltes vegades diu que
totes aquestes coses són processos interactius, jo crec que...
totes aquestes coses vull dir tots aquests reconeixements de
les nostres peculiaritats i necessitats de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de la insularitat i del nostre
model productiu específic que es reconegui a nivell estatal és
un procés interactiu, jo crec que hem fet feina durant molts
d’anys des que es va constituir la comunitat autònoma i cada
vegada hem avançat més en el nostre reconeixement com a
comunitat autònoma insular i com a comunitat autònoma
peculiar amb unes necessitats específiques i diferents de la
resta d’Espanya. I jo record... fa 10 anys o 11, quan algú
esmentava... quan es va començar a parlar de... -no fa tants
d’anys, devia ser fa menys-, quan es començava a parlar dels
límits de dèficit, parlàvem de la possibilitat que fossin
asimètrics i semblava una bogeria. Avui és l’AIReF qui
recomana dèficits asimètrics. Quan es va començar a parlar de
la condemnació del deute, també semblava que era una cosa
impossible i ara hi ha organismes que reconeixen que aquest
deute que tenim les comunitats autònomes de la conca
mediterrània són un desavantatge competitiu en tots els
aspectes. 

Per la qual cosa encara que aquest model o  aquesta
proposta del sistema de finançament que es fa des de la
comunitat autònoma no està consensuada en aquest moment,
jo sí que tenc l’expectativa que si no s’arriba a tot, a una part
de les propostes que fa aquesta comunitat autònoma s’hi arribi
de manera progressiva, de la mateixa manera que va millorar
el nostre sistema de finançament la reforma del 2009.

I no sé si m’he deixat qualque tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Campomar, li queden encara
8 minuts i 26 segons.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Molt breument, bé, crec que de qualque manera, encara que
no..., és a dir, entenc que primer...
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(Remor de veus)

... pel poc temps que du al càrrec i també per aquesta... com ha
comentat, aquesta inestabilitat del Govern, encara no hi ha
coses concretes; és vera que crec que jo compartesc amb
vostè que les perspectives o les conclusions d’aquest grup de
treball no eren encoratjadores; esper que s’acompleixin les
expectatives que, encara que sigui poc a poc, es millorin
aquestes expectatives en aconseguir part del que ens hem
proposat.

En qualsevol cas, només respecte de l’impost de fiscalitat
verda, que jo..., que és vera, no es poden aprovar, però només
li vull recordar l’èxit que ha tengut l’impost de turisme
sostenible que el vàrem aprovar el primer any de legislatura.
Crec que això ha de ser un poc l’objectiu perquè aquest ha
estat un èxit d’aquesta legislatura anterior i, per tant, en els
imposts de fiscalitat verda crec que hem d’anar per aquest
camí, no podem esperar els darrers anys de legislatura a fer
una mesura d’aquest calibre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Llavors, passarem al torn del... -
no, m’ha dit que no-, passarem al torn del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, el Sr. Sergio Rodríguez i Farré.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Consellera, porque
el día de hoy ha sido muy largo y además la actual situación
política le obliga a venir aquí con poco más que una carta de
intenciones. Entiendo que en las actuales circunstancias, pues,
es muy difícil precisar o afinar más.

Me gustaría empezar diciéndole las cosas que tenemos en
común, la necesidad de mantener el estado de bienestar, la
sanidad, la educación, las ayudas sociales, en esto estamos de
acuerdo. Estamos de acuerdo en las desigualdades e injusticias
del actual sistema de financiación, y también estamos de
acuerdo en que la fiscalidad debe ser progresiva y que más
pague el que más tiene, aunque me temo que aquí se acaban los
puntos de acuerdo.

Como yo no tengo una formación económica, sino en
historia... tiendo a intentar ver los problemas en larga
dimensión temporal porque creo que normalmente tienen un
origen largo y el problema que tenemos muchas veces los
políticos es el cortoplacismo del que adolecemos, porque
siempre estamos pensando en periodos de cuatro años y que
vienen unas elecciones, y creo que estamos muchas veces
buscando soluciones parciales a un tema que es mucho más
global, y me explicaré.

En lo que estaba de acuerdo, en las desigualdades e
injusticias que tiene nuestro sistema de financiación
autonómica, que en algunos casos son sangrantes, y
posiblemente el más sangrante de todos ellos sea el cupo

vasco-navarro, del que casi nadie habla, pero que procura una
de las mayores desigualdades e injusticias de nuestro actual
sistema de financiación.

Y es lógico que nosotros pretendamos que todos los
ciudadanos y especialmente los de Baleares que son los que
nos han elegido tengan las mismas oportunidades, ingresos y
posibilidad de gasto que el resto de ciudadanos del territorio
nacional, pero el problema surge, y por eso decía que a veces
buscamos soluciones parciales a problemas que son de
solución global, en que el actual sistema no está funcionando.
Hoy hemos tenido ocasión de debatir de ello ampliamente,
cada uno ha expuesto sus posturas, y evidentemente creemos
que una parte del fallo está en cómo está organizada la
estructura territorial del Estado, pero mientras sea la que es y
no la podamos tocar, nos hemos de intentar ajustar lo máximo
posible a la realidad de la organización territorial del Estado
español, pero teniendo en cuenta que existen mecanismos,
organismos, la Conferencia de Presidentes Autonómicos,
Consejo de Política... donde se pueden tratar estos temas e
intentar llegar a soluciones que no sean “que hay de lo mío”,
porque el problema que tenemos en muchas ocasiones es que
acudimos a defender única y exclusivamente los intereses de
nuestro territorio.

Y creo que a veces sería más fácil buscar una solución
global que nos hiciera a todos iguales y que permitiera que
esas desigualdades de financiación no tuvieran más origen que
las necesidades de inversión para un desarrollo homogéneo
del territorio nacional, y a esto venía lo que le estaba diciendo
sobre que yo estoy de acuerdo en que la fiscalidad debe ser
progresiva.

Nosotros siempre decimos que somos de los que más
aportamos y de los que menos recibimos. Es cierto, también
es cierto que somos una de las comunidades autónomas más
ricas de España. Por eso a veces me chirría ese doble discurso
de que, siendo una de las comunidades con mayor renta per
cápita, seamos de los que queremos recibir más. A veces pues
hay que tener solidaridad por otros territorios que están en
condiciones mucho peores que nosotros. Yo sé que esto no es
popular decirlo aquí, pero nosotros hemos venido a decir
cosas que no suele decir casi nadie, porque, si no, no
estaríamos aquí, las estarían diciendo los partidos que llevan
todo este tiempo estando.

Hoy también la Sra. Cano nos ha dicho que es un error
comparar las políticas domésticas con la economía pública,
que no podemos comparar, un bloque es la economía de una
familia con la economía de las cuentas públicas. Y yo creo que
evidentemente la complejidad de la economía de las cuentas
públicas no se puede comparar con una economía familiar,
pero los ejemplos a veces sí que sirven y a veces no nos gusta
darlos esos ejemplos de comparar política financiera, pública,
con política doméstica, porque entonces la gente lo entiende
y cuando lo entiende a veces se asusta de las cosas que
podemos llegar a hacer.

Está claro que tenemos un problema de déficit por
diferentes circunstancias, los 177 millones que acabarán
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llegando, en eso coincido plenamente con usted, tarde o
temprano llegarán los 177 millones, previsiones de ingresos
sobrevalorados, etc., pero por lo que oído hoy aquí creo que
vamos a seguir en la misma dinámica, que vamos a
presupuestar unos ingresos que al final no tendremos, sobre
esos ingresos vamos a presupuestar unos gastos y al final
pasará lo de siempre, que aumentaremos el déficit. Luego
vendrá el problema del exceso de déficit y tendremos que
empezar a recortar.

Entonces, yo le rogaría, porque más que una pregunta, casi
le quiero hacer un ruego, es que si realmente tenemos que
ajustarnos que lo haga en las cosas que realmente son
superfluas, en las cosas que no se necesitan, en las cosas que
no son importantes, precisamente para mantener esos
servicios sociales en los que estábamos de acuerdo.

Y digo esto porque tenemos una miríada de subvenciones,
de organismos, de ayudas..., lo hemos visto recientemente, lo
hemos denunciado aquí, a conciertos, a personas que no
deberían recibirlas, etc., que acaban..., por no hablar pues de la
pléyade de nuevos altos cargos, asesores y demás que tienen
ustedes en su gobierno, y que hoy se han cifrado en unos 5
millones de euros. Y digo esto porque a veces se dice: “es que
esto es el chocolate del loro”, pero es que a veces no hay nada
peor que una manada de loros comiendo chocolate. 

Yo le rogaría, de verdad, que se ajuste a sus ingresos, a los
reales no a los que imaginaremos que tendremos sino a los
que realmente vamos a tener, y sobre todo que no suba los
impuestos, porque al final veo que la única solución que tienen
para mantener ciertos gastos es o incrementar la deuda o
sangrar más al ciudadano. Y viendo, como vemos venir todos,
creo que todos, una crisis económica en ciernes, que
esperemos que ni de lejos sea como la anterior, más vale
prevenir, y todos sabemos que el aumento de impuestos acaba
significando contracción económica.

Muchas gracias, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Le quedan todavía 7
minutos y 40 segundos, si quiere. 

¿Sra. Sánchez?

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

¿La pregunta? Perdón.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Ya le he dicho, Sra. Consellera, que más que una pregunta
era un ruego, básicamente, que se ajuste usted al presupuesto
real de lo que vamos a ingresar, espero que nos podremos ver
en muy breve tiempo con cifras reales; a partir de ahí
podremos discutir en más profundidad, y sobre todo, que no
suba usted los impuestos.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Sr. Diputado, yo le he respondido antes al diputado Sr.
Gómez, al diputado de Ciudadanos, que no me va a encontrar
en un discurso de bajada de impuestos. Yo creo que es
necesario un sistema impositivo progresivo con el cual se
pague un sistema de bienestar social o nuestro bienestar social
y con el cual se financien los asuntos comunes, y que sea
suficiente para atender estos aspectos. Yo creo que es al
revés, hay que dar cuenta y el ciudadano tiene que estar
satisfecho de lo que se hace con los tributos que paga.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Consellera. Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sólo una brevísima aclaración, yo no le he pedido que los
baje, me conforme con que no los suba. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez, si aquí acaba el turno. Pasaremos
ahora al turno del Grupo Parlamentario Socialista, Sra. Maria
Antonia Truyols o... ¿quién? no, no, no hi són. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Bona tarda. Moltes gràcies, consellera, per aquesta
compareixença i també moltes gràcies als membres del seu
gabinet que són aquí tots presents. 

Bé, en primer lloc, jo volia fer una petita matisació en el
tema del règim..., la part fiscal del règim especial de les Illes
Balears. El Sr. Costa, quan ha fet la intervenció, deia que
bàsicament, bé, bàsicament no, que el maig de l’any 2015 hi
havia hagut ja un projecte de règim fiscal, i volia fer notar més
que res que sí hi ha diferències substancials entre el REIB de
maig de l’any 2015 i el REIB que varen negociar a Madrid
aquesta darrera legislatura. Bàsicament, i són dues cosetes que
supòs que hi convindran tots perquè el règim fiscal són
beneficis fiscals per a les empreses i per als ciutadans de les
Illes Balears, i és: en relació amb la reserva d’inversions, el
projecte de maig de 2015 feia referència només a beneficis
fiscals per a inversions inicials. Crec que això és important
destacar-ho perquè evidentment és important atreure
empreses cap al territori de les Illes Balears i que es
domiciliïn fiscalment en el nostre territori, això és bo
evidentment per al nostre sector productiu, però el que sí s’ha
de fer notar és que el règim que ara mateix és a Madrid té en
compte també l’aplicació de la reserva per a inversions dels
beneficis  fiscals en el cas d’inversions no inicials. És
importantíssim també tenir cura del teixit productiu de les
nostres illes que ja es troba en funcionament. Per tant, aquesta
passa més que s’ha donat és important remarcar-la.  
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En segon lloc, en el règim de maig de l’any 2015 no hi
havia un règim especial per a empreses industrials agràries,
ramaderes i pesqueres; també és important tenir en compte
aquest sector productiu de les nostre illes. Concretament,
l’aposta del Govern de la recent passada legislatura era, i així
es va consensuar i negociar amb Madrid, que aquelles
empreses industrials, agràries, ramaderes i pesqueres que
mantenguessin el nivell d’ocupació, o sigui, que no generassin
ocupació extraordinària, sinó que simplement mantenint el
grau d’ocupació es podrien aplicar una deducció tant a
l’impost de societats com a l’impost de la renda de les
persones físiques d’un 10%. En cas que es generàs ocupació,
aquest benefici fiscal passava a ser el 25%. Repetesc que crec
que convé que ho tenguem tots present i que això és
importantíssim per a tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears.

I quant a les qüestions que volia fer a la consellera, bé, hem
sentit durant aquesta sessió i també durant les darreres
setmanes algunes intervencions que qüestionen l’evolució del
dèficit i el deute de la nostra comunitat autònoma, fins al punt
de parlar de forats, eh!, que ja hem sentit que no s’ajusten
moltes vegades a la realitat. Crec que convé ser responsables
i acurats a l’hora de parlar de xifres i no fer un partidisme
demagògic per tal de confondre l’opinió pública, que ja hem
vist que és la manera de fer oposició de certs partits.
Confondre intencionadament i llançar missatges que no
s’ajusten a la realitat no suposa cap ajuda per als interessos de
Balears.

Per això, li vull demanar, Sra. Consellera, quina ha estat
l’evolució real del dèficit i del deute de la CAIB en aquests
darrers anys?

I aprofit també per fer la darrera pregunta, i així ja supòs
que tancaríem aquesta comissió; també li demanaria, quines
dades té sobre l’evolució de la realitat social i econòmica de
les Balears en aquests darrers anys? I de la mateixa manera que
es parla del dèficit i del deute, crec que convé posar llum a
quina és la situació real en relació amb els components
socials i econòmics i quina ha estat aquesta evolució.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Truyols. Li queden encara 10 minuts i 57
segons, que ho sàpiga. Pas la paraula a la Sra. Consellera
Sánchez. 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, presidenta, gràcies, diputada. Amb el tema del
dèficit jo veig que com el Sr. Costa m’havia tret una gràfica al
plenari, havia duit una gràfica del tema del dèficit, no
l’empraré per dir a quina legislatura correspon el què, però sí
per parlar que realment estam fent una consolidació fiscal en
aquesta comunitat autònoma, no?, que al tancament del 2018
hem passat de xifres de dèficit com aquesta al 2011, de 4,40

punts sobre el PIB, xifres de dèficit com aquesta en el
tancament de 2018.

Jo crec que és una bona notícia que la nostra comunitat
autònoma hagi fet aquest camí cap a la consolidació fiscal. Al
final o en aquest punt del camí de la consolidació fiscal ens
trobam com a mínim en un moment d’estabilització, vostè ha
parlat de deute i de dèficit, de deute públic, d’estabilització del
deute públic en valors absoluts i de baixada del percentatge del
PIB atès que, bé, òbviament que l’economia ha crescut
moltíssim aquests quatre anys. I aquesta seria la gràfica del
deute com a percentatge del PIB durant el període, això des
del 2007, ha crescut molt el deute i ara comença a haver-hi
una estabilització, fins i tot en alguns moments una baixada del
deute.

Crec que això sí dóna una tranquil·litat de la solidesa que
tenim a les finances de la comunitat autònoma en aquest
moment i d’aquest camí que hem fet d’uns deutes estructurals
a un acotament d’aquest deute. Hem passat de creixements de
les dues darreres legisla..., sí, si parlam de tres legislatures i
aquesta la comptam com..., o sigui, sense comptar aquesta en
què som ara, les tres anteriors d’endeutaments sobre el PIB
d’11 punts, de creixement sobre el PIB d’11 punts, a
disminució sobre el PIB de 2,6 punts. 

Jo crec que és una bona notícia que és un camí, però jo no
és que sigui antidèficit, però sí que no crec que no ha de ser un
dèficit estructural permanent i creixent durant la història de
tota una comunitat autònoma, i crec que passa també per una
millora del sistema de finançament i per un reconeixement de
les peculiaritats de la quota d’insularitat i de l’economia balear
que han de ser efectives en termes de finançament. 

Jo avui ho he volgut dir al plenari perquè crec que és
important de cara a l’opinió pública, la situació de tresoreria
de la nostra comunitat autònoma, que és una situació de
tresoreria més que sanejada i que es paguen puntualment tant
els proveïdors com altres agents que es relacionen amb la
comunitat autònoma.

També hem fet referència al creixement de la despesa
pública, que han sortit xifres al plenari del 22% o del 10% o
xifres com aquestes, i en aquests moments encara no estam al
2,6% de creixement de la despesa prevista a la regla de
despesa, sí que estem en xifres envoltant el 5,5% que crec que
donen una..., essent conscients que venim de creixements més
importants, dóna un senyal del control de creixement de la
despesa.

En temes d’economia, tot el que hem comentat aquests
dies, bé, aquestes darreres sessions plenàries, venim de
creixements molt importants i ara amb les dades amb les quals
fem feina per a l’elaboració del pressupost és en una
normalització d’aquests creixements, no amb un..., encara que
hi hagi incerteses a nivell internacional i molta informació que
crea incertesa i conscients d’aquesta incertesa i la prudència
per... sabem que es poden complir algunes d’aquestes
circumstancies i que poden tenir efectes negatius sobre la
nostra economia... en creixements... en una economia que
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encara creix, encara crea ocupació i en una situació de
normalització del cicle econòmic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Sra. Truyols, si vol encara... no?,
gràcies.

Llavors passam al segon torn de paraula, Sr. Costa, li
queden 23 segons si vol fer ús de...

(Algunes rialles)

... jo li dic el que hi ha. Gràcies. 

Sra. Martín, li queden encara 11 minuts, 33, tampoc?

Sr. Gómez, li queden 3 minuts i 10 segons, si en volgués
fer ús.

Em queda el Sr. Rodríguez, li queden encara 7 minuts, 30.

I Sra. Truyols, que ja li he dit, els 10 i 57. 

No volen? Bé, llavors, una vegada acabat el debat, vull
agrair la presència de la consellera Sra. Rosario Sánchez i
Grau i dels seus acompanyants. 

Agrair també als components de la Mesa i com no a tots
els parlamentaris i diputats que són aquí, que ha estat un dia...
em sembla una miqueta llarg i una miqueta dur la presència.

Sense més assumptes a tractar, aixequem la sessió .
Gràcies.
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