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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes a tothom. Començam la Comissió d’Hisenda
i, en primer lloc, demanaria als senyors diputats si es
produeixen substitucions, per favor.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, presidenta, en substitució de Pilar Costa, Jordi Marí. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM.

Sí, Sra. Presidenta, Maxo Benalal, del Grupo Ciudadanos,
en sustitución de Juan Manuel Gómez. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Benalal. 

Compareixença RGE núm. 7475/19, de la consellera
d’Hisenda i Rel acions Exteriors, sol·licitada per una
cinquena part de diputats membres de la Comissi ó
d’Hisenda i Pressuposts adscrits als Grup Parlamentari
Popular, per tal d’explicar el Compte General
corresponent a l’exercici 2018.

Passem ara a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a
la compareixença RGE núm. 7475/19, de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, sol·licitada per una cinquena
part de diputats  membres de la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts adscrits als  Grup Parlamentari Popular, per tal
d’explicar el compte general corresponent a l’exercici 2018.

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. Francisco Jorge Oliver i Rullán, director general de
Finançament; del Sr. Joan Martí i Cerdà, Interventor general de
la CAIB; del Sr. Daniel Álvarez i Rodríguez, responsable de
comunicació; de la Sra. Ana Martínez i Aguirre, assessora
tècnica; de la Sra. Maria Isabel Gallardo i Jover, interlocutora
parlamentària.

Té la paraula a partir d’ara la Sra. Consellera per tal de fer
l’exposició oral, per un temps màxim de trenta minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats. El
motiu de la meva compareixença avui, com bé ha dit la
presidenta, és exposar el contingut essencial del Compte
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’exercici 2018. Aquesta presentació deriva del mandat de la
Llei 14/2014, de finances de la comunitat autònoma. 

Com tots vostès saben, la Llei de finances estableix que
aquesta compareixença s’ha de produir en el termini de tres
mesos des de la tramesa del compte general al Parlament de
les Illes Balears, cosa que va passar a finals de juliol de 2019.
És la segona vegada que realitz aquesta compareixença, com
es va fer amb el compte general 2017, i per primer cop, com
es va demanar a la compareixença que es va fer al plenari, es
fa a Comissió d’Hisenda. 

Enguany vull recordar que si la compareixença no es va fer
en el termini previst aquest fet té la seva explicació en la
coincidència amb tot el calendari de debat i de tramitació
parlamentària dels pressuposts generals de la CAIB per al
2020.

Ara ja fa unes setmanes o quasi més d’un mes que vàrem
aprovar al ple el pressupost 2020, un pressupost responsable
financerament i socialment, amb la despesa social més alta de
la història entre les polítiques de salut, educació, serveis
socials, ocupació i habitatge. 

Avui, però, el que ens toca és analitzar, fer la mirada enrere
i analitzar el tancament pressupostari del 2018. El passat 19
de juliol el Consell de Govern va aprovar el compte general de
2018 i acte seguit es va procedir a trametre el document tant
a la Sindicatura de Comptes, al Tribunal de Comptes i al
Parlament de les Illes Balears. Amb aquesta compareixença,
idò, tancam el cercle pressupostari del 2018 davant de la
Comissió d’Hisenda.

Així que les xifres de les quals parlarem avui són de
l’exercici 2018. Són unes dades que mostren un alt grau de
control dels comptes públics i al mateix temps actuen com a
motor de l’aposta inqüestionable en despesa social i d’inversió
que va iniciar el Govern la legislatura passada. Aquest govern
ha tengut clar des del primer dia que volia millorar la vida dels
ciutadans i enfortir l’estat del benestar. Aquest compromís
s’ha reflectit cada any en el pressupost on hem traslladat les
polítiques socials. 

Durant l’exercici 2018, el GOIB va continuar amb aquesta
aposta decidida per les polítiques socials i així l’execució de
la despesa en polítiques socials mostra de manera clara aquest
augment del 25% entre 2014 i 2018, un increment de 558
milions d’euros, fins assolir un total de 2.800 milions en el
pressupost 2018 destinats a les polítiques de sanitat, educació,
serveis socials, ocupació i habitatge.

Aquest esforç a recuperar i enfortir les polítiques socials
que prestam des de la CAIB ha estat una constant des de 2015
i ha permès assolir  fites molt importants, com és el fet
d’haver situat per primera vegada a les Balears a la mitjana
autonòmica en despesa social per habitant en serveis públics
fonamentals, sanitat, educació i protecció social; de fet, hem
passat de ser la comunitat amb menor despesa per càpita en
serveis públics fonamentals l’any 2012 a superar lleugerament
la mitjana per primer pic. Aquesta fita s’ha aconseguit malgrat
les limitacions del sistema de finançament autonòmic, és a
dir, amb l’augment continuat del pressupost de la CAIB aquest
govern ha pal·liat els efectes de les mancances derivades de
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l’infrafinançament històric sobre els serveis públics
fonamentals.

Com sempre hem dit, l’aposta per les polítiques socials és
compatible amb la bona gestió financera i amb la línia del
sanejament dels comptes públics que ha dut a terme el Govern
de les Illes Balears. El 2018 també és un exemple.

Les Balears varen complir l’objectiu d’estabilitat
pressupostària per tercer any consecutiu i, a més, va mantenir
la línia de control i d’estabilització del deute. De fet, per
primera vegada el Govern va reduir el deute en termes absoluts
en relació amb l’any anterior, una disminució de 96 milions
d’euros durant el 2018.

Abans d’entrar en el detall de cada apartat, exposaré
l’estructura i el contingut del compte general de l’exercici
2018 i les dades principals que recullen aquest compte
general. Igual és un poc tediós, però val la pena conèixer com
està conformat el compte general ja que només és la segona
vegada que es fa una compareixença d’aquest tipus, prevista a
la Llei de finances de 2014.

El compte general de 2018, com el d’altres anys, consta de
9 toms; els quatre primers reflecteixen el compte general de
l’administració de la comunitat autònoma, el cinquè recull el
compte anual del Servei de Salut, el sisè el compte anual de
l’Agència Tributària de les Illes Balears i els tres darrers
contenen els comptes anuals de les entitats empresarials, les
societats mercantils i les fundacions i els consorcis.

Pel que fa al contingut, el compte de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, l’ib-salut i l’ATIB
contenen els resultats de l’exercici, les memòries, les
modificacions de crèdit i el detall de l’execució del
pressupost de despeses i ingressos de l’exercici. Mentre que
els comptes de les entitats empresarials, les societats
mercantils i les fundacions i els consorcis inclouen els
comptes patrimonials i els informes d’auditoria.

Els comptes anuals de l’exercici 2018 es presenten
d’acord amb el Pla general de comptabilitat pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que es va aprovar el
29 de desembre del 2016, i en compliment de la Llei de
finances s’adjunten com a informació complementària els
comptes de la Universitat de les Illes Balears i els ens que en
depenen i els de les entitats del sector públic  autonòmic.
Aquests ens també s’inclouen en el càlcul de la capacitat o
necessitat de finançament de la comunitat autònoma de les
Illes Balears als efectes de la normativa d’estabilitat
pressupostària.

Abans de començar amb el repàs de les principals dades
recollides en el compte general, voldria incidir que contenen
els resultats de l’Administració de la CAIB, l’ib-salut i l’ATIB,
però no contenen els resultats del sector públic instrumental,
tot i que s’inclouen les transferències de la CAIB a les
empreses i als ens del sector públic instrumental. És a dir, no
es consolida el sector públic a l’administració, ni amb l’ATIB

ni amb l’ib-salut, i això pot donar peu a resultats parcials o a
interpretacions parcials.

Les xifres consolidades que, com deia, són entre CAIB, ib-
salut i  ATIB el 2018 a nivell general, sense distingir entre
financer i no financer, després entrarem en aquest detall, es
varen registrar unes despeses totals de 5.035 milions d’euros
en obligacions reconegudes, amb un percentatge d’execució
del 94,9%. Mentre que els ingressos, contrets líquids han
arribat als 4.847 milions d’euros, un 91,3% dels ingressos
prevists sobre el crèdit definitiu. 

El resultat pressupostari, en conseqüència, és per tant
negatiu en 188 milions d’euros. A partir d’aquesta xifra
s’arriba al resultat final de dèficit després d’aplicar els ajusts
SEC, entre d’altres conceptes de recaptació incerta més el
resultat pressupostari de tot el sector públic instrumental, les
despeses pendents d’aplicar a pressupost i d’altres. Aquests
serien per sobre els ajustos SEC. En tot això, el resultat final
és de 140 milions d’euros de dèficit, un 0,43 del PIB al
tancament 2018. Complint, per tant, l’objectiu d’estabilitat
pressupostària emmarcat per al 2018. Aquest és el resultat
global consolidat que s’inclou el sector públic instrumental i
una vegada aplicats els criteris de comptabilitat nacional. 

A efectes, com deia, del compliment de dèficit, Balears va
complir amb un dèficit del 0,4% del PIB el 2018, segons va
comunicar i ha publicat el Ministeri d’Hisenda i Intervenció
General de l’Administració de l’Estat. Com saben, les Balears
també varen complir el límit de deute públic en l’exercici de
2018, any en el qual el Govern va continuar en la línia del
control i estabilització del deute dut a terme des del 2015. 

A més de reduir el deute en relació al PIB, les Balears
també varen reduir el deute en termes absoluts per primera
vegada. En concret, 96 milions respecte del 2017, Balears va
tancar el 2018 amb un deute de 8.721 milions d’euros.

Pel que fa a la regla de despesa, com saben, va ser l’únic
dels objectius que les Balears varen excedir-se durant el 2018,
amb un increment del 9,9% en relació al 2017, a causa
principalment de les sentències urbanístiques i les despeses
relacionades amb les ajudes i el cost de les reparacions dels
danys de les inundacions del Llevant de Mallorca.

Entrant en el resultat no financer, consolidat no financer,
que això és comunitat autònoma, ib-salut i ATIB no financer,
el 2018 en l’apartat de despeses ha estat de 4.132 milions
d’euros, això són despeses, amb un 94% d’execució i un
increment de 255 milions sobre les despeses executades el
2017, un increment del 6,6%.

Per capítols, en despeses de personal s’han executat un
99% dels crèdits definitius, per un total de 1.519,3 milions i
una pujada del 5,5% sobre el 2017, on es reflecteixen la clara
aposta per l’increment d’efectius i recuperació dels drets dels
serveis públics de la nostra comunitat. En el capítol 2, de béns
i serveis, s’ha executat el 95% sobre el crèdit definitiu, un
total de 613 milions d’euros. I en el capítol 4, de
transferències corrents, s’han liquidat per un total de 1.206
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milions d’euros, el 96% d’execució del pressupost dels
crèdits definitius.

Les inversions reals i les transferències de capital, capítols
6 i 7, s’han executat el 73 i 89%, respectivament, per un total
de 284 milions en capítol 6 i 378 en capítol 7. L’increment
del capítol 6 respecte el 2017 correspon principalment a les
despeses per les sentències d’urbanisme i les inundacions del
Llevant. 

I destacar, per acabar amb aquest capítol de despeses, que
les despeses financeres, és a dir, el capítol 3, arriben als 131
milions d’increment sobre l’any anterior, d’un total de 112
milions d’euros, es deu bàsicament els  interessos de les
sentències. Això no vol dir que l’increment sigui de 112
milions d’euros, 112 el 2017, 131 el 2018.

En el capítol d’ingressos, passam als ingressos no
financers, els drets contrets líquids han ascendit a un total de
3.920 milions d’euros, amb una execució del 95,3% sobre el
crèdit definitiu i un 8% d’increment sobre els ingressos
liquidats en el 2017. Per capítols d’ingressos els  ingressos
d’imposts directes han estat de 1.431 milions d’euros, amb
una execució del 119% i un increment del 12% sobre el 2017.
A l’apartat d’imposts indirectes la pujada sobre el 2017 ha
estat un 17%, per un total de 2.708 milions d’euros i una
execució del 113 i les taxes i preus públics també han recaptat
més de l’esperat en pressupost definitiu, 110 milions d’euros,
un 106% d’execució, un 3% més que el 2017.

I si analitzam aquests ingressos no financers des d’un punt
de vista de la font d’on provenen, els tributs cedits
s’incrementen en 26 milions d’euros, fins als 856; els tributs
propis, cànon de sanejament, impost turístic, han suposat 205
milions, un 45 d’increment sobre el 2017 i el finançament
autonòmic ha pujat un 6,6% fins als 2.574 milions sobre el
finançament del 2017. Tot i que la previsió inicial del
pressupost del 2018 ja havia calculat una quantitat superior,
que en tot cas s’ha vist superada en un 6%. Els ingressos per
les taxes i preus públics també han augmentat i arriben als 110
milions, un 3% d’augment.

I fins aquí les dades genèriques del compte general.

Per dades no consolidades, ho faré ràpidament, perquè
probablement no tenen tant de contingut, perquè al final la
visió global la donen les dades consolidades. Faré una petita
referència a la comunitat autònoma sense consolidar, ib-salut
i ATIB i després per damunt, empreses, fundacions i consorcis
del sector públic.

En el cas del compte general del sector de la comunitat
autònoma, sense ib-salut ni ATIB, cal dir que aquests dos tant
ib-salut com ATIB es nodreixen gairebé únicament dels
ingressos que aporta la mateixa comunitat autònoma. Per tant,
aquestes transferències figuren en el compte de la comunitat
autònoma, no com a resultat empresarial, sinó com a
finançament transferit.

Quant als ingressos i despeses totals el 2018 es va tancar
amb 4.816 milions en drets reconeguts, amb un 96,69%
d’execució i 5.021 milions d’obligacions contretes, que
suposen un 101% executat. Això ofereix un resultat
pressupostari negatiu de 205 milions d’euros per al 2018, això
és un resultat parcial i es refereix només a l’administració de
la CAIB, que és l’únic ens públic autonòmic que s’endeuta i
que proveeix de recursos a la resta d’organismes que
composen la comunitat autònoma.

Les despeses no financeres reconegudes el 2018 per a la
comunitat autònoma es varen situar en 4.120 milions d’euros.
Respecte els ingressos no financers el 2018 la CAIB ha
obtingut 3.890 milions d’euros, 274 més que el 2017, que és
un 7 ,5 més; mentre que les despeses per obligacions
reconegudes han crescut un 6,2%, 243 milions d’euros més.

En referència a l’ib-salut, sense consolidar la resta, e ls
ingressos totals de l’ib-salut, que la gran majoria provenen de
la comunitat autònoma, són 1.558 milions d’euros, l’execució
és d’un 99,1% del crèdit definitiu. Pel que fa a les despeses,
les obligacions reconegudes han estat per valor de 1.545
milions d’euros, un 98,2% de despeses previstes en el crèdit
definitiu. I amb aquestes xifres el resultat pressupostari del
Servei de Salut fou de 14 milions d’euros, mentre que el
resultat pressupostar no financer puja a 16,3 milions d’euros.

Les dades no consolidades de l’Agència Tributària de les
Illes Balears, l’Agència Tributària de les Illes Balears ha
obtingut uns ingressos també en la majoria provinents de la
comunitat autònoma de 10,5 milions d’euros i aquests
ingressos s’han executat el 101,60% del crèdit definitiu. I en
el capítol de despeses, les obligacions reconegudes sumen 9,4
milions d’euros, que és una execució del 90,89%. El resultat
pressupostari del 2018 per a l’Agència Tributària de les Illes
Balears va ser d’1,1 milions d’euros, que també és el resultat
no financer, no té ni deute contret ni pendent d’amortització.

I ara ja acabaré, pel que fa al sector públic instrumental.
Repassaré les principals dades del resum d’empreses,
fundacions i consorcis que figuren en el compte general. El
sector instrumental no consolida a efectes de compte general,
però sí s’inclou a efectes del resultat i  de la capacitat de
necessitat de finançament. Abasta 17 empreses o societats
mercantils públiques, 11 consorcis i 9 fundacions. El resultat
de l’exercici agregat de totes elles a efectes de comptabilitat
financera sense ajustos de consolidació, ha estat de 19
milions amb uns fons propis acumulats de 271 milions i un
superàvit corrent de 132 milions. Cal tenir present que la
major part dels ingressos del sector públic instrumental
provenen de l’administració de la comunitat autònoma, com ja
havíem dit.

En termes de comptabilitat nacional, la despesa executada
a través de les empreses, fundacions i consorcis, ha estat de
463 milions d’euros.

A efectes de deute, que ja és el darrer capítol de què
parlarem en aquesta exposició  inicial, el terme general del
deute, o com podríem anomenar el que reflecteix el deute
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d’aquest compte general és infrafinançament, control del
deute i reducció. L’endeutament viu de la comunitat autònoma
a 31 de desembre de 2018 era de 8.078 milions i
l’endeutament de l’ib-salut al tancament del 2018 era de 43,45
milions d’euros. Aquesta és la quantificació del deute als
efectes del compte general, però com bé saben, el deute
públic global de les Illes Balears inclou l’endeutament de les
empreses públiques i la resta d’ens del sector públic
instrumental de l’administració autonòmica, que consoliden
a efectes del càlcul que fa el Banc d’Espanya segons el
sistema de comptabilitat europea. 

El deute públic global de les Balears a finals de 2018 es va
situar en 8.721 milions, i això suposa una reducció de 96
milions respecte de finals de 2017, segons les dades del Banc
d’Espanya. I d’aquesta manera, durant el 2018, les Balears
varen continuar complint el límit de deute públic i varen
mantenir la línia de reducció del pes del deute en relació amb
el PIB. De fet a Balears vàrem abaixar el deute en 2,7 punts
entre 2015 i 2018 en relació amb el PIB, i hem estat la
comunitat que més ha reduït el seu nivell de deute la passada
legislatura, del 29,5% del PIB a l’any 2015 al 26,8 a finals del
2018.

I també vull destacar la feina feta i que continua fent la
Direcció General del Tresor per aconseguir un estalvi amb una
reducció del cost de la cartera dels préstecs gràcies a la
renegociació d’operacions de deute, que suposa una millora de
les condicions financeres. Des de l’any 2015 aquest procés de
renegociació del deute ha suposat un estalvi de 42,28 milions
d’euros. A l’any 2018 la CAIB va obtenir per aquesta via un
estalvi de 2,74 milions d’euros, i aquest trobam que és un fet
important, no només per l’estalvi aconseguit sinó també com
a mostra de la solvència de la comunitat autònoma en els
mercats.

I ja per acabar només vull destacar que mantenim aquesta
feina de continuar amb el sanejament i la millora de les
finances públiques, i seguim apostant per les polítiques
socials i per l’empenta a la inversió i la inversió en serveis
públics fonamentals; compatibilitzar aquesta doble línia de
treball és una obligació per a qualsevol administració, i aquest
és el camí en el qual continuam fent feina malgrat les
dificultats que ha suposat aquest darrer any, en una etapa
excepcional de bloqueig polític, d’inestabilitat institucional a
Espanya i l’alentiment del creixement econòmic a nivell
internacional. 

Al mateix temps el nostre esforç pressupostari dins aquest
nou escenari continua patint les derivades, com dèiem abans,
de les mancances del finançament autonòmic, un eix
fonamental per a la prestació de serveis essencials, i un repte
inajornable per a les Illes Balears. Aquesta priorització de les
polítiques socials, combinada amb fites de millora financera,
és el que reflecteix el balanç de 2018.

I, una vegada exposades aquestes dades generals,
probablement un poc tedioses, del compte general, qued a la
seva disposició per a qualsevol pregunta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera Sánchez. Procedeix ara 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. Algú vol suspendre?

Vist que tothom està d’acord, continuarem la sessió.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris per un temps
màxim de 15 minuts cadascun. En primer lloc, intervendrà, per
part del Grup Parlamentari Popular, en una primera i única
intervenció, el Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, consellera, per
la seva compareixença, i moltes gràcies també a l’equip de la
conselleria que l’acompanya.

En primer lloc, ja dic, li agraïm la compareixença, perquè,
bé, el 136.4 de la Llei de finances estableix que tres mesos
després de la liquidació del pressupost o de la presentació i
l’aprovació del compte general al Consell de Govern s’ha de
fer la compareixença per visualitzar o posar de manifest en
aquest parlament una cosa que jo crec que..., o així ho creiem
des del Partit Popular, que és tan rellevat o fins i tot més que
l’aprovació del mateix pressupost, perquè es dóna molta
rellevància al fet de l’aprovació del pressupost, fem jornades
maratonianes, com hem pogut veure el mes de desembre, de
l’aprovació del pressupost i partides per amunt i partides per
avall, però tots sabem, i si no ho sabem ho posam de manifest,
que de la liquidació del pressupost al pressupost inicial hi ha
significatives diferències. En conseqüència crec que val la
pena fer aquest debat, fer aquest debat de la liquidació del
pressupost, en aquest cas de 2018.

Inicialment, a la redacció originària de la Llei 14/2014, es
feia un debat en el Ple; es va modificar a la passada legislatura,
i ara es fa un debat en comissió, però bé, a pesar de tot gràcies
per comparèixer.

Bé, jo faré una petita reflexió evolució dels comptes que
ha tengut aquesta comunitat autònoma fins arribar a l’exercici
que ens ocupa que és, com bé s’ha dit, el 2018, per posar de
manifest algunes coses que jo crec que són rellevants -vostè,
consellera, no ho ha apuntat, crec que no ho ha apuntat
suficientment-, que és el fet de l’evolució dels ingressos no
financers d’aquesta comunitat autònoma en el període 2014-
2018, o 2013-2018, que va ser el 2013 quan vàrem començar
a tenir les primeres taxes de creixement econòmic positiu, i
com s’ha traduït aquest creixement econòmic en increments
d’ingressos no financers de la comunitat autònoma. I en aquest
sentit, si un analitza en el portal de finances del sector públic
aquesta evolució dels ingressos no financers de la comunitat
autònoma un s’adona del següent: miri, el 2011 aquesta
comunitat autònoma va liquidar un pressupost en ingressos no
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financers de 2.378 milions d’euros, 2.378 milions d’euros,
consolidat, eh? El 2015 ja eren 2.992 milions d’euros; el
2017, 3.639 milions d’euros; i el 2018, 3.920 milions
d’euros.

Dirà: home, però així les xifres són molt fredes; intentem
veure quina és l’evolució real. Idò miri, el 2018 aquesta
comunitat autònoma té 1.542 -ho dic bé, eh?- 1.542 milions
d’euros més d’ingressos no financers, 1.542 milions d’euros,
i aquesta comunitat autònoma té, en relació amb els ingressos
no financers del 2015, quan vostès van començar a governar
en aquesta comunitat autònoma, té exactament 928 milions
d’euros més d’ingressos no financers aquesta comunitat
autònoma, i això representa un 31% més, un 31% més
d’ingressos no financers. Crec que això són xifres que
convendria tenir en compte, destacar-les, perquè això és el
fruit de l’esforç dels ciutadans de les Illes Balears, és fruit de
l’increment molt substancial de l’activitat econòmica que hi
ha hagut en aquesta comunitat autònoma i que encara dóna
fruits sense perjudici que tots som conscients que a l’any
2019 els fruits han estat molt reduïts. No tenim dades,
almenys aquest diputat que li parla no té dades, crec que la
premsa té alguna dada més que no aquest diputat que els parla,
però segons pareix els ingressos finalment el mes de
desembre de 2019 només han crescut un 2%, quan la mitjana
de creixement anual en el període 2015-2018 ha estat de 310
milions d’euros anuals, 310 milions d’euros anuals!

Per tant parlam d’uns increments d’ingressos molt
substancials, i clar, quan hi ha increments d’ingressos d’aquest
calibre, que jo qualificaria com a molt substancials, fins i tot
brutals, es poden fer tres coses, es poden fer tres coses
essencialment. Es pot, evidentment, sanejar els comptes
públics; quan augmenten els ingressos en aquesta proporció
evidentment es poden reduir, es poden sanejar els comptes
públics, es pot reduir el dèficit, etc. En segon lloc, es poden
abaixar els imposts, una cosa que aquest govern, ni la passada
legislatura ni l’actual, no ha fet de forma substancial, perquè
algunes mesures..., la Sra. Truyols sempre ens deia: home,
però nosaltres vam prendre mesures; home!, són mesures que
tots som conscients que en termes quantitatius parlam de
mesures d’un pes molt petit; per tant... Tercera cosa que es pot
fer: incrementar la despesa, és clar que sí, es pot incrementar
la despesa, quan vostè té més ingressos pot incrementar la
despesa. Per tant, es poden fer les tres coses a la vegada, es
poden abaixar els imposts, es pot incrementar la despesa i es
poden sanejar els comptes públics.

I pel que fa a la despesa quina ha estat l’evolució? Doncs
miri, he fet el següent càlcul, és un càlcul molt senzill , he
agafat els ingressos no financers, hem fet uns petits ajusts per
recaptació incerta de les dades que vam demanar a la
conselleria en termes de comptabilitat nacional, perquè
realment el que interessa és treure la despesa en termes SEC,
en termes SEC, i els ingressos també en termes SEC, per
poder-ho comparar amb el dèficit SEC de la comunitat
autònoma. Per tant, ja dic, he fet uns ajusts de comptabilitat
nacional als ingressos no financers, i he calculat la despesa no
financera per diferència respecte del dèficit que té la

comunitat autònoma. Ho podríem fer més ajustat, sí, igual sí,
però més o menys sí que ens identifica per on anam.

Doncs miri, aquesta comunitat autònoma... bé, vostè  ho
sap, no?, ho acaba de dir, hem passat de superàvit al 2017 -
superàvit al 2017- a dèficit de 140 milions d’euros al 2018,
però més de 300 milions d’euros d’increment d’ingressos,
d’acord?

Per tant, què vull dir amb això? Miri, aquesta comunitat
autònoma ha passat d’una despesa de 3.580 milions d’euros de
despesa no financera ajustada en termes SEC a 4.039 milions
d’euros en termes SEC també. Ha passat de superàvit de 81
milions d’euros a l’any 2017 a dèficit de 140 milions d’euros
a l’any 2018.

I vostè ens acaba de dir: home, però això s’ha produït com
a conseqüència de les sentències; és cert, 157 milions
d’euros, segons ens va comunicar també és un import molt
rellevant, molt rellevant, 157 milions d’euros.

Sant Llorenç, no ho tenc molt ben calculat, crec que eren
uns 25 milions d’euros aproximadament, però, és clar, és que
l’increment del 2017 a 2018 és de 459 milions d’euros, 459
milions d’euros -repetesc- en termes SEC, perquè si no un
mira les transferències a les empreses públiques i resulta que
llavors les transferències es recomencen, en fi, en termes
SEC, 459 milions d’euros. És clar, si diu: home, sentència
157; Sant Llorenç, 25 aproximadament, ja, ja, però és que
encara en queden 277 milions d’euros addicionals de despesa
del 2017 a 2018 que no tenen una explicació lògica si no és...
ja m’entén, una situació d’explosió de despesa.

Jo  crec que aquesta comunitat autònoma a l’any 2018,
permeti’m, no s’ho prengui malament, però la festa va ser
gran, va ser gran a l’hora de gastar, al 2018 la festa va ser gran
i ens temem que a l’any 2019 idò també ho ha estat un poc,
fins i tot en les mesures que vostè ha pres des que està a la
conselleria que crec que són mesures de contenció de la
despesa. Per tant, això en primer lloc.

Aquesta comunitat autònoma té uns increments molt
substancials d’ingressos, els primers anys es va contenir la
despesa, però arribats al 2018 l’increment de despesa és d’una
envergadura insostenible i mantenint aquests increments de
despesa és impossible a dia d’avui que la comunitat autònoma
no caigui en dèficits insostenibles.

Per altra banda, quin tipus de despesa té la comunitat
autònoma a l’any 2018?, perquè si em digués: “home, però és
que tenim una despesa que no és estructural, és una despesa
que la fem enguany, però... això; vostè dirà: home, però Sant
Joan, perdó, el tema de Sant Llorenç i el tema de les
sentències és una despesa conjuntural, és una despesa puntual,
ja però és que els 277 milions d’euros restants no ho és. I si
un analitza la composició de la despesa a l’any 2018, doncs un
també... a un li desperta certa preocupació perquè, miri, del
2015 al 2018 les despeses corrents han crescut 450 milions
d’euros -450 milions d’euros-, les despeses de capital han
crescut en 229 milions d’euros -229 milions d’euros. 
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Dit d’una altra forma: en essència vostès la legislatura
passada han fet exactament el mateix que feren a la legislatura
2007-2011, que és gastar de forma... substancialment més en
despesa corrent i aquesta despesa corrent és en essència una
despesa de tipus estructural. No..., li costarà, Sra. Consellera,
si ha de prendre mesures li costarà moltíssim controlar
aquesta despesa perquè -repetesc- és una despesa de caire
estructural, que costa molt controlar.

I li donaré només algunes dades, són dades també SEC,
d’acord?, dades de compatibilitat nacional, estan penjades a la
pàgina de la IGAE, la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, i hi ha algunes dades que realment són preocupants.
Per exemple, miri, del 2015 al 2018 les despeses per
remuneració d’assalariats han passat d 1.579 milions d’euros
el 2015 a 1.822 milions d’euros el 2018, o sigui, 243 milions
d’euros més en tres anys, un 15,4% més de despesa -repetesc-
remuneració d’assalariats, i home, però la despesa en inversió
també deu haver crescut, idò miri, no, no és el cas.

Si vostè va a l’apartat de formació bruta de capital fix,
vostè descobrirà que el 2015 la despesa..., en formació bruta
de capital, eh?, era 311 milions d’euros -311 milions d’euros-
i el 2018, 251, i tenint en compte que dins aquests 251 hi ha
tota la part d’inversions que compten com a inversió de les
sentències. Dit d’una altra forma, si vostè analitza tots els anys
des del 2012 fins al 2018 la formació bruta de capital fix
pràcticament no s’ha incrementat. 

Aquesta comunitat autònoma no està invertint més, està
gastant més en despesa corrent, però no està invertint més i
això des del nostre punt de vista posa en risc la competitivitat
futura d’aquesta comunitat autònoma en la mesura que no hi ha
una actualització de les infraestructures i això tard o d’hora ho
pagarem, perquè la comunitat autònoma de les Illes Balears no
fa aquest tipus de política. 

Vostè ho ha dit, bé, jo... es fa més despesa social, potser sí,
però tal vegada convendria també tenir en compte aquest
component de despesa d’inversió que és molt important per al
creixement econòmic futur.

Per altra banda, miri, vostè ha parlat de sanitat, miri, sanitat
també és una despesa en essència estructural i és que a sanitat
els increments també són molt substancials. Vostè dirà: però
estam a la mitjana, d’acord, nosaltres... eh?, vagi per endavant,
el Grup Parlamentari Popular si es pot incrementar la despesa,
vagi per endavant que nosaltres ho defensam, però ha de ser
una despesa sostenible en el temps. Sostenible vol dir que si
passam el carro davant els bous no ens en sortirem d’aquesta,
val més que sigui una despesa sostenible.

I miri, és cert, tots hi estirem a favor, de la reforma del
sistema de finançament, però anem alerta no sigui que la
reforma del sistema de finançament no ens vagi tan bé com
esperam i haguem de prendre mesures que tampoc no
voldríem, d’acord?

Per tant, si passam del 2015, una despesa... real, eh?, que
ara li faré una pregunta també, una despesa real de 1.413

milions d’euros al 2015 a ib-salut, sanitat, a 1.596 milions
d’euros, 183 milions d’euros més, un 13% addicional, idò, és
clar, són increments de certa entitat que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, si vol acumular tota la intervenció, li queda un
minut, en una sola intervenció li queda un minut.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, sí, sí, ja acab de seguida-... en fi, 183 milions d’euros
més de despesa sanitària que no és menyspreable.

Amb tot..., i sobretot perquè el 2018, segons les dades de
la Intervenció General de l’Estat, vostès varen tancar amb 54
milions d’euros més de despesa al compte 409, 413 de
creditors per a operacions pendents d’aplicar pressupost.

En resum, ens preocupa al Grup Parlamentari Popular: u,
l’evolució del dèficit, hem passat de superàvit a dèficit; dos,
ens preocupa molt la brutalitat d’increment de despesa que hi
hagut el 2018 que ens ha dut a un incompliment flagrant de la
regla de la despesa, no un 2,4% que era l’autoritzat, no, no, un
10% més de despesa essent..., vostè ho sap, consellera, e ls
campions d’Espanya quant a increment de despesa computable
a efectes de regla de despesa i un incompliment flagrant.

I finalment només una consulta i ja acab, Sra. Consellera,
li vaig fer aquesta mateixa pregunta a una compareixença
anterior, si el 2018 hi ha un dèficit de 140 milions d’euros,
per tant, els ingressos són inferiors...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

... en 140 milions d’euros les despeses, com pot ser que
vostès reduïssin el deute viu? Li vaig fer aquesta mateixa
pregunta, no vaig tenir resposta, m’agradaria que avui sí que
em respongués. Jo només tenc una explicació, o ho carreguen
a proveïdors o ho carreguen a deute curt, però si no m’ho
explicarà, Sra. Consellera? Com és possible tenir dèficit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

... i a més reduir el deute?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. És el torn ara... la contestació
per part de la representant del Govern Sra. Sánchez.
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LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, presidenta. Començaré pel final, si tenim dèficit
i reduïm deute és perquè teníem tresoreria, perquè del 2017
teníem superàvit com vostè ha dit...

(Se sent de fons el Sr. Costa  i Costa de manera
inintel·ligible)

... i teníem tresoreria suficient per tenir dèficit sense
incrementar l’endeutament.

En tema d’evolució del dèficit, en tema d’evolució del
dèficit si havia superàvit al 2017 i al 2018... uns 140 milions
de dèficit en termes SEC, això era el compliment de la senda
d’estabilitat pressupostària. El que pot dir, o sigui, les
obligacions que tenia aquesta comunitat autònoma en termes
d’estabilitat pressupostària era seguir la senda d’estabilitat
pressupostària, i aquesta comunitat autònoma ha seguit
estrictament la senda d’estabilitat pressupostària. 

Per què ha seguit estrictament la senda d’estabilitat
pressupostària i no ha aprofitat el 14% de creixement
econòmic que hi ha hagut en el període, com vostè diu,
acumulat de 2015 a 2018? Perquè veníem de la despesa per
càpita, en la despesa per càpita social per habitant, més baixa
de totes les comunitats autònomes, i efectivament s’ha hagut
de fer un esforç molt important per situar aquesta comunitat
autònoma a la mitjana en despesa social per habitant, que
consideram que és el mínim que podem desitjar per a les
persones que viuen en aquesta comunitat autònoma, una
comunitat autònoma que és aportadora en termes nets al
sistema de finançament, com vostè sap perfectament, que a la
liquidació de 2017 és la segona que més aporta i la novena a
l’hora de rebre, és una comunitat que aporta i que després se
situa amb un finançament per càpita més baix de la mitjana de
les comunitats autònomes; crec que com a mínim els seus
habitants es mereixen estar a la mitjana en despesa social per
habitant.

I què passa amb la mitjana de despesa social per habitant?,
i vostè diu que gastam molt en despesa corrent; que per arribar
a la mitjana en despesa social per habitant, per fer esforços
pressupostaris perquè les persones que viuen a les nostres
illes tenguin uns serveis públics dignes, has de reduir en altres
coses i has de sacrificar altres temes. Totes les comunitats
autònomes que estam infrafinançades destinam un percentatge
importantíssim, en el cas de la nostra comunitat autònoma un
80%, en serveis públics fonamentals, que és el que finança el
sistema de finançament, que és el que ha de finançar el
sistema de finançament autonòmic, i  vostè ho va dir una
vegada: el problema d’aquesta comunitat autònoma no és de
despesa, el problema d’aquesta comunitat autònoma és de
finançament autonòmic i d’ingressos.

Què hem fet aquesta legislatura o fins al 2018 amb el
creixement econòmic i, com vostè ha dit molt bé, amb el
creixement d’ingressos? Complir objectius d’estabilitat
pressupostaris, incrementar despesa social, incrementar el

nivell d’inversions i reduir l’endeutament en termes SEC,
també. Crec que és un balanç de gestió econòmica; millorar la
vida de la gent amb el creixement econòmic i, a més, mantenir
el deute estabilitzat crec que es pot endur una nota alta.

En temes de despesa corrent, efectivament, s’ha
incrementat moltíssim la despesa corrent, prop d’un 14% s’ha
incrementat la despesa corrent. A què es dedica la despesa
corrent?, a pagar metges, a pagar educadors, a la despesa
farmacèutica especialment, perquè tothom pugui tenir els seus
medicaments, o a despesa d’hospitals; en funcionament de
centres educatius -hi havia una polèmica en la despesa de
funcionament de centres educatius públics i privats-, a
concertació de places; a incrementar la dependència; a establir
una renda social garantida; i també al finançament dels
consells insulars. Vostè en sap molt, de la Llei de finançament
de consells insulars. En aquest període el finançament de
consells insulars s’ha incrementat en 150 milions d’euros per
pagar les competències dels serveis dels consells insulars i
aprofundir en el nostre federalisme interior d’aquesta
comunitat autònoma, que creix, que és una decisió que s’ha
pres en el Parlament d’aquesta comunitat autònoma.

En termes d’origen de la despesa, a què s’ha dedicat e l
capítol 1?, a contractar 3.000 funcionaris entre metges,
administració general i educadors; 400, d’administració
general; la resta són metges i educadors, perquè veníem d’un
dèficit de professionals importantíssim de l’època del Sr.
Bauzá. I també a recuperació dels drets dels treballadors.
Vostè també el 2015 va ser la persona que va encetar aquesta
part de recuperació de drets, amb la qual cosa coincidirem que
era el moment, en el moment de creixement econòmic, que
els funcionaris que havien pagat la crisi començassin a
recuperar els drets.

En capítol 2, què és el més important del capítol 2? Ja li ho
he dit, la despesa farmacèutica i el Servei de Salut, i vostè sap
perfectament la inelasticitat, la poca elasticitat que té la
despesa hospitalària. I no retirarem targetes sanitàries per
disminuir la despesa hospitalària ni la despesa en serveis
sanitaris, perquè és ineficient i no serveix per a res més que
per empitjorar la salut dels habitants d’aquesta comunitat
autònoma, i hem d’abastar la despesa sanitària que sigui
necessària perquè la sanitat sigui universal i arribi a tots els
nostres habitants.

I de capítol 4, ja li ho he dit, bàsicament dependència,
renda social garantida i consells insulars. En polítiques
públiques l’increment des de 2018 al 2015, quin ha estat
l’increment de pressupost de despesa, a part dels 550 milions
dels consells insulars?, 537 milions en polítiques socials, 276
milions en despesa sanitària, 183 milions en despesa
d’ensenyament, que jo crec que..., més de 50 milions en
despesa en serveis socials, que crec que era prou necessari en
aquesta comunitat autònoma arribar a aquests nivells de
despesa social per habitant i a aquests nivells de nivell de
prestacions de serveis públics, i tot -ho vull repetir- mantenint
l’estabilitat pressupostària, respectant la senda del dèficit i
disminuint l’endeutament viu d’aquesta comunitat autònoma.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sánchez. Li he de comunicar, Sr.
Costa, que vostè ha esgotat la totalitat del temps que tenia per
intervenir; no tindrà un segon torn.

És ara... el torn del Grup Parlamentari Unidas Podemos.
Primera única intervenció de la Sra. Antònia Martín, per un
temps de quinze minuts com a màxim.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria agrair la
presència avui de la consellera i de tot l’equip que
l’acompanya en aquesta comissió per poder oferir les
explicacions oportunes amb un exercici bàsic de
transparència, que és el que ha d’existir per part d’aquest
govern.

En primer lloc, evidentment, ens han explicat tota una sèrie
de dades i xifres que s’han de contextualitzar, i com bé
explicava el portaveu del Partit Popular evidentment hi va
haver un increment d’ingressos. Ell els ha detallat i jo no hi
entraré. Però evidentment quan ell diu que hi havia tres
opcions, sanejar comptes públics, abaixar els impostos o
incrementar la despesa, és evident que un govern d’esquerres
el que ha de fer és apostar per la gent i no pels bancs, sempre
reduint el deute d’una manera responsable però sense deixar
de banda les necessitats de la població, i així és com es va
actuar l’any 2018 i així ho mostren les xifres.

Evidentment si hi ha més població s’han d’incrementar
serveis; si hi ha més gent gran s’ha d’invertir en dependència,
si hi ha més infants s’ha d’invertir en escoles. Evidentment es
va fer tot el que feia falta?; evidentment no, però el problema
de finançament està claríssim que dins la nostra comunitat
autònoma és una de les pedres que tenim en aquesta motxilla
que duim des de fa molts d’anys, i des d’Unides Podem
evidentment tendrà la consellera el suport en totes les
reclamacions que es facin des d’aquí cap al Govern de l’Estat,
on estam representats tant el Partit Socialista com Unides
Podem.

Voldria destacar que en aquest pressupost de 2018 hi va
haver tota una sèrie d’esmenes que vàrem presentar i que varen
ser acceptades en tres àrees fonamentals; en primer lloc,
educació; en segon, medi ambient; i, en tercer, treball.
Concretament, contractació d’auxiliars tècnics educatius per
un import de 250.000 euros; també 100.000 euros per
augment de recursos destinats a cada infant amb necessitats
educatives especials a les escoles públiques del primer cicle
d’educació infantil; 300.000 euros per ajudes menjador, que
enguany hem tornat a augmentar seguint totes les
reclamacions del sector i de les famílies. També pel que fa al
medi ambient es varen dotar 485.000 euros per a vigilància de
la posidònia amb tres barques més a Mallorca, dues a Menorca
i dues a les Pitiüses, a més de 100.000 euros per incentivar la
creació d’ocupació en empreses d’energia renovable, amb
aquest camí cap a la sostenibilitat del nostre entorn, i la
creació de llocs d’ocupació en un sector en desenvolupament.

Evidentment també cal afegir els 50.000 euros d’augment en
la dotació per a l’Agència pública d’energia. I ja per acabar, la
darrera, 150.000 euros en l’impuls de l’Institut de Salut
Laboral, unes qüestions que evidentment preocupen, i
preocupen molt, a la nostra comunitat autònoma, on la
sinistralitat laboral és una de les més elevades de tot l’Estat.

Nosaltres vàrem donar suport a aquest pressupost i vàrem
fer molta feina. Evidentment una de les reclamacions que hem
tengut des de sempre ha estat el desacord sobre el model
d’externalització dels serveis públics, en aquest sentit es va fer
molta de feina per dotar el GESAIB i dur endavant aquesta
línia de retornar a la cosa pública allò que sempre hauria
d’haver estat, i que en aquests moments encara no pot ser per
mor de la normativa tant estatal com europea que ens va en
contra.

Sí qüestionar una de les frases que ha dit el portaveu del
Partit Popular, que la festa va ser gran. No crec que hi hagués
cap festa, el que sí hi va haver va ser un esforç decidit i fort
per donar recursos a la població de la nostra comunitat
autònoma, malgrat determinades circumstàncies i qüestions
que es varen haver de resoldre i sustentar.

Just voldria per acabar fer una pregunta a la consellera en
relació amb la facturació de l’ib-salut a tercers, si podria fer
qualque comentari sobre els recursos que es varen generar.
Sempre hi ha aquest debat sobre si la gent ve de turisme
sanitari, etc., apel·lant que ens vénen a desmuntar el nostre
sistema sanitari, i voldria si ens pot fer algun tipus
d’explicació sobre aquesta qüestió.

I amb això acabaria el meu primer torn. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. És el torn ara de la contestació per
part de la Sra. Consellera, la Sra. Sánchez.

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

Gràcies. Vull agrair el suport a la política pressupostària
que ha tengut i la línia que pretén mantenir aquesta comunitat
autònoma que és aquesta línia d’impuls de les polítiques, de
mantenir un nivell de polítiques socials que ens permeti, com
a mínim, estar a la mitjana d’impuls de les inversions i de
complir amb els objectius d’estabilitat pressupostària i un
nivell de contenció del deute preu públic, que és prou elevat
a aquesta comunitat autònoma.

Amb referència a la facturació sanitària, sí que..., bé, com
bé sap, el sistema de facturació d’estrangers que tenen
reconegut el dret a l’atenció sanitària pública això forma part
del fons de finançament sanitari. El 2018 sí que hi va haver una
baixada del que es va rebre en referència a la compensació per
l’atenció als estrangers, no a nivell de facturació. Sí que s’han
establert sistemes de facturació els hospitals per reconèixer
exactament les persones estrangeres a les quals presta servei
el nostre sistema sanitari, prova d’això que en el 2019 hem
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pogut fer una generació de crèdit de més de 20 milions
d’euros per diferència entre el que teníem pressupostat i el
que hem ingressat el 2019; prova de la bona gestió  en la
millora dels mecanismes del servei de salut per reconèixer
aquests serveis que presta, que després no estan compensats
en un percentatge 10 a 1 perquè després entra en el sistema
dels fons sanitaris i no sempre reps o es considera, si mires
els nombres, que reps exactament el servei que estàs prestant.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sánchez. Vull dir-li a la Sra. Diputada
d’Unidas Podemos que ha consumit quasi cinc minuts de la
seva primera intervenció.

Correspon ara el torn al representant del Grup
Parlamentari Ciudadanos en una primera única intervenció,
segons com vulguin, el Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, presidenta. Gracias, consellera, por su
comparecencia. Bueno, simplemente lo que se ha podido decir
ya se ha dicho. Tengo unas cuantas preguntas, observaciones
más bien. 

Hablan del gran control de las cuentas públicas, en realidad
lo que nos parece es que cogieron en el 2018 unas cuentas
con dinero en caja, las dejaron en 2018 sin dinero en caja y
encima con un enorme déficit, un déficit que evidentemente
es estructural, puesto que por las cifras que tenemos de 2018
son precisamente de gasto de personal, se gastó lo que había
en tesorería, no hay inversión visible, entonces, evidentemente
pues esto nos causa un problema, se gastó como gasto
corriente y no se tradujo en inversiones grandes. 

Por otro lado, gasto per cápita cuando se saca por ejemplo
la cuenta entre islas pues se llega que en Ibiza el gasto por
cápita, por habitante, suele ser 30% inferior al gasto por
habitante en Mallorca, quiere decir que el gasto también es un
poco desequilibrado.

Luego, por ejemplo, yo veo políticas de vivienda. Yo veo,
por ejemplo, el caso de Ibiza donde ha habido un gasto en
política social; gasto de vivienda pública no se ha producido en
gran cosa para la población. Gasto de política social pues sí
hay..., dice que hay un aumento, que ha habido un aumento,
pero en realidad las infraestructuras de los servicios médicos
en Ibiza y en Formentera pues en realidad no se vieron
beneficiados. El estado de Can Misses, el estado de lugares
como por ejemplo San José que sigue sin ningún tipo de...,
desde entonces de hospital ni asistencia médica en urgencias.

Luego vamos, por ejemplo, a la educación con una
inversión mucho más baja que la que se debería hacer, en
aquella época ya habían barracones que estaban construídos
hacía ya 11 o 12 años, siguieron allí hasta..., se empezaron a
preocupar en estas últimas elecciones. No se han aumentado

facilidades en educación para estudiantes que querían estudiar
o padres que querían hacer estudiar a sus hijos en lengua
castellana.

Luego tenemos, por ejemplo, el ITS, nos ha dicho que ha
habido inversión en 2018 de ITS, más o menos unos 205
millones, que en realidad tampoco sabemos si se  han
repercutido o que porcentaje se ha repercutido por isla, pero
cuando vemos las cuentas de 2018, pues, vemos que la
aplicación de este ITS ha sido hecho a capítulos de gastos
generales y de personal y no ha sido realmente aplicado de
forma coherente para lo que este impuesto fue creado.

Gracias, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Benalal. És el torn ara de la
contestació per part de la consellera Sra. Sánchez.

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

Gracias. Espero no dejarme..., bueno, creo que me había
dejado una parte, si no me lo repite y retomamos el tema.

En referencia a las inversiones, porque antes tampoco lo
he comentado, sí que se ha producido un incremento de
inversiones entre el 2014, ahora cuando..., haciendo balance
del período, ¿no?, el que se cierra del dos mil..., de la
legislatura pasada, que se cierra el 2018 de 100 millones de
euros digamos entre..., y la inversión que hubo entre sector
público instrumental y administración general, entre la
inversión que hubo el 2014 y la inversión que hubo el 2018 en
temas tan relevantes como muchos temas que estamos
debatiendo en el Parlamento, como es la inversión del ciclo
del agua, que hubo un incremento entre el 2014 y el 2018 en
casi 30 millones de euros. Yo creo que esto es relevante. 

Se han incrementado las..., es diferente lo que se
presupuesta y lo que se ejecuta. Siempre cuando se
presupuesta se presupuesta y luego la ejecución de las
inversiones siempre es más complicada. Yo creo que un
incremento de cien..., una diferencia de 100 millones de euros
entre el 14 y el 18, entre el sector público instrumental y
administración general es una inversión significativa. Que se
prioricen las inversiones del ciclo del agua, que no se llevaron
a cabo en su momento, las inversiones en educación o las
inversiones en centros sanitarios también son temas que son
relevantes.

Hablaba de consejos insulares. La financiación de los
consejos insulares en términos globales podríamos mirar,
porque no tengo el dato aquí exactamente, pero se lo daremos,
de cuánto se ha incrementado la financiación al Consejo
Insular de Ibiza, que recibe casi un 14% de la financiación
global de los consejos insulares, son más de 50 millones de
euros. Yo creo que el sistema de financiamiento de los
consejos insulares creo que ha beneficiado muchísimo a los
consejos insulares y ha favorecido mucho la ejecución de sus
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competencias, y yo creo que esto es en beneficio de todos
porque desarrollan competencias autonómicas. 

Respecto a la situación de tesorería. La situación de
tesorería de esta comunidad autónoma fue sólida en el 2017,
fue sólida en el 2018 y sigue siendo sólida en el 2019; prueba
de ello es el cumplimento del período medio de pago que se
ha producido, ahora estamos hablando de la cuenta de 2018,
durante todo el 2018 y también durante todo el 2019, a pesar
del cambio del criterio de la manera del cálculo y cuando se
ha producido algún desfase normalmente es por cuestiones de
gestión, y no ha sido por problemas de tesorería.

En cuanto a la ley..., al impuesto de turismo sostenible. La
distribución por islas, se establece la distribución del
impuesto en el acuerdo que toma la Comisión del impuesto
del turismo sostenible, aunque es cierto que creo que hay
una..., una mancança, -una..., mira que soy castellanoparlante
yo, ¿eh?-, una..., de esto, un déficit, que el déficit es..., que no
valoramos en la ejecución de las inversiones la distribución
por islas. Sí que es cierto que de alguna forma habría que
establecer esta valoración de la ejecución del impuesto del
turismo sostenible por islas para cumplir estrictamente con el
contenido de la ley.

En términos de gasto social en vivienda, bueno, estoy
buscando los datos del 18, pero los datos del 19, es el año que
más se ha incrementado el gasto en vivienda, ahora le diré...
Aquí... el gasto en vivienda de 2014 era de 14 millones; en
2018, la liquidación del 18, ya era de 20 millones; en el
presupuesto de 2020 estamos cerca de los 60 millones.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Sánchez. ¿Quiere seguir interviniendo ahora
o después?

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, sólo un pequeño comentario, consellera. Gracias por su
respuesta punto por punto. Bueno, simplemente cuando habla,
por ejemplo, de pago a proveedores, pues digamos que ha
habido picos de 60 días, cosa que efectivamente pues, bueno...

Sobre el ITS nosotros pedimos en su día también que se
hiciera una repartición o distribución por municipio.
Evidentemente no se ha hecho pero eso es otro detalle.

Pero muchas gracias, Sra. Consellera.

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

Ahora para completar la información, o la que mi equipo
me da soporte con datos concretos, a Ibiza las transferencias
de capítulo 4 y 7 en 2014 fueron 31 millones, y en 2018
fueron 45,5 millones, con un incremento del 45%.

En referencia a la formació bruta del capital de què
abans parlàvem, és de 166 milions el 2014, 249 el 2018, és
a dir, un increment de 83 milions.

El 2015... li donaré la dada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa... Ha finalitzat, Sra. Sánchez? Gràcies, Sra.
Sánchez. Sr. Maxo Benalal, le informo que ha consumido
aproximadamente 12 minutos..., no, le quedan 12 minutos
todavía de intervención si desea en algún momento...
intervenir.

És el torn ara de la representant del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, consellera; gràcies a tot
l’equip per ser aquí. Des de MÉS per Mallorca evidentment
valoram positivament les execucions pressupostàries
d’aquesta legislatura passada, i en aquest cas de l’exercici
2018, perquè creiem que hi ha una rellevant millora en la
gestió pública, i també una rellevant, diguem, millora en els
drets socials, en la recuperació de drets  socials. A part que
també aquesta millora que ha reflectit vostè de baixar
l’endeutament i l’estabilitat sobretot a l’endeutament.

He de dir que estic d’acord amb el Sr. Costa en el sentit
que està bé, no?, està bé fer aquesta valoració de la liquidació
de pressuposts, i no només parlar de pressuposts, perquè és
una forma també que tots..., no és el mateix pressupostar una
cosa que després veure la liquidació, i en això coincidim, que
és important aquest exercici de transparència i aquest exercici
també de reflexió en el sentit... Per tant, contents que sigui
avui aquí, que això sigui una pràctica, que supòs que sí, però
que sigui una pràctica habitual.

És evident que l’infrafinançament, com ja s’ha dit aquí, és
un llast i és una hipoteca per a aquesta comunitat autònoma a
l’hora de continuar amb aquesta..., de donar el just, els serveis
públics justs per a la nostra ciutadania, i per tant en aquest
sentit MÉS per Mallorca està a la seva disposició  i sempre
serà molt reivindicativa en aquest sentit.

Amb el que nosaltres no estam d’acord és amb el
plantejament que s’ha fet des del Partit Popular en el sentit
que si hi havia hagut més ingressos era l’oportunitat d’abaixar
els imposts. És evident que nosaltres coincidim en com s’ha
dut la política econòmica en aquesta legislatura, en el sentit
que aquests majors ingressos han anat precisament a
augmentar la despesa social, despesa en sanitat, en educació,
en serveis socials, com creiem que es mereixen, diguem, les
nostres illenques i els nostres illencs a la nostra comunitat
autònoma, perquè creiem que el que s’ha de fer és millorar els
serveis públics.

És cert que el 2018 hi va haver aquest any excepcional,
no?, que malgrat la millora en previsió d’ingressos, malgrat la
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millora en aquests..., diguem, serveis públics, es varen donar
els casos excepcionals de les inundacions de Llevant, de les
indemnitzacions, i per això ha provocat aquesta disfunció
d’aquest dèficit, entenc, entenem tots, no esperat en aquest
sentit a l’hora de fer els pressuposts, sinó provocat una mica
per aquestes circumstàncies sobrevingudes en aquest sentit.

Nosaltres el que creiem és que és cert que aquesta despesa
corrent és una despesa estructural, però és que nosaltres, el
dèficit de serveis públics en aquesta comunitat autònoma és
estructural, i nosaltres creim positiu, vull dir, no veim negatiu
el fet de tenir més despesa corrent, perquè creim que aquesta
criminalització de la despesa corrent que fa la dreta
consideram que és negativa a l’hora de donar serveis als
ciutadans, perquè, clar, a l’hora de reclamar tothom vol més
metges, tothom vol més professors, però després el discurs és
que s’ha d’augmentat la inversió però no s’ha de fer despesa
corrent. Això no és coherent, o sigui, el que no podem fer són
iniciatives parlamentàries per millorar els serveis públics, que
en la majoria de casos és tenir més serveis a la ciutadania que
el que fan és tenir més despesa en personal i més despesa
corrent la majoria de vegades, i després criticar que s’hagi
augmentat aquesta despesa en personal, aquesta despesa
corrent i que no s’hagi fet amb inversió.

Per tant aquest discurs de criminalització de la despesa
corrent o de la despesa en personal, i enaltiment de la despesa
en inversió, nosaltres no hi coincidim. A MÉS per Mallorca,
jo personalment la crec negativa, la crec demagògica, la crec...
Hem sentit, fins i tot podem dir, que fins i tot hi ha hagut
inversions que ens estan costant... Bé, ja sé ens repetirem,
però el metro, el Palma Arena, les dessaladores anys i anys
aturades que ens estan costant un manteniment que hem hagut
de pagar... És a dir, en aquest enaltiment de la inversió no hi
podem coincidir. 

Per tant nosaltres sí que valoram positivament la feina que
s’ha fet precisament a estructurar i millorar els serveis públics
des del punt de vista que es necessita.

I bé, per acabar, perquè crec que no..., també una cosa que
no m’ha quedat clara, no sé si ho ha dit, però tampoc no sé si
hi ha qualque dada estudiada o qualque dada..., a veure si també
en aquest període de què parlam, de la legislatura passada,
perquè encara que estam analitzant el 2018 també hem fet
comparances del 2014 al 2018, o del 2015, si també hi ha
hagut més despeses financeres en amortització  i interessos
per mor, diguem, al fet que es varen endarrerir pagaments de
despeses financeres en legislatures anteriors, i que també ha
provocat en aquesta legislatura passada que hi hagi hagut més
despesa financera. No sé si amb això es té qualque dada o no.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. És el torn de la Sra.
Sánchez.

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

Gràcies. Sra. Campomar, coincidim en tot el que he dit. En
el tema del Partit Popular, quan recomana baixades, que és el
que ha recomanat a la comunitat autònoma de Madrid,
baixades d’imposts quan hi ha creixement econòmic, tots
sabem que això és una trampa, que això és absolutament
regressiu, perquè les baixades d’imposts, i més aplicant la
regla de la despesa, el que passa després és que és una
rebaixada automàtica de despesa, i la rebaixada automàtica de
despesa normalment va als més vulnerables, amb la qual cosa
normalment són mesures absolutament regressives. El que
s’ha fet en aquesta comunitat autònoma és establir
bonificacions en determinats aspectes que havia llevat el Partit
Popular, fins a 18 bonificacions com matèria d’habitatge,
matèria d’estudis a l’estranger, matèria de despeses
d’escoleta, que jo crec que ha estat, entre d’altres, que ha estat
una bona feina de la passada legislatura.

Quant a la despesa corrent també coincidim totalment,
perquè la despesa corrent, quan parlam de sector públic, és
inversió, és inversió en salut, és inversió en educació i és
inversió en els nostres ciutadans i en les nostres ciutadanes,
així que no puc estar més en desacord quan es criminalitza la
despesa corrent, que és amb la qual pagam els serveis públics
fonamentals, perquè no es paguen amb una altra cosa. Sí que,
probablement no, segur, que si tenguéssim un millor sistema
de finançament podríem dedicar esforços, més esforços, a
altres qüestions que serien inversions en canvi en el nostre
sector productiu, en canvi climàtic, en transició energètica, i
tantes i tantes coses que són tan necessàries per a aquesta
comunitat autònoma.

I en referència a la despesa del deute, la tònica d’aquesta
passada legislatura per mor de la conjuntura econòmica, ha
estat una disminució de la despesa d’interessos en relació al
pes del deute viu. Si hi ha hagut un estalvi d’interessos des del
2014-2015 de fins a 40 milions d’euros amb renegociació
dels préstecs, com he explicat a l’exposició inicial, això no és
només aquesta baixada d’interessos que hi ha hagut a
l’economia en general, sinó també la confiança que dóna la
situació financera de la nostra comunitat autònoma. I després
sí que hi ha hagut despesa d’interessos en determinades
inversions estatutàries, que per inacció de l’anterior
legislatura, la legislatura 2011-2015, s’han hagut de tornar les
inversions..., l’Estat ha fet un tractament de subvenció
d’aquestes inversions estatutàries i ens ha fet tornar els
doblers amb interessos.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sánchez. Si vol tornar intervenir,
encara li queden quasi deu minuts...

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No, gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Correspon ara el torn al
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el
Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Seré muy breve. Simplemente
agradecer a la Sra. Consellera su presencia, así como la de su
equipo. Hemos venido aquí a liquidar las cuentas del 2018,
creo que las principales preguntas de tipo técnico ya se han
formulado, luego hemos entrado en un debate filosófico sobre
lo que es, o lo que debería ser un presupuesto, dónde se
debería aplicar el gasto. Yo creo que ese debate lo tuvimos en
el debate de presupuesto, venir aquí a tener un debate
presupuestario con efectos retroactivos sobre el presupuesto
del 2018 no tienen ningún sentido, ni yo la voy a convencer a
usted, ni usted me va a convencer a mi de nuestras diferentes
filosofías presupuestarias. Con lo cual, simplemente
agradecerlo y dejaremos ese debate sobre en qué gastamos el
dinero, cómo lo gastamos y cómo lo recaudamos para el
próximo debate de presupuestos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara de la Sra.
Sánchez. No vol intervenir. Que sepa el Sr. Rodríguez que
aún le  quedan 14 minutos por si quisiera intervenir
posteriormente.

És el torn ara, seria el torn ara del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, però no hi ha cap representant
en aquest moment a la sala.

Llavors és el torn ara del representant del Grup
Parlamentari Mixt, el Sr. Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta i moltes gràcies, Sra.
Consellera per la seva assistència i per les seves explicacions.
És evident que el debat del pressupost és molt diferent del
debat que fem aquí, el debat del pressupost és un debat sobre
assignació de recursos i el debat que tenim aquí és veure com
s’ha dut a terme l’execució d’aquest pressupost i, per tant, si
hi ha hagut desviacions i, en cas que n’hi hagi hagut, veure’n la
gravetat i veure per quin motiu s’han produït i demanar
explicacions sobre això. 

Això ho dic bàsicament perquè s’han fet un seguit de
comentaris interessants, no cal dir-ho i jo crec doncs tots els
portaveus que m’han precedit han dit coses interessants, però
que pertanyen més a l’àmbit del debat sobre les decisions
pressupostàries, que no pas a l’anàlisi de si la seva conselleria
ha executat correctament o no aquest pressupost, per exemple
quan s’han fet referències a la frase de “la festa ha estat
grossa”, ho dic amicalment perquè evidentment tots els que

coneixem l’estil del Sr. Costa, al final la festa la decidim quan
aprovem els pressuposts, allà decidim sobre què gastem. O
consideracions que s’han fet sobre..., prou simples, jo entenc
que és un debat que tampoc no podem entrar molt en debat
sobre la inversió, és un tema que jo ja li he tret algunes
vegades i he estat crític amb aquesta actitud, amb aquest
discurs tan simplista, inversió és bo, despesa corrent és
dolenta. 

A mi se m’acuden molts d’exemples en els que aquest
axioma no es verifica i perdonin, aquí cadascú té les seves
obsessions, però parlaré de l’ampliació del metro de Palma.
Si fem un metro que és una inversió que ens farà disparar la
despesa corrent, perquè resulta que per cada persona que
transportem haurem de pagar 30 euros, la qual cosa ja es veu
que és una animalada, doncs això és una inversió desastrosa.
Per tant, es poden fer inversions totalment insostenibles i, en
canvi, pot haver-hi despesa corrent que tingui un retorn molt
positiu, com per exemple la despesa en educació.
Evidentment, la despesa en educació i en diferents nivells, no
només en educació bàsica, sinó educació especialitzada,
educació ocupacional. O es pot estar obsessionat, jo tinc
l’obsessió del metro, n’hi ha d’altres que tenen l’obsessió dels
barracons. Jo moltes vegades he dit, escolti jo quasi quasi
prefereixo deixar els barracons, si això ens permet fer
desdoblaments, i poder posar més professorat perquè a mi em
preocupa més que baixin les ràtios que no si la classe es fa a
un edifici fabricat, o prefabricat, per dir-ho d’aquesta manera.

Per tant, el debat aquest tan simplista de millor inversió,
inversió bona, despesa corrent dolenta jo no la comparteixo i
em sembla que he posat diferents exemples de com aquest
principi tan simplista no es verifica i, en tot cas, com li deia,
és un debat que pertany a l’àmbit del debat de pressuposts; és
a dir, la decisió sobre com assignem els recursos i on
assignem els recursos i no pas en el que discutim ara que és
com s’ha executat aquest pressupost.

Passam doncs a aquest tema, de com s’ha executat aquest
pressupost i sense poder entrar en el debat exhaustiu dels
centenars de pàgines que té aquest compte general. Vostè ha
donat unes dades que crec que són positives, per exemple quan
parla del percentatge de dèficit respecte el PIB, el 0,43%, o
parla del nivell d’execució del consolidat no financer del 94%,
que em sembla un percentatge adequat d’execució de
despeses. Precisament jo li volia demanar més ampliació
sobre el nivell d’execució, tant d’ingressos com de despeses.
Jo m’he centrat en l’anàlisi dels informes d’administració
general, nivell d’execució d’ingressos i nivell d’execució de
despeses.

El nivell d’execució, diguem que si ens posem en pla
purista, evidentment com més baix pitjor sempre, és a dir ,
quan pressupostem una despesa el que volem és executar-ne
el cent per cent, i si pressupostem un ingrés, el que volem és
executar el cent per cent, to t i  que ja sabem que això no
sempre és així, no sempre pot ser així, en cap pressupost és
així. Per tant, evidentment no és sobre aquest tema que vull
parlar, sinó que el que vull dir és que tot i que el nivell
d’execució com més es distancia del cent per cent, pitjor
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execució hem tingut, és clar, quan ho fem amb els ingressos
o amb les despeses, home sempre té el consol que hem gastat
menys. Però, és clar, quan ho fem amb els ingressos ja no
tenim cap consol, perquè és que hem ingressat menys.

Per tant, el que vull dir és que com més ens distanciem del
cent per cent d’execució, si és en els ingressos doncs
evidentment és preocupant i és sobre això que jo voldria
parlar-li, perquè així com en el nivell de despeses,
administració general, perquè vostè a consolidat ja ens ha
donat la dada del 94% d’execució, administració general amb
les dades que jo tinc al davant i que estan a l’informe del
compte general, l’execució de despeses és del 95,5%, per
tant, hi hauria un 4,5% no executat, em sembla una dada
correcta. 

Però si passem als ingressos, aquest percentatge
d’execució és molt més baix. Si agafem la dada de la
recaptació, és a dir, els 4.703 milions, tindríem una execució
del 89%, per tant, un 11% dels ingressos prevists no
executats. Si li sumem el pendent de cobrament, que sobre
això li faré preguntes, que són 112 milions, aquest executat
passaria al 91%, continuaríem tenint un no executat del 9%.
Per tant, si resulta que en les despeses tenim un percentatge
de no execució del 4,5% i en els ingressos tenim un
percentatge de no execució del 10%, això és negatiu
òbviament.

I jo li volia demanar una valoració, primer els motius i una
valoració, ja sé que són ingressos de molt diferent naturalesa,
però potser ens podríem centrar per exemple a imposts
indirectes, 52 milions pendents de cobrament. És a dir, els
motius pels quals es produeix..., per què hi ha aquesta
desviació de falta d’execució dels ingressos i concretament,
respecte aquests 112 milions de cobrament, que és una
quantitat important, 112, gairebé 113 milions, són
112.989.000 euros, quina és l’expectativa que tenen? És a dir,
i  aquí li faig una pregunta per la meva ignorància, és a dir ,
aquests 112 milions són doblers que passen al balanç de la
comunitat autònoma com a pendent de cobrament i, per tant,
són al pressupost del 2019, els cobrarem el 2019, per
exemple?

I, com que sé que la casuística pot ser molt diferent,
centrant-nos en els imposts indirectes, que és la partida més
important, 52 milions, són doblers que ens deu l’Estat o és
imposició indirecta que s’espera que cobrem durant el 2019
i per tant, estan al pressupost o són doblers que no es
cobraran?

O sigui, el que voldria saber, en resum la meva pregunta:
amb aquests 112 milions, que entenc que no estaven cobrats
quan es va tancar el compte, és a dir, al mes de maig, quina és
l’expectativa de cobrament que hi ha d’aquests doblers? 

Per tant, en resum, jo li faria dues preguntes: quins són els
motius d’aquest 10, 11% de falta d’execució d’ingressos? I,
quines expectatives tenim de cobrar aquests 112 milions
d’euros que són aquesta part no executada del pressupost
d’ingressos? Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. És el torn de la Sra. Sánchez.

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

No sé si he entès bé la pregunta, perquè crec que quan
parlam d’execució del pressupost, el pressupost s’executa a
nivell de dret reconegut, no de dret cobrat, no?, el dret cobrat
ja... bé, és part de l’execució de pressupost, però no entra dins
el resultat pressupostari, quan parlam de nivell d’execució del
pressupost parlam d’obligacions reconegudes i drets
reconeguts, no de drets recaptats. 

Els drets recaptats ja passen a formar part de la Tresoreria
de la comunitat autònoma i en el cas que hi hagi un índex de
morositat, no?, que fos una moro..., no sé si he entès bé la
pregunta i..., crec que sí. És que no ho entenc bé, perquè hi ha
un poc de reverberació i no sentia exactament el que..., però
crec que va pel tema del cobrament de drets pendents de
cobrament de l’exercici, no?

Tenim un índex de... en qüestions d’ingressos. En
qüestions d’ingressos del sistema de finançament el dret
reconegut es recapta, de tot el sistema de finançament, en el
cas dels ingressos reconeguts pel tema d’imposts indirectes
que tenguem ingressos cedits, per la qual cosa són ingressos
que recaptam a la nostra Agència Tributària, això seria perquè
encara no s’ha ingressat a la comunitat autònoma, però hi ha un
epígraf al compte general que són drets pendents de
cobrament d’exercicis tancats, on es pot veure... cercant la
dada exacta on es pot veure l’evolució del dret pendent de
cobrament d’exercicis tancats i es pot veure si realment hi ha
una problemàtica de no recaptació d’ingressos. 

Aquesta comunitat autònoma en principi té un nivell
d’execució de les actes de l’Agència Tributària molt elevat, de
fet en comparativa amb altres agències tributàries és elevat, si
parlam del tema de tributs, eh?, perquè no... i no té un
problema de morositat, amb la qual cosa al detall de què pot
correspondre a aquests 50 milions hauríem d’entrar a aquest
detall i veure si al 2019 aquest import en concret s’ha cobrat,
perquè jo tenc aquí el detall, tenc 126 milions en total de drets
pendents de cobrament d’exercicis tancats al 2018, però això
està tot mesclat, probablement hi ha ingressos que no són
ingressos tributaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sánchez. No sé si vol continuar ara o després,
encara li queden quasi... li queden 7 minuts... després. És el
torn ara de la representant del Grup Parlamentari Socialista
Sra. Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc vull
agrair la compareixença de la consellera d’Hisenda i del seu
equip que assisteixen avui aquí.
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Bé, el Sr. Costa ens ha recordat l’evolució dels ingressos
des de l’any 2013 a l’any 2018, és veritat que analitzam el
compte general de l’exercici 2018, però, com que ha posat el
retrovisor, que de vegades també el posa..., ell parlava que el
creixement dels ingressos evidentment va permetre posar a
aquesta comunitat autònoma a un nivell i situar-la a la mitjana
autonòmica en despesa social per habitant.

Ens recordava que de... l’increment d’ingressos no
financers per a l’any 2018 era de 1.542 milions d’euros, i jo
li diria que bé, el que ha apuntat fa una estona la Sra.
Campomar, cada vegada que el Sr. Costa parla d’ingressos
suficients i que en aquella època hi va haver un increment dels
ingressos important, ho diu amb la boca petita, precisament ho
hauríem de dir... idò, amb alegria i que bé, no?

Vostè deia que es poden fer tres coses amb aquest
increment dels ingressos: en primer lloc, sanejar comptes, bé,
idò teníem uns comptes sanejats, és veritat que a l’any 2018
es varen complir tots els límits, els límits de dèficit de deute
i és veritat que la regla de despesa..., però bé, tot i així... Però
és que també vostè deia tres coses i, és clar, de forma
independent, perquè fer-les les tres a la vegada és difícil:
varen sanejar comptes, estaven sanejades; baixar imposts, li
deman, Sr. Costa, durant aquest període de govern socialista
es varen baixar els imposts, no és veritat?, quan... Bé, li record
que a l’època del Sr. Bauzá varen incrementar tots els imposts,
la major pujada de la història quant a increment impositiu i a
l’any 2015 precisament vàrem baixar l’impost més important
de la nostra cistella de tributs, l’impost de la renda de les
persones físiques en 38 milions d’euros.

Recorda vostè que el Sr. Bauzá havia proposat una
reproducció dels trams d’IRPF per a rendes mitjanes...,
mitjanes? Idò bé, aquesta baixada d’imposts no la va practica
el Sr. Bauzá, la vàrem practicar l’any 2015 de forma
retroactiva, perquè si recorda la llei d’IRPF..., perdó, la Llei de
pressupost de la comunitat autònoma dels 2016 preveia que
les mesures fiscals que fan referència a l’impost de la renda
de les persones físiques s’aplicarien amb efectes del dia 31 de
desembre de l’any 2015. Per tant, els ciutadans d’aquestes
illes varen poder aplicar aquesta baixada d’impositiva. Per
cert, una baixada impositiva que no feia més que aplicar
l’article 31 de la Constitució Espanyola. És veritat que a l’any
2016 vàrem incrementar l’impost de successions i donacions
tenint en compte que vàrem deixar els primers 700.000 euros
en un tipus impositiu de l’1%. Per tant, no hi va haver pujada
impositiva fins a aquests 700.000 euros.

Li record també que vàrem pujar l’impost de transmissions
patrimonials, però només pel tram més elevat, per compra de
béns superiors a 1 milió d’euros vàrem pujar del 10 a l’11%.
I li record també que vàrem pujar l’impost de patrimoni, però
és que ho diem amb tot l’orgull amb el qual ho podem dir
perquè parlam de pujades impositives de forma progressiva i
baixar precisament els imposts, l’impost de la renda de les
persones físiques, a rendes mitjanes i baixes, aquests 38
milions d’euros que varen permetre que els ciutadans
d’aquestes illes, i ciutadanes, veiessin com la seva factura

fiscal i IRPF al mateix exercici 2015 respecte a la renda IRPF
2015, idò tenia un menor import.

Per tant, com deia, aplicació de progressivitat, no com
vostès que de forma indiscriminada varen pujar els imposts a
totes les classes socials, i a més varen fer la tercera cosa:
vàrem incrementar despesa i sobretot el que vàrem
incrementar va ser despesa social. Això ha aconseguit que any
rere any haguem arribat a aquest 70% de despesa social en
relació amb la despesa total.

Per tant, crec que això ho hem de dir amb la boca ben
orgullosos que al final es poguessin dur endavant aquestes tres
actuacions. I a mi pel que em sembla... és que vostè no va
quedar assaciat de retallades, ja li vaig dir a qualque ple que a
un moment determinat va parèixer que s’havien convertit en
retalladors professionals..., l i ho dic amb tot el carinyo del
món, Sr. Costa, si vol li regal unes tisores de podar i si té
ganes de fer retallades el convid a venir a ca nostra, i jo també
retallaré amb vostè si vol, i no ho sé, tenc un parell de setos
per podar i l’acompany si vol, però bé, és el que diem, que
hem d’estar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, per favor...

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... sí, és el que dèiem, que a l’hora de practicar polítiques
econòmiques, polítiques fiscals i altres, un pot triar i un es pot
desviar cap a la pujada indiscriminada d’imposts o bé, aplicar
l’article 31 i fer que el sistema tributari sigui progressiu, que
feia molta d’estona que no ho era i per tant, crec que en això
hem posat fil a l’agulla.

 De totes maneres, si no volem parlar d’ingressos, que era
el que deia la Sra. Sánchez, la consellera, és que en realitat és
vera, el problema d’aquesta comunitat autònoma no són els
ingressos, el problema d’aquesta comunitat autònoma és el
finançament autonòmic que fa anys i anys que parlam de
finançament autonòmic i no arriba. Tots crec que estaríem
d’acord o estam d’acord a demandar una millora del sistema
del sistema de finançament autonòmic, tot i així que a l’any
2010 ja hi va haver una millora important a tenir en compte.

Bé, els record que precisament també en això el govern de
dretes, el govern del Sr. Rajoy, durant la seva època de govern
estable va crear una comissió d’experts per tenir -això és la
meva visió- per tenir entretingudes les comunitats autònomes;
mentre aquella comissió d’experts es reunia per mirar quin era
el futur del nostre sistema de finançament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Truyols, ens atenem al que hem vingut, que és la...?
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LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Perdoni, és que no l’entenc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Que es mantengui en el tema dels pressuposts i de la
presentació del 2018, per favor.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Perdoni..., em pareix que els meus antecessors...

LA SRA. PRESIDENTA:

La seva intervenció està essent...

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Em pareix que els meus antecessors... Però bé, acab en dos
segons; els meus antecessors s’han ajustat ben poc...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, li prec que es mantengui (...).

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... llevat del senyor..., del senyor... Castells. Bé, i el Sr.
Rodríguez està fent així. Bé, Sr. Rodríguez, que no ha
intervingut, ha dit que..., que ja intervendria l’any que ve, bé,
dins enguany...

(Remor de veus i algunes rialles)

... en el pròxim debat de pressuposts, i bé, crec que la resta
hem parlat de tot menys de l’exercici 2018, però bé, com que
el Sr. Costa havia començat amb aquesta evolució de...

LA SRA. PRESIDENTA:

No entrin en debat, per favor. No, que abans han entrat en
debat, que per favor que es mantenguin.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Bé, els deia això, que sí que veig un interès per part de la
Sra. Montero. Crec que és un tema d’actualitat, el tema de la
millora del sistema de finançament autonòmic, i que hagués
afectat el compte general de l’any 2018, 19 i 20, si vol ho
enllaç amb això, els he de dir que la Sra. Montero just arribar
no ha fet altra cosa que convocar el Consell de Política Fiscal
i Financera per donar una solució..., a veure, era una solució
que ha posat damunt la taula per donar una solució a la situació
de les comunitats autònomes; ens agradarà més o menys, però
almanco escolta, i a més és el primer Consell de Política
Fiscal i Financera que s’ha fet des que hi ha aquest govern
estable, de tan poc temps, però evidentment això s’ha d’agrair.

Bé, i de moment no intervendré més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Truyols. És el torn de la consellera Sra.
Sánchez.

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

Vull agrair la... No sé si ja em queda tancar, no?, o encara
queden més intervencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

No. Bé, podran intervenir una segona vegada, a qui li quedi
temps, a qui li quedi temps, eh?

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

Ah, bé. Bàsicament vull agrair la intervenció de la Sra.
Truyols, que sempre complementa molt bé totes les
intervencions de tothom des d’una visió del coneixement de
la gestió pública i de la gestió d’aquests darrers quatre anys o
la passada legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sánchez. Ara passaríem a un altre torn
d’intervencions de la gent a qui encara queda temps per poder
parlar.

Al Sr. Costa no li queda temps, al representant del Grup
Parlamentari Popular. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

A la representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
la Sra. Martín, encara li queden quasi 11 minuts, si vol
intervenir en un segon torn.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Just un..., dos..., bé, faria un
prec i un comentari. En primer lloc si parlam de racionalitzar
l’ús dels serveis públics, que és una de les qüestions que hem
comentat avui, demanaria precaució amb les tisores, no acabi
qualcú al PAC a posar-s’hi qualque punt de sutura.

Vegem, avui és el Dia de les dones i les nines a la ciència,
i  malgrat que hi hagi gent que pugui defensar que s’ha
d’estudiar costura i altres defensin que s’han d’estudiar altres
qüestions que tenen a veure amb la ciència, precisament, crec
que aquest és un espai, tant la comissió com el plenari, per
poder parlar i debatre entre uns i altres, i crec que és molt
important el que s’ha fet avui d’analitzar i debatre sobre
l’execució del pressupost 2018, i pregaria això, que tenguem
més debat, més anàlisi, perquè és un exercici democràtic. No
importa esperar a l’any que ve, tenim ara temps per poder
parlar de les coses, i potser si parlàssim més aquest país aniria
millor.
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Gràcies, consellera. Gràcies a l’equip per haver estat aquí
avui i haver respost les preguntes formulades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Sra. Sánchez, si vol intervenir...

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

No, agrair la intervenció de la diputada. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sánchez. Correspondria ara el torn al
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Maxo
Benalal, si... Encara li queden quasi bé 12 minuts, si vol
intervenir.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

No, gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Benalal. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, i la Sra. Campomar tendria
pràcticament quasi bé 10 minuts per poder intervenir.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Tampoc no intervendré, moltes gràcies a tothom.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. És el torn ara del Sr. Sergio
Rodríguez, el representant de VOX-Actua Baleares.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Creo que no se ha entendido mi
intervención. He intentado ser respetuoso con el objeto de
esta comparecencia, que era la ejecución del presupuesto de
2018. Como he dicho creo que las preguntas técnicas se
habían formulado, y he oído atentamente las respuestas.

Veo que lo han querido convertir en una comparecencia
del Sr. Costa con su antigua profesora la Sra. Truyols; ya
estamos acostumbrados a ello en esta cámara. Yo lo único que
he dicho es que no podemos convertir, por respeto a la
compareciente  y al equipo que ha traído, convertirlo en un
peloteo entre nosotros, que el día que queramos podemos
tener un debate. Yo no tengo ningún problema en tener un
debate sobre filosofía presupuestaria, pero creo que no era el
momento ni el lugar. Es lo único que quiero decir. Ahora, si
ustedes lo quieren convertir estoy dispuesto a debatir con
ustedes en la casa de la Sra. Truyols, en la mía, no les haré
podar nada, les invitaré a cenar, y podemos tener el debate que
ustedes quieran.

Muchas gracias, Sra. Consellera. Muchas gracias, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Correspon ara el torn al
representant del Grup El Pi Proposta per les Illes; encara no
hem... Bé, la Sra. Consellera, és veritat; volia intervenir?

Gràcies, gràcies, Sra. Consellera. Llavors correspondria el
torn al representant del Grup Parlamentari Mixt, el Sr.
Castells, li queden aproximadament 7 minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Per últim correspon el torn al Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Truyols, per un temps... 7
minuts, 6-7 minuts, 7 minuts i mig, crec que he calculat.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Bé, no parlaré 7 minuts i mig, però no, simplement volia
donar l’enhorabona al Sr. Oliver, el nou director general de
Finançament Autonòmic, que parlàvem de la importància del
finançament; li desitj molts d’èxits. Si vostè té èxit voldrà dir
que aquesta comunitat autònoma ha aconseguit moltes coses
i, bé, he de demanar disculpes si a qualque moment qualcú s’ha
sentit menyspreat. No era el meu propòsit menysprear, ni molt
manco, la consellera d’Hisenda d’aquest govern, tot al
contrari, i bé, res més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Truyols. Sra. Sánchez, ara ja, si vol tancar
amb algun...

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

Vull agrair la presència dels diputats en aquest tema, que
moltes vegades pot semblar un tema àrid però crec que és un
tema, com bé s’ha dit en aquesta sala, és un tema
importantíssim. Si em deixen que em posi poètica, el
pressupost és la carta d’amor, i l’execució del pressupost és
el resultat d’aquesta relació que ha provocat la carta d’amor. 

Crec que és important explicar en què gastam els doblers
públics i avaluar si realment han donat els fruits que s’havien
previst quan es va aprovar el pressupost. Crec que amb aquest
pressupost del 2018 es va fer una bona gestió pública i una
bona gestió econòmica fruit dels anys anteriors, crec que es
va aprofitar el creixement econòmic per millorar la vida de la
gent, que crec que ha de ser allò fonamental, i crec que es va
tenir l’oportunitat de fer aquesta millora de la vida de la gent
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consolidant aquesta senda financera i fent aquesta
consolidació fiscal a la qual estam obligats per pertànyer a la
Unió Europea, i que és la nostra carta de presentació davant
els altres estats i també davant de la ciutadania.

Vull aprofitar per dir que els reptes que té la nostra
conselleria de cara al 2020 seran millorar les eines de gestió
pública, millorar encara més l’eficàcia i l’eficiència de la
despesa pública i l’avaluació del que fem amb aquesta despesa
pública, l’avaluació de les polítiques públiques, i crec que a
part d’aquest repte per la part de la despesa, per la part dels
ingressos tenim un repte comú que crec que afecta tots els
diputats i tots els grups polítics, que és millorar el tractament
que rep aquesta comunitat autònoma tant en finançament com
en inversions de l’Estat a la comunitat autònoma.

I res més, vull agrair la seva presència i encoratjar-los a
seguir fent el seguiment del pressupost i que es prenguin
seriosament la gestió pressupostària, que jo crec que és el
motor de les polítiques públiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sánchez. Sr. Costa, li don un minut per...

EL SR. COSTA I COSTA:

No, Sra. Presidenta, només és per al·lusions, bàsicament.

LA SRA. PRESIDENTA:

No es pot, no es pot, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Si tots hi estan d’acord? No? Només és fer una reflexió.
No tardaré deu segons. Avui està en contra?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vinga!

(Algunes rialles)

EL SR. COSTA I COSTA:

No, sinó no parl.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, és que si no els deu segons passen. 

EL SR. COSTA I COSTA:

Semblaria que vostè ha descobert l’article 31 de la
Constitució quan vostè va ser directora de l’Agència
Tributària, abans també existia, i el principi de progressivitat
també existia. No voldria que anàs vostè, quan torni a la
Universitat, i els explicàs als alumnes que va ser vostè qui va

inventar el principi de progressivitat perquè seria una
barbaritat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats...

EL SR. COSTA I COSTA:

I dos...

LA SRA. PRESIDENTA:

... donam per acabat...

EL SR. COSTA I COSTA:

... i dos...

LA SRA. PRESIDENTA:

... el tema...

EL SR. COSTA I COSTA:

..., les deduccions que es varen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, li demano...

EL SR. COSTA I COSTA:

... l’IRPF...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats , per favor, els deman poder acabar la
sessió.

Una vegada acabat el debat, volem agrair, com no podia ser
d’una altra manera, la presència de la Sra. Rosario Sánchez i
Grau i dels seus acompanyants.

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