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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera del Grup Parlamentari Popular substitueix
Antoni Costa.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jaume Font d’El Pi substitueix Pep Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tots.

Compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors per tal d’explicar el Projecte de llei RGE núm.
7788/19, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de l es Illes Balears per a l’any 2020 (escrit
RGE núm. 7789/19).

L’ordre del dia consisteix en la compareixença de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per tal d’explicar
els pressuposts de la seva conselleria per a l’any 2020, escrit
RGE núm. 7789/19.

Assisteix la Sra. Consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, Sra. Rosario Sánchez i Grau, acompanyada de la Sra.
Maria Begoña Morey i Aguirre, secretària general; del Sr.
Joan Ignasi Morey i Marquès, director general de Pressuposts;
del Sr. Joan Martí i Cerdà, Interventor general de la CAIB; de
la Sra. Catalina Ana Galmés i Trueba, directora general del
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. 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.

Abans de començar vull avisar que en aquestes
compareixences i en aquestes comissions no hi haurà un
diàleg interactiu, ho farem com sempre: torn de la consellera;
després, torns de deu minuts de cada una dels diputats; i
després, veurem si vol contestar..., en principi contestarà
globalment la Sra. Consellera.

Llavors, per començar ja la comissió té la paraula la Sra.
Consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per fer
l’exposició oral, sense limit de temps, la Sra. Rosario
Sánchez.

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

Bon dia, senyores i  senyors diputats i diputades.
Compareix davant la Comissió d’Hisenda per retre comptes
del Projecte de llei de pressuposts de la comunitat autònoma
2020, pel que fa a les seccions pròpies de la Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors. Hem preparat una
compareixença prou exhaustiva de tota la conselleria a fi de
poder donar la millor informació possible, i esper que no se’ls
faci massa pesada.

Aquest projecte, com bé saben, va entrar en el Parlament
el passat dia 6 de novembre, després de ser aprovat pel
Consell de Govern el passat 31 d’octubre. Ahir, com ja saben,
vàrem començar aquest seguit de compareixences de tots els
consellers del Govern per explicar amb detall els comptes de
totes les conselleries. En el cas que em toca parl de la secció
14, de la mateixa d’Hisenda i Relacions Exteriors, i de les
seccions 31, 32 i 34, i del centre gestor 500, que és l’Agència
Tributària de les Illes Balears, i també del Centre Balears
Europa.

Ara és el moment de fer feina amb els grups parlamentaris
per poder introduir les millores que es puguin considerar en
el text original, amb l’objectiu d’aconseguir un pressupost
2020 més consensuat i útil per a l’interès general dels
ciutadans de les Illes Balears.

El pressupost 2020 ve dotat amb un total de 5.893 milions
d’euros; són 435 milions més que el pressupost 2019 i això
significa un 8% d’increment. Aquest pressupost de la
comunitat autònoma del 2020 és el primer d’aquesta
legislatura i som de les comunitats autònomes que varen
decidir fer uns nous pressuposts malgrat el bloqueig
institucional que hem patit a Espanya, perquè estam
convençuts que és fonamental per avançar en els reptes que
hem d’afrontar com a societat. Són els pressuposts que
aporten estabilitat i confiança a la societat i a l’economia de
les Illes i que reforcen la credibilitat de la comunitat davant
l’escenari polític pendent de pactes a Espanya i d’incerteses
en el terreny econòmic a nivell nacional i internacional.

I uns comptes que, per sobre de tot, preserven l’estat del
benestar que hem assolit  a Balears durant aquesta passada
legislatura.

Per al pressupost 2020 hem fet uns pressuposts
responsables, tant des del punt de vista social com des del punt
de vista financer. Amb aquest pressupost reforçam el nostre
compromís per consolidar i mantenir el nivell de despesa
social del pressupost destinat a polítiques públiques més
elevat de la història, i parl del pressupost 2019 el qual donava
continuïtat als pressuposts expansius dels darrers anys i que ha
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significat un gir radical aquests quatre anys de pressuposts
expansius en les polítiques del període 2011-2015.

Per al 2020 el Govern consolida i augmenta la despesa
social la qual, de fet, creix un 0,4% respecte del pressupost
2019, entre les polítiques de salut, educació, serveis socials,
ocupació i habitatge. Aquest increment del pressupost per a
política social ens permet assolir la despesa social més
elevada de la història de la comunitat autònoma, un total de
3.091,4 milions d’euros, i això suposa destinar a polítiques
socials un 34% més, 783 milions d’euros que el pressupost
2015. I d’aquesta manera la despesa social s’eleva al 70,5%
del pressupost to tal destinat a polítiques públiques del
pressupost no financer.

Amb aquests comptes avançam en els compromisos
marcats pels acords de Bellver els quals són el nostre full de
ruta; en els reptes de legislatura, com són l’aposta per
l’educació, la mobilitat sostenible, la transició ecològica o la
construcció de nou habitatge públic, entre d’altres. I avançam
també per començar a traslladar al pressupost l’acord amb
MÉS per Menorca que es va signar a l’inici de legislatura.

Com deia, també és un pressupost responsable
financerament, amb l’objectiu de preservar l’autonomia
financera d’aquesta comunitat i perquè la sostenibilitat
financera a mig termini és un element també de solidaritat
intergeneracional.

Acomplim la legalitat vigent, com no pot ser d’una altra
manera, en relació amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, dèficit, deute i regla de la despesa davant la
qual seguirem essent reivindicatius, per demanar la
flexibilització d’aquests límits, d’acord amb la situació de
partida de cada comunitat autònoma.

Pel que fa al deute, el Govern continua el 2020 amb la línia
de control i reducció del pes del dut a terme aquesta passada
legislatura, però també amb això seguirem essent
reivindicatius; el volum de deute de la CAIB, com hem
comentat diverses vegades, està molt relacionat amb
l’infrafinançament que hem patit històricament i resulta
imprescindible poder abordar, el més aviat possible, una
millora del sistema de finançament i la negociació de la
compensació del deute per part del Govern de l’Estat.

En aquest sentit, també s’ha posicionat una entitat de
referència, com és l’Autoritat Independent de Responsabilitat
Fiscal, l’AIReF, presentar els límits de dèficit en la situació de
cada comunitat de manera que es puguin establir límits
diferenciats per a cada administració autonòmica. Així mateix,
coincidim amb l’AIReF en què el deute i les mancances
històriques de finançament són les dues cares de la mateixa
moneda i, per tant, també s’ha de tenir en compte que el
finançament rebut per Balears a l’hora de renegociar el deute
de la comunitat autònoma amb l’administració de l’Estat.

En tot cas, el pressupost 2020, com no pot ser d’una altra
manera, està fet d’acord amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, un dèficit del 0% del PIB, un límit del deute

del 27% del PIB i un límit de creixement de la despesa
d’acord amb la regla de la despesa del 2,80%.

Enguany no s’ha convocat un Consell de Política Fiscal i
Financera amb capacitat per ratificar o revisar aquests
objectius per al 2020, amb la qual cosa continuam amb els
objectius que es varen aprovar el 2018.

I vull recordar, ara que es formarà un nou govern, els temes
que tenim pendents amb el Govern d’Espanya els quals
afecten, fonamentalment, el nostre pressupost de la comunitat
autònoma: la reforma, són els reptes davant de l’Estat
espanyol: la reforma del model de finançament; la revisió de
la Llei d’estabilitat pressupostària, la lle i Montoro; el
desplegament i aplicació  del Règim Especial de les Illes
Balears a través dels futurs pressuposts generals de l’Estat i la
tramitació parlamentària i aprovació definitiva del nou règim
fiscal del Règim Especial de les Illes Balears, amb
compensacions per qüestions d’insularitat als  nostres
autònoms i a les nostres empreses.

Per últim, ja abans d’entrar en el detall del pressupost de
la conselleria, vull destacar l’esforç inversor en matèries clau
per al desenvolupament de la comunitat autònoma, el Govern
ha fet un esforç per mantenir l’elevat volum d’inversió pública
dels darrers anys, per impulsar millores en serveis públics i
inversions estratègiques per a un model més sostenible
econòmicament, socialment i mediambientalment. En aquest
sentit, crec que és important destacar que el pressupost
consolidat, és a dir, el pressupost del Govern i tots els ens
públics de l’administració autonòmica en total destinen 652,8
milions d’euros a inversions, que és el global de les despeses
de capital entre inversions i transferències. Aquesta xifra de
volum d’inversions només es veu superada per la xifra assolida
en el pressupost més elevat de la història, el pressupost del
2019, que era un 1,8% més elevada, això són 12,2 milions
d’euros, i supera en 17,6 milions la quantitat destinada a
inversions del pressupost consolidat 2018, i augmenta en un
35,4% respecte del 2017, però el 2020 invertim 171 milions
més que el 2017 i és un 52% més elevat que el pressupost
2015. Això vol dir que el pressupost del 2020 preveu 224
milions més a inversions que el pressupost de fa cinc anys.

Pas a detallar la secció 14, després de fer un repàs general
dels termes del pressupost 2020, i pas a detallar la secció 14
que és la que afecta la Conselleria d’Hisenda i Relacions
Exteriors, que ja no és la mateixa que en el pressupost anterior
i acabaria notablement conseqüència de la nova estructura del
Govern. Com saben, l’antiga Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques s’ha redistribuït aquesta nova
legislatura per tornar tenir una conselleria pròpia
d’administracions públiques, mentre  que a la Conselleria
d’Hisenda hem incorporat àrees, com són les direccions
generals de Fons Europeus i de Relacions Exteriors, de les
quals depèn el Centre Balears Europa, ara adscrit  a la
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors que tenc l’honor
de dirigir.

Així mateix, també s’ha redistribuït la Direcció General
del Tresor i Política Financera de la qual Patrimoni passa a
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integrar una direcció general pròpia la qual, a més, amplia les
seves competències. La Direcció  General de Cooperació
Local i Patrimoni assumeix la gestió dels Fons de Cooperació
Local i també la Central de Contractació. A més, s’han
redistribuït les direccions generals de Pressupost i
Finançament.

Aquesta nova estructura, com també es produeix a altres
àrees i a altres conselleries, impedeix comparar dades
homologables respecte del pressupost 2019, perquè afecta
també el capítol de personal, ja que també ha implicat una
reorganització del personal.

A nivell de la conselleria, en el seu conjunt, el pressupost
total de la secció 14, previst en el projecte de llei del 2020,
arriba als 66,42 milions d’euros.

Per direccions i per secretaria general, la Secretaria
General disposarà d’un pressupost de 17,7 milions d’euros.

La nova estructura de la conselleria incideix principalment
en una disminució del capítol 1, de personal, atesa l’adscripció
de places a la Conselleria d’Administracions Públiques, i dos,
de despeses corrents en béns i serveis on s’imputen els
contractes de subministrament elèctric, neteja, seguretat o
manteniment, ja que les dependències d’Es Pinaret i Son
Rossinyol s’han adscrit a la Conselleria d’Administracions
Públiques. I així mateix, el capítol 6, d’inversions, també
disminueix pel mateix motiu, ja que s’adapta a l’execució
prevista i  a l’harmonització actual en no comptar amb les
despeses d’Es Pinaret i Son Rossinyol.

Per al capítol 1 es preveuen 4,2 milions, mentre el capítol
2 se situa en els 2,7 milions i el capítol 6 té una dotació de
140 milions d’euros -milers, perdonau, milers d’euros, sí,
seria una barbaritat 140 milions d’euros.

Pel que fa als capítols 4 i 7, mantenen les mateixes
transferències a l’Agència Tributària de les Illes Balears, 10
milions d’euros de transferències corrents i 5 milions d’euros
de transferències de capital.

D’altra banda, les direccions generals de Pressupost i de
Finançament i la Intervenció General de la comunitat
autònoma mantenen, en termes generals, el seu pressupost
actual, amb les modificacions poc significatives relacionades
amb la nova estructura. Es tracta d’àrees que constitueixen el
motor de la gestió administrativa de la comunitat autònoma.

La Direcció General de Pressuposts té un pressupost de
782 milers d’euros per al 2020, mentre que la Direcció
General de Finançament compta amb 191 milers d’euros, si bé
ambdues direccions comparteixen programa pressupostari,
planificació pressupostària i finançament.

La Intervenció General manté el pressupost actual
pràcticament congelat, amb una dotació de 5,3 milions. Aquest
departament racionalitza les despeses amb criteris
d’eficiència i de millora dels treballs externs en matèria
d’auditories per tal d’avançar en la qualitat de la informació
financera. En el pressupost d’Intervenció, a més de les

despeses de personal s’hi inclouen bàsicament les auditories
financeres i el compliment del sector públic instrumental i les
auditories -perdonau- d’acompliment del sector públic
instrumental i els controls dels fons agrícoles FEAGA i
FEDER.

Passam ara a la Direcció General del Tresor i Política
Financera, que aquesta direcció general compta amb 4,1
milions d’euros. Del seu pressupost el més important és el
capítol 4, de transferències corrents, o el volum més
significatiu, que té un lleuger augment fins als 2,6 milions per
cobrir les convocatòries d’ajudes a petites i mitjanes
empreses i els interessos i els costs dels avals de les línies de
finançament LISBA.

La Societat de Garantia Recíproca ISBA, com saben té en
projecte contribuir al desenvolupament de l’economia de les
Balears mitjançant la concessió de garanties que avalin les
propostes de les petites i mitjanes empreses davant els bancs
i caixes d’estalvis, per facilitar l’accés al finançament amb les
millors condicions del mercat.

El capítol de transferències corrents inclou les
convocatòries d’ajudes a les petites i mitjanes empreses, els
interessos i el cost de l’aval d’ISBA i l’import del plurianual
del 2020 de cada línia d’ISBA; com saben, hi ha una línia
2017, una línia 2018 i una línia 2019. Aquestes línies, en el
seu plurianual del 2020, sumen 2,1 milions d’euros, per cobrir
els interessos i el cost de l’aval de l’anualitat 2020, i e l
pressupost de la primera anualitat de la línia 2020, que suma
mig milió d’euros.

La línia d’ajuts de CAIB-ISBA 2020 complementarà
l’acció del Govern per ajudar a mantenir actius els sectors
productius de les Illes Balears i propiciar iniciatives a
empresa i alt valor afegit que convergeixin cap a un nou model
econòmic.

Per al 2020 es manté la dotació màxima de la línia de
crèdit a l’ISBA de 40 milions i aquesta línia d’ajuda el que fa
és facilitar l’obtenció de finançament amb les millors
condicions possibles, i està especialment, com ja hem dit, a
activitats d’inversió i de liquiditat de petites i mitjanes
empreses. En els primers casos, la inversió inclou
específicament activitats d’emprenedoria i recull incentius per
a dones empresàries. I també són línies de feina valorades les
que es vinculen amb accions d’innovació tecnològica,
microcrèdits per a activitats empresarials, debats socials i les
que inclouen accions d’internacionalització de l’activitat
empresarial.

I com a novetat s’ha introduït com a activitats valorades les
vinculades a indústries creatives i culturals, en línia amb els
objectius fixats als acords de Bellver, d’apostar per incentivar
les indústries culturals i fomentar la promoció cultural, a la
producció cultural a les Illes Balears.

El pressupost de la Direcció General de Cooperació Local
i Patrimoni està dotat amb 35,8 milions d’euros. El Govern
coordina i executa la política de col·laboració municipal des
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d’aquesta direcció general la qual assumeix la gestió dels Fons
de Cooperació Local. I a més, aquesta direcció gestiona el
patrimoni de la comunitat i assumeix la gestió i l’impuls de la
Central de Contractació i també la Junta Consultiva de
Contractació de les Illes Balears. Un objectiu clar d’aquesta
direcció general passa per incrementar l’eficiència i l’estalvi
econòmic del sector públic; per això treballam amb mesures
d’eficiència de la despesa i millora de la gestió a través de les
contractacions centralitzades, per aconseguir més estalvi en
la compra de béns i serveis i també fomentam l’adhesió a la
Central de Contractació d’entitats públiques de la comunitat
autònoma, ajuntaments també i consells.

I en aquest sentit és clau fomentar l’especialització i
l’intercanvi de coneixements entre les unitats administratives
de la contractació de la comunitat autònoma i també invertir
en millora tecnològica per millorar la gestió dels processos
de contractació i controlar l’execució dels contractes.

El pressupost d’aquesta direcció general manté en el
capítol 4 una dotació d’1,4 milions per a ajudes als
ajuntaments a cobrir  les despeses dels sous dels batles i
batlesses dels municipis més petits i amb menys capacitat
pressupostària de la comunitat. Així mateix, també la
subvenció de 200.000 euros per al sosteniment de les
despeses de funcionament de la Federació d’Entitats Locals de
les Illes Balears, la FELIB, la qual, com bé saben, agrupa els
ajuntaments de les Illes.

La major dotació d’aquesta direcció general es troba en el
capítol 7  i arriba fins als 28,7 milions i aquí trobarem la
dotació de 16,47 milions dels Fons de Cooperació Local, la
qual es manté per al 2020.

I així, mantenim la política d’ajudes als ajuntaments per fer
possible el sosteniment dels serveis bàsics i estratègics per
vertebrar i cohesionar la nostra societat des de la institució de
màxima proximitat que són els ajuntaments.

Els Fons de Cooperació Local, com bé saben, es
distribueixen entre la totalitat dels ajuntaments de les Balears
per contribuir al cobriment de la seva despesa corrent i la seva
distribució es fa d’acord amb criteris de solidaritat, insularitat
i població, acordats amb la FELIB.

En relació amb la política de suport i cooperació local
aquest govern també complirà amb els compromisos previstos
a la Llei de capitalitat a Palma i a Vila a través del pressupost
2020. Per primera vegada s’incorpora la Llei de capitalitat de
la ciutat d’Eivissa, aprovada el 2019, i així també al pressupost
s’ha introduït una nova codificació per territorialitzar les
inversions a la ciutat d’Eivissa.

D’altra banda, en matèria de contractació destaca el capítol
6, d’inversions d’aquesta direcció general, que s’incrementa
pel nou conveni signat amb el Registre Mercantil Central, que
fa possible l’agilitació de la tramitació de les empreses davant
del Registre de Contractistes de la comunitat autònoma. Amb
aquest conveni la Junta Consultiva de Contractació podrà

accedir directament a la informació d’empreses que vulguin
inscriure’s al Registre de Contractistes.

Al capítol 2 destaca l’actualització dels costs
d’assegurances d’immobles, els IBI o els arrendaments que es
gestionen a través del Servei de Patrimoni.

Ara parlarem de la Direcció General de Fons Europeus que
gestiona i du a terme el seguiment i el control dels programes
operatius finançats pels Fons Estructurals de Polítiques de
Cohesió, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional,
conegut com FEDER, i el Fons Social Europeu. El pressupost
total d’aquesta direcció general és de 826 milers d’euros.

És important destacar que les principals despeses
d’aquesta direcció general, tant les del capítol d’inversions
com les de la seva estructura interna de gestió com són les
nòmines dels treballadors, se  subvencionen al 50% per la
Unió Europea, i són un factor fonamental per a l’òptim
funcionament d’aquests programes operatius. Una prioritat
bàsica en aquest àmbit ha estat garantir una estructura de
gestió forta i molt professionalitzada, no només perquè el
cost efectiu del pressupost es reduirà a la meitat una vegada
justificat sinó, i la qüestió més important, perquè així
asseguram el reintegrament de la meitat del cost de les
inversions productives dutes a terme els darrers anys en
matèria d’innovació, tecnologies de la informació i de la
comunicació , energies renovabl es, depuradores,
infraestructures educatives o polítiques d’educació i
formació.

Aquests darrers anys són una prova de la millora de la
nostra capacitat de gestió dels fons europeus i també de
l’aprenentatge assolit que ha estat reconeguda per la Comissió
Europea i les autoritats nacionals. S’ha aconseguit un màxim
històric de finançament comunitari de 263 milions d’euros
per al període 2014-2020, entre FEDER, Fons Social Europeu
i Ocupació Juvenil, el que suposa 163 milions més que
l’import ingressat dels fons corresponents als programes per
al període 2007-2013.

També s’ha assolit un ritme alt de certificació de despeses
i, per tant, s’ha incrementat la generació d’ingressos
comunitaris, des de l’any 2015 s’han complit sempre els
objectius de justificació. Tot això ha suposat un esforç per tal
d’augmentar i enfortir la capacitat de gestió d’aquesta direcció
general, de fet, la part més important del pressupost d’aquesta
direcció general correspon a capítol 1, amb un pressupost de
despesa de 473 milers d’euros. Amb l’objectiu de reforçar
aquesta capacitat es compta també amb dos projectes
plurianuals d’inversions que suposen 327 milers d’euros. 

D’altra banda, també m’agradaria destacar que ja s’ha
començat a treballar en la programació dels fons europeus per
al proper període 2021-2027 i des d’aquesta direcció general
es vol fomentar la revisió estratègica pel que fa al finançament
europeu; tornarem defensar els interessos de les Illes Balears
davant de la Unió Europea i de l’Estat pel que fa a la
distribució del fons de la política de cohesió 2021-2027 i ens

 



168 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 11 / 13 de novembre de 2019 

mantindrem ferms perquè aquesta assignació financera sigui
superior a l’assignació actual.

Treballarem també per cercar aliances estratègiques amb
altres regions europees, en particular amb els territoris
insulars de la Mediterrània i cercar una major influència per
aconseguir un major reconeixement del fet insular.

En conclusió, el pressupost d’aquesta direcció general està
orientat cap a la consolidació d’un sistema de gestió basat en
la millora continua i que permeti a la comunitat autònoma ser
referent davant l’Estat i les institucions europees per la seva
eficiència i eficàcia en la gestió dels programes.

Per últim, recordar que el Centre Balears Europa ja no
depèn d’aquesta direcció general sinó que ha passat a dependre
de la Direcció General de Relacions Exteriors, de la qual
parlarem tot seguit.

El pressupost d’aquesta direcció general de Relacions
Exteriors és d’1,5 milions, augmenta principalment perquè
assumeix el Centre Balears Europa, i això suposa un
increment d’1,1 milions, i, com els explicava abans, que abans
depenia de la Direcció General de Fons Europeus. Aquest
canvi d’estructura respon a la voluntat de millorar la
coordinació entre les àrees i treballar amb més eficàcia,
d’aquesta manera el director general de Relacions Exteriors
ha assumit la direcció del Centre Balears Europa.

El capítol que més augmenta és el capítol 4, de
transferències corrents, fins a 1,1 milions, dels  quals 1,05
corresponen al Centre Balears Europa, i també inclou aquest
capítol les quotes d’adscripció als capítols europeus. 

Una vegada acabat el repàs de les direccions generals de la
secció 14, passam ara a les seccions afins a la Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors.

La secció 31, de serveis comuns, està dotada amb 2,7
milions d’euros. El principal canvi és una baixada del capítol
7 en 1 milió d’euros i això respon al fet positiu com és la
disminució de l’aportació del fons de provisions d’ISBA, que
até la recuperació d’operacions fallides, té  una ràtio de
solvència molt alta i no necessita l’aportació per part de la
comunitat autònoma. A més, aquest capítol 7  inclou la
devolució a l’Estat del préstec per la posada en marxa
d’infraestructures de la TDT pel Plan Avanza, un préstec que
es va començar a pagar el 2008.

Al capítol 2, de la secció 31, es manté incloure les
aportacions de l’AIReF i la base de dades especialitzada de la
central de contractació.  

El capítol 6, d’inversions, arriba als 673 milions d’euros
per dues qüestions: el manteniment del SAP i de la gestió de
facturació de tota la comunitat autònoma; i cal destacar el
contracte del nou model de gestió electrònica dels expedients
de contractació. Aquest nou model de gestió electrònica
d’expedients s’emmarca en el procés d’implementació de
l’administració electrònica iniciat pel Govern de les Illes

Balears, imprescindible per al compliment de la legalitat, que
ens ajudarà a millorar l’eficàcia i l’eficiència a tots els
procediments i, per tant, aconseguir una millora en el servei
públic. Es tracta d’un nou sistema integral que inclourà tant la
gestió dels expedients de contractació com la licitació
electrònica i que permetrà unificar tot el procés de tramitació
de la contractació  tant a l’administració de la comunitat
autònoma com als ens del sector públic instrumental. 

A la secció 32, aportació als ens territorials, es recullen
els traspassos de fons que el Govern realitza als consells
insulars incloent l’aplicació de la Llei 3/2014, del sistema de
finançament definitiu dels consells insulars per al 2020 i la
liquidació del 2018. Com bé saben, aquest sistema de
finançament funciona com el sistema de finançament
autonòmic, es fa una bestreta en funció de la recaptació
prevista de l’any en curs i es liquida la diferència entre la
bestreta i la liquidació real dels dos anys anteriors.

Per al 2020 la bestreta a compte al sistema de finançament
dels consells, augmenta lleugerament respecte del 2019, en 3
milions, i arriba als 406 milions, i la liquidació de 2018 per al
2020 és de 5 milions. A més, s’han d’afegir altres 1,9 milions
corresponents als lliuraments addicionals en concepte de
competències no homogènies. 

La liquidació es correspon, com havíem comentat, amb el
lliurament a compte de la bestreta del 2018. Com saben, el
sistema de finançament de consells funciona igual, com
havíem comentat, que el sistema de finançament autonòmic i
l’efecte de reducció de l’aportació als consells insulars ve que
la liquidació de la bestreta de 2017 va ser molt alta, va ser una
liquidació de 21 milions d’euros. La liquidació de la bestreta
de 2017, que es va aplicar el 2019, era de 21 milions d’euros;
la liquidació de la bestreta de 2018, que s’aplica el 2020, és
de 5 milions d’euros per les diferències entre la previsió de
recaptació i la recaptació real.

D’aquesta manera, i en aplicació de la Llei de finançament
dels consells, el pressupost d’aquesta secció és de 414,6
milions d’euros. 

El càlcul desglossat per illes és: 292,96 milions Mallorca;
Menorca 53,51 milions, que arriben al 54,51 pel pagament del
conveni de la sentència urbanística relativa a Cesgarden; a
Eivissa, 54,53 milions; i a Formentera li corresponen 8,77
milions.

Aquest finançament, com bé saben, es correspon amb el
nostre federalisme interior i la nostra descentralització
competencial i serveis per cobrir despeses de polítiques com
són els  serveis socials, carreteres, cultura, esports, medi
ambient, habitatge i urbanisme, seguretat i protecció civil o
promoció turística que es troben descentralitzades als
consells insulars.

Com a novetat per al 2020 s’incorporen les transferències
en matèria de gènere i dona i polítiques LGTBI als quatre
consells. Aquest ritme de traspàs de competències s’ha
reactivat aquesta passada legislatura en compliment del
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compromís de reforçar el paper i l’autonomia de
funcionament dels consells.

En global, el finançament dels consells des del
començament de l’aplicació de la Llei del sistema definitiu
del finançament dels consells insulars, ha augmentat des del
2014 un 62% amb 158,8 milions d’euros.

La secció 34, que també és afí a la Conselleria d’Hisenda,
la secció del deute públic, la previsió del deute per a les Illes
Balears per al final del 2019 és de 8.827 milions d’euros. En
tot cas, voldria començar l’explicació del deute públic amb
una reflexió, que aquesta xifra, malgrat els deutes estabilitzats,
i fins i tot s’ha reduït en termes relatius aquesta passada
legislatura, mostra encara un volum de deute molt elevat i
reflecteix un problema de fons que és l’infrafinançament
històric de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Com han confirmat diversos estudis, tant de la conselleria
com de la Sindicatura de Comptes, les mancances dels
diversos sistemes de finançament autonòmic han estat la causa
que ha generat una bona part del deute d’aquesta comunitat,
més de la meitat del deute segons els càlculs de la Direcció
General de Pressuposts que va fer la passada legislatura. 

Darrere del sistema de finançament, com hem dit moltes
vegades, hi ha el manteniment de l’estat del benestar i per això
necessitam i treballarem per un sistema més just per a les
comunitats autònomes i més just per a la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

El pes del deute és molt important al pressupost any rere
any, per al 2020 la partida referent al deute públic arriba fins
als 1.621,2 milions d’euros amb un augment del 42,52% per
sobre del 2019.

Aquest increment es correspon bàsicament amb
l’increment de les amortitzacions ja previstes a les quals ha de
fer front la comunitat autònoma per a l’any 2020.

El fet diferencial que fa créixer aquest volum de pagament
de deute és l’obligació de retornar 450 milions d’euros al
2020 de dues emissions de deute de legislatures anteriors,
300 milions d’una emissió de deute del 2010, a retornar en
deu anys, i 150 milions d’una emissió de deute del 2005, a
retornar en quinze anys. Com sabem això forma part d’un
calendari predeterminat i que ja està previst que es configura
a partir de totes les operacions d’endeutament de les
legislatures anteriors que formen part d’aquest deute acumulat
històricament per la comunitat autònoma.

Jo vull fer incidència que això no significa un increment
del deute per al 2020 d’aquesta comunitat autònoma, sinó que
aquesta pujada del deute correspon a les amortitzacions que ha
de fer aquesta comunitat autònoma de tot el deute acumulat i
assolit durant totes les passades legislatures.

No podem deixar tampoc de recalcar la importància que té
dintre de l’endeutament de la comunitat e l deute contret
mitjançant els mecanismes de finançament de l’Estat; es

preveu que al tancament de l’exercici representarà al voltant
del 70% del deute total, o sigui el 70% del deute total es
correspon amb els mecanismes de finançament de l’Estat.

Per al 2020 les amortitzacions de deute amb l’Estat són de
875,6 milions. Fruit d’aquesta amortització hem de preveure
un lleuger descens del capítol 3, de despeses financeres,
gràcies a la baixada del tipus d’interès i a les negociacions de
deute que han servit per anivellar els pagaments als quals hem
de fer front corresponents al pagament del cupons i de les
emissions de deute i els venciments dels préstecs.

 Vull destacar també la feina que es continua fent per tal de
seguir reduint el cost de la cartera de préstecs de la comunitat
autònoma en un procés de renegociació d’operacions de deute
que ha permès un estalvi important gràcies a la millora de les
condicions financeres.

Recentment hem acordat una nova renegociació
d’operacions d’endeutament en la qual s’ha aconseguit un
estalvi de 7,5 milions d’euros i en total, des de l’any 2015,
aquest procés de renegociació de deute ha suposat un estalvi
de 42,27 milions d’euros.

Acabades les seccions pressupostàries, parlarem dels
pressuposts dels ens que depenen de la Conselleria d’Hisenda
i Relacions Exteriors, que són l’Agència Tributària de les Illes
Balears, el pressupost es manté per al 2020 amb una dotació
de 10,6 milions d’euros; el capítol 2, de compra de béns i
serveis, s’ajusta molt lleugerament, disminueix un 1% d’acord
amb les necessitats reals de despeses; i un altre factor a tenir
en compte és la baixada del capítol 3, de despeses financeres,
en un 24% fins als 300 milers euros.

Aquest és el cost de la pòlissa de crèdit que permet pagar
les bestretes mensuals als ajuntaments amb caràcter previ que
s’hagi de produir la recaptació del tribut municipal que
correspongui. El fet és que enguany els interessos a pagar han
baixat, i d’altra banda els ingressos de l’Agència Tributària de
les Illes Balears es mantenen. 

S’elaborarà per a l’any 2020 el Pla anual de lluita contra el
frau fiscal en la línia dels anys anteriors i s’hi afegiran les
novetats en l’aprenentatge i les noves normes de control
tributari, i es continuarà amb el desenvolupament de la seu
electrònica perquè més processos o més procediments siguin
accessibles telemàticament.

 L’altre ens que depèn de la Conselleria d’Hisenda i
Relacions Exteriors és el Centre Balears Europa. Per al
Centre Balears Europa vull destacar que el pressupost que
manejarà serà d’1,3 milions d’euros, amb una petita
disminució de 76 milers d’euros, per assumir l’increment del
pressupost de la Direcció General de Relacions Exteriors.
Aquesta disminució es fa càrrec dels capítols 3 i 4. El capítol
1 de persona baixa un poc, es preveu contractar un
sotsdirector, però no es dota la plaça de director gerent ja que
el director general de Relacions Exteriors -com bé hem dit-
assumeix les seves funcions. El capítol 2, de compres de béns
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i serveis, baixa un 12% i s’ajusta a les necessitats reals de la
despesa.

I fins aquí l’exposició del detall de les partides més
importants dels centres gestors de la conselleria i les
seccions afins i qued a la seva disposició per resoldre els
dubtes o les preguntes o intervencions que considerin adients. 

Moltes gràcies per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sánchez. En aquest moment procedeix
la suspensió de la sessió per un temps màxim de 45 minuts per
tal que els grups parlamentaris puguin preparar la formulació
de preguntes o observacions, per la qual cosa es demana als
portaveus si volen una suspensió de la sessió o  si podem
continuar. Podem continuar. 

Llavors per tal de formular preguntes o observacions tot
seguit es procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris.
La Sra. Consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors pot
contestar globalment totes les preguntes o observacions
formulades o bé contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu.

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

Contestaré de manera global.

LA SRA. PRESIDENTA:

Global, moltes gràcies, Sra. Consellera. Llavors passam a
iniciar els torns, començarem pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. Núria Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom, senyores i
senyors diputats. Bon dia, Sra. Consellera d’Hisenda i tot el
seu equip que l’acompanya avui per explicar-nos aquests
pressuposts o aquest projecte de pressuposts que vostès han
aprovat per a l’any 2020. 

Li he de dir que nosaltres des del nostre grup parlamentari
Popular la consideram directament responsable, evidentment
amb la Sra. Armengol, d’aquest projecte de pressuposts i la
consideram directament responsable d’un pressupost que
consideram irresponsable i fictici. Vostè diu que és el primer
de la legislatura, però és el cinquè pressupost que elaboren
vostès de forma continuada i ja deuen tenir coneixement de
les liquidacions que han anat fent i evidentment de les
previsions d’ingressos que poden fer.

I miri, és fictici perquè el tenen inflat, ho sap vostè, en 360
milions d’euros, quasi no importa que li ho digui aquest grup,
supòs que vostè se n’ha adonat, perquè vostè ha afegit més de
80 milions d’euros d’ingressos de l’impost de transmissions
patrimonials, que no arribaran en vista de les liquidacions que

han tengut; ha inflat 160 milions d’euros de convenis estatals
que tampoc no arribaran i ha inflat 120 milions d’euros de
bestretes del sistema de finançament. Per tant, és un
pressupost irresponsable quant al seu caràcter fictici. 

Per altra banda, atès que hi ha aquest forat realment
d’ingressos ficticis de 360 milions d’euros, evidentment no es
podrà pagar el sostre de despesa que vostè ha previst, per la
qual cosa el retall que ja ha fet vostè de 50 milions d’euros al
sostre de despesa serà insuficient. I serà insuficient i vostè
acabarà retallant partides i quanties addicionals en el
pressupost durant l’any 2020, com ha passat ja a l’any 2019,
on a partir d’octubre va haver de bloquejar les partides de les
diferents conselleries, cosa que d’aquesta manera anticipada
no s’havia vist mai.

Un altre tema, a part del caràcter fictici que li he dit, és la
irresponsabilitat. Irresponsabilitat i incoherència, vostè
incrementa en general a les conselleries un 16% les partides
per a assessors i càrrecs polítics, destina 12 milions d’euros
a càrrecs polítics, però congela les retribucions dels empleats
públics, i no em referesc a les retribucions que depenen de
l’Estat, sinó a la resta de retribucions que sí depenen en
general de vostès.

Aplica el Decret Llei 5/2012, de mesures urgents, que per
circumstàncies extraordinàries es va aprovar per sortir de la
crisi que a l’any 2010 ens havia conduït el Sr. Manera, el
continua aplicant i continua bloquejant les contractacions
temporals, els nomenaments d’interins, excepte en casos
extraordinaris, requereixen autoritzacions prèvies totes les
conselleries, també totes les empreses del sector públic
instrumental, es prohibeixen gratificacions, hores extra i el
fons social dels empleats públics continua retallat. 

Ho dic perquè vostès sempre fan el primer discurs inicial,
com ha fet vostè, parlant de recuperació de drets, parlant de
les polítiques socials i nosaltres pensam que la millor política
social és donar cobertura i suficients drets als seus empleats
públics, abans que als seus càrrecs polítics, i sobretot donar
exemple d’aquesta sostenibilitat als seus empleats públics,
abans de donar lliçons a les empreses del sector privat que hi
ha a la societat.

I em referesc a això, en relació amb l’articulat que vostè ha
establert, en concret els articles 19, 21, 22, 24, 25, 27 i 28 de
la part d’articulat d’aquest projecte de pressupost, que és de
vostè i de la Sra. Armengol. No sé si la resta... li he dit a vostè
i a la Sra. Armengol, perquè no sé si la resta de conselleries
estan d’acord amb aquestes retallades.

També voldríem saber, per tant, per què no deroga aquest
Decret Llei 5/2012 i el Decret 10/2012, que el va acompanyar
en el seu moment per sortir de la crisi, el continua aplicant,
quina previsió  té vostè, si continuarà així, o recuperarà els
drets que realment està dient a la massa d’empleats públics?

Ha parlat vostè del Fons de Cooperació Local, a l’articulat
ve regulat a l’article 32, però ben igual que tampoc no
recupera l’esperit inicial dels drets que han de tenir tots els
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treballadors públics, tampoc no recupera l’esperit inicial del
Fons de Cooperació Local que es va crear a la Llei 20/2006,
municipal i de règim local, per part del Partit Popular, perquè
li vull recordar que el Partit Popular va aprovar aquesta llei a
l’any 2006, amb una previsió d’un Fons de Cooperació Local
que no havia de baixar del 0,7%, que es va haver de retallar
evidentment, és clar que sí, es va haver d’ajustar en època de
crisi, però vostè el continua retallat en un 0,5%. Per tant,
nosaltres voldríem saber si, a part de parlar de cohesió
territorial i municipalisme, ens pot explicar per què no ha
recuperat l’esperit inicial del Fons de Cooperació Municipal
que va establir el Partit Popular per primera vegada damunt una
llei.

I també l’apartat segon de l’article 205 de la Llei municipal
i de règim local, que fa referència que cap municipi no rebrà
una quantia inferior a la prevista a l’any anterior, que dóna una
garantia als ajuntaments, i vostè també manté suspesa aquesta
previsió. Per tant, els ajuntaments continuen amb la
inseguretat de saber si rebran una quantitat, almanco igual que
a l’any anterior, o poden rebre una quantitat inferior, la qual
cosa, indirectament, continua essent una retallada.

També voldríem saber, ja que vostè gestiona la Llei de
capitalitat de Palma, per què ha retallat la partida en 1,5
milions d’euros, deixant només 12,3 milions d’euros? Quina
és la raó per la qual Palma veu retallada la seva Llei de
capitalitat? Que vull recordar que també es va aprovar pel
Partit Popular, mitjançant la Llei 23/2006, de capitalitat de
Palma de Mallorca. Ho vull recordar perquè també és
interessant que se sàpiga que el Partit Popular va fer polítiques
municipals i encaminades a millorar la situació de Palma i el
seu reconeixement com a Llei de capitalitat.

I també vostè ha parlat de la Llei de capitalitat d’Eivissa,
una Llei de capitalitat d’Eivissa que diu que preveu una partida
específica, però no ens ha dit ni quina partida, ni quina quantia
en concret. I estaria bé que ens digués quina partida concreta
per comprovar si serà suficient i si, a més, s’acompleix
aquesta previsió que vostè ha dit.

Voldríem saber també per què retalla vostè les inversions
i per què hipoteca la política d’infraestructures de les Balears
per a l’any 2020? Ho dic perquè les inversions directes cauen
un 9%, que són 18 milions d’euros menys, i les transferències
de capital, que al final són inversions que fan un tercer,
mitjançant aquesta transferència, cauen en un 7%, que són 28
milions d’euros menys. És a dir, un total de 46 milions
d’euros manco que es destinaran a l’any 2020 a polítiques
d’inversions i, en definitiva, són polítiques per a la ciutadania.
Volíem saber quina és la causa d’aquest retall.

Vostè ha parlat, en general, dels temes de recaptació.
Nosaltres voldríem saber com a consellera d’Hisenda, si no
considera una perversió del sistema de finançament, el fet que
destini fons de l’ecotaxa, mal anomenat ja evidentment Impost
del Turisme Sostenible, actuacions que no venen recollides en
el seu fet, bé, al fet imposable, o al seu objecte com a taxa, és
a dir, es destina per exemple a la Caixa de Música per a temes
culturals; o es destina, per exemple, a centres educatius i de

Formació Professional; o al metro, l’extensió del metro fins
el Parc BIT, que, en definitiva hauria de ser una inversió
estatal, ben igual que es fan els AVE o altres mitjans de
transport ferroviaris a la península doncs s’hauria de fer el
metro aquí per part de l’Estat. I si no considera que això és una
perversió realment del sistema de finançament de les
inversions que tenen vostès previstes.

De temes de partides concretes, sí és ver que els temes de
capítol 1, en general d’empleats públics forma part de la
Conselleria d’Administracions Públiques, però sí volíem saber
si vostè, com a consellera d’Hisenda, si té previst incrementar
capítol 1, o ha previst increment de capítol 1 per a oposicions,
no només a nivell d’administracions, a nivell d’educació, a
nivell de sanitat, perquè també parlen vostès de desplegar
aquell acord que es va fer entre els sindicats i el ministre
Montoro del Partit Popular, “l’acord històric”, dit així pels
sindicats, per incrementar i donar estabilitat a l’ocupació
pública dins l’administració . I vostè com a consellera
transversal, si realment s’ha previst per a l’any 2020 fer
oposicions en els diferents sectors, f ins i tot també en el
sector públic instrumental, perquè en definitiva una política
més transversal, que des d’Hisenda requereix aquest vist i plau,
o aquesta autorització.

A l’articulat hi ha un article 24.3, que fa referència que se
suspenen els acords i tots aquells pactes de caràcter sindical
que afecten els treballadors, que puguin suposar un increment
econòmic; ho dic perquè és un tema econòmic purament dit,
o més que l’afecta a vostè com a Hisenda. Hi ha aquest article
que preveu una suspensió de qualsevol acord o pacte que
tengui una repercussió econòmica, voldríem saber si aquesta
previsió l’han posada negociant o no amb els  sindicats i si
estan assabentats que no podran negociar cap pacte ni cap
acord durant l’any 2020 que tengui contingut econòmic. Ho
dic perquè és un tema important i afecta els drets socials dels
seus treballadors públics.

També en relació amb la Intervenció General la qual depèn
directament de vostè, té previst millorar l’estructura de
personal? Ho dic perquè hi ha interventors delegats de cada
conselleria, evidentment que sí, per controlar els comptes i
fiscalitzar cada conselleria. Després vostè té l’auditoria per
fer el control a posteriori, però a nivell de tècnics, a nivell de
personal generalment són unes àrees que van molt carregades
de feina i tenim coneixement que van un poc saturats i
voldrien tenir una millor estructura a nivell de personal,
d’empleat públic, de funcionaris. Té previst vostè millorar i
consolidar aquesta estructura durant l’any 2020?

Un tema que afecta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda mig minut Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Perdó?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Mig minut.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies. Voldríem saber si en relació amb la tramitació de
l’avantprojecte de pressupost, vostè va sotmetre aquest
avantprojecte de pressupost per a inversions a informació
pública, com preveu l’article 6.1.f) de la Llei 4/2011, de bon
govern i bona administració, i durant quin temps li va
sotmetre?

I després finalment, -per acabar Sra. Presidenta, gràcies pel
seu avís- voldria saber en quina situació es troba la seva
relació amb els seus consells insulars. És a dir, avui sabem del
malestar dels consells pel retall que fa vostè en els
pressuposts. La Sra. Cladera parla d’un retall d’11 milions
d’euros, quan, en principi, havien de retallar vostès 8 milions
d’euros, i realment aquí doncs hi ha un retall important,
incrementa vostè una Direcció General de Cooperació,
incrementa vostè a les seves explicacions, o parla vostè molt
de municipalisme, de solidaritat i de cohesió territorial, però
retalla als consells. Voldria saber quina és la causa d’aquest
retall dels consells, tenint en compte que ja vostès varen votar
en contra de la Llei de finançament dels consells insulars, que
vostè parla de l’any 2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Per tant, molt de parlar de municipalisme, però realment
poca cohesió territorial i poc esperit de cara als ajuntaments
i als consells.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. A continuació donarem la paraula al
representant del Grup Parlamentari Popular Unidas Podemos,
la Sra. Antònia Martín. Té la paraula.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies Sra. Consellera i al seu
equip per ser avui matí amb nosaltres i donar aquestes
explicacions.

Vegem, ens trobam davant d’uns pressuposts que és
responsable socialment i financerament i sembla mentida
sentir el Partit Popular avui parlar de drets socials i de serveis
públics. Jo no sé si han passat l’argumentari pel partit, perquè
semblava a qualque moment que fossin d’esquerres.

Ha parlat també el Partit Popular de la Llei de capitalitat de
Palma, quan ells no la pagaven, vull dir..., sobta sincerament el
discurs que hem sentit aquí.

Voldria destacar, Sra. Consellera, que per primera vegada
s’incorpora Vila a la capitalitat; la capitalitat és el múscul
d’inversió que tenen els dos municipis, tant Palma com Vila,
i sembla que és destacable aquesta qüestió.

En relació amb la Direcció General de Fons Europeus,
consideram que té una tasca cabdal i que s’ha de continuar
reforçant per tenir aquest finançament que ve d’Europa i que
és tan imprescindible per a la nostra comunitat autònoma.
També es recull en aquest pressupost tota una sèrie de tasques
que vénen a agilitar l’administració, i  em semblen molt
positives.

Per la nostra part consideram que evidentment és
imprescindible la derogació de la Llei Montoro per poder
tenir realment les inversions i el funcionament que mereixen
les comunitats autònomes, els consells insulars i els
municipis, i esperam que amb aquest nou govern que sembla
que està encaminat podrem finalment tenir aquesta derogació
i rebre la part fiscal del REB que tan necessària és per a les
nostres illes.

Nosaltres consideram que efectivament aquests
pressuposts responen a les necessitats socials de la nostra
comunitat autònoma, que són responsables, com he dit al
principi de la meva intervenció, i simplement li volíem fer una
pregunta. En relació amb l’impost de begudes ensucrades
tenim a la nostra comunitat autònoma una taxa d’obesitat
infantil que és elevada en relació amb les altres comunitats
autònomes, és una qüestió que ens preocupa, i voldríem saber
el seu parer al respecte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Correspon ara el torn del
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Juan
Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom.
Consellera, jo faré dos blocs d’intervenció i llavors, pel que
respecta que és la seva..., dos motius de compareixença, la
presentació del context general del finançament, la despesa i
els ingressos que té  la comunitat autònoma, per tant, tema
transversal; i, per l’altra banda, pròpiament la seva gestió a la
conselleria, i faré diferents preguntes de diferents centres de
cost i de l’organigrama propi.

La primera part crec que és important perquè afecta la
conselleria però afecta l’execució pressupostària d’aquesta
comunitat autònoma. Miri, jo entenc que el Govern no vengui
aquí a presentar uns comptes amb una situació de...,
pessimista, però sí esperava una situació més de realisme; no
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es venguin vostès a dalt, no s’hi han vengut, però de realisme
de la situació que hi ha, i és una situació que en aquest cas ha
estat analitzada en els plenaris del Parlament, a les comissions
de control de l’acció de govern a les comissions
parlamentaris, de les proposicions no de llei i de qualque
pregunta que hem fet, i es presenten aquí uns comptes que han
passat per damunt aquesta reflexió que s’ha traslladat, fins i tot
per socis de govern i partits que donen suport al Govern, en
temes de finançament als consells insulars; en temes de
negociació del finançament amb el Govern central, el
finançament a tot l’Estat; en tema del que traslladaven agents
socials , interlocutors públics, com poden ser el teixit
empresarial, els sindicats i funció pública.

Per tant, la Llei Montoro hi és, hi és, i marca unes regles
i uns ajustaments i uns límits que de moment la Llei Montoro
hi és. No sé si fruit d’aquest suposat govern que sortirà hi
haurà una modificació; nosaltres entenem que hi ha d’haver
una modificació i una actualització d’una llei, li diguin vostès
el que li diguin, o sigui diguin-li el nom que tengui segons la
ministra -tenim el model americà de posar noms a les lleis,
també aquí, tant de bo traslladàssim altres aportacions-, però
la tenim. 

Bé, el que venc a dir és que aquesta exigència de sostre de
despesa, de límit a la despesa i de rigor, s’haurà de dur, perquè
Déu n’hi do si no se’n du. Tant comunitats autònomes, la
injustícia no és la Llei Montoro, la injustícia és el que ha
passat sempre, que hi ha comunitats autònomes que han
complit i han estat castigades perquè altres comunitats
autònomes no han complit, perquè no hi havia lleis amb el
rigor que evitassin els malbarataments que s’han fet. Per tant
no em preocupa que hi hagi una llei o una altra, el que sí em
preocupa és que vostè haurà de fer ajusts importants, nous
bloquejos enmig de la situació pressupostària, i els haurà de
fer perquè la previsió d’ingressos no s’ajusta a la conjuntura
social i econòmica que es ve anunciant per part dels agents
socials. Insistesc, els agents socials, ja no és tan sols
l’oposició.

Fins i tot vostès, el Govern, l’oposició, els agents socials,
parlam de desacceleració econòmica, desacceleració
econòmica, i decreixement de la productivitat, quan decreix la
productivitat i una desacceleració econòmica, per molt
mínima que sigui suposa una minva del moviment econòmic
i, per tant, dels ingressos, i això és evident, perquè hi ha
imposició fiscal que es veurà afectada. I això afectarà l’IRPF,
afectarà l’IVA, el consum, evidentment, afectarà també
l’impost d’estades turístiques, lògicament, perquè és motor
econòmic d’aquí, i, per tant, la previsió d’ingressos la trob
excessivament optimista per al finançament d’aquests acords,
legítims, que vostès varen dur signats, els acords de Bellver,
i que va dir la presidenta que no en tocaria cap, a l’inrevés, que
s’acomplirien tots, ho va dir ahir.

Però és que hi ha un soci de govern, i insistesc, soci de
govern, no només que dóna suport, que en el Plenari de dia 4
va manifestar que el que hi ha aquí és una recessió, no és una
cosa manifestada per l’oposició, eh?, per un soci de govern,
una recessió econòmica. Jo ahir vaig demanar a la consellera

de Presidència si realment tenia -no em va contestar- si tenia
coneixement, més del que podem tenir els grups de
l’oposició, d’aquestes dades que, segons un soci de govern,
ens trobam en una recessió econòmica. Jo realment no la veig;
cada pic que nosaltres hem parlat de desacceleració se’ns ha
tractat d’alarmisme, d’irresponsabilitat. Nosaltres vàrem dur
propostes, consellera, que afectaven els comptes de la
comunitat autònoma perquè les poguessin dur aquí; vàrem dir
que no estàvem d’acord amb un augment de despesa a capítol
1, que també afectava a capítol 2, per la reorganització de
l’estructura de la comunitat autònoma i per nous alts càrrecs,
ens semblava fins a cert punt irresponsable fer-ho, quan vostè
va haver de fer un bloqueig de 62 milions a les conselleries,
que sol passar quan s’han d’ajustar els comptes i realment
queden doblers a les conselleries per executar fins a 31 de
desembre els  programes i les transferències corrents, però
també ha hagut d’ajustar 50 milions d’euros en aquest
pressupost d’enguany.

Per tant, vista aquesta trajectòria d’execució
pressupostària, nosaltres no podem estar d’acord amb els
comptes que es presenten aquí, en el marc general. Insistesc,
llavors li plantejaré la nostra valoració sobre les partides de la
seva conselleria.

Nosaltres li vàrem fer també una proposta, duta per
proposició no de llei, que qualque partit que presenta crítica
aquí tampoc no va acceptar, supòs que l’afectava també,
l’auditoria interna de l’organigrama i la funcionalitat de la
comunitat autònoma, però que la fessin vostès, precisament
perquè detectassin un moviment per optimitzar tant e ls
treballadors públics reforçant les conselleries i valorar si és
necessari un augment de l’oferta pública d’ocupació per al
2020, això suposa despesa a capítol 1 i capítol 2, evidentment;
i sobretot per la funcionalitat i evitar el nou nomenament
d’alts càrrecs i d’estructura, tal com vénen anunciats als
acords de Bellver. És a dir, vàrem fer propostes que entenem
nosaltres que eren des de la lleialtat, des de ser constructives,
i perfectament racionals. Insistesc, era una auditoria interna
que crec que la seva conselleria hauria de fer i encara és a
temps de fer-la.

Quant a la seva llei -passaré a la seva conselleria, perquè
no tendré temps, si no, de fer-li una sèrie de preguntes-, sí que
ens interessa, perquè em sembla un bon anunci, però no he
trobat la partida, he trobat la partida de transferència a capítol
4 , per a la Llei de capitalitat de Palma, de l’Ajuntament de
Palma; no he trobat la de Vila, la d’Eivissa. Voldria que ens
digués la partida, el centre de cost i si és a través de capítol 4
també.

Del programa 141E, el capítol 4..., parlava vostè d’una
convocatòria, crec que la Direcció General del Tresor i
Política Financera, adreçada, si no ho entès malament,
teòricament a la part d’ISBA, però n’hi havia una a PIME,
m’havia semblat que havia dit a PIME. M’agradaria conèixer
l’import, si el té previst o el té localitzat, l’import que anirà
directament a PIME, i l’objecte d’aquesta convocatòria.
Insistesc perquè ens ha semblat interessant i necessària.
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Del programa 912B, capítols 4 i 7, corporacions locals i
patrimoni, crec que aquí era on li demanava..., he entès que era
aquí la transferència cap a Llei de capitalitat de Vila, crec que
era aquí en aquest programa i supòs que era un capítol 4  o
capítol 7.

Del programa 141G, em sembla que era, té vostè  un
projecte d’inversió a capítol 6, de 327.000 euros, o això he
localitzat, m’agradaria que ens fes cinc cèntims en què
consisteix el projecte d’inversió i quin serà l’objecte, perquè
és una gestió pròpia de la seva conselleria. Ho dic perquè és
un import quasi d’un 40 i busques per cent..., del 141G, crec
que era, si no ho he apuntat malament, capítol 6. Vostè..., el
projecte, sí, era un projecte d’inversió, ho dic perquè és un 40
i busques per cent del pressupost d’aquesta direcció general.
Ara miraré si he apuntat bé la lletra.

Del Centre Balears Europa li volia fer una pregunta, em
sembla encertada, consellera, la decisió, li vaig traslladar quan
va presentar vostè el mes de setembre l’objectiu de la
conselleria, que el director general de la direcció general
assoleixi la responsabilitat de la gerència del Centre Balears
Europa pel que suposa la implicació dels objectius de l’ens
públic i també de la direcció general, perquè és perfectament
prescindible també i perquè..., jo ho revisaré, ho tenc apuntat,
llavors ho revisaré en el segon torn, si ho he apuntat malament
o és projecte d’inversió, perquè em sembla..., tampoc no he
entès la meva lletra ara. 

Em sembla interessant, em sembla necessari i crec que és
exportable, i la instarem des del nostre grup parlamentari, que
dins aquesta revisió i d’auditoria interna vegi si qualque
director general més, estic ben segur que sí, pot assolir la
gerència o la direcció tècnica, perquè de vegades hi ha
diferents alts càrrecs, és a dir, un director gerent o un director
de projectes en segona línia que pugui assolir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queden....

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -acab tot d’una, presidenta-, que pugui assolir la direcció. És
un capítol 1 i vincular el capítol 2. I crec que és una qüestió
d’ètica també davant la situació d’ajusts que s’hauran de fer a
altres partides pressupostàries. 

De totes maneres, volia saber si té previst dins el Centre
Balears Europa, malgrat no hi hagi dotada la partida del gerent,
dotarà a l’any 2020 qualque partida a qualque director de
projectes o qualque altre alt càrrec, malgrat no sigui un alt
càrrec, sigui un eventual, dins aquest Centre Balears Europa?
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Té el torn de paraula ara la
representat del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Joana Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies a la consellera i al seu
equip per ser aquí. Bé, nosaltres no parlarem de funcionaris
públics perquè crec que és un tema..., com ha fet el PP, jo
crec que ha dedicat quasi el 80%, i això que jo som
funcionària pública, perquè crec que en aquest moment hi ha
temes més importants. 

Crec que aquest pressupost del 2020 consolida aquestes
polítiques socials i que és un segell d’aquests acords pel canvi,
d’aquests acords de Bellver, igual que les polítiques
ambientals i en aquest sentit estam satisfets.

És evident que ens agradaria poder tenir un pressupost més
elevat, per això he de dir, com a MÉS per Mallorca, que ens
hagués agradat més responsabilitat a nivell estatal, que no
haguéssim perdut aquests sis mesos per falta d’una
responsabilitat política de no tenir un govern estable, que
potser hagués suposat que aquests pressuposts del 2020
tenguéssim ja, sabéssim ja quines inversions per a aquest nou
REB es poden destinar a les Illes Balears. Crec que això és
una situació que ens ha perjudicat a nivell de les Illes i en
molts altres sentits i pensam que això com més aviat sigui
possible, doncs, millor per a tothom.

En aquest sentit també és cert, i crec que la consellera ja
ho ha dit i altres companys, que la Llei Montoro també..., o la
no derogació de la Llei Montoro ha perjudicat també molts de
serveis públics a nivell local, per tant, és positiu també que
s’afronti aquesta qüestió a nivell estatal, precisament per
possibilitar que aquests serveis públics millorin en aquests
ajuntaments que es troben sanejats i que podrien dedicar part
d’aquest doblers, que ara els únics que es beneficien són els
bancs que fan interessos amb aquests doblers que hi ha als
bancs, doncs, que es puguin beneficiar els ciutadans i les
ciutadanes d’aquests serveis públics.

En qualsevol cas, també ens ha agradat sentir que la
consellera serà reivindicativa, que reivindicaran, i sap que
MÉS per Mallorca sempre serà aquí, insistirem que sigui així,
que el Govern sigui reivindicatiu en tots aquests temes de
REB, en tots aquests temes del sistema de finançament, que ha
de millorar el sistema de finançament d’aquesta comunitat
autònoma. Per tant, en aquest sentit sempre ens tendrà al seu
costat.

Pel que fa a la conselleria un parell de qüestions, tal vegada
més que de partides concretes, nosaltres veiem positiva la
incorporació de les clàusules socials, de la possibilitat
d’incloure la perspectiva de gènere, ho veiem en positiu.
També ens agradaria saber si també es contempla o si ja estan
contemplades clàusules socials o clàusules mediambientals i
ecològiques. Crec que és important que l’administració
pública vagi per endavant de la part privada, creiem que la
contractació en el moment que vivim i on les administracions
estam declarant una emergència climàtica i moltes altres
qüestions, i també vivim una situació encara de prou
diferències i desigualtats socials, per tant, creiem que les
clàusules socials i també les clàusules mediambientals i
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ecològiques també són importants. Ja he dit, també això de la
perspectiva de gènere ens sembla positiu i, per tant, aplaudim
aquesta qüestió.

Quan vostè va venir a fer la presentació del seu programa
d’aquesta legislatura li vàrem insistir que nosaltres
consideràvem que s’havia d’incloure com més aviat millor
l’estudi de la fiscalitat verda. Vostè no ha fet cap comentari,
no ho ha posat sobre la taula, nosaltres creiem que això es
troba als acords de Bellver i, per tant, ens agradaria saber
també si en aquest 2020 aquesta conselleria fa comptes
abordar aquesta qüestió. Per tant, li agrairíem que ens
n’informàs.

Després, ja per acabar, també creiem important, hem vist
que un dels objectius 1 d’acció exterior insistir en aquest
tractament diferenciat com a illes a nivell europeu, ho creiem
importantíssim perquè si no podem insistir a tenir un règim
fiscal, però aquest règim fiscal per la Llei de mínims sabem
que no serà efectiu i no serà útil si realment no podem canviar
les normes de la Unió Europea i no podem fer que aquest
règim fiscal per als nostres empresaris i per a la nostra gent,
per a la nostra economia, sigui realment, com he dit, útil. Per
tant, positiu que sigui així i creiem que s’ha d’insistir molt en
això.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara correspon el torn al
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el
Sr. Sergio García.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias. Sra. Consellera. y a todo
su equipo por estar hoy aquí con nosotros. 

Permítame que empiece con una reflexión, estas
comparecencias se iniciaron ayer con la comparecencia del
vicepresidente del Gobierno, el Sr. Yllanes, y yo le quiero
agradecer públicamente la forma en la que se desarrolló,
evidentemente están todos los consellers en su derecho de
contestar al final todas las preguntas, pero el Sr. Yllanes lo
hizo uno a uno, el debate  fue muchísimo más interesante, y
creo que para el futuro en este tipo de comisiones y
comparecencias yo les agradecería que tomasen ejemplo,
porque la sucesión de monólogos a veces nos lleva a que el
objeto real de estas comisiones, que es que usted explique
cuál es su política y que nosotros intentemos preguntarle
sobre ella, pues, pierde un poco de dinamismo, frescura y, ya
digo, se convierte en un sucesión de monólogos entre unos y
otros.

Dicho esto, también me gustaría empezar por lo que
estamos de acuerdo, porque en algunas cosas estamos de
acuerdo y estamos de acuerdo en que esta comunidad necesita
una mejor financiación, y estamos de acuerdo en que necesita
un REB de verdad, no éste que ustedes aprobaron, pero uno de

verdad. Esperemos que ahora que se supone que van a estar en
sintonía con el futuro gobierno de la nación, pues, este REB
auténtico, dotado de contenido, pues sea una realidad, porque,
además, la compensación de la insularidad está recogida en
nuestra Constitución y creo que los ciudadanos de estas islas
tenemos derecho a ella. O sea, que en este punto estamos
absolutamente de acuerdo con ustedes y creo que con el
conjunto de la cámara.

También he de decir que nosotros intentamos no caer en
demagogias, nosotros no tenemos ninguna oposición a que
usted venga acompañada de un montón de cargos de libre de
designación, evidentemente el conseller es un cargo político,
no tiene porqué ser un técnico, y tiene que rodearse de
personas técnicas que desarrollen su función. Nosotros
estamos en contra de que se creen a veces artificialmente lo
que denominamos chiringuitos, como la Secretaría
Autonómica de Memoria Democrática, que mete en los
presupuestos un gasto absolutamente innecesario y que podría
gestionar perfectamente, vamos, su jefe de negociado; pero
comprendemos perfectamente que no sólo es su derecho, sino
que además es necesario que cualquier cargo político, que no
tiene porque ser un especialista, sino que es un conseller, es
un cargo político y le corresponde la dirección política de la
conselleria, pues necesita nombrar personas técnicas que le
ayuden, además de los funcionarios que lógicamente poseen
cada uno.

Y a partir de ahí, usted nos habla de presupuestos sociales
y ciertamente he de reconocer, y siempre lo reconozco, la
izquierda, son ustedes los verdaderos dueños del lenguaje y de
la publicidad. O sea, simplemente sueltan una palabra y por
arte de magia se convierte en una realidad. Entonces, más allá
de las palabras, a mi me gustaría ver exactamente qué tienen de
sociales estos presupuestos, a no ser que usted entienda por
sociales que aumentamos el capítulo 1 y gastamos más en más
personal y en más funcionarios, sean eventuales o sean de
carrera, pues no entiendo lo social de unos presupuestos que,
una vez más, por ejemplo, en capítulos fundamentales, el de
las inversiones, es donde hacen ustedes los recortes. Las
inversiones al final es lo que va a quedar ahora y para el futuro,
y siempre acabamos recortando en lo que de verdad genera
riqueza, y encima la promueva para el futuro, que son las
infraestructuras, y seguimos gastando, pues eso, en el capítulo
1, en el capítulo 2, porque claro, si nos vamos directamente a
los presupuestos de su conselleria, usted necesita 20 millones
para gestionar 46. 

Si esto fuera una empresa privada iría a la quiebra, hemos
de empezar a ser conscientes, yo sé que ustedes son muy
amantes de lo público, están en su derecho, pero de verdad,
para quien procede de la empresa privada, cada vez que ve
estos presupuestos en cualquier conselleria, pues nos
horrorizamos de cómo hace falta tantísimo personal para
gestionar poco presupuesto. Concretamente en la conselleria
que tuvimos el otro día el placer, de Transición Energética y
Sectores Productivos, necesitan un montón de personal para
gestionar 22 de millones, que es lo que nos va a salvar de la
emergencia climática y el cambio climático, etc. O sea, que
con lo que vale un chalet de lujo en la costa, se va a acabar con
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las emisiones, etc. Entonces vayamos a la realidad, ustedes, es
verdad, hacen mucha publicidad, tienen una Conselleria de
Transición Energética que realmente no va a poder hacer nada,
más allá de la propia publicidad de su conselleria. Si esto es lo
que ustedes consideran cambio social, si ustedes creen que
con 22 millones de euros vamos a hacer algo por el cambio
climático, pues no sé; lo van a poder vender es verdad. El otro
día nos dijeron que nos vamos a gastar 6 millones en poner
enchufes para los coches y con eso, vamos, Greta y los
gretinos estarán satisfechos.

Y así es todo, todo, todo una y otra vez, es decir, nos
gastamos 1.000 millones para gestionar 5.800, y lo que
aumentamos desmesuradamente, lógicamente, son los pasivos
financieros, 500 millones de euros más.

Y al final, ¿de dónde se supone que lo vamos a sacar? Pues
una parte de unos ingresos que, como ya se ha dicho y no me
voy a reiterar, están inflados y de lo que yo le he preguntado
una y mil veces, y usted no me contestó lógicamente antes de
las elecciones, es si van a subir los impuestos. Realmente los
van a subir, ya sea por la vía de la subida directa, ya sea por la
bajada de las deducciones. Entonces, al final supongo que no
nos quedará otro remedio que hacer como hacía Catón el
Viejo en el Senado de Roma, que hablara de lo que hablara,
acababa sus discursos diciendo “Carthago delenda est”,
Cartago debe ser destruida. Supongo que nosotros tendremos
que acabar todas nuestras intervenciones parlamentarias de
aquí en lo sucesivo, pidiéndole ¿va usted a subir los
impuestos? A ver si alguna vez obtenemos contestación.

Nada más Sra. Consellera. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. García. Corresponde ahora el turno...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., ¡ay!, Rodríguez, que cada vez se lo cambio. Perdón. Sr.
Rodríguez.

Corresponde ahora el turno del representante del Grupo
Parlamentario El Pi Proposta per les Illes, Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Sra. Consellera, senyors membres de l’equip de la
conselleria, tots siau benvinguts.

Consellera, jo no entraré en profunditat en segons quines
qüestions, jo estic convençut que la comunitat autònoma està
en fallida, és a dir, és una qüestió que ho tenc claríssim, i
vostè no n’és responsable, ni n’és culpable, això és una
història de fa 12-14 anys que això no va, és a dir, jo crec que
ho tenim maquillat d’una forma correcta. Però aquí tenim un
forat impossible de cobrir, no són sostenibles aquests
pressuposts, no dic que no s’hagin de fer aquestes polítiques,
això seria una altra discussió, però sé que al final ens trobarem

que si no tenguéssim els 99.602.000 euros que gestiona el
Govern de l’ITS, podem veure com baixa el capítol
d’inversions d’aquest pressupost i  es compensa amb els
99.602.000 que té de l’ITS el Govern, si no, no podria treure
pit amb aquesta qüestió. I això augmenta, de cada vegada és
més greu.

Pensem que la classificació econòmica que vostè planteja
aquí a la seva presentació del pressupost de despesa, la
inversió real són 184 milions d’euros, això són mistos de fer
pets i pedres fogueres, per a una comunitat que necessita fer
tot un seguit d’infraestructures sanitàries, d’educació, ja no
parl altres qüestions com ara parlava el portaveu de VOX, que
puguem tenir en energia, canvi climàtic. És a dir, és que això
no aguanta el manteniment de l’aire condicionat i la calefacció
només de les escoles, o les teulades a revisar de les escoles.
És a dir, tenim una situació que jo crec que com més aviat tots
els  partits ens posem d’acord a dir la veritat a la gent, més
fàcil serà arreglar-ho.

Jo estic convençut, li ho vaig dir a vostè l’altre dia, estic
convençut que vostè haurà de bloquejar partides abans de dia
30 de gener, perquè així es feia els anys 2007, 2008, 2009,
2010 i s’ha fet cada vegada, el que passa és que si els
periodistes no ho saben, això queda en una nebulosa, però sí
que els funcionaris ho saben, sí que els directors generals ho
saben, perquè no hi ha aquests 700, 500 milions d’euros que
un necessitaria per a realment poder funcionar.

Vist això, el que sí es constata en el pressupost és que si
no és per imposts, si no hi hagués hagut l’increment d’IRPF i
IVA, tendríem aquests 1.000 milions més de pressupost que
vostè ens posa. D’aquests 1.000, hem de dir que 952 són
l’increment que hi ha del 2017 al 2020 en ingressos d’IRPF i
en ingressos d’IVA. És a dir, el poc que ha pujat això, o el molt
que hagi pujat això, com un ho vulgui veure, no és degut més
que als ciutadans de Formentera, Eivissa, Menorca, Mallorca,
a ningú més, no els que hagin aconseguit els polítics del PP,
els d’El Pi, que no hi érem, és igual, els  del PSOE, els de
MÉS, no hem aconseguit treure als distints governs un sistema
de finançament, ja no que satisfaci totes les coses, sinó que
almanco no haguem d’incrementar el deute, almanco no
haguem d’incrementar el deute.

Jo el que veig també d’aquest pressupost, és que 1.509
milions de despesa financera, i l’any passat eren 486 menys.
I a mi m’agradaria, jo m’hauré d’absentar, tal vegada no
arribaré a la seva resposta, però llegiré el llibre de sessions
amb molta atenció, perquè nosaltres som 3, he d’anar a IB3
d’aquí una estona, m’agradaria saber per què pujam 486
milions d’euros enguany. I si em diu, el que he volgut
entendre, és per mor d’una sèrie de compromisos de
pagaments que vencen; o cada any no tenim aquests
compromisos de pagaments que vencen? Cada any teníem
compromisos de pagaments que vencien; quin és el pagament
especial que venç? O quin és el deute refinançat durant molts
d’anys i que ara hem decidit definitivament amortitzar-lo?

Perquè si un mira el deute d’aquesta comunitat autònoma,
en aquest cas ho tenc en el document que vostès varen
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entregar l’any passat, t’adones que a l’any 2010 devíem 4.458
milions d’euros; a l’any 2011 és l’any en què la inversió
s’atura en aquesta comunitat autònoma, després del Govern del
Sr. Antich la inversió s’atura, s’atura, ja em diran vostès alguna
cosa que puguem recordar que s’invertís d’una forma potent.
I resulta que de 4.458 passam a 8.700 el 2019, i  enguany
deuen ser al final quasi 9.000 o més de 9.000, o 8.800; és a
dir, hem doblat el deute.

I amb què hem doblat el deute? Perquè si és només amb
prestacions socials, que estaria bé, l’únic que hem de saber és
que no podrem mantenir aquestes prestacions socials d’aquí
a dos, tres, quatre o cinc anys perquè ho fem de forma
artificial i no crec que la mamella doni per més, per pujar més
els imposts, ni crec que la recaptació d’IVA augmenti d’una
forma considerable com ha augmentat aquests darrers cinc
anys.

Jo crec que la Conselleria d’Hisenda, com més prest sigui,
i el president o presidenta que hi hagi, vulgui dir a la gent que
som més pobres del que ens pensàvem i que realment no
tenim els doblers que diem que tenim, farà un gran favor a
aquesta societat. Ja sé que això no és correcte políticament
per part de qui governa, però jo li ho dic amb tota educació,
amb tota convicció que això és així, que no sé quin temps
estaré jo en política, però almanco que el temps que hi estigui
pugui dir el que s’ha de dir amb tota tranquil·litat sense que
ens haguem de posar vermells, perquè la culpa de la despesa
que té aquesta comunitat no la té  cap polític de les Illes
Balears, la té que mentre altres comunitats reben prop de 900
milions d’euros d’uns fons de solidaritat que paguen els
ciutadans de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca, aquí
rebem per davall del que donam. 

Ja no sé com ha de ser el sistema de finançament, ha de ser
just, però sí que convendria dir, perquè així tal vegada la gent
en tendria consciència, que a causa de com està això ens estam
quedant sense sang dins les venes, que no serà sostenible
l’educació, no serà sostenible la sanitat, no seran sostenibles
les garanties socials que s’han de tenir. 

Aquesta és la preocupació d’El Pi, intentar al llarg
d’aquesta legislatura que el Govern reconegui que amb aquesta
situació anam a la fallida, bé, jo crec que hem fet fallida, ens
salva que tenim un PIB i com que... es diu: bé, estam a... quasi,
quasi a un terç del PIB de deute, i com que miram aquesta
referència sí, però, fill meu, si els hem de tornar ja n’hi pot
haver de PIB, i PAB!, no hi ha doblers per tornar. No hi ha
doblers per tornar.

Acab amb un assumpte, la constatació d’aquest pressupost
també, i aquí ja és més polític el que li dic perquè la resta són
vuits i nous i cartes que no lliguen, són..., són faves comptades
el que li he contat, amb el compte de la vella... no el supera
aquest pressupost, no el supera. El que sí li vull dir d’aquest
pressupost és que hi ha dues coses: una que no he entès a no
ser que s’hagi depurat e l padró, o que sigui de difícil
cobrament, jo veig que vostès fan una baixa d’ingrés per a
cànon d’un 8,06%, i m’agradaria saber si això és perquè han
depurat el padró i hi ha uns doblers que no són cobrables o per

què baixa el cànon? No entenc per què baixa l’ingrés per
cànon.

I una darrera qüestió, aquesta és més política perquè
aquesta del cànon no era política, era tècnica, és que aquests
pressuposts constaten que el règim especial que vàrem aprovar
per a les Illes Balears, el que tenim aprovat, no el que diem
que ens durà 270 o 400 milions, no, aquest jo, fills meus,
mentre no ho vegi..., fa tants d’anys, he tornat blanc jo d’ençà
que sent això, és a dir, el que hem aprovat no té cap incidència
econòmica en aquest pressupost, ni una, no té mig euro, i això
és el que han de saber els mitjans de comunicació. 

Potser un bon règim especial que conté una sèrie de
qüestions que si un dia hi ha un pressupost al Govern de l’Estat
pugui tenir uns ingressos per equiparar, però doblers directes
com tenen altres comunitats a través de convenis, perquè
realment el seu pressupost es vegi incrementat, aquest no té
un sol euro, manté això del 75% dels descomptes de
passatgers i té una sèrie de clàusules que el Govern hauria de
complir si tengués uns pressuposts, però, vist el que hem vist,
jo l’únic que vull constatar és que, desgraciadament, després
d’haver aprovat un règim especial no tenim un sol euro que
puguem emprar en aquests pressuposts.

Moltes gràcies, consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. Correspon ara al representant del
Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies i
benvinguda, Sra. Consellera, per les seves explicacions i
també benvingut tot el seu equip.

Jo començaré fent una petita reflexió sobre el tema de la
inversió, que ara també el Sr. Font ho tocava, i després li
plantejaré algunes preguntes sobretot sobre la secció 31 i la
secció 34.

Quant a aquesta reflexió sobre la inversió , vostè a la
introducció que ha fet ha volgut fer molt èmfasi que es
mantenia el ritme inversor, el Sr. Font deia que eren 184
milions, però això és el capítol 6, també hem de sumar el
capítol 7, evidentment, que són les transferències de capital,
per tant, parlam d’un total de 564 milions.

Jo sobre aquest tema vull fer una reflexió perquè, és clar,
quan parlem de despesa pública sempre diguem, considerem
que la despesa corrent és un mal amic i la inversió és un bon
amic; hi ha com a un mantra: el capítol 6 i el capítol 7 és bo,
el capítol 2 i el capítol 4 és dolent. Jo no hi estic gaire d’acord
amb aquest plantejament, pel següent motiu, o hi estic d’acord,
però amb unes matisacions: i és que, és clar, una empresa
privada quan fa una inversió ho té claríssim, fa una inversió
únicament i exclusivament perquè li reporta un retorn
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econòmic, un retorn econòmic que li farà amortitzar aquella
inversió i, a més a més, incrementar el circulant, no?

És clar, en el cas de les inversions públiques aquesta
anàlisi no es pot fer. Per què? Perquè en la inversió pública
bàsicament el que hem de mesurar és el retorn social. El
retorn social té dues característiques: una, que és molt més
difícil d’avaluar, però després també, que aquesta inversió,
encara que tingui un retorn social, porta associat un increment
de la despesa corrent. Per exemple, és clar, si fem un hospital
ara gastarem la inversió, però els anys a venir haurem de pagar
tots els sous de tots els metges i de tot el personal que hi ha
allà. Evidentment no ho critic, això s’ha de fer i s’ha de fer
aquesta inversió que té un retorn social.

Però, a part també, l’administració fa inversions que tenen
un sentit econòmic o que han de tenir un sentit econòmic o
que només tenen una justificació si tenen un retorn econòmic,
per exemple, una carretera. També té una part social una
carretera perquè de vegades s’ha de revisar una carretera
perquè no hi hagi accidents de trànsit, però quan es fa una
infraestructura de segons quin tipus, una carretera, un metro,
un aeroport evidentment aquí s’ha de calcular quin és el retorn
econòmic i quina repercussió tindrà al futur.

Per això jo crec que s’ha de ser extremadament curós a
programar inversions que no són de despesa social, perquè si
aquestes inversions que no són de despesa social no tenen un
retorn econòmic són un pou sense fons. Tot això ve a compte
d’algunes inversions previstes, vostè ja sap quina és la meva
opinió, com allargar el metro  de Palma, que ja ara és
insostenible econòmicament, però si l’allarguem encara ho
serà més.

Per tant, crec que hem de ser molt curosos en el tema de
la inversió i han d’estar extremadament justificades totes
aquelles que no tenen un retorn social. I les que tenen un
retorn social també quan ens trobam a un moment de tantes
dificultats pressupostàries, i  poso l’exemple de la Caixa de
Música, no?, jo hi simpatitzo totalment, em sembla una idea
excel·lent, estic totalment a favor conceptualment d’aquesta
inversió; però em pregunto si en una situació financera com la
que tenim ara és una inversió que no pot esperar, i el que hem
de fer és atendre altres necessitats més peremptòries, perquè,
escolti, vull dir, si hi ha altres locals en els quals l’Orquestra
Simfònica pugui actuar, no crec que ens haguem de gastar...
em sembla que el pressupost global són 10 milions, que això
també és d’aquelles inversions que se n’han anat de mare
perquè quan es va començar a parlar d’això, fa quatre o cinc
anys, es parlava de 2 milions; 10 milions perquè l’Orquestra
Simfònica tengui un local on assajar.

Què és necessari? Que hi simpatitzem totalment? Sí, però
és que, és clar, hem de fer una anàlisi de quina situació
financera tenim, què ens podem permetre i que no ens podem
permetre, igual que ho faria una família d’alguna manera, no?
Escolti, si no ens hem podem anar de vacances a.... Sant
Petersburg, doncs miri, ens anem de vacances a Segòvia,
doncs una mica aquesta és la comparació que li poso.

També li vull fer una reflexió  sobre el tema dels ens, i
m’agradaria que evidentment vegi que amb aquests comentaris
que li faig, que evidentment tenen un fons de crítica, els faig
diguem... d’una forma totalment constructiva. Fa..., no sé si al
pressupost de l’any passat o de fa dos anys vam crear l’Institut
de Salut Laboral i l’Institut d’Indústries Culturals, es varen
crear aquests organismes, que és com això de la Caixa de
Música, escolti, jo estic totalment a favor que es creïn, ja vaig
dir que l’Institut d’Indústries Culturals em semblava que es
podien aprofitar altres estructures per fer aquella funció, i ja
vaig avançar que aquest Institut d’Indústries Culturals el que li
passaria és que no hi hauria prou pressupost perquè es pogués
dur a terme la notable i lloable missió que li hem encomanat,
i la prova és que enguany el pressupost és d’1 milió d’euros,
de l’Institut d’Indústries Culturals, poca cosa podrà fer aquest
institut amb aquest milió d’euros.

És clar, Sra. Consellera, a qui li toca controlar això? A
vostè? Perquè cada conseller vindrà amb les seves idees
noblíssimes, lloabilíssimes i que jo conceptualment suporto,
de crear organismes, però al final qui ha de posar... aturar això
és vostè. Vostè ha d’agafar els seus companys de Govern i dir:
escolta, racionalitzem aquesta estructura, perquè si no a cada
pressupost anirem creant nous organismes i en aquest
pressupost en tornam crear. 

No vull caure en la crítica fàcil de dir: hi ha massa
organismes, hem de reduir; simplement el que dic és que s’ha
de racionalitzar i que si entrem en una lògica de
compartiments estancs en què cada conseller posa damunt la
taula del Govern les seves preferències i no hi ha ningú que els
faci racionalitzar aquesta despesa, se’n van els pocs doblers
que tenim entre les mans amb aquestes despeses, que després
tindran poc retorn, fins i tot social, perquè realment un Institut
d’Indústries Culturals  dotat amb 1 milió d’euros, en què la
major part de la seva despesa acabarà anant a despesa corrent,
poca cosa podrà fer a favor de la indústria cultura.

I perdó que m’he allargat tant en aquestes idees de caràcter
general, però bé, ja que vostè també ha dedicat part de la seva
intervenció a presentar globalment el pressupost jo li volia fer
aquests comentaris a un pressupost que li he de dir que el meu
grup, en línies generals, suporta; és a dir, en algun mitjà ha
sortit que volia presentar una esmena a la totalitat; jo vaig
parlar només d’una esmena a la totalitat a una secció. No
tindria cap sentit que el meu grup presentés una esmena a la
totalitat del pressupost perquè, en línies generals, nosaltres
estem d’acord amb aquest pressupost, i si haguéssim estat al
Govern probablement no haguéssim fet un pressupost
substancialment diferent quant a les prioritats, i per tant, com
que no tenim una objecció al global del pressupost, els
comentaris  que li faig són de matís de cap on crec que es
podria haver orientat millor aquest pressupost per fer-lo
millor i per fer-lo més adaptat a les necessitats de les Illes
Balears.

Respecte de la secció 14 no li diré res perquè, sota el meu
punt de vista, la secció 14 són faves comptades, si em permet
l’expressió col·loquial, és a dir, és purament la gestió de les
missions que tenen encomanades, en gairebé tots els centres
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de cost el pressupost gairebé no es mou i incrementa molt poc
respecte de l’any anterior i, per tant, aquí poca cosa hi ha a dir.

Sí que faré uns comentaris sobre la secció 31, serveis
comuns, especialment en el capítol d’ingrés, i concretament
en les transferències que ens vénen tant de l’exterior com de
l’Administració de l’Estat. M’ha estranyat veure que en el
Fons Social Europeu preveiem uns 6 milions menys d’ingrés,
és a dir, el 2019 vam pressupostar 16 milions, 16,3 milions,
el 2020, 10,7 milions. No sé si és que s’ha ingressat menys
enguany del que s’esperava, la qual cosa no em lligaria amb el
comentari que ha fet vostè, que s’ha assolit el cent per cent
dels objectius prevists; o és que, pel motiu que sigui, preveiem
menys ingressos provinents del Fons Social Europeu.

En el cas del FEDER més o manco queda igual,
s’incrementa un poc.

I després també per transferències de capital de
l’Administració General de l’Estat hem passat de 180 milions
a 128 milions, concretament 128.357.000, és a dir, sembla
ser que el 2020 es va posar un poc a l’engròs i ara s’ha volgut
puntualitzar; no sé si és perquè han arribat menys
transferències de capital, o simplement les han pressupostat
millor. Supòs que això és per mor de convenis que tenim amb
l’Estat..., bé, és a dir, saber exactament per què aquesta
quantitat disminueix tant.

I quant a la secció 34, de deute públic, és clar, aquest és un
tema evidentment que en aquest debat de pressuposts ocuparà
poc, perquè parlarem molt del capítol de despesa i en què
gastem els doblers, però a la secció 34, el deute públic, doncs
és una part importantíssima del pressupost global de la
comunitat autònoma.

I al final resumesc, si em permet, perquè evidentment aquí
hi ha molta feina, ja sé que es poden fer moltes anàlisis, que
amortitzarem 1.475 milions i ens endeutarem en 1.563
milions, és a dir , que el deute augmentarà 100 milions
d’euros. I ara torno al començament amb el tema de la
inversió, o sigui, crec que tal vegada faríem bé de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda mig minuts, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... -sí, gràcies, Sra. Presidenta, estic a punt d’acabar- de
reprogramar algunes inversions que no són necessàries, per
exemple, reparar teulades d’escoles, com ha dit el Sr. Font,
necessari, no es pot ajornar, està claríssim. Fer una nova seu
per a l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, ahir la
consellera Costa deia que som l’única comunitat autònoma
que tenim una orquestra sense edifici, bé, escolti, doncs tal
vegada haurem d’esperar, haurem de continuar essent l’última.
És a dir, fer les inversions estrictament necessàries i tal
vegada caldria..., perquè ja sé que tot això són petits retocs,
perquè, evidentment, com a qualsevol pressupost, grans pedres
filosofals no trobarem, però hauríem d’anar reduint tal vegada

la inversió que no és estrictament necessària i ser capaços de
no anar incrementant el pressupost, perquè 100 milions
semblen poc, però, és clar, qualsevol pedra fa paret.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. És el torn finalment de la
representant del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Antònia
Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, presidenta. Primer de tot bon dia a tots, i
volem agrair la presència de la consellera i de tot el seu equip.

Primer volia fer una reflexió en relació amb aquests
pressuposts, que sembla que el que fan és precisament això,
reflectir la filosofia dels acords de Bellver, així ho podem
veure perquè, des del punt de vista de l’anàlisi quantitativa,
aquests 783 milions addicionals que van destinats a despesa
social, a salut, a educació, a serveis socials  o  a ocupació i
també a habitatge, crec que és una fita molt important, i arribar
sobretot a aquest 70,5% de despesa destinada a despesa social
també s’ha de posar en valor.

En relació  ja amb la part dels ingressos i les despeses,
m’agradaria fer una lectura més positiva de les que han fet
molts dels nostres companys dels grups parlamentaris. Primer
de tot, crec que des del punt de vista dels ingressos aquest
pressupost és un pressupost que aposta, com ho ha fet el
Govern a l’anterior legislatura, per una autonomia financera,
i això ho demostra que ja des de l’any 2015, el primer any de
la legislatura de la Sra. Armengol, vàrem apostar per recuperar
la progressivitat perduda a molts dels nostres imposts, i
aquesta progressivitat no és més que el que sempre diem, que
és derivar els ingressos que obté la comunitat autònoma des
de les capes més riques cap a persones que necessiten un
suport i una ajuda de caràcter financer o de liquiditat.

Vàrem apujar, si ho recorden, l’impost de la renda de les
persones físiques, de fet vàrem introduir quatre trams nous a
la tarifa de l’impost, a la tarifa autonòmica, vàrem incrementar
per tant els tipus marginals impositius per a rendes superiors
a 70.000 euros, 90.000 euros, 125.000 euros i 175.000
euros. Vàrem també fer una aposta important quant a la
recuperació de la progressivitat dins l’impost de successions
i donacions; fins a final de 2015 pagava un 1% qualsevol
herència rebuda per part d’un fill del seu pare,
independentment del volum de l’herència, i vàrem introduir de
nou progressivitat, si ho recorden, amb l’establiment d’un
tipus del 20% per herències superiors a 3 milions d’euros. 

També vàrem fer una aposta per incrementar els tipus
marginals de l’impost de patrimoni, els vàrem incrementar en
un 90%; això ha permès que l’impost de patrimoni, que és un
impost també altament redistributiu, tengui una recaptació un
40% més elevada. I vàrem apujar també l’impost de
transmissions patrimonials, un impost que no és progressiu

 



180 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 11 / 13 de novembre de 2019 

però ja s’havia convertit en impost progressiu a la legislatura
del Sr. Bauzá, però vàrem incorporar una major progressivitat:
per a aquells béns que tenguin un valor superior a 1 milió
d’euros es va incrementar el tipus impositiu del 10 a l’11%.

Crec que tot això és important posar-ho en valor, perquè
totes aquestes pujades impositives discriminades, o sigui que
afectaven les rendes més elevades i els  patrimonis més
elevats, és el que ha permès durant aquesta darrera legislatura
fer aquesta aposta per despesa social, sobretot per a salut i per
a educació.

I en relació amb els ingressos i el tema de l’estimació dels
ingressos dins els pressuposts 2020 hem de recordar que el
sistema de finançament mitjançant les bestretes el que fa és
aportar ingressos a la comunitat autònoma però amb un
decalatge, per tant hauríem de tenir en compte quin ha estat
l’increment, per exemple, de l’impost de la renda de les
persones físiques i de l’impost sobre el valor afegit a l’any
2018, que reverteix precisament en els ingressos
pressupostats per a l’any 2020. 

Hem de dir que si anam als informes mensuals de
recaptació veiem precisament que l’IVA es va comportar
durant l’any 2018 amb molta força, per tant evidentment això
també s’ha de tenir en compte. I no només ho hem de tenir en
compte per a l’any 2018; quan parlam de tema de
desacceleració econòmica crec que els informes mensuals de
recaptació són una gran eina per recollir precisament com va
l’economia, i quin impost millor que l’impost del valor afegit
per determinar com va el consum? Bé, idò precisament el
darrer informe que tenim sobre la taula que ens doni dades tant
a nivell nacional com a nivell de comunitat autònoma és
l’informe mensual de recaptació del mes d’agost, i l’IVA
funcionava bé, funcionava bé; funcionava bé perquè de gener
a agost a nivell nacional pujava un 1,9% i a nivell de les Illes
Balears pujava un 3,7%, quasi el doble de l’increment a nivell
nacional. He de dir que també a nivell de setembre l’única dada
que tenim és precisament a nivell nacional i l’IVA des de
gener a setembre, per tant, hi ha la (...) acumulada respecte de
l’any anterior, puja un 2,4%. Per tant, si de gener-agost pujava
un 1,9% i gener-setembre puja un 2,4%, amb un creixement
d’un 3,7 a les Illes Balears, esperam que quan tenguem la dada
definitiva de pujada d’IVA gener-setembre Illes Balears, sigui
més grossa que aquest 3,7%. Per tant, repetesc, això també ho
hem de tenir en compte a l’hora d’analitzar les dades per
determinar com creix la nostra economia.

En relació amb el règim fiscal, crec que avui hem de fer
aquesta lectura positiva, després del preacord entre el Grup
Parlamentari Socialista i Unides Podem a nivell nacional, crec
que això pot ser un aspecte molt positiu, sobretot a l’hora de
negociar. I és veritat que hem parlat dels 270 milions d’euros
que durà de benefici fiscal el règim fiscal per a les nostres
illes. La Sra. Campomar parlava que, efectivament, hi ha una
sèrie de limitacions a nivell europeu, els 270 milions d’euros
són una estimació que precisament tenien en compte que
aquestes limitacions existeixen, el fet de les ajudes de
minimis que no poden superar els 200.000 euros en 3 anys, ho
hem tengut en compte a l’hora de fer càlcul d’aquests 270

milions d’euros d’estimació de recaptació, bé millor dit, de
beneficis fiscals cap a les empreses. Però bé, també hem de
tenir en compte que des del Govern s’està fent feina a nivell
europeu, de fet el conseller de Mobilitat i Territori, el Sr.
Pons, està fent feina i també la Conselleria d’Hisenda, per tal
que es produeixi aquest augment dels límits de minimis i
puguin gaudir del règim fiscal més empreses dins el nostre
territori. Jo confio en tenir-lo i sobretot confio després de
veure aquest preacord entre el Partit Socialista i Unides
Podem.

En relació amb les despeses. Com diem, jo crec que hem
d’estar ben orgullosos d’aquest 70,5% de despesa social en el
nostre pressupost.

I en relació ja més amb direccions generals i conselleries,
fer-ne cinc cèntims, perquè crec que, per exemple, a la secció
31, hem de posar en valor la importància d’aquest nou model
de gestió electrònica d’expedients de contractació. Jo som
una gran defensora de l’administració electrònica, crec que va
quedar palès a la meva època que vaig dirigir l’Agència
Tributària de les Illes Balears, perquè érem pioners a nivell de
tot l’Estat, quan només hi havia una agència tributària creada
de l’aposta que havíem fet com a agència tributària en
administració electrònica. Per tant, l’enhorabona per aquest
contracte que va cap a la consecució d’objectius
d’administració electrònica.

També a la secció 34, crec que també s’ha de posar en
valor i sobretot tenint en compte els acords de Bellver i la
filosofia d’aquests acords, la incorporació de transferències
en matèria de gènere i dona i en polítiques LGTBI. Vull dir,
els pressuposts no són més que el reflex dels partits que
governen, de les polítiques públiques que volen els partits que
governen. Per tant, crec que apostar per la formació i la
sensibilització de polítiques en matèria de gènere, de dona i
d’LGTBI és importantíssim.

En relació a la secció del deute, crec que també hem de
posar en valor, ho ha repetit un parell de vegades la consellera,
i posar l’accent que no hi ha increment del deute, e lla ha
explicat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda mig minut.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Dos segons Sra. Presidenta. En relació amb l’ATIB, crec
que també és important posar en valor la funció social que fa
l’Agència Tributària de les Illes Balears, en relació amb les
bestretes que aporten els ajuntaments, això permet als
ajuntaments tenir tresoreria suficient periodificada tot l’any
i no haver d’esperar l’època de recaptació de tributs locals.
Aquesta pòlissa de crèdit ha permès..., bé ha permès, els tipus
d’interès a la baixa han permès que el capítol 3  que estava
pressupostat en uns 600.000 euros hagi baixat fins a 300.000
euros, és a dir, 300.000 euros més que l’ATIB podrà destinar
a altres tipus de polítiques, al que es dedica l’ATIB...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant per favor Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

..., que precisament podria ser tal vegada el Pla de lluita contra
el frau fiscal. 

I finalment repetir  que crec que s’ha de fer una lectura
positiva d’aquest pressupost, perquè reflecteixen la filosofia
dels acords de Bellver.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Ara és el torn per a la rèplica.
La Sra. Consellera ha de contestar les preguntes i
observacions, per part de la consellera té el torn de paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies a tots els  diputats i
diputades per les seves intervencions. Gràcies a tots els
diputats i diputades que han manifest el seu suport, encara que
no sigui absolut a aquest pressupost i l’esforç que es fa en
aquest pressupost per mantenir aquest equilibri entre la
responsabilitat financera, que també és una manera de
solidaritat intergeneracional i de responsabilitat social, de
mantenir els grans nivells de benestar que ha tengut aquesta
comunitat autònoma en el període de màxim creixement de
l’economia durant aquests quatre anys, que ha crescut per
damunt del 14% en termes acumulats.

S’ha comentat avui que podria ser un pressupost amb
retallades. És el segon pressupost més elevat de la història
d’aquesta comunitat autònoma, 300 milions d’euros més alt
que el pressupost del 2018. És un pressupost que eleva la
despesa social, com bé ha dit la diputada del Grup Socialista,
a 3 .091 milions d’euros, la despesa social més alta que ha
assolit aquesta comunitat autònoma, fins i tot en un moment
de contenció, d’un pressupost estabilitzat i que no sigui un
pressupost expansiu i crec que és un pressupost que també
consolida i dóna continuïtat a aquestes polítiques que s’han
pogut implementar durant aquests darrers quatre anys de
polítiques expansives.

Amb referència a les inversions, quan parlen d’una
disminució de les inversions, durant aquests quatre anys s’ha
fet un esforç inversor molt important. Aquest pressupost té 12
milions menys en inversions de despesa consolidada, sumant
capítol 6 i capítol 7, però així i tot és 100 milions més alt que
el del 2018, i 224 milions més alt que el pressupost de
despeses d’inversions consolidat que el del 2015. Jo crec que
això és una bona mostra de l’esforç que continua fent el
Govern per fer aquestes polítiques inversores, no només de
millora dels serveis socials, o de la prestació dels serveis
públics, com apuntava el Sr. Castells, sinó també de polítiques

que puguin transformar el nostre model en un model més
sostenible des d’un punt de vista econòmic, social i
mediambiental. Aquestes polítiques faran que ens puguin
ajudar a aquest canvi de model tan important per a aquesta
comunitat autònoma.

Amb referència que el pressupost, la previsió d’ingressos,
o que aquest pressupost que és el segon més alt de la història
d’aquesta comunitat autònoma, no té una base sòlida perquè
els ingressos estan inflats. Nosaltres ho hem explicat a totes
les compareixences i també ho hem explicat als grups polítics,
quan defensàvem el sostre de despesa, en tots els conceptes
d’ingressos, hem estat prudents, no hem assumit cap risc que
sigui innecessari, tampoc ens hem posat en una situació de
desfeta absoluta de l’economia, la previsió  d’acord amb
l’informe econòmic i financer que hi ha en el pressupost, d’un
creixement del voltant del 2%, del 2,1% de creixement
d’aquesta economia. Aquesta previsió de creixement ha estat
avalada per l’AIReF dins la forquilla que determina l’AIReF
per determinar la credibilitat, o per determinar la possibilitat
de compliment d’aquest creixement. Per tant, crec que fins i
tot amb el suport d’institucions de referència, no ens hem de
situar en una situació de caiguda o de recessió com ha
comentat qualque diputat.

L’import de transmissions patrimonials, per ser més
concrets, s’ha ajustat a la recaptació prevista per a finals de
l’exercici i s’ha sumat l’increment del tipus mitjà que també
està inclòs en el pressupost, l’1,5%, que és el tipus mitjà
genèric d’actes jurídics documentats, podria ser el tipus mitjà
majoritari que tenen els actes jurídics documentats a totes les
comunitats autònomes. Sumant la recaptació prevista per
aquest increment més la recaptació real que es produirà a
finals de l’exercici d’imposts de transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats, així és com s’ha fet la previsió de
recaptació d’aquest impost, que pensam que és absolutament
assolible, absolutament raonable i amb un criteri de prudència.

Amb referència al sistema de finançament, entre
l’elaboració del sostre i l’elaboració del pressupost es va
produir un fet que va ser la comunicació de la liquidació de la
bestreta del 2018, una liquidació de la bestreta de 2018 que
era més optimista o més bona, més optimista no, més bona
que la nostra previsió més optimista per la qual cosa jo crec
que amb les previsions que hem fet del sistema de
finançament és perfectament raonable, perquè una vegada
arribada aquesta liquidació del sistema de les bestretes del
2018, la previsió de les bestretes per al 2020 només
s’incrementa un 2%, que és prou per sota de la mitjana de
creixement de les bestretes del sistema de finançament dels
darrers sis anys.

I amb referència a altres ingressos que ja hem comentat
que podrien estar inflats, que són els convenis amb l’Estat,
s’ha fet la previsió d’acord amb la informació que tenim de
l’Estat i també ajustada per a la recaptació real que tenim
d’aquests ingressos a data d’avui. Amb això contest també amb
referència a les transferències de capital que provenen de
l’Estat.
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Parlant d’un altre tema que ha sortit durant les seves
intervencions, que és la situació del deute, i ha comentat el
diputat del Grup El Pi per què s’incrementa tant aquest
període; és un pic d’amortitzacions de nul·litats de deute. Com
bé saben les nul·litats de deute no les tria qui li toca governar
en aquell moment, sinó que ja venen estipulades des del
moment de les concertacions del deute, i hi ha una punta de
prop de 500 milions d’euros, 450 en concret, perquè s’han de
tornar dues emissions de deute, una que es va fer en l’època de
Matas i una altra que es va fer en l’època del Sr. Antich, són
dues emissions que varen sortir al mercat i són dues decisions
que probablement siguin assenyades per diversificar la cartera
que té aquesta comunitat autònoma, perquè no tot tengui el
mateix període d’amortització i tot tengui el mateix
finançador; però en aquest moment a causa del calendari
d’amortització d’aquestes nul·litats el 2020 es produeix
aquesta punta de 450 milions.

Però jo vull posar en valor l’estabilització del deute que
s’ha produït i que està en els gràfics que s’han repartit quan
s’ha fet la presentació dels pressuposts, l’estabilització del
deute que s’ha produït aquesta legislatura.

És la primera vegada que aquesta comunitat autònoma
baixa el nivell de deute viu com a percentatge del PIB, va
començar la legislatura amb un percentatge del PIB del 30%
d’endeutament viu i estam al voltant del 27%, amb una
reducció de 2,6 punts com a percentatge del PIB. Jo crec que
això és una bona notícia per a la sostenibilitat dels comptes
d’aquesta comunitat autònoma i també un reflex de l’esforç
que fa aquesta comunitat autònoma de mantenir-se amb
criteris de sostenibilitat, malgrat tenir un sistema de
finançament que és absolutament insuficient, i que amb
l’esforç de la ciutadania d’aquestes illes s’ha pogut fer aquest
increment de la despesa social i aquesta reversió de les
retallades que es varen fer en el període 2011-2015, i ha
deixat que ens situem a la mitjana en despesa en serveis
públics fonamentals.

El sistema de finançament, nosaltres estam convençuts que
aquesta legislatura és la  legislatura que hem de millorar
aquest sistema de finançament perquè pensam també que
aquesta comunitat i les comunitats autònomes, en general, per
qüestions d’equilibri vertical entre l’Estat i les competències
i el finançament de les competències que desenvolupam les
comunitats autònomes i també per a la comunitat autònoma de
les Illes Balears, no crec que puguem esperar més a tenir un
millor sistema de finançament, que tengui en compte la nostra
capacitat fiscal i l’esforç fiscal que fem a les Illes Balears per
mantenir els nostres serveis públics; un sistema de
finançament que ens doni més autonomia financera, amb més
responsabilitat financera a aquelles comunitats autònomes que
vulguem assumir més capacitat normativa; que respecti
d’alguna manera un criteri d’ordinalitat, no pot ser això que
siguem la segona comunitat autònoma que més aporta al
sistema i la novena comunitat autònoma en rebre recursos del
sistema i, per suposat, com hem comentat abans, una
condonació del deute acumulat perquè, tant amb càlculs que ha
fet la Direcció General de Pressuposts com amb càlculs que
ha fet la Sindicatura de Comptes, hi ha una part important del

nostre deute acumulat que es pot imputar directament a les
deficiències dels diferents sistemes de finançament que han
operat o que han afectat la nostra comunitat autònoma. 

S’ha comentat també que no hi havia previsió de recaptació
del règim especial fiscal, bé, del règim especial. Aquest règim
especial de les Illes Balears té dues potes: una part fiscal, que
es troba a l’espera de la seva tramitació  al Congrés dels
Diputats i que ja es va tramitar com a avantprojecte de llei pel
Consell de Ministres o com a projecte de llei pel Consell de
Ministres, i després el Règim Especial de les Illes Balears que
contempla el factor d’insularitat, el factor d’insularitat no s’ha
inclòs en el pressupost perquè no tenim un pressupost 2020
de l’Estat i no teníem fins ara un govern en condicions
d’aprovar un pressupost 2020 de l’Estat i un interlocutor que
ens pogués..., amb qui poder començar la negociació de
l’import que ha de tenir aquest factor d’insularitat, aquest
factor d’insularitat que ens ha de situar a la mitjana, així està
aprovat pel Consell de Ministres com un decret llei, a la
mitjana de les inversions de la resta de comunitats autònomes
i que esperam que amb l’aprovació del pressupost 2020 de
l’Estat millori també el pressupost d’aquesta comunitat
autònoma.

Entrant en temes més concrets. En tema de personal, Sra.
Riera, em costa pair que em parli de despeses de personal,
quan va ser el PP qui va retallar tots els drets, qui va retallar
plantilles i qui va fer la disminució de drets  i de volum de
persones fent feina a aquesta comunitat autònoma. Durant
aquests quatres anys, en aquests darrers quatres anys el que
s’ha fet és un recorregut amplíssim per recuperar tots aquests
drets i per recuperar totes aquestes plantilles, hem contractat
més de 4.000 treballadors públics durant aquests quatre anys,
s’han recuperat drets, s’ha instaurat la carrera professional,
s’han recuperat jornades de feina, s’han desfet retalls que havia
fet el Partit Popular, fins al punt que el creixement del capítol
1 anual del pressupost d’aquesta comunitat autònoma ha
assolit nivells d’un 6%, que són nivells molt elevats en termes
anuals de creixement de capítol 1, per poder fer aquest
recorregut de recuperar la situació del personal d’aquesta
comunitat autònoma, aquest creixement que tenim de les
despeses de personal o que s’ha acumulat o que s’ha anat fent
durant aquesta legislatura.;després també el Partit Popular em
retreu en el Plenari del Parlament perquè troba que gastam
massa en despeses de personal.

O sigui, jo aquesta esquizofrènia entre que opinin que
gastam massa en despesa de personal i que després venguin
aquí a dir-me que amb un pressupost que és el segon més
elevat de la història de la comunitat autònoma que consolida
els llocs de feina d’aquests 4.000 treballadors que s’han
contractat aquests quatre anys, que consolida els drets i la
recuperació de drets que s’han assolit i els nivells retributius
que s’han assolit aquesta passada legislatura, em digui que no
som prou generosos amb la nostra pròpia comunitat autònoma
en funció de retribució i de funcionaris públics, de funcionaris
o de treballadors públics. 

Jo crec que està més que..., això lliga amb la intervenció
del diputat de VOX quan  parlava que es feia molta despesa de
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capítol 1, Sr. Diputat, les despeses en serveis socials són... i
en serveis són polítiques públiques fonamentals, educació,
serveis socials, polítiques també d’ocupació, polítiques de
salut, totes aquestes són intensives en personal, no podem
prestar els serveis públics fonamentals sense personal i sense
personal contractat en condicions adequades per la feina que
han de desenvolupar, i sí, tenim una forta despesa en personal
i defensam aquesta forta despesa en personal perquè el
personal que fa feina en aquesta comunitat autònoma és el
bessó de la feina que realitzam i dels serveis que donam als
ciutadans.

Amb referència al Fons de Cooperació Local o al
finançament a altres administracions com són els consells
insulars o els ajuntaments, es fa un reconeixement en aquest
pressupost de preservació del finançament que es fa als
ajuntaments, perquè estam convençuts que formen part
d’aquesta prestació de serveis públics fonamentals i de l’estat
del benestar d’aquesta comunitat autònoma des de la
proximitat, que és la manera millor com es fan aquest tipus de
polítiques, formen part del sistema públic d’aquesta comunitat
autònoma i es manté tant el fons de cooperació com el fons
pels sous de batlles i batllesses i la distribució definitiva
d’aquest fons, com hem dit durant la intervenció, s’haurà de
fer en base al que acordi la Federació d’Entitats Locals de les
Illes Balears, com s’ha fet sempre.

Mai no s’ha arribat al 0,7% en aquesta comunitat autònoma
en el Fons de Cooperació Local. És cert que durant aquesta
passada legislatura es va fer un important esforç en períodes
de molt de creixement dels pressuposts d’anar incrementant
l’aportació al Fons de Cooperació Local, aquests increments
es consoliden en aquest pressupost i es mantenen i, com dic,
crec que es fa un reconeixement, com no por ser d’altra
manera de l’important tasca que tenen els ajuntaments
d’aquesta comunitat autònoma per tot el sistema públic.

Amb referència als consells insulars, els consells insulars
no pateixen cap tipus de retallada en finançament, s’aplica
estrictament, i ja ho hem explicat, la Llei de sistema de
finançament definitiu dels consells insulars, ho hem explicat,
que la bestreta s’incrementa amb referència al 2019 i també
que hi ha una liquidació positiva de la bestreta del 2018. La
diferència entre el 2020 i el 2019, del pressupost 2020 i del
pressupost 2019, amb referència a les partides de finançament
dels consells insulars, és que vàrem tenir una liquidació molt
elevada del sistema en el 2017 i la liquidació del sistema en
el 2018 ha estat positiva, però no tan elevada com la del 2017,
exactament, com la del 2017.

Això explica..., és una aplicació rigorosa de la Llei de
finançament de consells insulars i vull recordar l’increment de
finançament de què han gaudit els consells insulars durant la
passada legislatura i des del 2014 amb l’aprovació de la Llei
de finançament definitiu de consells insulars i que permet
finançar despeses de competències autonòmiques
descentralitzades en una altra institució de proximitat.

Amb referència a les lleis de capitalitat, que s’ha comentat,
tant la Llei de capitalitat de Palma com la Llei de capitalitat de

Vila, s’han de reunir el Consell de Capitalitat de Palma, que ja
està constituït, però s’ha de reunir per definir les inversions i
definir la forma com es donarà compliment a la Llei de
capitalitat de Palma, de la mateixa manera que s’ha de reunir
el Consell de Capitalitat de Vila, que encara no està constituït,
perquè es va aprovar la llei en el 2019.

Com bé hem dit a l‘exposició òbviament es farà un
compliment de les dues lleis de capitalitat de la manera que
s’acordi en el Consell de Capitalitat i de la forma més
adequada possible . En aquest pressupost hi ha una forta
potència inversora tant en la ciutat de Palma com en la ciutat
d’Eivissa, i som plenament conscients de la necessitat
d’infraestructures en aquestes dues ciutats per la pressió que
reben tant de visitants com d’habitants, per aquesta
concentració  de persones als centres, en les capitals, als
centres administratius de les nostres illes.

Amb referència als fons europeus, s’ha parlat d’un projecte
d’inversió. Aquest projecte d’inversió és una encomana de
gestió al Centre Balears Europa per aprofitar les sinèrgies, una
part important és per aprofitar les sinèrgies que tenen les dues
direccions generals i l’oficina de Balears a Europa, la que hi
ha a Brussel·les, per tota la feina de lobby també, i de
seguiment de la normativa europea i de les diferents
disposicions que surten, bé, que van sortint contínuament, i
per fer un seguiment acurat de tota la situació o totes les
variacions que es produeixen a l’àmbit europeu.

Això és una de les parts importants, i després hi ha també
el programa informàtic de seguiment dels fons europeus que
justifica la Direcció General de Fons Europeus. Jo vull posar
en valor al feina d’aquesta direcció general, l’evolució que ha
tengut aquesta direcció  general i d’aprenentatge de tot el
personal que conforma aquesta direcció general, i que no
només ho dic jo, sinó els reconeixements que han rebut tant
per part de l’Estat com de les institucions europees com a
bones pràctiques en matèria de justificació i de certificació
d’actuacions.

Al pressupost, on surt el FEDER, bé, la direcció de Fons
Europeus fa Fons Social Europeu, Garantia Juvenil i FEDER,
si en el pressupost surt alguna davallada de FEDER deu ser per
la..., de fons social europeu, això és perquè no estava ben
pressupost el 2019 i s’ha fet un ajust, perquè la senda és
plurianual i es va pressupostar... crec que és exactament això,
no?, el fons social, sinó després li podem donar més detall.
Ah!, d’acord, exactament, perquè s’ha ocupat tota la senda, ja
s’ha acabat la senda del fons social del... ja s’ha certificat una
gran part d’aquesta senda, però després millor amb el director
general si vol li pot donar més detall que no només aquesta
pinzellada.

Sobre les clàusules mediambientals, hi ha en marxa una
comissió, juntament amb la conselleria de... de les clàusules
mediambientals de la contractació pública que fa la nostra
comunitat autònoma, hi ha una comissió en marxa
conjuntament amb la Conselleria de Treball i es fa feina en el
tema de clàusules socials, i ara s’avaluarà per millorar la
inclusió d’altres conselleries per avançar en el tema de
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clàusules... perquè sigui una realitat la inclusió de clàusules
mediambientals en la contractació de la comunitat autònoma.

Amb referència a les línies d’ISBA, les línies d’ISBA el
que financen són els interessos del cost de l’aval perquè les
petites i mitjanes empreses puguin tenir un millor accés al
finançament dels bancs, però es continuarà fent feina en la
mateixa... no feim..., el perfil que es potencia com a novetat és
el d’indústries culturals per incrementar la producció cultural
i donar compliment també als acords de governabilitat, però
es continuarà fent feina en la mateixa línia mantenint el nivell
d’ajuda, mantenint el nivell de finançament i introduint aquesta
línia nova.

El que més o manco estic repassant, si... he donat resposta
a tot el que m’han demanat. 

Jo estic contenta que tant VOX com Ciudadanos
s’afegeixin, s’afegeixin al discurs de necessitat de millorar el
finançament d’aquesta comunitat autònoma, a un discurs
autonomista, de la importància que tenim les autonomies en
el desenvolupament de l’estat del benestar, perquè les
comunitats autònomes el que..., les polítiques finançades amb
el sistema de finançament és precisament l’estat del benestar
que desenvolupam des de les comunitats autònomes, crec que
de la millor manera possible perquè som més propers a les
persones que reben aquests serveis, o sigui que jo estic molt
contenta d’aquesta evolució ideològica cap a la defensa de les
autonomies.

I... i crec que... pens que he donat resposta a tot el que
m’han demanat. Si no he donat resposta a tot el que m’ha
demanat a la contrarèplica la donaré.

Moltíssimes gràcies.

(El Sr. Vicepresident de la comissió substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, consellera. Iniciam el torn de rèplica i, per
part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Núria
Riera i Martos, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sra. Consellera, gràcies per les
seves explicacions. Jo entenc que intenta vostè justificar com
pot el seu projecte de pressuposts, però la veritat és que no
m’ha respost cap de les preguntes concretes que li he fet, per
exemple de la Llei de capitalitat de Palma, que li he demanat
per què es retallava 1,5 milions. És ver que s’ha de reunir el
Consell de capitalitat, però per determinar a què es destinarà
la quantia que vostè posa com a partida en el projecte, però no
ens diu per què posa menys partida, hi ha un 1,5 milions
manco. Després ja es reunirà i explicarà, però això és una
feina del Consell de capitalitat; ara la seva és posar una partida
suficient conforme amb el que es preveu que s’ha de cobrir
amb la Llei de capitalitat de Palma. I ja no li parl d’inversions

territorialitzades que preveia també la llei, que no s’han arribat
a aplicar mai.

En relació amb la Llei de capitalitat d’Eivissa ens diu que
hi ha partida, però no ens diu ni on és ni quina quantitat; si ens
ho podria dir a la contrarèplica.

També li havia demanat referent a l’article 24.3 de
l’articulat, que fa referència a la suspensió de les negociacions
de pactes i convenis de contingut econòmic, i li havíem
demanat si s’havia negociat amb els sindicats representants del
sector, i tampoc no ens ho ha dit. 

També li he demanat en relació amb la Llei de bon govern
i bona administració , 4/2011, l’obligació de publicar
l’avantprojecte de pressuposts per inversions, perquè hi hagi
uns pressuposts participatius, i vostè tampoc no ens ha
contestat si s’ha publicat aquest avantprojecte i durant quin
temps, i quins projectes d’inversions proposats per la
ciutadania s’han incorporat al seus pressuposts.

Tampoc no m’ha contestat si considerava que no era una
perversió del sistema de finançament que els fons de l’ecotaxa
es destinassin a actuacions que no estaven recollides en el seu
objecte.

En relació amb el Fons de Cooperació Municipal és ver
que s’establia a la llei de 2006 una previsió d’aplicació
progressiva del 0,7%, però tampoc no ens ha contestat per què
continua en el 0,5 i no hi ha la previsió de posar ja el 0,7. I si
té qualque previsió futura també estaria bé saber-ho.

Respecte del Consell de Mallorca vostè justifica que hi ha
hagut unes inversions, per altra banda, en relació amb les
bestretes per les aportacions al Consell de Mallorca. La
veritat és que hi ha una retallada d’11 milions d’euros, i això
és el que ha indicat i sembla que dóna a conèixer la presidenta
del Consell de Mallorca, que la previsió era de 8 milions i al
final ha estat d’11, per molt que vostè intenti justificar que hi
ha aportacions per un altre costat, i tot això dificulta la gestió
de la Sra. Cladera. Voldríem saber, si no és així, que vostè
desmenteixi més categòricament aquestes afirmacions.

Bé, vostè m’ha parlat d’empleats públics. Jo li he comentat
que es va fer un Decret Llei 5/2012 i 10/2012 per una situació
d’extraordinària necessitat, i també li he dit que vostès
parlaven de recuperar drets, no era jo que parlava de recuperar
drets, i li demanava per què no havia derogat aquest Decret
Llei 5/2012, que ahir la seva companya Castro deia que era tan
dolent, però que vostès apliquen com a mesura de
racionalització dins l’administració; per què no l’ha derogat i
continua aplicant-ho?

Que el Partit Popular va fer coses molt dolentes? Doncs
resulta que vostè les continua aplicant i  voldríem saber per
què.

I jo no li he dit que vostè incrementi excessivament el
nombre d’empleats públics, l’estructura de l’administració; li
he dit que està ampliant els càrrecs públics, els càrrecs
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polítics; i si no n’hi ha prou en veure el nombre d’assessors i
eventuals que l’acompanyen, que són superiors pràcticament
als diputats que li fem el control en aquesta comissió.

Una diputada comentava que una mostra d’aquests
pressuposts havien de reflectir la realitat i la situació
financera, i que una mostra de la situació de l’economia era
l’evolució de l’IVA perquè evidentment mostra el consum que
es fa. Però resulta que no només podem mirar les liquidacions
d’IVA, Sra. Consellera, hem de mirar també les previsions
futures, i tot i que vostès preveuen un creixement, ha dit, del
2,1%, li vull recordar que cap organisme financer dóna suport
a aquesta xifra; l’AIReF preveu un 1,6% de creixement el
2020; el BBVA, un 1,2; i les xifres del darrer trimestre, que
són les actuals, del PIB de Balears és que vàrem créixer un
0,2%. Per tant som a la cua d’Espanya, tampoc no ens pot
comparar en ingressos amb altres comunitats  autònomes, i
això que venim d’un creixement que vostès varen heretar d’un
4% i que han malbaratat clarament.

Per tant si passam de crear 20.000 llocs de feina a destruir
1.900 llocs de feina no podem fer aquestes previsions
fictícies i a l’alça que ha fet vostè en aquest projecte de
pressuposts. És evident que tornam a la recessió, a la crisi amb
les seves polítiques...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, senyora...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... i que no recaptarà. 

Per tant, nosaltres ens reafirmam que són uns pressuposts
irresponsables, que també vostè incorpora unes previsions
d’una gestió que no ha defensat, que no tenim un sistema de
finançament perquè vostès tampoc no l’han lluitat, ni un règim
fiscal en el REB perquè tampoc no l’han lluitat, i evidentment
tampoc no arribaran ingressos per convenis de carreteres o
d’infraestructures de depuradores, etc., que vostè preveu i
realment no arribaran.

Per tant, ens reafirmam en aquesta esmena a la totalitat que
li presentam, i li diem que els pressuposts són ficticis, són
irresponsables i que generaran més fallida i més
insostenibilitat a les Illes Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. És el torn de la representant del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies, Sra. Consellera i equip,
equip present en aquesta sala, que amb un exercici de
transparència hi és per aportar dades que puguin demanar els
diputats i les diputades de tots els partits.

Idò, fet aquest agraïment, simplement li repreguntaria,
consellera, en relació amb la seva posició sobre l’impost de
begudes ensucrades, que entenc que hem fet moltes preguntes
i és normal que hagi quedat en el tinter. 

I sobre un comentari que s’ha fet anteriorment, sobre
Greta i “los gretinos”, crec que en aquest món el que hi ha són
cretinos, sincerament. No dic que sigui ningú d’aquesta sala,
però realment crec que en el tema de medi ambient es fa una
lluita molt important, i sobretot per part dels joves, que ens
demanen que els deixem un món que sigui habitable, no només
que lluitem per a nosaltres, sinó que lluitem per a les
generacions futures.

I també li voldria demanar en relació també amb una
pregunta que s’ha fet anteriorment sobre la fiscalitat verda, si
podria ampliar una miqueta aquesta qüestió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Correspon ara el torn al
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Consellera, em sap greu, no m’ha
contestat algunes coses però també ho entenc; jo també som
partidari que hi hagi una interacció, no d’interrompre la
intervenció però sí de contestar un per un, perquè almanco
sempre hi ha partit.

Jo de la convocatòria de capítol 4, ara ja és que no trob ni
les dades, però no m’interessava allò  d’ISBA, perquè allò
d’ISBA sí que ho conec, jo també he treballat a l’Agència
Tributària i un poc el treball d’ISBA..., és la de PIME,
l’objecte és PIME. Ha comentat abans que aquesta
convocatòria de capítol 4, aquesta direcció general, anava part
a ISBA i part a PIME; m’interessava sobretot la partida
concreta a PIME... Ah, no era a PIME?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Tot..., ah, bé, jo havia entès petita i mitjana empresa.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Que ha comentat a ISBA. D’acord, perfecte, idò em don
per contestat, però..., bé, perfecte.

I llavors la cafeïna, em fa falta cafeïna; jo no fum però
cafeïna sí que em fa falta. Demanaria als uixers o al president
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del Parlament li demanarem que ens permeti entrar prou dosis
de cafè a les compareixences, a part d’aigua, perquè jo ja ho
necessit.

Dit això, crec que, la Sra. Truyols em coneix, en la línia -
ho parlàvem abans- en la línia d’aportació i constructiva, jo no
he dut un discurs tancat, clixé, del que havia de dir, el meu
posicionament del meu grup parlamentari està dit en el
plenari, a les seves interpel·lacions, etc. És envers un poc al
que s’ha presentat aquí, i aquí finalment es presenta un
avantprojecte de llei de..., un projecte de llei de pressuposts,
aprovat per un Consell de Govern, per tant del que vostès han
entès que hi havien d’incorporar de l’activitat d’oposició i
d’interpretació dels grups parlamentaris ja l’han duta, i duien
una proposta i envers aquesta proposta, i el que vostè ha
esmentat aquí, que és la transversalitat de l’execució d’aquest
pressupost a totes les conselleries, el nostre grup parlamentari
fa una intervenció.

I deia això de la Sra. Truyols perquè evidentment els
indicadors són positius, de gener a setembre, i ho són, i envers
això es fa una previsió, però el mes de setembre no hi ha hagut
una fallida de Thomas Cook, el mes de setembre no hi ha hagut
un anunci del que pot ser una venda legítima d’un empresa a
l’altra, però que sí afecta els treballadors públics..., pot afectar
els treballadors d’aquesta comunitat autònoma, la productivitat
d’aquesta comunitat autònoma. I per tant, són situacions que
hem de tenir en compte en la fase d’elaboració de pressupost
i de contenció de la despesa.

I llavors entenc jo que no es compliran no només el tema
d’IRPF i IVA, sinó l’Impost del Turisme Sostenible tampoc. I
a més a més, el nostre grup parlamentari, vostè ho sap, la
nostra posició, i hem fet propostes, és que l’Impost del
Turisme Sostenible no vagi adreçat a finançament de projectes
de la comunitat autònoma, en el finançament propi i legitimar
i reforçar i li hem dit que acompanyarem la presidenta i el
Govern amb aquesta reivindicació de finançament de l’Estat en
infraestructures, que han estat finançades a altres comunitats
autònomes en aquests àmbits, per exemple la Caixa de Cultura,
o infraestructures ferroviàries millors, o centres educatius o
el que fos, atès l’increment de la població en aquesta
comunitat autònoma, població diversa, afortunadament que
aporta riquesa, aporta productivitat i aporta recursos humans,
fins i tot minva aquest esclata-sang que tenim d’envelliment
poblacional, però que evidentment és un finançament just que
ha de tenir l’Estat, el conjunt de l’Estat, amb la
corresponsabilitat i amb la solidaritat que nosaltres sí tenim
amb altres comunitats autònomes.

I ens preocupa una cosa, i ho dic aquí perquè se’n parla,
segons el preacord que hi ha entre els dos grups parlamentaris,
el PSOE i Unidas Podemos a nivell nacional, alerta amb el
règim fiscal i alerta amb el règim de finançament, perquè una
de les coses anunciades i no qüestion el finançament d’una
altra comunitat autònoma, no ens pertoca, seria tremendament
irresponsable i insolidari, injust, però es parla de resoldre
unes vies de resolució de la situació que passa a Catalunya, la
lamentable situació  que passa a Catalunya, per un tema de
finançament, que lògicament el marc global d’aquest

finançament afectarà les altres 16 comunitats autònomes. Per
tant, prudència en aquesta..., que arribaran els finançaments
que pertoquen i que aconseguirem... i nosaltres ho definirem
amb el Govern de les Illes Balears cap el 2020 i la
modificació d’aquest finançament.

Quant a la... perdoni. Sí, això d’Eivissa sí que ens interessa,
ens ho demanen els eivissencs, és per això consellera, és
perquè ha anunciat una cosa que no sabíem abans i crec que és
fonamental que els ho puguem comunicar, i coincidim amb les
xifres i amb la línia que es finançarà, que entenc que és una
transferència nominativa de capítol 4, crec que era de capítol
4.

Quant a..., estic content i a mi m’agradaria que tornessin
revisar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -acab tot d’una-, la intervenció que ha fet el Grup Mixt i la
que hem fet nosaltres, consellera, prudència en el sector
públic instrumental, faci vostè, el temps que necessiti, una
auditoria interna del sector públic instrumental, per eficàcia
i eficiència i sobretot funcionalitat, perquè sí que hi ha d’haver
contenció, no dic que desconfiï del sector públic instrumental,
però sí s’ha de reorganitzar, s’ha de reinventariar i s’ha de
vincular molt bé a la transversalitat entre ells mateixos per
estalviar pressupost i despesa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. A continuació, la representant de
MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar, s’ha absentat.

Passarem al torn de paraula al representant de VOX-Actua
Baleares, el Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, los presupuestos de la
comunidad, en realidad son una declaración de intenciones de
cuál es la política que quiere desarrollar el Gobierno de la
comunidad durante el próximo año y evidentemente diferimos.
Ustedes creen en el peso de lo público y nosotros creemos
que hay que mantener los servicios sociales, pero que no
siempre se tiene que hacer todo mediante lo público. 

Por ejemplo, la sanidad, estamos de acuerdo en que hay
que mejorar la sanidad, que hay que aligerar las listas de
espera, ustedes piensan que la única solución es contratar más
médicos, nosotros pensamos que a veces una mejor gestión
privada de los hospitales públicos, o que convenios con las
compañías privadas de sanidad, podrían solventar este tipo de
problemas con menor costo. Y yo entiendo que, además,
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posiblemente una de las funciones más ingratas en cualquier
gobierno sea la de la Consejería de Hacienda, porque con una
mano nos tiene que meter la mano en el bolsillo a los
ciudadanos y con la otra tiene que frenar a sus compañeros de
gabinete, que a todos les gustaría poder gastar al máximo. Está
usted en una situación complicada, y más complicada que lo
va a estar, porque como siga así la economía, pues no va a
cumplir ninguna de sus previsiones y tendrá que efectuar más
recortes, o ajustes, como lo quiera usted llamar.

Respecto al estado de las autonomías, al REB y a todo lo
que hemos hablado de la falta de financiación, yo lo que
quiero que entienda también, es que es verdad, nosotros, como
partido VOZ, no se ha apeado un ápice de nuestros principios,
nosotros estamos a favor de una reversión de las
competencias en materias fundamentales como educación y
sanidad, para que básicamente todos los ciudadanos de toda la
nación sean iguales, y creo que la misma sanidad ha de recibir
un señor del País Vasco, un señor de Cataluña, un señor de
Cáceres, un señor de Baleares, igual con la educación. Por eso
pensamos que eso debe revertir al Estado, pero mientras la ley
sea la que es, nosotros la vamos a cumplir a rajatabla,
pretendemos cambiar el sistema por una vía democrática, no
cortando ninguna carretera.

Y en el fondo yo entiendo que las diferencias son
profundas, porque ustedes creen en una economía
subvencionada y nosotros pensamos que la economía
subvencionada es débil, es poco competitiva y a la larga es
insostenible, y esa es la diferencia de fondo que les separa a
ustedes de nosotros. Creo que las dos posturas son legítimas,
nosotros estamos aquí para defender la nuestra, que es una
visión diferente de que no todo se ha de hacer desde lo
público, aunque lo público debe garantizar unos servicios
esenciales, y debe realizar unas inversiones que jamás hará la
inversión privada porque no son rentables, lo que decía antes
el diputado del Grupo Mixto, y es cierto, no sólo debemos ver
el retorno social. Pero es que yo estaría encantado con un
presupuesto que en el capítulo 6 estuviera mucho más
engordado, porque eso sí creo que es una previsión para el
futuro.

El problema es que nosotros gastamos en subvencionar, en
pagar a funcionarios públicos y lo mínimo imprescindible en
inversiones, para no dejar el capítulo vacío, que es un 0,025%
del presupuesto. No sé, al Sr. Font le gusta mucho poner
ejemplos cercanos al ciudadano para que lo entienda, pero
vamos, es como si nosotros ganamos 4.000 euros, en realidad
nos gastamos 6.000 porque tiramos de VISA, y encima de
esos 6.000 que nos gastamos, nos lo gastamos en vivir como
reyes, pero vivimos en un chamizo e invertimos 150 euros en
la vivienda, en tener agua caliente  y en que funcionen las
cosas. Y el día que nos falten todos esos ingresos, pues nos
encontraremos que vivimos en un chamizo, que no funciona el
termo y que no tenemos lavadora.

Entonces yo, insisto, creo en lo público, creo que hay que
construir hospitales, hay que construir carreteras, hay que
construir escuelas y hay que construir vivienda social. Y en
estos 150 millones de inversiones directas del presupuesto no

lo acabo de ver, y espero que realmente en esta próxima
legislatura...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vaya acabando, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... dé cumplimiento a todas estas promesas que nos han hecho,
entre otros temas en la vivienda social.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. En absència del
representant d’El Pi Proposta per les Illes, i del representant
del Grup Parlamentari Mixt, en aquest moment, que tampoc no
hi és, passem la paraula a la representant del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí. Primer de tot, Sr. Gómez, evidentment no he agafat
l’informe mensual de recaptació fins el mes de setembre de
forma intencionada, és perquè és el darrer informe publicat,
vull dir que és la darrera xifra que tenim, evidentment després
ja veurem quina ha estat la repercussió de la fallida de Thomas
Cook i d’altres factors a tenir en compte.

Jo volia fer un darrer comentari en relació  al que ha
comentat la diputada d’Unides Podem, crec que en aquesta
comunitat autònoma tenim la tendència sempre de parlar de
fiscalitat verda i només tenir en compte els possibles imposts
que es podrien crear o posar en marxa. En tenim de fiscalitat
verda, tenim fiscalitat verda, jo crec que hem de deixar de
pensar en què qui contamina paga i tal vegada hauríem de
començar a pensar en qui contamina menys, menys paga, crec
que la via hauria de ser aquesta. Evidentment, tenim una Llei
de residus, a l’anterior legislatura es va aprovar una Llei de
residus i a la disposició addicional sisena s’estableix la
possibilitat de crear un cànon, amb efectes d’1 de juliol de
l’any 2021, sempre que els ajuntaments no acompleixin els
objectius que ha marcat aquesta llei. Per tant, és una
possibilitat que tenim damunt la taula i, com deia, és un poc
aquesta filosofia de qui menys contamina menys paga, o qui no
contamina, no paga. Fins ara evidentment no hi ha aquest cànon
i en el moment que no s’hagin complit els objectius doncs
s’haurà de posar en marxa.

Després també un altre exemple és la Llei de lluita contra
el canvi climàtic. A la Llei de lluita contra el canvi climàtic
estan previstes tota una sèrie d’iniciatives de caràcter fiscal,
fins i tot a l’exposició de motius en parla, en relació amb la
utilització d’energies renovables i la compra i la utilització de
vehicles elèctrics, i de fet a l’àmbit local també tenim
competència per fer modificacions i incloure aquests
beneficis fiscals. Ara mateix estan en tràmit les ordenances
fiscals de molts d’ajuntaments, concretament també de
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l’Ajuntament de Manacor, i des del Grup Socialista hem
incorporat una bonificació  dins l’impost de circulació,
l’impost de vehicles de tracció mecànica, i hem arribat a la
bonificació màxima que permet la Llei reguladora d’hisenda
local per a cotxes elèctrics o cotxes mixtos, elèctrics i de
combustió.

També hem de recordar que a l’impost de la renda de les
persones físiques tenim una deducció que es va crear
l’anterior legislatura, que és una inversió per la sostenibilitat
de l’habitatge habitual, que per cert és de quantia considerable,
perquè el percentatge de deducció és un 50%. Aquella persona
que faci instal·lacions a ca seva en relació amb el cicle d’aigua
o bé amb energies renovables, com podria ser la instal·lació
de plaques fotovoltaiques, es podrà deduir un 50% de la
inversió amb una base màxima de 10.000 euros; parlam de
5.000 euros de deducció a l’impost de la renda de les
persones físiques que es podria aplicar el titular d’aquest
habitatge.

Per tant en tenim, de fiscalitat verda. És vera que hi ha
comunitats  autònomes que l’han explorada molt més que
nosaltres. Per això també nosaltres des d’aquesta comunitat
autònoma, el Govern d’aquesta comunitat autònoma sempre ha
apostat per l’autonomia financera, per poder posar en marxa
aquells imposts que evidentment vagin en la línia del que
marca Europa i del que marca Espanya en fiscalitat verda, però
bé, repetesc que en tenim, que no fa falta crear-ne més, o sí,
això depèn de la Conselleria d’Hisenda, però ho hem de posar
en valor, aquests beneficis fiscals que tenim tant a l’impost de
la renda de les persones físiques com podríem tenir a nivell
d’imposició local, i per tant ho hem de considerar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Ja per últim donarem el torn
de contrarèplica a la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, la Sra. Sánchez.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, diputats i diputades, per les
seves aportacions.

Amb referència a preguntes que efectivament m’havien
quedat sense contestar, capitalitat de Palma i capitalitat
d’Eivissa, he d’aclarir que en capitalitat d’Eivissa el que es
dóna compliment del que hem parlat, del que s’incorpora en el
pressupost és la territorialització de les inversions en el
pressupost, això també és a la Llei de capitalitat de la ciutat
d’Eivissa, que s’han de territorialitzar les inversions que es fan
a la ciutat de Vila, i la territorialització d’aquestes inversions
és d’11 milions d’euros i així està detallat en el projecte de
pressuposts. En referència a partides..., com bé saben
capitalitat de ciutat d’Eivissa és un import de 5 milions
d’euros, dels quals el 70% va a càrrec de la comunitat
autònoma, i com es donarà compliment, la forma en què es

donarà compliment a aquesta... l’acompliment de la capitalitat
de Vila està pendent de la reunió del Consell de capitalitat,
perquè es decideix de manera conjunta. També amb el Consell
d’Eivissa, que ha de fer el 30% restant de la Llei de capitalitat
de Vila.

En referència a la partida de capitalitat de Palma, el que
conté la partida són tots els compromisos que ja estan decidits
amb l’Ajuntament de Palma de convocatòries del Consell de
capitalitat que hi ha hagut, perquè això sí que té un ampli
recorregut, i també del compliment de la Llei de capitalitat de
Palma per al 2020 s’ha de reunir el Consell de capitalitat de
Palma per decidir de manera conjunta aquest compliment de
la Llei de capitalitat de Palma; també amb el Consell de
Mallorca.

En referència a si ens hem reunit amb els sindicats per
presentar el projecte de pressuposts, sí, efectivament, ens hem
reunit amb els sindicats per presentar-los el projecte de
pressuposts d’aquesta comunitat autònoma, i el projecte de
llei se’ls va explicar tant per part de la directora general de
Funció Pública com del director general de Pressuposts, les
novetats que podia incloure aquesta llei o tot l’articulat,
bàsicament, perquè varen tenir accés a l’articulat de la llei.

En referència a l’impost de begudes ensucrades de
moment hi ha una prioritat que és donar compliment als
acords de governabilitat pel que fa a fiscalitat verda, i aquesta
(...), en aquest moment tenim com a prioritària i estam
explorant tant la fiscalitat verda, com bé diu la diputada del
Grup Socialista, que ja d’alguna manera està implementada
com altres figures que es puguin implementar.

Totalment d’acord amb el discurs que el finançament
d’infraestructures la major part..., ha de venir una part
important de l’Estat, per això es va aprovar el règim especial
de les Illes Balears, i per això es va aprovar el factor
d’insularitat, i per sort el Consell de Ministres va fer un decret
llei que reconeix que s’ha d’incloure en els  pressuposts de
l’Estat de 2020 i futurs un factor d’insularitat per situar les
Illes Balears en la mitjana d’inversions de les comunitats
autònomes, i fer aquestes inversions tan necessàries per a
aquesta comunitat autònoma, que du un retard d’inversions en
infraestructures que és un reflex de la nostra manca de
finançament, i hem destinat la part més important del..., com
es fa en aquest pressupost, un 70% del finançament que té o
del pressupost que té la comunitat autònoma a serveis públics
fonamentals, a mantenir un nivell adequat d’estat del benestar. 

Si el pressupost..., l’avantprojecte ha passat per informació
pública, sí, va ser publicat del 26 d’octubre al 6 de novembre,
i hem rebut set comentaris de propostes o consultes per part
de la ciutadania. Es va publicar a la web, a la secció de
participació ciutadana, com es fa cada any.

I, Sra. Riera, hauran de triar un discurs, hauran de triar un
discurs de si tenim els ingressos inflats o si hem de fer més
despesa, perquè si no el pressupost desquadra. Aquest
pressupost és un pressupost responsable, tant des d’un punt de
vista financer com des d’un punt de vista social. S’ha triat i
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s’ha prioritat amb molta de cura tota la despesa que es fa, es
prioritza de manera prioritària absolutament el manteniment
del nivell de serveis públics fonamentals que hem assolit la
passada legislatura, ja ho hem dit, i es manté l’impuls inversor
d’aquesta comunitat autònoma: hi ha inversions en matèries
tan importants i que enllacen amb el full de ruta d’aquest
govern que són els acords de Bellver, matèries tan importants
i prioritàries d’acord amb els acords de Bellver com són la
mobilitat sostenible, com són l’habitatge públic per pal·liar o
per donar passes per solucionar el problema d’habitatge que
tenim en aquesta comunitat autònoma, i de canvi climàtic,
sobretot en matèria d’energia, que hi ha importants inversions
en matèria d’energia, com molt bé s’ha comentat en aquesta
sessió.

Ja per acabar agraïm moltíssim la feina que fan els diputats
i les diputades. Sé que no és fàcil tota la documentació que hi
ha en el projecte de pressuposts, hem presentat la informació
de la manera més accessible possible i més entenedora
possible. Estic segura que després d’aquest tràmit
parlamentari tendrem un pressupost més consensuat i crec que
entre tots hem de construir un pressupost que sigui el millor
possible per a la ciutadania d’aquesta comunitat autònoma.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sra. Consellera. I una vegada, llavors,
acabat el debat, volem agrair, com no podia ser d’una altra
manera, la presència de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors i dels seus acompanyants. 

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