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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputades, començam la
sessió d'avui i, en primer lloc,  els demanaria si hi ha
substitucions. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Núria Riera substitueix Sebastià Sagreras.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Juan Manuel Lafuente substitueix Antoni Costa. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, Sra. Presidenta, Cristina Mayor substitueix Antònia
Martín.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sra. Presidenta, Jordi Marí substitueix Pilar Costa. 

LA SRA. PRESIDENTA:

La resta crec que està bé, sí. Moltes gràcies, diputats. 

Compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i
Relacions Exteriors per informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022
(escrit RGE núm. 12118/21). 

Comencem, doncs, l'ordre del dia que 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 2022, escrit RGE núm. 12118/21. 

Assisteix a la sessió la consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors, la Sra. Rosario Sánchez i Grau, acompanyada de la
Sra. Begoña Morey, secretària general; del Sr. Joan Martí,
interventor general de la CAIB; de la Sra. Aina Galmés,
directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni; del
Sr. Joan Ignasi Morey, director general de Pressuposts; del Sr.
Xisco Oliver, director general de Finançament; del Sr. Antoni
Vicens, director general de Relacions Exteriors; de la Sra.
Maribel Gallardo, cap de gabinet; i el Sr. Xisco Duarte,
interlocutor parlamentari.

En primer lloc passam a la paraula, com no pot ser d'una
altra manera, a la Sra. Consellera d'Hisenda i Relacions
Exteriors per fer tota l’exposició oral sense cap tipus de
limitació de temps. 

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

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies i bon dia per la seva
assistència, senyors diputats i senyores diputades. Iniciam avui
les compareixences per informar sobre els pressuposts del 22
de cada departament, al nostre cas per retre compte del projecte
de llei de pressuposts pel fa que a les seccions pròpies i a les

línies d’actuació de la Conselleria d’Hisenda i Relacions
Exteriors, la qual tenc l’honor de dirigir.

Enguany hem elaborat uns pressuposts, els tercers d’aquesta
legislatura, marcats encara per l’escenari derivat de la
pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i
econòmiques i també per les mesures extraordinàries adoptades
en clau estatal i europea per facilitar la resposta pública a la
necessitat de recuperar l’activitat econòmica i social a la
vegada d’impulsar la transformació de les economies europees
en termes de sostenibilitat.

En general, com saben, els comptes augmenten de forma
significativa fins a prop de 6.400 milions d’euros, els més alts
que ha tengut aquesta comunitat, amb un increment del 8,8% en
referència als pressuposts inicials de 2021.

Aquest pressupost que avui tramitam a aquesta sessió
parlamentària representa una passa molt important cap a un
cicle inversor sense precedents que encetam a les Illes Balears.
Les Illes Balears avançam en la direcció dels objectius marcats
de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al
desenvolupament sostenible i les línies de treball de la
Comissió Europea. Amb aquest horitzó, des d’un ampli consens
social, institucional i polític, s’ha desenvolupat el pacte de
reactivació i transformació social i econòmica i l’estratègia
d’inversions de les Illes Balears per a 2030 que marquen,
d’alguna manera també, aquests pressuposts.

La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest la
necessitat d’avançar en aquest camí i ens ha mostrat d’una
forma clara que necessitam millorar la resiliència, aquesta
mescla de resistència i flexibilitat del nostre model
socioeconòmic, ambiental i cultural. Per això, donam un salt en
aquest sentit amb més força i impuls inversor que mai per tal de
contribuir des del pressupost públic a l’acceleració de la
millora del nostre model productiu i a la seva sostenibilitat
aprofitant l’oportunitat que ens donen els fons europeus
ancorant la nostra agenda a l’agenda mundial, europea i estatal.

Aquest pressupost neix amb l’esperança i aquest repte, amb
aquest repte i aquesta esperança enfocats en la reactivació
econòmica i social per anar canviant un model productiu que
volem més divers, més sostenible, més inclusiu i més just i a la
vegada centrats també a mantenir la xarxa de suport públic
desplegada per fer front a la pandèmia. 

És una situació excepcional des del punt de vista sanitari,
social i econòmic que encara no ha acabat i que hem de
continuar afrontant des del màxim compromís amb els serveis
públics, les polítiques socials i la lluita contra les desigualtats.

Per a 2022 destinarem més recursos que mai a les polítiques
públiques que desenvolupa la comunitat autònoma, un total de
5.176 milions, un 9,5% més que al pressupost de 2021. Aquest
increment s’explica fonamentalment per la incorporació d’un
volum important d’ingressos provinents de noves vies de
finançament encaminades a la inversió pública, són els fons
europeus Next Generation, dels quals incloem per primera
vegada recursos del mecanisme de recuperació i resiliència i el
factor d’insularitat previst en el règim especial de les Illes
Balears. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112117
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112118
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Des de l’àmbit de la Conselleria d’Hisenda i Relacions
Exteriors, que com tots saben té un caràcter transversal,
enfocam el pressupost en tres eixos principals que
desenvoluparé en aquesta compareixença per desgranar les
principals actuacions previstes als nostres comptes, a un
pressupost propi de 21 milions d’euros, de nivells similars al de
2021.

D’aquests tres eixos el primer radica en l’aposta per la
reactivació econòmica i social, la sostenibilitat i la millora del
model productiu. Aquest també és un dels eixos del pressupost
de la comunitat autònoma que es reflecteix en forts increments
de diverses polítiques al pressupost general com, per exemple,
la transició ecològica amb el focus posat en la transició
energètica i la mediambiental, la millora del model turístic, la
revalorització del sector primari, la investigació i altres
polítiques que per primera vegada impulsarem amb molta
força. 

El nostre àmbit d’actuació es tradueix en l’enfocament de
la nova línia de crèdits d’ISBA impulsada pel Govern. Podem
avançar que la nova línia de crèdit d’ISBA facilitarà fins a 70
milions de finançament a petites i mitjanes empreses i
autònoms que incentivaran les inversions transformadores. És
a dir, que afavorirem aquestes inversions empresarials que
contribueixen a la diversificació del model econòmic i a la seva
sostenibilitat, en general ens referim a inversions en àrees com
la recerca i la innovació dels sectors emergents, la digitalització
i la transició ecològica i energètica, els projectes lligats a la mar
i a la sostenibilitat, els projectes de gestió intel·ligent del cicle
de l’aigua, l’economia de les cures i les polítiques d’inclusió,
les inversions en eliminar barreres a la discapacitat i el foment
de l’emprenedoria empresarial de la dona.

Com bé saben, la dimensió de l’impacte de la COVID i les
seves conseqüències econòmiques sobre la societat de les Illes
ha posat de relleu fragilitats, però també fortaleses de
l’economia balear, molt centrada en la activitat turística i amb
una necessitat de millora de la seva productivitat. 

La nova línia ISBA s’adapta en aquest moment a aquest
escenari de reactivació i de foment d’inversions, de les quals
creix la demanda de les empreses. Enguany, les peticions per
projectes d’inversió ja representen més del 40% del total i és
una tendència creixent, en canvi, l’any 2020, les línies d’ISBA
varen tenir un paper molt important per injectar liquiditat al
teixit empresarial. Era la demanda principal per fer front a
l’esclat de la crisi i, de fet, només un 8% del total de 2020 va
ser per finançar inversions. 

Arran de la COVID, i amb el suport total del Govern, ISBA
ha facilitat més crèdits que mai, atenent la demanda i el 2020
va a liderar l’augment a nivell estatal del finançament a PIME
i a autònoms. ISBA va registrar un augment del 220%, més del
doble de la mitjana autonòmica. Entre 2020 i al llarg de 2021
i fins ara, a través de les línies d’ISBA, amb l’ajuda del
Govern, s’han aprovat operacions per un total de 250 milions
adreçades a facilitar finançament a prop de 3.000 PIME i
autònoms a totes les Illes. A més, amb una altra mesura clau de
suport a les empreses, s’ha facilitat l’ajornament de la
devolució dels préstecs concedits l’any passat que s’havien de
començar a retornar enguany i, fins ara, el 2021, s’ha ajornat el

pagament de més de 72 milions a més de 750 PIME i autònoms
de les Illes. 

Vull fer, novament, un reconeixement de la feina d’ISBA i
de la Direcció General del Tresor, Política Financera i
Patrimoni per aquesta tasca tan necessària, des del primer
moment. Basta recordar que ISBA va ser la primera en llançar
una línia COVID l’any 2020, que ja estava operativa el 14 de
març de 2020. I aquestes línies COVID, tant de 2020 com de
2021, han comptat amb una ajuda directa per part del Govern
d’una mitjana de 6.600 euros per cobrir interessos i costos dels
avals. 

Un segon eix de la nostra acció de Govern en el pressupost
és continuar amb una gestió financera des de la prudència i el
rigor. A hores d’ara, després de tres pressuposts, podem
presentar un full de servei que ha demostrat responsabilitat amb
la feina feta per elaborar els pressuposts durant aquesta
legislatura, una gestió avalada pels resultats pressupostaris fins
ara i també per les previsions pressupostàries corroborades en
tot moment per l‘òrgan de referència com és l’Autoritat
Independent de Responsabilitat Fiscal, tant pel que fa al 20,
com al 21, com també als pressuposts del 22. 

En el seu informe 50/21 sobre les línies fonamentals dels
Pressuposts, l’AIReF fa una previsió més optimista que les
nostres estimacions autonòmiques, en previsió d’ingressos del
22 i en previsió del tancament del 21, millorant les nostres
perspectives. Dins aquest eix vull avançar algunes de les
actuacions que s’incorporen al pressupost de 2022, com són: el
reforç del personal de l’Agència Tributària de les Illes Balears
amb una dotació de sis noves places de cossos superiors per
continuar millorant la seva eficàcia que s’emmarca en el
compromís de legislatura de millorar les actuacions contra el
frau fiscal per part de l’ATIB, d’acord amb els Acords de
Bellver. 

També podem dir que l’ATIB, a hores d’ara, lidera diversos
indicadors d’eficàcia i eficiència a nivell autonòmic, com recull
el darrer informe comparatiu de gestió de tributs cedits a les
comunitats autònomes elaborat per la Inspecció del Ministeri
d’Hisenda. D’acord amb aquest informe som la comunitat
autònoma amb millors dades quant a la recaptació per personal
dedicat a la gestió de tributs, molt per damunt de la mitjana
estatal. I som la comunitat a la qual prescriuen menys
expedients respecte del total de declaracions presentades,
també amb molta diferència envers la mitjana. I és aquest
esforç el que explica l’augment del pressupost de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, un pressupost d’11,9 milions,
juntament amb la transferència relativa a l’encàrrec de gestió de
la línia d’ajuts a empreses i a autònoms. 

Vull aprofitar -el Sr. Castells em dirà que ho faig cada
vegada que tenc l’oportunitat- per fer un reconeixement a la
feina de tot el personal que presta servei a l’ATIB pel seu paper
fonamental a la gestió directa dels ajuts de 855 milions, la més
alta que ha gestionat mai les Illes Balears. Hem estat la
comunitat autònoma que amb major celeritat va tramitar i
complementar la concessió d’aquests ajuts tan importants
davant la crisi de la COVID i per a la recuperació de milers
d’empreses i autònoms. 
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I, abans de continuar, també vull destacar que enguany
l’ATIB ha llançat la primera aplicació per a dispositius mòbils,
una aplicació operativa des d’octubre que facilita el servei a la
ciutadania per fer tràmits i consultes relacionades amb els
tributs locals i amb els tributs autonòmics. 

Dins d’aquest àmbit de gestió financera per a 2022 tenim
previst també reforçar l’estructura tècnica de la Direcció
General de Pressuposts, dedicada a planificar, supervisar i
analitzar la política pressupostària de la CAIB a curt, a mig i a
llarg termini, coordinant les tasques encaminades a vetllar per
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat pressupostària a
nivell corporatiu, i també a fer el seguiment dels informes
d’avaluació de polítiques públiques encarregat a l’AIReF en
l’àmbit dels serveis públics fonamentals. 

A més, el pressupost també recull altres mesures de millora
digital i dels sistemes d’informació financera i comptable i la
millora de l’administració electrònica i altres serveis que
prestam des de la conselleria. Aquestes mesures ens han de
servir per enfortir la capacitat de presa de decisions a partir de
l’anàlisi de dades, així com per millorar la gestió
administrativa. I aquestes actuacions expliquen els increments
que tenen els pressuposts de la Direcció General de Pressuposts
i de la Intervenció General de la comunitat autònoma. 

Així mateix, la Direcció General de Finançament es
reforçarà per millorar el seguiment dels pressuposts estatals,
l’anàlisi del sistema de finançament autonòmic i també del
finançament dels consells insulars. 

A l’àmbit financer i pel que fa als ingressos, cal destacar -
com hem dit abans- que el 22 incorporam per primera vegada
el factor d’insularitat del Règim Especial de les Illes Balears,
amb 183 milions, fruit de l’acord a la Comissió Mixta Estat-
CAIB del passat setembre, per compensar el dèficit inversor de
l’Estat a les Illes. 

L’altra novetat per la part dels ingressos és un volum molt
important provinent dels fons europeus Next Generation, amb
un total de 311,7 milions entre el mecanisme de recuperació i
resiliència, i el React-EU. 

Cal dir, com ja hem explicat, que s’incorporen per executar
al 22 una part dels ingressos del mecanisme de recuperació i
resiliència que ja hem rebut el 2021 i que es troben en el capítol
8 d’ingressos del pressupost. 

I també vull tornar a aclarir que els pressuposts recullen els
recursos ja assignats a les Illes Balears en el moment de fer o
d’elaborar el pressupost, però que la comunitat disposarà de
més fons provinents del mecanisme de recuperació i resiliència,
a mesura que es vagin fent noves assignacions s’incrementaran
aquests fons europeus per a inversió. 

Ja podem avançar, tal i com he dit aquests dies, que les
Balears disposaran d’altres 145 milions addicionals: 58 dels
fons específics d’energia sostenible de les Illes, 50 de
l’estratègia de resiliència turística, 25 per a inversions en
mobilitat sostenible i 12,5 en habitatge. 

De la resta d’ingressos que conformen el pressupost del 22,
com ja hem explicat, cal destacar que també augmenten de
forma significativa les previsions d’ingressos tributaris, tant
dels tributs cedits com dels propis que, en conjunt, són prop de
390 milions més, més d’un 51% respecte del pressupost del 21.
I cal tenir present, com hem dit també a les diferents
presentacions, que aquest augment respon, en termes generals,
a l’increment que ja s’està produint enguany i a les previsions
del tancament de 2021, en un proper exercici en un escenari de
recuperació. 

El sistema de finançament autonòmic, que representa el
gruix dels ingressos de la comunitat autònoma, experimenta
una reducció d’un 7%. En total, 209 milions d’euros per
l’efecte de la liquidació de 2020. I voldria posar de manifest
que tant el 20 com el 21, hem rebut fons extraordinaris per un
total de 768 milions d’euros, afectats en general al
desenvolupament dels serveis públics fonamentals.

En el seu conjunt, els ingressos no financers de la comunitat
autònoma en els pressuposts de 2022 se situen en 4.672,8
milions, un augment del 6,9% respecte dels pressuposts inicials
del 21. I pel que fa també a la part de despesa de la secció 31
del pressupost, en aquest apartat de gestió financera, el deute
públic es manté a nivells similars al pressupost del 21 i es situa
en un volum de 1.292 milions. 

En relació amb el deute, voldríem destacar un fet, es
redueixen les despeses financeres en 21 milions, un estalvi en
els interessos del deute que permet alliberar recursos, per
destinar-los a polítiques públiques. Els avanços en el procés de
refinançament del deute enguany han permès aconseguir un
estalvi estimat de 38 milions d’euros, superior a la previsió
inicial i a través d’acords amb entitats financeres, milloram les
condicions dels préstecs anteriors de mecanismes de
finançament de l’Estat. I així es continua millorant el procés de
refinançament dels préstecs de la CAIB. L’estalvi global des de
2015, quan es va iniciar aquest procés i fins al 2021, és de 106
milions d’euros al llarg del període de vigència d’aquests
préstecs. I això significa no només una millora de les finances
públiques, sinó també una mostra de la solvència i la
credibilitat de la comunitat autònoma. Pel que fa al 21, la
previsió actual és tancar l’any amb una reducció del deute
respecte del tancament de 2020.

El tercer eix, no menys important, és el desplegament i el
reforç de l’acció exterior de les Illes Balears, especialment la
relació amb les institucions europees. Hem iniciat una nova
etapa, com he explicat a les diferents compareixences, ho
vàrem explicar també l’any passat quan presentàrem el
pressupost, amb l’objectiu de millorar la nostra presència i la
nostra capacitat d’influència davant les institucions europees,
a través d’estratègies amb altres regions insulars i en
col·laboració amb el Ministeri d’Afers Exteriors, la Unió
Europea i cooperació del Govern d’Espanya, com no pot ser
d’una altra manera.

L’objectiu principal és aconseguir un estatut propi per a les
Illes en el marc de la Unió Europea i fem passes importants en
aquest sentit. La primera va ser l’aprovació del dictamen del
Govern de les Illes Balears en el ple del Comitè de les Regions
l’octubre de 2020, sobre l’ús sostenible de recursos naturals en
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el marc insular mediterrani. Va suposar una fita per tal
d’avançar cap a l’atenció específica a les illes, que es deriva del
mateix tractat de funcionament de la Unió Europea. 

L’avanç cap a l’elaboració d’un estatut per a les illes de la
Unió Europea va ser l’eix principal fa dues setmanes a la
primera reunió plenària a Palma de la Comissió de les Illes de
la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa,
que des d’abril presidim des de les Illes Balears per primera
vegada en quaranta anys. De manera coordinada la presidència
balear de la Comissió d’Illes, intenta ajuntar tots els factors
clau. Així, el president de la Comissió de Desenvolupament
Regional del Parlament Europeu, Younous Omarjee, va
participar a la Comissió Illes i la seva visita va permetre
abordar qüestions sobre el reglament de la política de cohesió
i aportar elements per a l’informe sobre la cohesió i les illes de
la Unió Europea, de la qual és ponent; un informe que posarà
de relleu els reptes als quals hem de fer front els territoris
insulars i que en aquest moment no tenen una consideració
específica a les polítiques de la Unió Europea i en concret a la
política de cohesió.

En aquest sentit comptam amb el suport i l’impuls en aquest
objectiu del secretari d’Estat de la Unió Europea. I vull agrair
en aquest punt al Parlament, la visita i una reunió que vàrem
mantenir amb el secretari d’Estat en aquesta cambra, juntament
amb els grups parlamentaris, per donar compte d’aquestes
actuacions. 

Així mateix, volem aprofitar la plataforma que representa
la Conferència sobre el Futur d’Europa, per fer arribar la veu
de les Illes i les seves necessitats. Per això, a través de la
Direcció General de Relacions Exteriors, hem iniciat un cicle
de jornades en el marc d’aquesta conferència sobre les illes
mediterrànies, per abordar els reptes que tenim, tant per la
nostra condició insular, com per la importància de cohesionar
la conca mediterrània. I en aquesta feina, vull reconèixer també
el suport i la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears,
de les cambres de comerç, de la Federació d’Entitats Locals de
les Illes Balears i del Consell Econòmic i Social, perquè una
part de l’acció exterior també versa sobre la construcció
d’aliances. 

Altres aliances que tenim, com MedInsulae, per a la defensa
insular i la necessitat de desenvolupar una estratègia d’illes de
la Unió Europea, declinada per conques marítimes, amb
connexió amb les Illes Jòniques, Creta, Còrsega, Sardenya i
Gozo, que treballam fa més temps; les xarxes territorials, com
l’Euroregió Pirineus Mediterrània, un projecte de cooperació
entre Balears, Catalunya i Occitània, amb la qual hem començat
a desplegar un full de ruta amb horitzó 2030; i altres xarxes
mediterrànies insulars més àmplies, com la que comentàvem,
de la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes, a la qual
-com deia- en aquest moment la Comissió d’Illes, la presidenta
Armengol és la primera presidenta i la primera dona en
encapçalar-la.

Per als nostres territoris i per a la cohesió del projecte
europeu, és cabdal que la Unió Europea desplegui una
estratègia específica per a les Illes. Les illes europees
representam 15 milions de ciutadans i les illes europees a la
Mediterrània el 95% d’aquests 15 milions. Vull recordar que

enguany la nostra conselleria ha assumit també la interlocució
amb el cos insular ubicat a les illes. I per això des de Relacions
Exteriors vàrem iniciar una ronda de trobades amb els cònsols,
de cara a millorar l’atenció a la població estrangera i també
com a canal de comunicació per explicar als diferents països les
iniciatives que prenem a les Illes Balears. 

En el desplegament de l’acció exterior, també vull remarcar
per al 2022, la posada en marxa de la nova Oficina de les Illes
Balears davant la Unió Europea a Brussel·les. Aquesta nova
seu estarà operativa la primavera de 2022, una vegada finalitzi
l’actual contracte de lloguer i s’ha plantejat un nou enfocament.
Amb aquesta oficina reforçarem i facilitarem les relacions amb
les institucions i els òrgans de la Unió Europea, tant dels
departaments del Govern, com de la resta d’administracions i
institucions i agents econòmics i socials de les Illes Balears.

Cal destacar que treballam mancomunadament amb altres
oficines insulars a Brussel·les, especialment les mediterrànies,
de cara a reforçar la participació i els espais comuns, on la
defensa de la insularitat és cabdal, i en particular en la defensa
de la insularitat mediterrània, als diferents òrgans i xarxes de
treball. Juntament amb la posada en marxa d’aquesta oficina,
els pressuposts preveuen un reforç tècnic de l’àrea de l’acció
exterior a Brussel·les i a Palma.

D’altra banda, tenim un programa de formació en acció
exterior, que ha estat aturat per la pandèmia, que incorporarà
sis joves titulats universitaris a partir del gener, amb un
enfocament formatiu nou, a més d’augmentar el nombre de
beques, passen de quatre a sis. És un període més llarg, de
dotze a devuit mesos i combina l’experiència formativa en dues
fases, a Brussel·les i a Palma amb nou mesos de durada
cadascuna, de manera que aquests joves adquiriran una visió
molt més completa de la feina en aquest àmbit, tant a nivell
europeu com de govern.

Des de l’àmbit de l’acció exterior i amb estreta vinculació
europea, encara que no ho sembli, treballam en una qüestió
cabdal, per a la qual comptam amb el suport del CES, que és la
feina per fomentar una estratègia pròpia de les Illes Balears
davant del repte demogràfic. Aquest debat deriva en primer lloc
d’Europa, que va plantejar una estratègia perquè es treballi a
nivell estatal, a la qual incorporam la visió de les Illes Balears.
Crec que hem aconseguit ampliar el relat i que sigui més
complet, el repte demogràfic va néixer fonamentalment basat
en la despoblació i en la pèrdua de població, es parlava con si
el repte demogràfic fos sinònim de despoblació i, a poc a poc,
ja no només es parla de despoblació, sinó que també començam
a parlar d’altres desequilibris, com són altres problemes
d’aquesta Espanya que s’omple.

Han estat mesos de molts mesos i moltes persones i
institucions, el treball conjunt amb el Ministeri de Transició
Ecològica i Repte Demogràfic per continuar avançant en les
necessitats, particularitats i propostes de les Illes Balears, dins
l’estratègia estatal de repte demogràfic. I defensam la necessitat
d’afrontar els desequilibris derivats de la insularitat i la
fragmentació territorial, el pes de la població flotant i
l’augment de la població a les Illes Balears, així com les
perspectives de creixement de la població durant els propers
anys.
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D’altra banda, aquest projecte de pressupost té molt present
la nostra naturalesa, pluriinsular i arxipelàgica, que es reflecteix
en el suport i la col·laboració amb els consells insulars. A mes,
continuam amb altres mesures encaminades a reforçar la visió
insular en la contractació pública, que es també una eina de
política econòmica.

En relació amb els consells, a més, l’experiència de la
pandèmia ha demostrat que totes les institucions de les Illes
hem tengut altesa de mires per treballar plegades en les mesures
per fer front a la COVID i per assolir consens importants com
la posada en marxa del Pacte de reactivació i l’estratègia
d’inversions. I per al 2022 una fita important és l’augment del
finançament dels consells insulars.

Mitjançant aquest pressupost el Govern farà la major
aportació fins ara, un augment del 15% respecte del pressupost
del 21, el qual permetrà a les institucions insulars assolir la
xifra més elevada del seu finançament, 430 milions. Aquest
increment es fonamenta en la millora de les previsions
d’ingressos, fet que augmenta la bestreta a compte del 2022 del
sistema de finançament dels consells, i també la mesura
adoptada per la incorporació de fons extraordinaris per
compensar el resultat negatiu que hauria implicat la liquidació
del 2020.

En el seu conjunt, l’increment de finançament dels consells
insulars ha estat de prop del 60% des del 2015, és a dir, els
consells rebran 160 milions més que fa vuit anys.

Enguany, a més, hem reforçat aquest suport amb altres
mesures extraordinàries, com les aportacions del Govern de 15
milions per a les línies d’ajut gestionades pels consells a
empreses i autònoms, així com els ajuntaments i els fons
extraordinaris aportats als consells en matèria de transport.

I d’altra banda, com deia, des de la conselleria fem altres
passes per millorar la visió insular en la contractació pública,
bàsicament es fonamenta en la licitació amb lots per illes en els
acords marc de la contractació de la central. Aquesta és la línia
de treball i suposa licitar habitualment els acords marc de la
central de contractació en tres lots: Mallorca, Menorca i un
tercer, Eivissa i Formentera, i fins i tot, en qualque cas s’ha fet
en quatre, en dividir Mallorca en Palma i part forana, complert
sempre per a la compra de subministrament de combustible de
vehicles.

I enguany, per avançar en aquest sentit, a proposta de PIME
Menorca, hem celebrat jornades formatives específiques per
fomentar la participació de les PIME de totes les Illes en els
processos de contractació pública. I en matèria de contractació,
d’altra banda, ja enllestim les noves clàusules mediambientals
i socials que s’incorporaran a totes les licitacions de la
comunitat, i també els plecs tipus que regiran la contractació de
les actuacions finançades amb el mecanisme de recuperació i
resiliència.

I ja per acabar, vull dir que són els tercers pressuposts de la
legislatura, diferents dels anteriors per la seva aposta inversora
i que estic convençuda que podem continuar avançant plegats
i que les seves aportacions provocaran la seva millora.
Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sra. Consellera. Ara correspondria
aturar 45 minuts, però deman als portaveus si volen continuar.
Podem continuar, no? Perfecte.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
passarem a donar la paraula als diferents portaveus dels grups
parlamentaris. Però abans li preguntaria a la consellera si
voldrà contestar globalment o individualment.

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

Globalment. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, consellera. Passem doncs al torn de
preguntes o observacions, en primer lloc, passem la paraula a
la portaveu del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Núria Riera,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tothom. I bones tardes,
consellera, benvinguda a aquesta Comissió d'Hisenda vostè i tot
l'equip que l'acompanya.

En primer lloc, des del Grup Parlamentari Popular voldria
fer-li unes consideracions generals sobre el projecte de llei de
pressuposts que avui ens presenta, com a consellera d'Hisenda
i responsable directament de les seves previsions, tal com ja va
advertir el nostre portaveu, el Sr. Costa, en el debat del sostre
de despesa, continuen vostès elaborant uns pressuposts ficticis,
irresponsables, electoralistes, que augmenten la despesa de
forma excessiva i que es basen en previsions d'ingressos
excessivament optimistes.

Ens parla vostè d'un creixement econòmic per a l'any que ve
d’un 12,1%, ha dit, quan cap de les entitats expertes
independents estima un creixement d'aquest nivell. Per
exemple, li he de dir que BBVA Research parla només d’un
8,4%, 3,7 punts per davall de les estimacions que vostè ens fa,
i altres, com l’AIReF, diuen que és poc probable que
s'acompleixin les previsions macroeconòmiques que fan vostès,
i li he de recordar l'Informe 51/21 que qualifica realment de
poc probable les previsions de Balears, essent l'única de les sis
comunitats autònomes avaluades que té aquesta qualificació.

Com és habitual, per tant, veiem un excés d'eufòria i
d'autocomplaença del Govern, molt lluny de la realitat, i més
enfora del segon eix de prudència que ens acaba d'anunciar. 

Respecte de les previsions d'ingressos, inclou en general
partides fictícies com li he dit i de dubtosa execució.

Dins l’apartat de transferències de l'Estat s'inclouen 110
milions d'euros, vinculats a un protocol signat l’any 2015, que
són simplement ingressos ficticis. I per altra banda, inclouen
311 milions d'ingressos vinculats als fons europeus Next
Generation. Però resulta que a la part de despesa només
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apareixen 223 milions d'euros; és clar, si són despeses amb
finançament afectat haurien de ser imports equivalents. Així
que voldríem saber per què no és així i hi ha un desfasament de
88,5 milions d’euros entre l'estat d'ingressos i despeses en
aquestes partides.

El resultat de tots aquests ingressos ficticis i la incertesa
existent en el moment actual impossibilita, per tant, que la
despesa no financera per al 2022 s’incrementi en els 450
milions d'euros que vostès preveuen.

També li he de dir que la inflació assoleix Balears, igual
que passa a la resta d'Espanya, amb un increment generalitzat
de preus d'un 5,6% interanual, una xifra que no s’observava des
de fa quasi 30 anys, i uns nivells tan elevats d'inflació poden
suposar, evidentment, un impediment enorme per al creixement
econòmic, el que aconsella fer les previsions de despesa
pública des de la màxima prudència, cosa que vostès no fan.

Altres elements a tenir en compte són les previsions de
recaptació dels tributs cedits i propis per a l'any 2022. Vostès
fan una previsió excessivament optimista de la recaptació
sobretot tenint en compte que cap entitat independent no avala
que els nivells de PIB del pròxim any siguin ni iguals ni
superiors a l'any 2019, per tant, resulta també poc realista
pensar que ho pugui ser la recaptació de tributs.

També li he de dir que les estimacions prudents del PIB per
al 2022 que situen les Balears 5 punts per davall dels nivells del
2019, i així ho estimen totes les entitats, determinen que també
resulta difícil que les bestretes a compte del sistema de
finançament autonòmic puguin ser superiors a la de l'any 2019,
que varen ser de 1.980 milions d’euros, per tant no poden
assolir un nivell de 2.135 milions d’euros, sinó que haurien de
ser més prudents.

Ha fet vostè referència a ISBA, i seria també interessant
saber on està la partida pressupostària per enviar a ISBA, per
tal que aquesta societat de garantia recíproca pugui avalar 70
milions d'euros addicionals.

I en relació amb les despeses, realment la seva previsió
seria que la despesa no financera es pugui incrementar en 450
milions d’euros, 8,8% respecte d'enguany, com ha dit, trobam
a faltar realment gestos, Sra. Consellera, gestos que necessita
la ciutadania per a aquesta recuperació econòmica i social que
ha dit que seria el primer eix de la gestió del seu govern,
recuperar-se de la crisi COVID, i hauria de ser l'objectiu. Així,
aquests gestos serien per exemple, la baixada significativa
d'imposts que li hem proposat moltes vegades des del Partit
Popular, reduir la pressió fiscal que hi ha sobre els ciutadans,
especialment sobre les classes mitjanes i baixes, els
emprenedors, els joves, les famílies nombroses o les persones
amb discapacitat. Una bona proposta seria, per exemple,
rebaixar el tram autonòmic de l'IRPF, eliminar l'impost de
transmissions patrimonials per a la compra de primer habitatge
a joves de trenta anys o eliminar l'impost de successions i
donacions. Això sí que seria un bon escut social. Tendrà en
compte alguna d'aquestes propostes aquesta vegada?

En canvi davant això, vostès ens venen una suposada
reducció de l'impost de transmissions sense cap impacte visible

o l'aplicació de deduccions ja existents. I això realment és una
operació de maquillatge, no fa creure d'aquesta manera que
ajuden la gent. 

Respecte de la previsió general de despeses, pensam que no
destinen una part racional de despesa a reduir el deute
descomunal d'aquesta comunitat per la qual cosa el forat
continuarà cada vegada més gros.

I, miri, per molt que incloguin al seu discurs els mantres de
recuperació econòmica i prioritats socials, veim que les
inversions en mobilitat, en habitatge, en recerca, aquelles que
fan referència als grans problemes de Balears continuen amb
inversions insignificants devora els imports globals d'un
pressupost de 6.400 milions d'euros aproximadament.

Trobam a faltar apostes en general per millorar el transport
públic, els accessos, l'habitatge oficial, les ajudes al lloguer, la
inversió en investigació, l'aposta per la formació professional
o les ajudes als sectors vulnerables, per molt que ens parli
d'aquests,  joves, majors, famílies nombroses o els seus propis
treballadors que continuen sense recuperar el salari que els
varen retallar vostès l'any passat. Són vostès l'únic govern
d'Espanya que ha retallat el sou als seus treballadors, per més
que vulguin vendre recuperació de drets o increment de
personal. 

Continuen també en xifres d'interinatges superiors a la
mitjana nacional, continuen amb el sector sanitari amb més
pressió a atenció primària que ningú o continuen sense
recuperar la paga de 25 anys d'antiguitat per al seu personal
educatiu. Aquest és el seu escut social en aquest projecte de
pressupost 2022.

Ara sí, les partides de despesa en càrrecs, assessors, això
suposarà 15 milions d'euros a la ciutadania l'any 2022 perquè
les promeses de reducció que varen fer vostès a principi d'any
han quedat en res.

Respecte de les seccions concretes que depenen de vostè, la
secció 14, d’Hisenda, és poc significativa, perquè té un
pressupost de 32,9 milions d'euros, només un 0,5% del global
del pressupost autonòmic, encara que li he de dir que entenem
que entra dins el previsible, ja que les despeses previstes són
bàsicament capítols 1 i 2 i transferències -com ha dit- al Centre
Balears Europa i a l'Agència Tributària. 

Però miri, la nostra crítica va encaminada, més que a la seva
secció, als doblers que destinen vostès a la secció sisena,
Oficina anticorrupció, 1.302.000 euros, quasi 1,5 milions
d'euros a una oficina, Sra. Consellera, doblers que bé es
podrien destinar a serveis públics i a inversions que sí que
necessita la ciutadania, a escoles, a centres de salut, a personal
d'atenció primària, a millores d'infraestructures o a les entitats
que sí que tenen vertadera competència per dur el control
antifrau a les Illes Balears, la mateixa Intervenció General de
la comunitat que depèn de vostè, que està necessitada de
recursos i personal, la Sindicatura de Comptes, l'Agència
Tributària, també depenen de vostè les seves seccions i estan
bastant necessitades de millora pressupostària i d'un reforç per
poder desplegar aquestes funcions en lloc de continuar
engrossint una oficina anticorrupció que no ha tingut gaire
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efectivitat pràctica en sis anys i que no volen ni els seus propis
socis. 

Per tant, Sra. Consellera, és evident que no plantegen vostès
ni una contenció de la despesa supèrflua, innecessària o
improductiva; que no afronten vostès la reducció d'aquesta
estructura administrativa i política sobredimensionada; que no
estableixen restriccions a la despesa que permeti prestar serveis
públics bàsics amb garanties de qualitat; i que no apliquen, per
molt que ho digui, ni criteris d'eficiència ni d'eficàcia com
requereix l'actualitat que vivim a les Balears.

Per tot això li he de dir que nosaltres hem presentat -com
sap vostè- una esmena a la totalitat del seu pressupost i també
intentarem millorar les partides de les seccions que depenen de
vostè amb esmenes de modificació, que esperam que tengui en
compte per al benefici general de Balears. 

Gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Passam ara el torn de paraula a
la portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos la Sra.
Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom i
benvingut tot l'equip que avui acompanya la consellera i bona
tarda, Sra. Consellera. Ens trobem davant uns pressuposts... els
més elevats i pressuposts expansius, vostè ho ha dit, no?, prop
d'un increment d'un 8,8% de pujada en aquests pressuposts.

El 2021 la resposta de la gestió de la pandèmia ha estat
protegir les persones i l'ocupació amb protecció a l'ocupació en
el mercat laboral, a la feina de les persones. Ara toca reforçar
i consolidar, per una banda, la protecció social, l'escut social,
la diversificació del model econòmic, la transició energètica per
lluitar contra les desigualtats (...)

(Mal funcionament del so)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, perdó, el problema no és meu,...

(Remor de veus)

... és que no sé si s'ha gravat... El problema no som nosaltres...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

 No..., un minut, eh?, per favor, Sra. Mayor...

LA SRA. MAYOR I ABAD:

D’acord,  ara sí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si vol tornar a començar i així quedarà tot ben gravat, li ho
demanaria...

Perdoni, Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Molt bé. Deia que ens trobam davant d’uns pressuposts que
són els més elevats i són uns pressuposts expansius, que la
resposta al 2021 va ser, de la pandèmia, va ser protegir les
persones i protegir el mercat laboral i que ara toca reforçar i
consolidar la protecció social, per una banda la protecció social
amb l'escut social, la diversificació del model econòmic i la
transició energètica per lluitar contra la desigualtat i per
construir una societat més forta.

Vostè ja ens ha dit... un increment al pressupost del 8,8%
més de pressupost, una despesa social de més de 3.600 milions
destinats a salut que... té un augment d'un 4%, de serveis
socials amb un augment d'un 30%, aquí és una clara aposta per
l’escut social i sobretot pel tema de la dependència, en
educació puja el pressupost en un 10%, a agricultura, pesca i
alimentació un 20%, medi ambient un 30, mobilitat un 5,5,
transició energètica, sectors productius i memòria democràtica
amb un increment d’un 72%, és una aposta clara per tot el que
és la transició energètica i el model econòmic, i els fons
europeus, universitat i cultura pateix una pujada d’un 14%
d’increment dels pressuposts.

Hem d’avançar cap a la normalitat i des d’Unidas Podem
pensem que són uns pressuposts positius, que posen l’accent al
reforç de l’estat de benestar i de transició energètica.

Per la nostra banda només li faré dues preguntes molt breus.
Des d’Unidas Podem posem en valor tota la feina que realitza
el Govern per a la protecció i l’ajuda al petit comerç i les
empreses, tota la protecció i l’ajuda que s’ha realitzat en la
gestió de la pandèmia i dins el marc que vostè ha comentat de
l’aposta per a la reactivació econòmica i social, ha mencionat
que hi ha un increment d’unes noves línies de crèdit de l’ISBA,
de finançament per a les petites, mitjanes empreses i autònoms. 

M’agradaria veure si és possible si ens pogués detallar en
què es consoliden aquestes línies, així com també, més o
menys, si tenen un càlcul estimat de a quantes petites empreses
i comerços pot ajudar aquesta línia de finançament.

Per altra banda, vostè també ha comentat que els consells
insulars tenen un increment d’un 15%, aproximadament són uns
430 milions i ha dit, si ho he sentit bé, que és un 60% més de
pressupost, uns 180 milions més que fa aproximadament vuit
anys, a veure si també ens pot ampliar la informació i un detall
un poquet més d’exactament cap on anirà destinat aquest
increment pressupostari. 

Per la nostra banda res més.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

 Moltes gràcies, Sra. Mayor. Passam el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos el Sr. Marc
Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats i diputades. Bones
tardes, consellera, gràcies per aquesta compareixença. També
vull saludar els diferents directors generals de Pressuposts, de
Finançament, de la Direcció General del Tresor i Política
Financera i Patrimoni, secretària general i altres membres de la
conselleria.

Bé, ha anunciat la consellera en la seva intervenció que
aquests eren uns pressuposts per a un cicle inversor sense
precedents. I bé, és ver, però realment aquests pressuposts han
de ser la resposta a una situació de crisi que estam vivint
aquests darrers mesos, aquests darrers vint mesos que dura la
pandèmia, i realment haurien de servir per a -com ha dit vostè
a la seva exposició- la reactivació econòmica i social. I en
aquesta reactivació econòmica i social és absolutament
necessari que el nostre sector productiu, principalment els
autònoms i les petites empreses que són les que formen el gruix
més important del nostre sector econòmic, puguin reactivar la
seva activitat econòmica i també social, que puguin generar
ocupació perquè per aquest motiu hem d'evitar que aquests
pressuposts tinguin despesa supèrflua i que tot el pressupost
estigui orientat a aquesta reactivació econòmica i a aquesta
resposta a la crisi. Ha anunciat que es farà una estratègia
inversora alineada amb el Pacte de reactivació per mantenir la
sostenibilitat del model productiu. 

Fins aquí molt bé. Ara bé, ha comentat que l'AIReF avalava
determinats ..., bé,  pressuposts anteriors i avala, és veritat, el
pressupost de 2022 però l’avala, com ha dit la portaveu del
Grup Parlamentari Popular, d'una manera com a molt poc
probables en les previsions macroeconòmiques plantejades pel
Govern en aquest pressupost, I hi insistiré. 

Vostès plantegen un 11,6% d'increment del PIB balear en
el 2021 i un 12,1 en el 22 quan la mateixa AIReF en el seu
document sobre les Illes Balears parla d'un 2021 amb un
creixement del 8,7 i una estimació per al 22 del 10,7. Però és
que a més a més en el darrer informe de fa poques setmanes del
BBVA Research que fa referència al quart trimestre de 2021 ja
rebaixa aquestes expectatives les situa al 7,5 el 2021 i amb el
8,4 el 2022. Per tant és molt important que aquests pressuposts
s'ajustin a la realitat econòmica del moment perquè ja està
anunciat que el 2023 tornarem a la senda de l'estabilitat i a
Europa ja no permetrà endeutar-se com ens ha permès durant
aquests dos anys.

I aquí ja li faré la meva primera pregunta: he vist que hi ha
una partida de romanents de tresoreria que corresponen a 121
milions d'euros que en teoria s'hauria de destinar a reduir deute
o a inversions COVID, m'agradaria saber si vostès plantegen
destinar aquests romanents a reduir deute, però pel que ha
comentat segurament no, perquè ha manifestat que el deute es
mantindria. 

Els famosos 9.270 milions que tenim de deute seguiran o
s'incrementaran al final de 2022?, una altra pregunta sobre el
deute. 

Bé, sobre les noves vies de finançament, sí, fons europeus
i factor d'insularitat ..., també li volia fer una pregunta sobre el
factor d'insularitat i és quina direcció general o qui gestionarà
aquests fons d'insularitat?, perquè no tinc clar si serà la
Direcció General de finançament o el director general de
Política Financera, Patrimoni i Tresor, més que res per saber en
aquesta situació que ens trobem, que no sabem què passarà amb
el conveni de carreteres i a què es destinarà aquest factor
d'insularitat, aquests 180 milions, convindria que quedés
clarament especificat a què es destinarà aquesta quantitat.

Sobre els eixos que s'ha informat que formarien part de la
seva política econòmica; bé, el primer, la reactivació
econòmica social sostenibilitat i model del model productiu, ha
parlat d'ISBA i és ver, ISBA ha fet una feina realment molt
bona durant tota la pandèmia, i estic especialment satisfet que
això sigui així perquè ISBA evidentment és una organització
publicoprivada, una societat de garantia recíproca que té
exonerat públic i privat i, per tant, és una gran combinació que
ha servit perquè els crèdits que s'han donat, que han estat molts,
estiguin perfectament controlats amb un personal molt
competent que té ISBA, precisament perquè els conec i  sé que
han fet molt bona feina, i també amb una injecció econòmica
per part de la conselleria molt important que els ha permès
donar tots aquests crèdits. Tot això amb una bona col·laboració
públicoprivada.

Sobre el tercer, el desplegament de reforç de les Illes
Balears, ja ha anunciat que la primavera de 2022 s'obriria una
oficina a Brussel·les, estarem atents perquè sap que des de
Ciutadans estam molt interessats en tot el que sigui tenir
presència a Europa i aprofitar totes les possibilitats que donen
tant els fons europeus com les ajudes competitives que surten
dels  diferents programes de la Unió Europea. 

Ha parlat també de la inversió del finançament dels consells
insulars; aquí sí que tenim una pregunta perquè és ver que hi ha
un creixement en el finançament dels consells insulars, però
considerem que hi ha hagut un repartiment desigual, o sigui a
Menorca i a Mallorca sí que se'ls ha incrementat un 30 o un
40%, però en canvi al Consell Insular d'Eivissa només un 2%. 

També li volia preguntar sobre el problema que pot derivar
de l'increment de la inflació amb tot el que significa el
pressupost d’aquest 2022, una inflació que, bé, ... la darrera
dada de les Illes Balears era del 5,6 i que realment és un cop
molt fort a l'economia de les classes mitjanes i treballadores i
també de les petites empreses. 

Un tema també sobre el refinançament que vostè ha
anunciat que hem tingut una despesa de 106 milions d’euros
gràcies als pactes de refinançament del deute. A veure, està bé,
és ver que som a una època d'interessos baixíssims i que és fàcil
refinançar deute amb baixades d'interessos, però és que en
algun moment ens haurem de plantejar d'anar tornant a aquest
deute, treure pit d'aquest refinançament de deute una rebaixa
està bé, però és que en aquest any hi havia crec recordar que
120 milions d'euros, no, 1.200 milions d'euros per amortització

 



1758 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 74 / 16 de novembre de 2021 

de deute que no s'amortitzaran, es refinançaran. I clar, això és
el cuento de nunca acabar, si no tenim una política de tornar
deute, ja podem anar refinançant, però en el moment que tornin
pujar els interessos, aquests 106 milions d'euros estalviats en
una sola legislatura poden caure en interessos tenint en compte
a més a més que 2l 2023 hem de tornar a la senda de
l'estabilitat.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Passam al torn de paraula
a la portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera i tot
l’equip de la conselleria que l'acompanya avui aquí.

Des de MÉS per Mallorca hem escoltat atentament el resum
o l’explicació un poc de les bases d'aquest pressupost  de la
Conselleria d’Hisenda. Nosaltres destacam evidentment moltes
coses, però sí que veim positiu continuar amb aquesta política
de línia de crèdits cap a les petites i mitjanes empreses en el
sentit que també entenc que per incentivar aquestes inversions
més transformadores, ... esperam que amb aquest tema sigui
una aposta ferma. 

També sap que aquí en aquest sentit cap les petites
empreses i autònoms fa poc vàrem aprovar una proposició no
de llei evidentment d'un altre grup parlamentari, El Pi, però bé,
que anava en aquest sentit també que dins la contractació
pública es fes un esforç per intentar contractar petites i mitjanes
empreses o perquè fos per afavorir la contractació per lots, o
nosaltres també vàrem proposar que es fes una guia de
contractació de climes, li demanam, li volem demanar a veure
si esperam que això sigui una realitat el més aviat possible
perquè amb aquestes..., diguem, amb tots aquests doblers que
vénen d'Europa i que de qualque manera les administracions
també gestionaran, esperam també facilitar a les PIME aquest
accés de la millor manera possible dins la normativa legal,
evidentment, però bé. Esperam que sigui així i estic segura
que..., però bé, si hi pot fer una petita referència.

Nosaltres també veim positiva un poc aquesta proposta, que
sabem que vostè ha esmentat, que s'avaluïn un poc, es faci una
avaluació de les polítiques públiques. Nosaltres creiem que
també és una forma de transparència, una forma també de
conèixer una mica ..., poder fer un seguiment un poc de
l'impacte que tenen les polítiques i a vegades els nostres
pressuposts que creim on realment després ens poden permetre
també reeducar o revisar possibles qüestions que tal vegada no
s'han tengut en compte. Per tant, veim positiva un poc aquesta
valoració per a aquest exercici de transparència i també per un
exercici diguem d'eficiència de futur en el sentit de continuar
l’aposta de les polítiques públiques, però de fer-ho de forma
més eficient.

Amb el tema de finançament autonòmic vostè sap,
consellera, que nosaltres, des de MÉS per Mallorca, sempre

hem estat molt reivindicatius, supòs que aquests 200 i escaig de
milions d'euros de bestretes que l’Estat ens diu que ens reclama
imagín que es té en compte en aquest pressupost, però bé
nosaltres el que demanam és que continuem sent reivindicatius
en demanar la compensació d'aquest deute històric, d'aquest
infrafinançament que patim en aquesta comunitat autònoma i
que evidentment sabem que vostè ho té en compte,  però creiem
que sempre hem de fer incidència en aquesta qüestió perquè
moltes qüestions que a vegades posam aquí sobre la taula són
precisament a causa d'aquest infrafinançament i d'aquesta falta
-diguem- de compensació de la nostra insularitat de forma
integral. 

Veig que en aquest pressupost que tampoc..., sí que hi ha un
fons d'insularitat que es va pactar a la comissió bilateral, no...,
entenc que no es preveu perquè no hi ha als pressuposts
generals de l'Estat una partida per a aquest transport públic que
hi ha al règim especial, que el règim especial considera que el
transport públic terrestre és un servei essencial, nosaltres des de
MÉS per Mallorca sempre hem apostat per aquesta
consideració perquè Canàries rep aquesta compensació i
aquesta ajuda des de fa molts d'anys. Per tant, nosaltres li
volem insistir i volem saber quina previsió té des de la
conselleria en aquest sentit. 

Després, per una altra part, sí que en el tema de les
relacions exteriors, crec que a altres compareixences ja ho hem
dit, per a nosaltres és molt important que puguem tenir
estratègies ..., per tenir una estratègia pròpia, un estatut de les
Illes, aliances, xarxes amb altres llocs similars, vull dir, crec
que patim com a illes una situació, sobretot nosaltres com a
illes mediterrànies perquè no som, no se'ns considera,
evidentment no ho som, ultraperifèriques, però amb unes
diferències enormes, nosaltres tenim unes insularitats que creim
que la Unió Europea tampoc en ..., l'Estat no ens les compensa,
però la Unió Europea tampoc no ens les reconeix.

Per tant, nosaltres aquí sí que li demanam fermesa,
demanam fermesa al Govern, demanam fermesa i també si ens
pot dir a veure quines previsions en el tema..., sabem que la
regla de minimis sempre ha estat una reclamació d'aquesta
cambra amb unanimitat de tots els grups parlamentaris, que la
Comunitat Europea i la Unió Europea tengués en compte
precisament aquest desavantatge de cara a les nostres illes. 

Després, també sí que és cert que a nosaltres ens sembla
important aquest tema de l'estratègia estatal del repte
demogràfic. Nosaltres ja fa temps, des de principi de legislatura
quan el Sr. Sánchez va prendre possessió i va fer un acord amb
Unidas Podemos, vàrem presentar aquí una proposició no de
llei de defensa de la nostra insularitat, perquè amb tot el
programa que hi havia d'acord entre aquestes dues forces
polítiques no hi havia cap referència dins el repte demogràfic
a les..., com ens passa al nostre arxipèlag per augment de
població, per una densitat de població elevada, només es
parlava -diguem- de llocs i regions on tenien baixa població,
que evidentment necessiten inversions, necessiten tota l'atenció
que sigui necessària, però també aquests desequilibris produïts
per aquest augment de població desmesurada, tots sabem que
en vint anys ha augmentat un 40% de la població i això és una
càrrega dins els nostres serveis públics, és una pressió
demogràfica inassumible que a més s'estima que creixerà, per
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tant, nosaltres sí que li demanam continuar treballant i
precisament prevenir i veure quines mesures podem prendre en
aquesta qüestió i exigir que l'Estat també tengui en compte
aquest repte de cara a les nostres illes.

Bé, vostè ha acabat dient, bé, hi ha una aposta, aquests
pressuposts són una aposta, ha canviat, no?, perquè és veritat,
el 2020 fèiem una aposta, per a 2021, una aposta per sortir
d'aquesta COVID i d'aquesta situació. Això és una aposta
inversora amb aquests pressuposts de 2022. I nosaltres el que
demanam és que aquesta aposta inversora sigui ferma, volem
transformar el model econòmic de forma contundent i no tornar
només a les receptes que hem dut fins ara de sempre en aquesta
comunitat autònoma, que ens han dut a un model que aquesta
pandèmia ha posat sobre la taula que és un model nefast,
realment si no hagués estat per les ajudes durant la COVID,
aquí haguéssim passat fam, moltes famílies haguessin passat
fam. Per tant, tenim un model realment que no és resilient de
cap de les maneres, aquest model de monopoli turístic no pot
continuar d'aquesta manera si volem tenir futur a les nostres
illes i sobretot considerant aquesta crisi climàtica que
evidentment afectarà al turisme i no ho podem oblidar. Per tant
demanam per això aquesta contundència. 

I nosaltres, per exemple, li posarem un exemple. Vostè ha
posat que augmenta el personal a l'Agència Tributària per fer
front al frau fiscal per la línia d'ajuts, nosaltres també li
demanam sensibilitat, per també augmentar personal en àrees
que també creiem importants com per exemple recerca i
universitat, aquests llocs que també hauran de gestionar parts
importants d'aquest pressupost, parts importants d'aquesta
transformació i per tant també demanam que es tengui
sensibilitat cap a aquestes àrees. Vull dir que no és que ens
sembli malament el que es du aquí, però demanam també que
aquesta sensibilitat també es dugui cap a altres àrees. 

I per acabar, després de sentir el discurs del PP evidentment
no coincidim, nosaltres l'única mesura que posa el Partit
Popular sempre per solucionar tots els problemes, tant sigui 
quan va bé com quan va malament, que és abaixar imposts,
evidentment no la podem compartir. Nosaltres no compartim
anar cap a una comunitat autònoma que vulgui privatitzar la
sanitat i l'educació, no compartim que sigui un govern que digui
que no hi ha doblers per a la sanitat i l'educació pública, que
aquestes no són sostenibles, que això és el que estam escoltant
de presidentes del Partit Popular. Per tant, el que nosaltres
volem precisament són serveis públics per retallar les llistes
d'espera, perquè una dona que necessita una mamografia la
tengui com més aviat millor al servei públic i no se n'hagi
d'anar al banc a endeutar-se per fer-se una mamografia a la
privada. 

Tot això des de MÉS per Mallorca el nostre suport i
esperem que entre tots podrem millorar i executar un
pressupost per a 2022 que sigui satisfactori per a aquests
objectius que ens hem marcat. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Es el turno de la portaveu
del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, la Sra. Idoia
Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes, Sra. Consejera, buenas
tardes al resto del equipo que le acompaña. Bueno, pues un año
más nos traen unos presupuestos hinchados, en cuanto a la
previsión de ingresos. Como ya ha comentado algún portavoz
que me ha precedido en el uso de la palabra, resulta que sus
previsiones de ingresos son muy superiores a las de cualquier
otro organismo de los que se dedican a analizar el posible
crecimiento económico. 

Usted ha mencionado que tienen el aval de la AIReF, pero
es que eso es lo mínimo, es obligatorio tener ese aval de la
AIReF, pero lo que no nos dice es que ese organismo también
afirma que el crecimiento del 12,1% que ustedes prevén, resulta
que ellos lo consideran muy poco probable. Entonces, para
justificar su aval, la AIReF se escuda en que estamos en un
contexto muy imprevisible, pero es que el BBVA habla de un
crecimiento del 8,4%. Entonces usted viene del mundo de las
cuentas, Sra. Consejera, tiene conocimientos de contabilidad
¿verdad?, y uno de los principios contables es el principio de
prudencia, cosa que en sus presupuestos, año tras año, vemos
como ese principio brilla por su ausencia. 

Un año más, volvemos a encontrarnos con la previsión de
los famosos millones del convenio de carreteras. Usted sabe
que esos 110 millones se corresponden a una mera declaración
de intenciones, no es vinculante. Cada año se presupuesta y
luego, pues no llegan, ¿Por qué siguen presupuestándolo, Sra.
Consejera? Es que, en caso de que llegasen en 2022, sin duda
se trataría de un ingreso extraordinario, no puede usted
incluirlo, no procede incluirlo en el presupuesto de ingresos,
porque yo creo que si desde el 2015 no hemos recibido jamás
ni un solo euro por ese concepto, la experiencia nos hace, bajo
ese antecedente y ese ausente principio de prudencia, nos hace
no contar con ese dinero como un ingreso previsible. Pero
usted lo incluye, una vez más. 

Por tanto, máxima imprudencia, ante unos gastos
expansivos que sí que son seguros, ustedes lo arreglan con unos
ingresos hinchados e improbables. En vez de intentar ajustar
los gastos a las necesidades prioritarias en los tiempos que nos
ha tocado vivir, pues para hacer frente a la situación que
vivimos, ustedes no ajustan esos gastos, no cambian
absolutamente nada de su programa ideológico y político,
siguen adelante y lo que hacen para cuadrar las cuentas es
inventarse ingresos que no son ciertos. 

Está claro que no va con ustedes lo de gestionar con rigor
y sanear las cuentas públicas, tal vez porque no es su dinero, es
el dinero de los demás, el que pagamos todos, a través de los
altos impuestos a los que estamos sometidos y tal vez sea esa
la explicación, es que si no, no lo entiendo. Siguen sin combatir
el principal desequilibrio económico que tienen las cuentas
públicas, que es el excesivo endeudamiento. Es más, no sólo no
reducen la deuda, sino que la aumentan en 221,79 millones
más. Llegamos a una deuda de 9.270 millones de euros. Esto es
un 26,6%, sobre el PIB, lo que nos sitúa en una de las
comunidades autónomas más endeudadas de España, Sra.
Consejera. ¿Usted no cree que un excesivo endeudamiento
puede influir luego a la hora de afrontar situaciones
imprevisibles, como puede pasar por ejemplo ahora, con esta
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pandemia?, ¿quién nos iba a decir que se iba a escapar un virus
chino y que nos iban a hacer meternos a todo el mundo en una
pandemia? Pues nadie nos puede salvar de que en un momento
dado a alguien le dé por apretar un botón nuclear, por ejemplo,
Dios no lo quiera, pero es que esas cosas pueden pasar. Y
cuanto más saneadas estén nuestras cuentas, mejor podremos
afrontar las situaciones que nos depare el futuro. 

Está claro que ustedes hacen oídos sordos a la actual
situación de crisis que viven los ciudadanos, porque para
ustedes no hay crisis, siguen engordando la Administración y
desarrollando programas que son duplicidades o que son
ineficaces, simplemente porque carecen de competencias para
ello, o porque año tras año son un fiasco que no dan ningún
resultado positivo, ni redundan en ninguna mejora para la
calidad de vida de los ciudadanos. 

Por todo eso, Sra. Consejera, nosotros hemos presentado
una enmienda a la totalidad de estos presupuestos, que supongo
que habrá podido ver. Por supuesto, tampoco contemplan
ninguna rebaja fiscal para ayudar a las familias y empresas, ni
el año en que mayor disponibilidad presupuestaria tiene,
gracias al chorreo de dinero que les ha llegado de Europa, ni
siquiera en este año se dignan ustedes a aliviar la carga fiscal
de la gente, siguen despilfarrando en lo de siempre. 

Le voy a hacer unas preguntas concretas en cuanto a su
consejería también y es que veo que tienen aquí en el programa
de gestión de tesorería y política financiera, estudios y trabajos
técnicos, 150.000 euros. Me gustaría que me explicara, si es
posible, si lo recuerda, a qué se deben estos 150.000 euros. 

También esta transferencia a empresas privadas de un
1.360.000 euros, entiendo que es para pagar deuda, pero me
gustaría que me lo corroborase, si no es así dígame, por favor,
a qué se debe esa transferencia de un 1.360.000 euros a
empresas privadas. 

También tenemos en la planificación presupuestaria y
financiación, programa 141B, hay una partida de 89.900 euros,
casi 90.000 euros, para dotación para servicios nuevos. Me
gustaría saber qué son estos servicios nuevos. 

Después tenemos también lo mismo, dotación para los
servicios nuevos, otros 122.000 euros, en coordinación de la
acción exterior del Gobierno balear. Este es uno de los
ejemplos que yo le digo de que ustedes siguen engordando los
presupuestos en gasto ideológico, en sus programas, en sus
prioridades políticas, sin atender a las verdaderas necesidades
de los ciudadanos. ¿Sabe cómo están las listas de espera hoy,
Sra. Consejera, para ser operado?, y ustedes aquí pues no les
basta con tener el Centro Baleares Europa, sino que además
crean una Dirección General de Relaciones Exteriores, cuando
las relaciones exteriores usted sabe perfectamente que la
Constitución Española las reserva en competencia exclusiva al
Estado. 

Bueno, pues eso y poco más. Si me puede contestar a todo
eso, se lo agradezco. 

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. És el torn ara del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. Té la paraula el Sr.
Melià. 

 EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, donam la
benvinguda a l'equip que l'acompanya en aquesta
compareixença i, com és evident, intentaré no caure en
reiteracions, ja que hi ha hagut un bon grapat de portaveus que
m'han precedit en l'ús de la paraula i que han plantejat
qüestions que jo hagués pogut comentar, però que no em
correspon ara tornar repetir. I també intentaré no fer un debat
de totalitat, perquè en el fons evidentment no som en el debat
de les esmenes a la totalitat, ja es farà evidentment el Grup
Parlamentari El Pi també ha presentat la seva i ja exposarem els
nostres arguments. 

De totes maneres no ens podem resistir a dir que
consideram que aquests pressuposts o aquest projecte de
pressuposts, neixen amb uns peus de fang molt clars, perquè les
previsions econòmiques són molt poc probables, ho diu
l'AIReF, ja ho han comentat altres portaveus; mantenen l'asfixia
fiscal de les empreses autònoms i els ciutadans de les Illes
Balears; no s'aprofita l’expansionisme de números i l'arribada
dels recursos extraordinaris per eixugar deutes i reduir el deute
molt important que té la comunitat autònoma de les Illes
Balears; i després es fan alguns jocs malabars, com el tema de
l'ecotaxa i és la seva absoluta eliminació del seu caràcter
finalista, lligat a les externalitats negatives del turisme i el medi
ambient, que evidentment no podem compartir de cap manera. 

Vostès sempre, fa sis anys que governen i fa sis anys que
diuen el mateix, que volen un model productiu més divers, però
no sé quan arribarà, perquè després de sis anys continuam
depenent absolutament del turisme. Per tant, s'haurien de fer
mirar quins resultats pràctics tenen les seves polítiques, perquè
realment no aconsegueixen l'objectiu que vostès es marquen a
cada compareixença de cada pressupost i a cada discurs que
fan. Per tant, jo crec que haurien de revisar un poc, perquè ara
diuen que és la pandèmia, però abans de la pandèmia ja feien
el mateix discurs, exactament el mateix, però la pandèmia l'únic
que ha constatat és que després de quatre anys de govern
socialista a les Illes Balears, la dependència del turisme
continua sent ben igual que ho era el 2015.

No creu, Sra. Consellera, que seria una bona ocasió aquesta
amb aquest increment pressupostari per introduir alguns
beneficis fiscals absolutament imprescindibles, com per
exemple un dels que ve defensant el Grup Parlamentari El Pi
que és el tema dels pactes successoris i el tema de la continuïtat
de les empreses familiars es puguin acollir a aquestes
reduccions de l'impost de successions i donacions estatals, com
ha fet Galícia i Catalunya i que es veu que a les Illes Balears,
encara que s'aprovin iniciatives en aquest parlament i surtin per
majoria, el Govern de les Illes Balears fa cas omís i no pensa
introduir aquests beneficis fiscals; o com el tema de l'impost de
transmissions que és un clam que ateses les dificultats
d'habitatge que existeixen a les Illes Balears per accedir a un
habitatge hauria de o reduir-se o bonificar-se d'una manera
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absolutament, molt més enllà del que fan el seu projecte de
pressuposts, l'adquisició d'un primer habitatge sobretot per part
de la població jove de les Illes Balears. Crec que són dues
qüestions que vostès s'haurien de replantejar en matèria
d'ingressos.

Li vull demanar també ..., en aquest parlament es va aprovar
una iniciativa a proposta d'El Pi que obligava la Conselleria
d'Hisenda i el Govern de les Illes Balears a realitzar cada any
un informe sobre balances fiscals, que evidentment és un
informe que està vinculat a tot el tema del plantejament
estratègic que ha de tenir la seva conselleria i el Govern de les
Illes Balears en general per a la revisió i la modificació del
sistema de finançament autonòmic i per intentar, evidentment,
aconseguir un sistema molt més just i molt més equitatiu per a
les Illes Balears, com tenen previst realitzar aquest informe -li
ho deman-, ho faran amb recursos propis?, ho externalitzaran?
Li deman aquest tema que per al nostre grup parlamentari és
molt rellevant i molt important.

En relació amb el tema dels lots, vostè ha comentat que
faran un esforç en matèria de contractació per illes, he entès
que sobretot la divisió, la fragmentació dels contractes serà per
illes. Estam d'acord que es faci per illes, però no estam d'acord
que no només es faci per illes perquè la política de
fragmentació de lots, sobretot en aquesta etapa inversora
lligada a l'arribada de fons europeus, evidentment per al Grup
Parlamentari El Pi que, com bé ha dit la Sra. Campomar, va ser
l'autor de la proposició que es va aprovar, ha d'anar molt més
enllà que el territori, per tant aquí del que es tracta és de donar
el màxim de participació a les PIME, a la contractació pública
i, per tant, nosaltres li demanam, anirà molt més enllà la
política de fragmentació dels contractes i de l’estipulació de
lots petits més enllà de per illes i del tema geogràfic?, també es
tendran en compte per exemple les quanties, independentment
de si es fa territorialment per illes o amb un altre criteri?

Una qüestió que també li volem plantejar, segurament vostè
em dirà que no és competència seva, vostè té algunes funcions
en matèria contractual i vostè no és aliena a la contractació
pública a les Illes Balears i, per tant, vostè sap que el nostre
grup parlamentari ve reclamant any rere any, any rere any, any
rere any, sense que vostès ens facin ni cas, tot i que ens
accepten la nostra esmena, la creació del Tribunal de recursos
en matèria de contractes administratius, que seria un element
d'agilitació de tots els temes inversors perquè si no, com vostè
sap perfectament, hauran d'enviar els expedients a Madrid, i
això no es pensi que accelerar els processos contractuals més
aviat -com tots podem entendre- el que farà és endarrerir els
processos contractuals i, per tant, les inversions que vostès
tenen plantejat realitzar.

En relació amb l'acció exterior em sum un poc al que deia
també la portaveu de MÉS en el sentit de la reclamació de la
regla de minimis, és un element evident capital, estructural,
estratègic per a les Illes Balears i crec que hi hem de continuar
fent molta feina.

El tema de la nova oficina de Brussel·les, bé, resultarà que
tendrem una oficina de més de 300 metres quadrats per a un
funcionari per ara. Per tant, no sé si ballarà molt ample aquest
funcionari o què pensen fer per incrementar la plantilla i que

realment estigui dotada humanament amb empleats públics més
enllà dels becaris, quina és la previsió que vostès tenen
d'empleats públics, quina és la previsió que tenen de becaris, i
si aquest espai realment és adient per la capacitat de dotació de
personal que té la comunitat autònoma.

I la darrera qüestió que li vull plantejar és un tema que per
al nostre grup parlamentari és especialment sensible, ja sé que
és anar contracorrent del temps, però és el tema de la bretxa
digital i el tema que hi ha una part de la població de les Illes
Balears que no domina les noves tecnologies i que no és capaç
de relacionar-se amb l'administració pública per internet, ni per
aplicacions, ni per totes aquestes innovacions -benvingudes
siguin, no hi estic en contra- però sí que hem de tenir en compte
que hi ha una sèrie de gent que vol o que el que pot fer és anar
a les oficines i realitzar els tràmits in situ i presencialment, per
tant hi ha d'haver uns empleats públics que tenguin capacitat
d'atendre aquest personal i no podem fer previsions que pensin
que no hi haurà ningú que vagi presencialment a les oficines
administratives i que tots els tràmits es faran on line, i això
evidentment té una repercussió pressupostària i una repercussió
en l’estructuració i l’organització dels serveis públics i crec que
això també és un element important. 

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. És el torn ara del portaveu del
Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies també, Sra.
Consellera, per les seves explicacions i benvinguda vostè i tot
l'equip de la conselleria. Jo li faré preguntes o comentaris sobre
tres temes: ITS, factor d'insularitat i fons europeus. 

Sobre ITS, he vist que en fan una previsió d'ingressos de
140 milions d'euros, correcte. A la disposició addicional
cinquena més o menys s'explica la destinació que es donaran a
aquests doblers o els principis que inspiraran la destinació, però
a mi m'agradaria que vostè ens donés més detalls de com es
gestionaran, com es distribuiran per conselleries i quins òrgans
en decidiran la destinació. I també entenc que amb tota aquesta
recaptació de l'any 2022 es destinarà a un fons COVID similar
al programa 413G de l'anterior pressupost, però veig que en
aquest pressupost el programa 413G està dotat amb 71 milions
d'euros. Li prego que em disculpi les meves limitacions perquè
segur que estudiant a fons el pressupost es trobaria però
m'estranya que hi hagi l'ingrés d’ITS 140 milions, entenc que
tot aquest ingrés anirà a unes despeses COVID similars al
programa 413G, però el programa 413G només està dotat amb
71 milions d'euros. Li deman explicacions sobre tot això i que
m'aclareixi aquests dubtes.

Sobre el factor d'insularitat, a la memòria de la secció 31 ja
s'explica que evidentment no es pot dir a què es destinaran
perquè està pendent d'un acords de la comissió mixta, però
m'ha sobtat que al programa 592A l'estat de despeses està dotat
amb 109 i escaig milions d'euros, és a dir 110 milions d'euros,
per arrodonir, capítol 6, que ja es diu que es distribuiran

 



1762 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 74 / 16 de novembre de 2021 

d'acord amb el que estableixi aquesta comissió mixta, però no
he trobat enlloc els 73 milions d'euros que sí que estan en els
pressuposts generals de l'Estat per transferir a la comunitat
autònoma, que són aquests si obeeixen a exercicis anteriors i,
per tant, voldria saber quina consideració tenen aquests 73
milions d’euros, si figuren a algun lloc o seran un ingrés
extrapressupostari. 

Per altra banda veig a l'estat d'ingressos de la secció 31
capítol 7 que les transferències de capital a l'Administració
General de l'Estat seran de 292 milions d'euros, m'imagín que
els ingressos del factor d'insularitat són aquí, però m'agradaria
que ens pogués desglossar aquests ingressos de l'Estat per
import de 292 milions d'euros, grosso modo saber els que
vénen de factor d'insularitat com a mínim i si aquí hi ha només
els 110 o els 183 milions d'euros.

I per acabar, sobre fons europeus vostè ha dit que ens
arribaran un total de 311,7 milions d'euros i aquí ha dit que tant
hi ha mecanisme de recuperació i resiliència com React-EU,
clar els React-EU, si no ho recordo malament eren 300.000.000
que arribarien en tres anys per tant jo havia fet, com es diu
popularment el compte de la vella, que cada any tendríem 100
euros de React-EU, eh?, però jo això no ho veig clar en els
pressuposts ni he trobat ben bé aquesta quantitat. A mi
m'agradaria que desglossés aquests 311,7 milions, com es
desglossen React-EU i mecanisme de recuperació i resiliència,
m'imagino que la imputació del React-EU és més senzilla
perquè és un tipus de despesa més homogènia,  en canvi
m'imagino que la imputació de (...) és més complexa perquè
poden ser programes diferents, projectes diferents. Per tant, bé,
saber on estan en la mesura en què vostè em pugui donar aquest
detall, on estan ubicades les despeses que es finançaran amb
aquests doblers.

I això és tot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Per últim passam la paraula a
la portaveu del Grup Parlamentari Socialista la Sra. Maria
Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, primer de tot donar la
benvinguda a l'equip de la Conselleria d'Hisenda i a la
consellera per aquesta explicació dels pressuposts de la
conselleria, però jo primer de tot volia manifestar una sèrie de
qüestions. 

En primer lloc, volia donar l'enhorabona a l'equip de la
conselleria per l’encert en aquests pressuposts que pugen a
6.400 milions d'euros, també l’encert en les previsions, després
explicaré el perquè, l'encert quant a la política de despesa que
du endavant aquest govern i finalment l’encert també perquè...,
tenc debilitat per l'Agència Tributària de les Illes Balears,
l’encert també en aquest increment de pressupost perquè un
euro invertit en l'Agència Tributària de les Illes Balears
significa molt més quant a ingressos per a la comunitat
autònoma. 

Bé, primer de tot, quant a l’encert en els pressuposts crec
que després d'haver passat aquest any de pandèmia, poder estar
aquí i parlar d'aquests 6.400 milions d'euros i d’aquesta
incorporació d'aquestes vies de finançament com puguin ser els
fons Next Generation i el factor d'insularitat, trob que hauríem
d'estar d'enhorabona. 

Fa anys que parlam del tema del factor d'insularitat i crec
que posar damunt la taula aquests 183 milions d'euros és una
realitat i la realitat no la podem modificar. Per tant, només
queda sumar-se a aquesta enhorabona o bé, com altres ara
pretenen que... quan hi havia xifres damunt la taula de 90
milions d'euros que tampoc mai no varen acabar de ser certes,
ara pretenen que la xifra dels 183 milions d'euros es queda
curta, idò no ho entenc, no ho entenc gairebé.

El fet que hi hagi tres eixos principals també quant a aquest
pressupost d’aquesta aposta per la reactivació econòmica i
social i la millora del model productiu, el fet que hi hagi
aquesta gestió financera rigorosa i el fet de reforçar l'acció
exterior també són -crec- eixos o fets que hem de tenir en
compte i que no... no donem més que veure quina és la política
econòmica d'aquest govern.

I jo crec que precisament ens hauríem d’aturar a reflexionar
en relació que moltes vegades el model que impregna els
pressuposts pot derivar cap a dues maneres molt diferents de
fer política: la política que fa ara aquest govern envers la
política que va dur endavant el govern de la legislatura 2011-
2015, no només des del vessant dels ingressos, sinó també des
del vessant de la despesa perquè finalment els pressuposts no
són més que el reflex dels postulats polítics defensats per un
partit o un altre partit.

Quant als ingressos, com deia, el fet que es nodreixen dels
fons europeus i del factor d'insularitat no pot ser més que una
notícia positiva. De fet, cal recordar que la dreta no ha donat
suport als fons europeus i ha qüestionat -com deia- la xifra
d'aquests 183 milions d'euros derivats del factor d'insularitat.

Parlam també dels ingressos, crec que és importantíssim
tenir en compte la política fiscal que impregna aquests
pressuposts. És una política fiscal que el que fa és defensar la
progressivitat, que no és més que el que anuncia l'article 31 de
la Constitució Espanyola i, de fet, crec que aquest govern
d'esquerres no ha donat més que exemple quant a recuperar
aquesta progressivitat perduda, progressivitat que és veritat que
significa que qui més té, qui més hereta i qui més guanya, paga
més, però també és veritat que no hem de recordar que hi ha
una altra manera d'abaixar els imposts i és fer-ho d'una manera
selectiva. 

El fet d'abaixar els imposts no té per què afectar
genèricament totes les bases de la societat, sinó que jo crec que
aquest govern ha apostat sempre..., bé, crec no, és que és així
perquè l'any 2016 es va aprovar a la llei de pressuposts una
pujada impositiva per recuperar progressivitat per a rendes
altes i, evidentment, aquesta pujada de la progressivitat i
aquesta pujada d'imposts per a les rendes altes, va venir
acompanyada d'una baixada d'imposts per a les rendes baixes
i per als sectors més vulnerables, que ho hem de recordar
perquè quan ens parlen d'abaixar imposts crec que la dreta
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oblida que l'esquerra ho va fer -ho va fer, com deia- amb rendes
baixes i sectors vulnerables.

De fet, si no, mirin precisament la disposició final segona
d'aquest pressupost, de la llei de pressuposts i veuran
precisament com mantenim totes les deduccions que varen dur
endavant la legislatura 2015-2019 i que mantenim per a aquesta
legislatura perquè estam parlant de donar suport a sectors com
puguin ser les famílies nombroses, com puguin ser els joves,
com puguin ser els discapacitats, com puguin ser les famílies
amb fills que estudien fora de les Illes Balears per no haver
pogut estudiar aquí perquè no hi ha oferta per part de la
Universitat de les Illes Balears i també, per suposat, per a
inversions en determinades societats. 

Per tant, crec que és importantíssim també tenir en compte
la política fiscal que dur endavant el Govern perquè és el que
marca una ruta i té a veure amb la recaptació dels ingressos
tributaris.

Pel que fa també als ingressos -com deia-, estic contenta
que hi hagi aquesta aposta per al pressupost de l'ATIB, de
l'Agència Tributària de les Illes Balears, perquè és un
organisme que, tampoc no ho hem d'oblidar i crec que és
important recordar-ho, ha estat un referent des del moment de
la seva creació, ha estat un referent i... i no és perquè ho recordi
jo, sinó que crec que ha tengut poca visibilitat en aquest sentit,
quant a nombre d’expedients, per escrits, hem estat sempre la
comunitat autònoma que menys expedients ha deixat prescriure
de totes les comunitats autònomes a nivell nacional; i això vol
dir que la lluita contra el frau fiscal i l'eficàcia inspectora és
palesa, als índexs d'eficàcia inspectora que emet... a l'informe
que fa el Ministeri d'Hisenda sempre hem estat dins el rang dels
tres primers, de les tres primeres comunitats autònomes quant
a eficàcia inspectora, també quant a eficàcia recaptadora, hem
estat referent també quant a administració electrònica, hem
estat pioners. 

Record que vàrem posar en marxa mecanismes que va posar
després en marxa l'Agència Tributària estatal amb tot el que
implica el fet de ser una agència tributària estatal i també
record ara mateix que el fet que hi hagi hagut una agència
tributària de les Illes Balears potent ha permès que aquests 855
milions d'euros d'ajuda a les empreses i als autònoms hagin
arribat amb una rapidesa i amb una agilitat mai vista en el que
era la percepció d’ajudes. Tot això en relació amb els
ingressos.

Pel que fa a la despesa també... és que no puc més que
donar l'enhorabona per aquests pressuposts a nivell general, és
veritat que a nivell de conselleria -com deia- el fet de destinar
pressupost a l'Agència Tributària de les Illes Balears, el fet de
dedicar pressupost a l'acció exterior del Govern són qüestions
importantíssimes, però des del punt de vista de la despesa
també no puc donar més que aquesta enhorabona, és un encert
perquè no només hem de tenir en compte que més del 70% del
pressupost està destinat a polítiques sanitàries, educatives i
socials, sinó també que aquest pressupost està impregnat de tot
el que són els compliments d'objectius de desenvolupament
sostenible que marca l'Agenda 20-30.

Ha recordat la consellera el tema de línies ISBA, el fet que
vagin destinades a inversions en recerca, innovació,
digitalització i transició energètica, cicle de l'aigua,
emprenedoria, entre d'altres, diu molt d'aquest govern i de les
polítiques que du endavant i, com deia ella mateixa, són els
pressuposts de la reactivació econòmica i de la millora dels
sectors dels productius. 

I quant a una sèrie de dades que volia recordar, la consellera
ha fet referència a l'informe de l'AIReF i també la resta de
partits polítics han fet referència a aquest informe de l'AIReF,
però jo crec que ens quedam amb el que ens interessa, és veritat
que l'AIReF al seu informe avala com a poc probables -diu- les
previsions macroeconòmiques per a l'any 2022 de les Illes
Balears. Però bé, és que no ens podem quedar amb això, hem
de seguir llegint i seguir llegint vol dir que l'AIReF també deixa
palès que encara persisteix un elevat grau d’incertesa i, fins i
tot, fins i tot, a les dades referents a l'any 2020 i si seguim
llegint...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Podria anar acabant, Sra. Truyols...

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

Vaig acabant. I si seguim llegint, queda clar que a les Illes
Balears som més optimistes que l'AIReF en la recuperació
prevista per al PIB al 2021 i al 2022, però -diu l'AIReF- “però
les diferències es consideren acceptables”. El mateix respecte
de l'ocupació: “Illes Balears presenta estimacions més
optimistes però es consideren admissibles dins l'entorn
d’incertesa generat per la COVID-19". A veure, hem de...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Truyols, per favor, pot anar acabant?

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

Sí.

(Pèrdua del so)

... prudents, prudents, d’acord? I que tampoc hi ha tanta
diferència entre la previsió de l’AIReF i la previsió del Govern
de les Illes Balears, que com diu l’AIReF, en tot cas, són
acceptables. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Truyols. Ara començam el torn per contestar
totes les preguntes i observacions que han fet. Passam la
paraula a la consellera Sra. Sánchez.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, disculpar-me per
començar perquè esper poder arribar a totes les preguntes i

 



1764 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 74 / 16 de novembre de 2021 

agrair totes les aportacions que han fet perquè són moltíssimes.
Per a mi significa una pressió enorme comparèixer amb el meu
equip perquè es conformen amb poc, perquè estic parlant de la
seva feina i fan la seva feina amb moltíssim d’entusiasme i es
parla de la seva vocació de servei públic, amb la qual cosa no
sé si podré relatar tot el que m’han dit que els he de contar, no?
I amb el mateix entusiasme que explicava Maria Antònia
Truyols amb referència a l’ATIB, nosaltres preparam amb
aquest entusiasme el pressupost de 2022, perquè jo voldria fer
algunes qüestions del pressupost de 2022, que ningú no hi ha
fet referència perquè són qüestions que donam per fetes.

Jo crec que està bé que les donem per fetes però que fa sis
anys no es donaven per fetes, no?, és aquesta xarxa de
protecció sanitària que tenim, aquests quasi 2.000 milions per
a Salut, en un moment en què, que ningú no se n’oblidi, perquè
la pandèmia no ha acabat, encara tenim efectes de la COVID
des del punt de vista sanitari, des del punt de vista social i des
del punt de vista econòmic. Que l’import del creixement de la
partida d’Educació no només..., el manteniment de ràtios que
mantenim en aquesta comunitat autònoma, que a altres
comunitats autònomes com per exemple Madrid no fan, amb
una situació de creixement de població com tenim en aquesta
comunitat autònoma, l’oferta que farem de 0-3 anys, la
innovació i la digitalització a les aules; l’esforç que es fa amb
els serveis socials, l’ingrés mínim vital, allà on l’ingrés mínim
vital no arriba, la RESOGA, la RESOGA té un paper
fonamental en aquesta postpandèmia o final de la pandèmia per
donar suport a les famílies.

L’esforç que es fa en matèria de dependència, una tendència
emergent a la nostra comunitat autònoma i a tot Espanya que és
l’envelliment de la població, això és una qüestió que no hem de
perdre de vista i l’increment del nombre de dependents, això és
una qüestió que haurem d’atendre a pesar de la dificultat per
encaixar tota la despesa en serveis públics fonamentals en el
pressupost, en l’increment de quasi el 30% de les polítiques
d’ocupació, en l’increment en l’habitatge social, com encara
queden per registrar en el pressupost més de 25 milions entre
el que es rep de l’Estat i el que es rep de la Unió Europea. 

I a tot això ho donam per fet, que tenim una població
protegida i que tenim una població que en la pitjor etapa
d’aquesta comunitat autònoma pot tenir la confiança que té algú
darrere que la cuidarà.

Jo crec que això és important posar-ho de relleu i és una
qüestió que quan fas el pressupost poder arribar a aquest
assoliment et dóna tranquil·litat i satisfacció, i poder combinar
això amb tenir més partides inversores que mai, amb
incrementar més d’un 50% el que són les polítiques amb canvi
de model és una qüestió que probablement aquesta comunitat
autònoma no havia experimentat mai amb una pressió
poblacional creixent com tenim i farem el major cicle inversor
i estam, probablement, el començam, el major cicle inversor i
estam probablement en el millor moment per començar aquest
cicle inversor perquè tenim un ampli consens social, perquè jo
crec que tenim un consens de quina comunitat autònoma volem
en general i què és el que volem per a aquesta comunitat
autònoma, un model més diversificat, més sostenible, més
inclusiu... I tenim la planificació, hem creat una oficina
d’inversions estratègiques que ens permetrà planificar,

“anualitzar” i executar aquestes inversions i jo crec que tot això
són les línies principals i conformen aquest pressupost. 

I la situació de 2022 és complicada perquè vàrem tenir fons
extraordinaris el 20 i el 21, enguany no hi ha fons
extraordinaris de l’Estat. Vàrem tenir, moltíssim..., la Unió
Europea afortunadament ha suspès el Pacte d’estabilitat i
creixement de la Unió Europea, amb la qual cosa no tenim
obligacions legals d’arribar a un dèficit, però hem tengut una
reducció del dèficit de la taxa de referència de l’1,1 al 0,6 i
quadrar els comptes per al pressupost de 22 no era el més fàcil
del món, no? Ara ens n’oblidam perquè ara tenim un
pressupost, un pressupost del que estam contents, però quadrar
els comptes en aquestes circumstàncies, inicialment, no era
fàcil el 2020. I per què hem pogut, quadrar uns comptes amb
aquest tipus de pressupost? Perquè hem tengut una actitud molt
prudent: el 2020 vàrem ser l’única comunitat autònoma que va
abaixar el sostre de despesa. L’única comunitat autònoma que
va decidir, escolta, el creixement de l’economia ja no és tant,
alertem que no ens disparem. Vàrem poder créixer el 2021 amb
fons extraordinaris, però no vàrem créixer per damunt del
que..., vàrem contenir l’horitzó pluriennal dels nostres comptes
perquè sabíem que era important mantenir aquesta estabilitat
del que era estructural. I això ens permet, el 22, continuar fent
feina amb aquesta potència inversora i continuar mantenint els
serveis públics fonamentals. 

I això lliga un poc amb el que s’ha dit de les previsions
d’ingressos. Cada vegada que presentam un pressupost es diuen
que les previsions d’ingressos estan inflades i cada vegada que
liquidam un pressupost els tributs s’han recaptat més del que
havíem previst, no? El 2019, que no vàrem fer el pressupost
inicial però es va dir que tendríem un forat de 500 milions
d’euros, o de més de 500 milions d’euros, hi va haver un
dèficit, un dèficit de 193, ens faltava l’IVA, una altra qüestió
que tampoc no ha sortit, si s’hagués cobrat l’IVA el dèficit
hagués estat de 128 milions, molt per davall del dèficit més
petit que va fer el Partit Popular quan governava en aquestes
illes que eren 315 milions. 

Vàrem liquidar el 2020 a pesar de la COVID i gràcies al
suport de fons extraordinàries que venien de l’Estat i a una
gestió intel·ligent dels recursos amb un superàvit de 22 milions,
i el 21, que havíem fet una previsió del dèficit de l’1,1, la
previsió de dèficit que tenim en aquest moment és del 0,1.

Quant a recaptació de tributs, la recaptació de tributs de
2021 que també es va dir que estava inflada, que era més baixa
que la recaptació del 20, està per damunt de la recaptació del
20 en aquests moments, amb quasi 250 milions d’euros, la
previsió és que probablement per damunt té més de 300 milions
del que havíem previst de tributs propis i cedits el 2021. Hem
fet les previsions de tributs propis i cedits en base al que està
recaptat i a un creixement de l’economia. És cert que l’AIReF
ha dit que les previsions macro podien ser optimistes i que hi
havia moltíssima incertesa. L’AIReF no va preveure mai una
caiguda del PIB d’aquesta comunitat autònoma del 20%, amb
la qual cosa és normal que l’efecte rebot d’aquesta comunitat
autònoma sigui més alt però també hi ha una altra qüestió que
consideram que és important i és que les previsions que s’han
fet en base a aquestes previsions macro, l’AIReF en el seu
informe que podem consultar, les qualifica de prudents, en
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termes globals dels ingressos. Sí que diu que probablement les
previsions tributàries estiguin en el límit de la prudència però
que el conjunt dels ingressos és una previsió prudent. 

Aquesta manera, que també s’ha parlat, aquesta manera de
fer els comptes o de fer els pressuposts amb prudència, amb
prudència i sobretot sense perdre de vista que la comunitat
autònoma ha de sustentar un sistema social d’aquesta comunitat
autònoma i també un sistema institucional, no?, perquè som un
sistema institucional complicat amb tres consells insulars i la
comunitat autònoma, tots com el sistema autonòmic, ens
permetran que a finals de 2022, malgrat les dificultats, el
dèficit, la previsió de dèficit sobre PIB sigui pràcticament 3
punts per sota de la previsió de dèficit de 2021 i tornar a
aquesta senda d’estabilitat. En el període 2015-2019 vàrem ser
la comunitat autònoma que més va reduir en termes de deute
sobre PIB el deute i tornarem a reduir aquest deute més o
manco -esperam- als nivells de 2018 que ja hi estaven en època
de pre creixement. Per tant, no és un miracle de pa i peixos sinó
que és una feina mesurada en el dia a dia i anar fent les passes
i transitar tot el camí amb prudència i responsabilitat. 

Ara desglossaré diferents qüestions que han sortit, esper no
deixar-me res i si no, al següent torn faré el que em quedi
pendent. 

Quant a les previsions del mecanisme de recuperació i
resiliència i el React. És diferent com funciona el mecanisme de
recuperació i resiliència de com funciona el React. El
mecanisme de recuperació i resiliència són fons que vénen per
a actuacions en concret, molt enfocats estan..., més o..., els que
estan al pressupost estan determinats, després hi ha 145 milions
que s’han d’incorporar; i el React, que és una part del Fons
Social Europeu i del FEDER funciona com funciona el FEDER
i el Fons Social Europeu, tant em certifiques, tant t’ingrés. 

La previsió de 125..., crec que són 126 milions d’euros que
hi ha al pressupost i el React està fet en base a les..., perquè tu
certifiques i reps l’any següent, està previst en base a les
previsions de certificació de 2022 més el 50% de les previsions
de certificació que no es rebran el 2021. Aquesta és la previsió
del React perquè es va fent, es va traspassant d’un exercici a
l’altre.

Enguany hem recaptat..., tot va junt perquè va ajuntant ...,
el React és una ampliació del Fons Europeu i del FEDER,
enguany entre Fons Social Europeu, FEDER i un poc, molt
poquet, crec que són 7 milions, de React certificat, hem
recaptat 106 milions d’euros de fons europeus. 

S’ha comentat una altra qüestió quant a la imprudència, que
no teníem en compte la inflació, els organismes europeus
esperen una moderació d’aquesta inflació, però sí que als
serveis generals de la comunitat autònoma hi ha una despesa en
electricitat que dobla la previsió de l’any passat. Els
organismes internacionals i el mateix ministeri ens diuen que ha
de baixar el preu de l’electricitat, per la qual cosa aquí tenim,
amb prudència, aquesta pujada de preus pel temps que es pugui
sostenir aquesta pujada de preus.

Quant al sistema de finançament autonòmic, mai no hem
tengut massa variacions, com a mínim aquesta legislatura, entre

les comunicacions que ens fa l’Estat i el que es recapta
finalment. 

Vull posar en valor la reforma del sistema de finançament
que es va fer el 2009 en compte de la reforma del finançament,
que li haurien de fer una sessió al Partit Popular, al seu líder
quant a sistemes de finançament un poc didàctica, veig Antoni
Costa per allà darrere, convendria que li faci un poc
d’explicació perquè ens situava per sota de la mitjana per càpita
de la darrera comunitat autònoma que rebia. Ara, com a mínim,
en termes de població ajustada, que pot ser no estam d’acord
amb aquest càlcul de la població ajustada i sense que es
respecti el principi d’ordinalitat i sense que sigui un sistema de
finançament que trobem just per a les Illes Balears, però sí que
en termes de població ajustada ens situa a la mitjana del
finançament per càpita.

Una cosa que no ha sortit perquè quan les coses se superen,
però a mi m’agrada quan les coses se superen ser feliç una
estona, hem rebut l’IVA, els 68..., els 65 milions estan..., no els
hem rebut, estan en el pressupost, es compensarà l’IVA per
canvi de sistema d’informació d’IVA i la pèrdua de recaptació
que va provocar el ministre Montoro, no ho va solucionar,
tampoc es va aprovar al pressupost de 2019 perquè no va sortir
endavant el pressupost amb el vot en contra del PP i
Ciudadanos, però a la fi recuperam aquest IVA que hem
incorporat també al sistema de finançament de consells
autonòmics ..., autonòmics, perquè ho són, insulars volia dir. 

Quant a la partida..., una qüestió més del sistema de
finançament, perquè sí que hi ha fet referència la diputada
Campomar, referent al sistema de finançament autonòmic i la
condonació del deute absolutament justa la condonació del
deute per infrafinançament d’aquesta comunitat autònoma. És
una reclamació que continuam fent a l’Estat, és una reclamació
que jo entenc que s’està fent camí a nivell d’experts i a nivell
de concerts entre comunitats autònomes i també a nivell
d’Estat. A mi m’agradaria pensar que la reforma del sistema de
finançament o tot el que té a veure amb el finançament de
comunitats autònomes no és només una qüestió centralitzada de
Madrid cap a les comunitats autònomes, que és una qüestió de
diàleg entre les comunitats autònomes, però això sí que hi ha
concerts en la condonació entre experts, entre els experts de la
condonació del deute per l’infrafinançament de determinats...,
de comunitats autònomes i tendríem una forquilla d’entre 3.000
i 5.000 milions d’euros que seria el resultat de
l’infrafinançament que ha tengut aquesta comunitat autònoma,
a part d’una millora indispensable del sistema de finançament
que respecti l’ordinalitat perquè no podem continuar sent la
comunitat autònoma, per una qüestió de lògica i de sentit comú,
no?, la comunitat autònoma que més aporta al sistema de
finançament i de les darreres a l’hora de rebre.

Quant a la partida pressupostària d’ISBA, que s’ha demanat
diverses vegades, on estava per fer aquests 70 milions d’ajudes
a emprenedors i a PIME, agraesc molt el reconeixement que
s’ha fet de la feina d’ISBA, absolutament d’acord, vull posar en
valor la confiança que ha tengut el Govern de les Illes Balears
i el paper que ha tengut la directora general del Tresor i Política
Financera en aquesta confiança, la capacitat de transmissió
d’informació que va fer possible posar la línia de liquiditat tot
d’una que vàrem entrar en confinament, tots els consells que
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hem rebut d’ISBA en diferent matèries, fins i tot en tema dels
855 milions d’euros per l’ampli coneixement que tenen de la
nostra realitat. 

Enguany hem canviat la manera de comptabilitzar les ajudes
d’ISBA. Al llarg de la pandèmia, que no sabíem que rebríem
aquest suport financer de l’Estat tan important, que han estat els
168 milions per mantenir els comptes de la comunitat
autònoma, al principi de la pandèmia vàrem decidir que teníem
pressupost amb la qual cosa finançaríem totes les ajudes
d’ISBA de cop, amb una sola anualitat per no tenir qüestions
penjades en pressuposts posteriors. Enguany ja tornam amb un
poc més de tranquil·litat i pensant que es mantenen les
previsions de superar la pandèmia i de reactivació econòmica,
i ho tornam a fer per anualitats. 

A la partida que comentava la diputada Ribas sobre..., que
era la Direcció General de Política Financera, era pràcticament
l’anualitat d’enguany de cost de l’aval i..., cost de l’aval i
interessos de les ajudes a les empreses, de les ajudes a les
empreses seran d’inversió, són unes mil empreses, 70 milions
d’ajuda, la meitat accessible a tothom, per dir-ho d’alguna
manera, i l’altra meitat exclusiva per a totes aquestes inversions
transformadores i alineades amb el mecanisme de recuperació
i resiliència i amb el pacte europeu per fomentar també des de
la conselleria el canvi de model i donar noves oportunitats de
feina.

També hi ha 0,5 milions per a possibles insolvències, jo
aquí sí que voldria dir que, gràcies, probablement, al
sosteniment de rendes que han fet les diferents polítiques
orquestrades entre l’Estat i la comunitat autònoma, la morositat
no s’ha disparat com tothom s’esperava, i cada dia que passa es
un dia que no tenim aquesta morositat. Hem fet una previsió de
0,5 milions d’euros, al principi tothom estava molt sorprès que
no pujàs la morositat, però ara sembla, (...) Tan fàcilment a les
bones notícies, però sembla que es manté aquesta situació.

I després sí que tenim a Serveis Generals 1,5 milions per si
fes falta fer una aportació al fons de provisions tècniques
d’ISBA.

I també vull dir que aquests dos darrers anys de pandèmia,
amb prudència hem dotat el fons de provisions tècniques
d’ISBA en quasi 20 milions d’euros que asseguren aquesta
solvència d’ISBA amb les ajudes. ISBA ha fet una feina
importantíssima, hem fet una col·laboració publicoprivada molt
bona, basada en la confiança, de la qual estam molt satisfets per
part del Govern de les Illes Balears i crec que el més important
és que hem fet un servei important als emprenedors i als
autònoms i a les PIME en matèria de liquiditat, i ara en matèria
d’inversions.

I hem parlat molt -perdonin un moment-, en temes de línies
d’ISBA m’havien fet la pregunta de distribució d’aquestes
ajudes; jo crec que més de 250 milions d’euros, uns 208 van a
Mallorca, a Menorca n’hi van 23 i, vist del que s’ha fet des que
es va crear la línia fins ara, a Eivissa el total d’ajudes aprovades
són 16 milions d’euros, i a Formentera 1 milió quasi set, jo crec
que és una bona notícia haver pogut donar tot aquest suport al
nostre teixit productiu (...) i permeti’m que ho torni dir que s’ha
donat als 855 milions d’euros que la major part són PIME

perquè són empreses de menys de 50 treba..., que tenen dues
condicions: menys de 50 treballadors i menys de 10 milions de
facturació. Probablement, el 80%, la xifra exacta la ús donaré
ara al final, pràcticament tot són PIME, amb la qual cosa crec
que aquesta feina conjunta amb el Govern d’Espanya, aquesta
celeritat ens ha permès també el manteniment de rendes i del
teixit productiu.

De fet, a ISBA el que més ha crescut és no la demanda de
l’activitat, sinó la demanda de l’ajornament o de l’ampliació de
la carència, i després, que ens va sorprendre al principi, però la
demanda per fer inversions, per començar nous negocis i per
transformar els negocis actuals.

En qüestió de davallada d’ingressos, hem parlat moltíssim
en el plenari del Parlament de la comunitat autònoma i hem
expressat la nostra opinió, davant d’una davallada d’ingressos
en termes generals, en una situació com aquesta, no es pot
demanar una davallada d’ingressos, una davallada del deute i
un increment dels serveis públics, perquè és absolutament
impossible. I darrera de les davallades d’ingressos -d’ingressos,
perdonau-, de tributs de manera massiva, com per exemple
Successions i Donacions, que per a aquesta comunitat
autònoma de pares a fills té un 1%, el que hi ha és un increment
o una disminució de la renda disponible en mans de les rendes
mitjanes i baixes, perquè tenen menys serveis públics; i una
degradació dels serveis públics, perquè si tots anam als serveis
públics, si tenim uns serveis públics de qualitat, que fins i tot
les classes més adinerades estan disposades o prioritzen,
aquests serveis públics, per la mateixa pressió de les classes
influents milloren.

Això és una qüestió que hem defensat des del principi del
2015, la millor qualitat dels serveis públics, i jo crec que tot el
que s’ha fet en qüestió de PIME i emprenedors, les ajudes del
855 milions, els préstecs sense interessos, amb una ajuda
mitjana dels 6.600 milions d’euros, permet fer polítiques molt
més focalitzades en aquest teixit productiu que ho necessita,
que una política de davallada general d’ingressos que no saps
a qui davalles els tributs, si els davalles a una gran empresa o
a una persona adinerada o realment ho fas a una persona que
reactivarà l’economia i que ho necessita.

A l’annex 20, perquè han dit que quasi quasi no es noten les
deduccions, a l’annex 20 del pressupost venen detallades totes
les deduccions, tant les que són de competència autonòmica,
com les deduccions d’IRPF i l’efecte que tenen en l’Estat, i és
significatiu l’efecte que tenen les deduccions i bonificacions, el
mínim exempt que aplicam en aquesta comunitat autònoma.

Aquí la reforma darrera de l’IRPF doncs es demanaven, es
va fer en el 2015 i es va fer una reforma d’incrementar les
rendes més elevades de manera progressiva i sempre hem
procurat, sobretot en pandèmia, mantenir d’alguna manera
l’estabilitat en la recaptació dels tributs i en la confiança que
podem donar de mantenir una certa estabilitat i no canviar
massa les regles del joc.

Quant als pactes successoris, es troben a l’1%, jo crec que
és un tipus d’interès petit; en els pactes successoris, a més, tens
un descompte a l’IRPF, ara és a partir del cinquè any, però si
en la transmissió d’aquest bé si el transmès, amb la qual cosa
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crec que és una figura jurídica que es troba més que ben
tractada i és un privilegi per a les persones que vivim en
aquesta comunitat autònoma, gràcies al nostre Dret Civil, amb
ancoratges històrics, amb la qual cosa no crec que la figura dels
pactes successoris, que vostè ha demanat una davallada, tengui
un maltractament en aquesta comunitat autònoma, sinó tot el
contrari.

Cap dels tributs cedits no es troba per sobre, som les més
elevades en el tipus impositiu, ara hem fet un increment de
tipus impositiu en els habitatges de més d’1 milió d’euros.
D’alguna manera això ens permet millorar les deduccions que
tenim en els trams més baixos en la compra d’habitatge de
menys de 200.000 euros i ampliar l’espectre de les persones
que poden accedir a aquest tipus reduït del 8 al 5%. A part
d’estendre les bonificacions per a lloguer d’habitatge a les
famílies monoparentals equiparar-les a les nombroses, les
monoparentals amb més de dos fills.

Quant a ajudes a sectors vulnerables, crec que en el 2016 es
va prendre una mesura estrella en aquesta comunitat autònoma,
que és la Renda Social Garantida, la Renda Social Garantida
està més que consolidada en aquesta comunitat autònoma, ha
tengut un paper fonamental i té un paper fonamental per les
conseqüències econòmiques de la pandèmia.

Quant a la reducció de càrrecs i que són 15 milions d’euros.
Bé, els càrrecs de la comunitat autònoma, si no vaig
equivocada, són 8,4 milions d’euros, la resta, avui ho
comentava la presidenta, la resta és el Parlament, el Parlament,
òbviament, de fet enguany apuja el seu pressupost, és fins a un
7%, o més d’un 6%, puja a tots els ens autonòmics, i sí que s’ha
fet una reducció de més o manco mig milió d’euros entre el
cost dels càrrecs del 2020 i del 2021, amb la qual cosa entenc
que la promesa que es va fer, de la qual podria dir la meva
opinió, perquè els càrrecs públics que jo tenc a la conselleria
fan feina per dos i per tres, de manera que (...) que es va fer de
reducció de càrrecs públics, que sempre significa incrementar
la càrrega de feina dels càrrecs públics, que jo crec que fan una
feina extraordinària i importantíssima per a la comunitat
autònoma, jo defensaria no només quan governa el PSIB, sinó
una dotació de càrrecs públics per impulsar polítiques, suficient
a cada una de les conselleries.

La meva experiència personal és que té efectes positius i la
meva experiència personal és que quan no tenc un càrrec públic
per impulsar una política, m’és bastant més complicat que
aquella política i que estigui damunt d’aquella política, perquè
som els responsables de l’impuls polític i tenim una plantilla de
funcionaris excel·lent, però que esperen del càrrec públic
l’impuls polític. I jo crec que la reducció de càrrecs públics que
es va determinar al principi de 2021, es pot veure en els
números.

S’ha criticat l’Oficina anticorrupció. Clar, jo he viscut
l’etapa més negra d’aquesta comunitat autònoma, amb la qual
es va perdre absolutament la credibilitat de les institucions, no
diré que el Partit Popular sigui el culpable, però el Partit
Popular té responsables molt importants a la presó. Per tant,
aquell moment va crear una manca de credibilitat absoluta en
la política, que exigia d’alguna manera de dir-li a la població
que es controlaria l’acció dels càrrecs públics. I a la vegada, va

provocar un desprestigi de l’ocupació d’un càrrec públic, que
és una amenaça immensa per a la política i per a la capacitat de
gestionar en aquesta comunitat autònoma. 

Per tant, l’Oficina Anticorrupció, de la qual el PP es mostra
tan en contra, crec que va néixer en base a un moment
d’aquesta comunitat autònoma terrorífic, on hi havia una
impunitat absoluta en la presa de decisions i crec que de tot
això hi ha un consens social i polític bastant extens. La
Sindicatura de Comptes, que és la meva casa mare, fa una feina
fantàstica, de fet manté una activitat extraordinària amb molt
poc pressupost, enguany apujarà el pressupost un 9,2% i
l’Agència Tributària, que també ho hem anunciat, augmentarà
en sis persones. I en conjunt, com deia, allò que són els òrgans
estatutaris d’aquesta comunitat autònoma, ho podran veure en
el pressupost, apugen en el seu conjunt un 6,3%.

Contenció de la despesa supèrflua, hem fet molt de números
per fer el pressupost de 2022. La despesa important d’aquesta
comunitat autònoma, el gruix és sanitat, com no pot ser d’una
altra manera, capítol 1 i 2; Educació i Dependència i RESOGA,
amb això se’n va la major part del pressupost d’aquesta
comunitat autònoma, que gestionam -crec jo- pels resultats que
dóna, amb molta efectivitat. Hem encarregat per maximitzar al
màxim l’eficàcia, l’eficiència i l’equitat dels blocs de despesa
més importants d’un informe a l’AIReF, amb un acord de
Consell de Govern, ja ho he dit diverses vegades, perquè la
portaveu de Ciudadanos sempre reclama una auditoria de la
despesa pública, auditories de despesa pública i auditories de
compliment de la legalitat, auditories operatives, les fan la
Intervenció General d’aquesta comunitat autònoma i totes les
auditories estan penjades a la pàgina web. 

Una passa més en l’avaluació de polítiques públiques, que
és la tendència d’alguna manera de l’eficàcia del que
inverteixes a les polítiques públiques més importants. L’AIReF
està fent determinades feines concretes per comunitats
autònomes, ens hem afegit a aquest bloc. També pensam que
això ens ajudarà a comparar els preus que pagam a la comunitat
autònoma, el cost dels serveis públics fonamentals d’aquesta
comunitat autònoma i tenir evidència que probablement és
bastant més car prestar serveis a una comunitat autònoma com
la nostra, que té no només problemes de dispersió, sinó també
problemes de congestió. Creim que és una feina
importantíssima que s’ha de fer, per valorar l’eficàcia, per
valorar l’eficiència i per fer una anàlisi comparativa amb altres
comunitats autònomes.

S’han apujat les transferències a les empreses més d’un
45% en aquest pressupost, en part gràcies al mecanisme de
recuperació i resiliència. Aquí ho llig d’alguna manera també
a les transferències amb les entitats locals, entenent per entitats
locals les que són autonòmiques i locals, consells insulars i
entitats locals, el 12% dels recursos no financers de la
comunitat autònoma el 2022 van a la resta d’institucions, per
això defensava el paper de suport que té la comunitat autònoma
de la viabilitat financera de la resta de la comunitat autònoma,
que entenc que hem de preservar, i després totes les ajudes que
ja he mencionat dels 855 milions o les ajudes d’ISBA.

Quant al factor d’insularitat, com es repartirà el factor
d’insularitat. El factor d’insularitat està previst en el Règim
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especial de les Illes Balears, les finalitats que estan previstes a
l’article 19 del Règim..., tal vegada no ho dic bé, però del
Règim Especial, està previst que es consensuïn els projectes en
el si de la Comissió mixta comunitat autònoma-Estat, en els
primers quatre mesos de l’exercici; nosaltres intentam accelerar
al màxim possible aquesta selecció de projectes i la nostra
proposta és que d’alguna manera el que es tengui en compte,
perquè sí que han passat per un procés d’avaluació del projecte,
que es tengui en compte el Pla estratègic d’inversions de les
Illes Balears, en el qual estan representants la gran majoria dels
partits polítics d’aquesta comunitat autònoma, dels agents
socials i econòmics i de les institucions, té un mecanisme reglat
i se seguirà així com està reglat.

Demanàvem des de MÉS per Menorca sobre els 73 milions
que resten dels 110, això es justifica ..., és als ingressos, al
capítol 7 d’ingressos i es justifica amb despesa d’exercicis
anteriors, com ja es va explicar a l’acord de la Comissió mixta.
I, per tant, no figuren en aquests 110 milions de despeses.

Quant a l’Oficina de Brussel·les, ... és cert que ara només
hi ha una tècnica. La voluntat és reforçar, dins aquesta
contenció que tenim de despeses estructurals, la capacitat
tècnica de l’Oficina de Brussel·les. Òbviament no està previst
per a enguany un gran creixement, sí que està previst el
programa de formació, però si podem, esperam que alguna
persona més pugui incorporar-se a l’Oficina de Brussel·les i
rebre assessorament també aquí des de les Illes Balears, però la
magnitud de l’Oficina, és que l’Oficina planteja un espai, no és
una oficina nova de bell nou, teníem una oficina petita, l’hem
fet un poc més grossa i hem plantejat un espai on la societat
civil, les institucions, els ajuntaments, els consells insulars
puguin tenir un espai on fer feina per defensar els seus
interessos i participar en els diferents lobbies i en les diferents
institucions. 

Veig que el Sr. Melià desconfia d’aquesta possibilitat
d’influència a les institucions de Brussel·les. Jo he de dir que
no era molt coneixedora de tota l’acció exterior i he d’agrair al
director general de Relacions Exteriors l’enorme experiència i
treball que dedica a aquesta feina, però he pogut comprovar
que realment és possible influir a les institucions, que tenim un
marge d’influència i de millora com a Illes Balears davant les
institucions europees important. És cert que la competència de
relacions exteriors és del Govern d’Espanya, de la mateixa
manera que és cert que tenim a l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, relacions exteriors. I de la mateixa manera que és
cert, la nostra relació bilateral amb el Ministeri d’Exteriors, ens
demanen proactivitat i ens demanen presentar propostes a les
institucions i ens demanen participar de la COFOE i ens
demanen relacions bilaterals amb diferents regions del món i
d’Europa per poder compartir els nostres interessos comuns. 

Això és el que estam fent, esperam que la segona meitat del
23 que té la presidència espanyola, el president Sánchez es
pugui aprovar un estatut d’illes poblades, que ja reculli les
qüestions peculiars de les illes i de les illes mediterrànies en
qüestions tan importants com són els minimis, que s’expliqui
d’una vegada que això no altera la unitat de mercat, perquè les
estructures de costos de les empreses illenques són diferents de
les estructures de costos d’una empresa peninsular... i de la
recepció freda de la primera vegada que vàrem plantejar un

tractament específic per illes a la col·laboració que tenim
estreta en aquests moments amb el Parlament Europeu, amb el
representant de la Comissió de Cohesió i amb el secretari
d’Estat i el ministre d’Afers Exteriors, hi ha un abisme que és
una feina permanent i contínua d’insistència i d’explicar la
nostra realitat en qüestions que també tenen externalitats
positives en el sentit que el mateix representant de la Comissió
Europea a Madrid quan li explicam, per exemple, la qüestió de
la sobrepoblació de les Illes Balears o del creixement de la
població i ho contraposam a l’Espanya buidada, que no deim
que no sigui un problema i no deim que no hi hagi municipis i
comunitats autònomes que tenen una situació preocupant, però
no és la nostra realitat, el mateix representant ens reconeix que
el missatge a Madrid està contemplat i que per al missatge a
Brussel·les encara queda un camí.

I dic que té externalitats positives perquè crec que això
ajuda a defensar el nostre relat de manera multinivell i que es
retroalimenta amb efectes positius per a les Illes Balears. Així
que crec que aquesta aposta per l’oficina de Brussel·les,
aquesta difusió de la necessitat de seguir els reglaments que es
tramiten dins la Unió Europea i com ens afectarà a posteriori
i tota aquesta feina de seguiment de l’activitat i de contacte
amb l’activitat europea està més que... el rèdit que traurem de
l’Oficina de Brussel·les està més que justificat i crec que serà
molt positiu per a aquesta comunitat autònoma.

No tenim intenció de dedicar partides extraordinàries a la
reducció del dèficit, no ho estam fent les institucions europees.
El que ens estan dient des de les institucions europees és que
ara no és el moment, que ara no és el moment de llevar suports,
però sí que tenim la intenció d’acabar per a aquesta actuació
prudent el 2021 amb una reducció del dèficit en termes absoluts
i amb una reducció del dèficit en la ràtio de... del deute no, del
dèficit no, del deute, de la ràtio de deute sobre PIB.

Contractació pública. Contractació pública jo crec que ho
he dit i ho defensam amb totes les eines de què som capaços,
que contractació pública és una qüestió de política econòmica.
Això és una de les qüestions que ens diferencia de les grans
capitals com Madrid, Madrid, que té els òrgans centrals de
l’Estat, a Madrid on hi ha els òrgans centrals de l’Estat es fa
política econòmica que afavoreix grans empreses que són a
Madrid, i des de la nostra comunitat autònoma nosaltres
intentam afavorir el nostre teixit productiu des de la central de
contractació i fer una extensió a la resta de conselleries, perquè
la central de contractació també té la competència de marcar
d’alguna manera o de fer suggeriments i directrius a la resta de
conselleries. 

Això moltes vegades, i parl del Tribunal de Contractes
Administratius, de Recursos, perdonau, de Recursos
Administratius, ho hem analitzat. El temps de tramitació d’un
expedient es manté estable en dos mesos. Hem tengut un
problema amb un expedient i es va solucionar i el cost de
muntar una central de contractació aquí a les Illes Balears és
elevat.

De moment estam monitoritzant com funciona el conveni
que tenim amb el Tribunal de Contractes Administratiu Central
per veure si ens surt rendible crear aquesta oficina de recursos
administratius que eren favorables i que s’ha de ser favorable
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des d’un punt de vista de l’autonomia d’aquesta comunitat
autònoma, però no es pot demanar tot. No podem demanar
reduir el dèficit, reduir la despesa, incrementar les prestacions
i augmentar la despesa estructural si no podem..., d’això es
tracta la presa de decisions basada en dades comprovades. Ho
podem continuar discutint, no és una decisió que estigui
tancada, però hem fet una anàlisi i per això encara no s’ha posat
en marxa ni s’han iniciat les feines per fer un tribunal de
contractes administratius.

Respecte del repte demogràfic, vull agrair la feina que s’ha
fet des dels diferents partits polítics d’impuls d’un relat
diferent. El 2017 va ser la primera vegada que es va parlar de
repte demogràfic a la Conferència de Presidents, la comunitat
autònoma de les Illes Balears va ser l’única que va presentar
alguna cosa diferent, que era la població flotant. 

La població flotant no és suficient perquè nosaltres hem
crescut en població un 38% en els darrers vint anys mentre que
la resta d’Espanya de mitjana creixia només un 17% i avui la
resta de comunitats autònomes ja comencen a parlar de realitats
que no són només el despoblament, no aquelles que estan
despoblades, però sí aquelles que combinen zones despoblades
amb zones superpoblades. 

La nostra realitat és que som un territori molt limitat, som
un territori molt fragmentat i som un territori molt atractiu per
venir-hi a viure i consideram que d’alguna manera s’ha..., bé,
d’alguna manera, de manera intensa s’ha de tenir en compte el
nivell del sistema de finançament, la nostra realitat i també que
a nivell de comunitat autònoma hem de tenir en compte dades
demogràfiques a l’hora de prendre decisions.

Balances fiscals. Estam fent aquesta... estan fent aquesta
reforma o reforç de la Direcció General de Finançament per
poder... o aquest reforç de la Direcció General de Finançament
per poder millorar les capacitats que tenim a l’hora de fer
anàlisis. Jo crec que ha millorat bastant el que és el seguiment
del pressupost general de l’Estat, del que és el seguiment i
aprofundiment en el sistema de finançament autonòmic. Hem
de generar influència de les nostres opinions a nivell estatal de
les posicions de les Illes Balears i intentarem seguir avançant.
Les balances fiscals són bastant més complicades. Hem
demanat a l’Estat, als diferents consells de política fiscal i
financera ho hem..., als consells de política fiscal i financera la
seva publicació i l’Estat no hi té interès, però sí que haurem de
seguir-hi treballant per tenir, i és importantíssim, el màxim
coneixement possible de la realitat de les Illes Balears a l’hora
de justificar de manera empírica les seves reclamacions.

Quant a l’ITS, els 140 milions són la recaptació de 2021 i
de 2022 o de gran part de 2021 i de 2022 perquè es va
suspendre l’entrega a compte de 2021. El que diu la llei són
dues coses: en situacions normals aquests 140 milions anirien
a un pla de fons de l’impuls de turisme sostenible 2023, hi
haurà pla de finançament...? Hi haurà pla de fons de turisme
sostenible 2023? Sí, que és el que diu la llei en el darrer
paràgraf, amb aquests 140 milions?, no, amb la recaptació de
2023. A la pràctica era un pla de fons de l’impuls de turisme
sostenible del 2023 i aquests 140 milions en un context en què
les necessitats COVID encara romanen al pressupost de manera
molt intensa, en un context en què hem de mantenir la seguretat

sanitària i el reforç que hem posat a Salut no només per
recuperar les llistes d’espera, sinó també per recuperar, per
mantenir la intensitat de l’activitat assistencial i tot el que s’ha
fet enguany a hotels COVID, enguany s'han fet controls
d'aeroports que ara estan retirats, amb la intensitat que han de
mantenir la despesa educativa, la despesa..., hem mantengut
ràtios baixes de despesa educativa, totes les despeses de neteja
dels centres educatius, encara hi ha mesures COVID amb la
intensitat que necessitam, també en serveis socials, amb efectes
econòmics i socials de la pandèmia sanitària, i amb activitats de
reactivació, així com està predeterminat a la llei es destinaran
aquests 140 milions, 413G i el subprograma CV. Per què no tot
als 413G?, perquè el 413G lleva tota la informació en
referència a quin programa es dedica.

Ara tota aquesta activitat està bastant més atomitzada, el
413G bàsicament és educació i salut, principalment mesures
extraordinàries que no s'haurien d'estructurar en el pressupost,
i el subprograma CV, que sí que té qüestions que ja seran
estructurals en els pressuposts i actuacions temporals que es
duen a terme en diferents programes de diferents conselleries,
i això està així redactat en el pressupost i explicat en el
pressupost.

Em demanava el Sr. Castells, que ara no hi és, quan hi havia
ja un total entre 413G i CV de més de 146 milions. 

Jo, supòs que m'he deixat alguna qüestió, si en el torn de
contrarèplica m’ho recorden, jo intentaré contestar.

Crec que tenim una oportunitat enorme el 2022. Tenim
l'oportunitat de mantenir la xarxa de suport a la població que
hem desenvolupat durant la pandèmia de la COVID-19, hi ha
comunitats autònomes que no la tenen o que no ho estan fent. 

Avui s'ha comentat també en aquesta comissió que
possiblement..., que no sabien..., que podien passar altres
qüestions que no estaven..., que no hi havia l'amenaça de la
pandèmia sanitària no s'havia eliminat del tot, som conscients
que la pandèmia de l'amenaça sanitària, perdonau, l’amenaça
sanitària no està erradicada del tot i això no s'arregla amb molts
de milions, això s’arregla tenint les estructures disposades per
fer la feina necessària en el moment adequat, que és ja, quan
tens un problema has de tenir els funcionaris a lloc, fent la
feina, i el que mantenim és tothom a lloc per fer la feina davant
d'aquesta xarxa de suport. Crec que això és un privilegi, per un
privilegi no vull dir en el mal sentit, per al Govern mantenir
això era una prioritat absoluta i després, a més a més, tenim...,
el director general de Pressuposts moltes vegades em diu “això
és el somni de qualsevol conseller d'Hisenda”, i és el que
sempre hem plantejat i s'ha dit també en aquesta comissió, de
fer inversions per modificar, per millorar el nostre model
productiu, per elaborar i construir un futur millor per a les
generacions i per als nostres fills i per als nostres néts, ara
comença i ho podem fer perquè tenim recursos i estam
preparats, estam planificats i tenim consens.

Per tant, jo crec que és un gran pressupost per al 2022 sinó,
si no sabés que ja hi ha esmenes a la totalitat, demanaria el
suport a tots els grups polítics, però el que sí que els demanaré
és fer una feina profunda amb aquest pressupost des de l'interès
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general i esperam que se superi l'esmena a la totalitat i que es
pugui millorar amb les seves aportacions el pressupost de 2022.

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Comencem ara els torns de
rèplica de cinc minuts. En primer lloc té la paraula la portaveu
del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera, per les
seves explicacions. Intentaré ser concreta en algunes qüestions
dels plantejaments que vostè ha fet.

En primer lloc, crec recordar que no m'ha contestat a què es
deu la diferència entre ingressos i despeses de les partides
vinculades als fons Next Generation, aquella diferència de 88
milions d'euros que hi ha entre els ingressos i les despeses, uns
ingressos que han d'estar vinculats a una finalitat i que les
despeses no corresponen, no quadren, són inferiors a aquests
ingressos. Si té constància a què es deu. 

Li han qüestionat temes dels fons de l'ecotaxa. Jo no ho
havia fet a la primera intervenció però sí li he indicat que vostè
havia dit un dels puntals o focus on posarien l'interès principal
era en la transició energètica, medi ambient i tal, per la qual
cosa voldríem que en aquest torn de rèplica sí explicàs què
considera vostè, quin és el motiu de destinar els fons de
l'ecotaxa a inversions o a despeses que no són realment de
caràcter ecològic, de caràcter mediambiental, d'aquella finalitat
de turisme sostenible a què anava destinat l'impost. Per
exemple, aquesta setmana hem vist que s'han destinat 580.000
euros a un concert i que ha generat moltes crítiques, fins i tot
dins el mateix Govern, fins i tot dins els mateixos socis que
varen votar a favor de la normativa que regula aquesta ecotaxa.
Voldríem saber si vostè considera correcte destinar doblers de
l'ecotaxa a finalitats diferents per a la que va ser prevista. I a
quins projectes concrets compromesos amb l'ecotaxa s'haurà de
renunciar per a aquests nous anuncis d'altres despeses que es
faran ara i que ens han anunciat aquesta setmana.

Li hem qüestionat que la recaptació de tributs de l'any 2022
pugui ser igual o superior a la de l'any 2019. Vostè ha dit, crec
recordar, que seria superior en 390 milions d'euros, voldria que
ens ratificàs si ha estat així, perquè no l'hem entesa bé. 390
milions d'euros, ha dit que seria superior, la recaptació de
tributs. 

En canvi, a la variació del finançament ordinari la
disminució prevista tampoc no hem entès gaire bé la quantia
concreta que ens ha dit. Voldríem tenir les quanties concretes.

Després, ens crida l'atenció que posi tant el focus en el
factor d'insularitat quan estam parlant d'un pressupost de 5.000
milions d'euros i parlam d'un factor que són 183 milions d'euros
que, a més, per contra, han servit perquè se'ns robin, perquè
se'ns "birlin", aquells convenis de carreteres que són tan
necessaris per a les nostres illes; convenis que, per altra part, no
ens estranya gaire que la Sra. Armengol no hagi tengut gaire

interès en defensar -los, vull recordar que ja quan ella era
presidenta del Consell de Mallorca va gastar en despesa corrent
190 milions d'euros que eren per a carreteres de Mallorca. No
sé si això forma part de l’etapa negra o de la memòria negra
que diu vostè que vostè que té, però nosaltres sí tenim aquesta
part també negra que vàrem viure quan la Sra. Armengol estava
en el Consell de Mallorca o la que ens vàrem trobar el juny de
2011 quan vàrem entrar nosaltres a governar, ho dic perquè
vostè deia que l'Oficina anticorrupció anava destinada a parlar
de l'etapa negra, jo només recordar-li que fins ara no ha fet
gaire feina. La feina que ha fet, a més, únicament ha estat
investigar el plus dels polítics que fan feina amb vostè en el
Consell de Govern, investigar les compres que fan vostès de
material en comissions d'intermediaris o investigar les vacunes
privilegiades dels seus càrrecs, això és el que ha investigat, per
la qual cosa, qualque cosa més havia de tenir de finalitat, se
suposa, l'Oficina anticorrupció, que mirar quinze anys enrere. 

En relació amb l'AIReF, també li he de dir que ens crida
l'atenció que tregui pit, tant, de l'avaluació de l'AIReF perquè
és l'única, la de Balears, de les sis avaluacions fetes que
considera com a poc probables a nivell macroeconòmic les
dades que vostès presenten. Faltaria més, que no digués
l'AIReF que són acceptables, després, les xifres, que digués que
són inacceptables perquè llavors ja seria realment un escàndol.

En relació amb la davallada d'ingressos, vostè ha dit que
davant la davallada d'ingressos no podem demanar que també
davallin també els imposts de la gent i que no davallin els
recursos, però sí li podem demanar que gestionin de forma
responsable, amb criteris d'eficiència i d'eficàcia, que no
destinin els 15 milions d'euros que destinen a càrrecs públics,
que no destinin 1 milió i mig en aquesta oficina que està
duplicada, que ho destinin a l'Agència Tributària, a la
Sindicatura o a la Intervenció General, que ja li he dit que tenen
mancances o, per exemple, que ho destinin a aquests recursos
bàsics que necessita la ciutadania, també ens sorprèn que tregui
pit amb tanta prudència...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ha d’anar acabant, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

... dels recursos que destinen a Educació i a Sanitat quan diu
que la població ha crescut un 34% en els darrers deu anys, dels
quals n’hi ha sis que han governat vostès, i els recursos
destinats a aquests serveis no han crescut en la mateixa
consonància. Només això. 

També respecte de la pujada d'imposts per compra
d'habitatges superiors a 1 milió d'euros, és curiós que aquests
habitatges...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Riera, ha d’acabar, per favor.
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LA SRA. RIERA I MARTOS: 

... que vostè treu pit perquè els compren molt els estrangers que
després vostès no volen que inverteixin aquí però sí volen els
seus imposts. I després dir-li que el que ha recuperat de l'IVA
ha estat pels recursos que han posat les comunitats autònomes
del Partit Popular, recursos que vostè ha tengut gràcies a aquell
esforç d'altres comunitats perquè vostès no varen fer res per
obtenir aquests recursos.

Sra. Presidenta, vaig acabant. Únicament dir-li que
presentarem esmenes parcials per intentar millorar aquests
pressuposts i que per la resta continuam discrepants en totes
aquelles qüestions que ja li hem plantejat en el primer torn.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Cristina Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Consellera, per l’extensíssima explicació que ha donat vostè
avui aquí novament. Només dir que avui comencem totes les
compareixences on estudiarem des d'Unides Podem bé tots els
pressuposts i en el cas que considerem oportú presentar
esmenes que puguin millorar el text en els pressuposts, doncs
així ho farem, tot i que els comptes, en aquest cas els
pressuposts presentats, com ja he dit a la meva primera
intervenció, entenem que són positius, que milloren la vida de
la gent d'aquí, de les Illes Balears, i són una aposta clara en el
reforç de l'escut social que venim implantant fins ara. Així que
moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mayor. Correspon ara el torn al portaveu del
Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, agrair-li la resposta a les diferents
qüestions que li he plantejat. 

Ara que ha parlat de l'ecotaxa o de l'impost de les estades
turístiques, em sorprèn que la quantitat estipulada en el
pressupost, 140 milions, és més o manco similar a la que es va
recaptar el 2019, que crec que varen ser 131 milions. Clar,
igualar una de les dos xifres quan la temporada 2019 que també
venia amb recursos, amb imposts de la de 2018, que també
havia estat bona, ho trobo molt optimista. Vostè diu que
s'incorporaran els imposts de la temporada 2021 i 2022, però,
clar, que jo sàpiga, em corregirà si m'he equivocat, els mòduls
de l'estimació objectiva no sé si ja els tenen definits o estan
esperant que arribi el mes d'octubre per definir-los. Per tant, la
situació econòmica pot ser molt variable i a més a més que la
temporada turística no ha estat, per molt que hagi tingut uns
mesos que podríem dir que ha estat passable, però no ha estat
ni de bon tros com va ser la de 2018. 

Bé, dit això, considerem des del Grup Parlamentari
Ciutadans que la partida pressupostària de previsió d'ingressos
per l'impost de turisme sostenible és molt, molt elevada. Bé, a
més a més considerant que aquests pressuposts que vostè ha
defensat amb tanta vehemència no són una resposta per a la
crisi, que no reactiven l'economia perquè no ajuden ni a les
petites empreses ni als autònoms, bé, esperar que, bé, ja veurem
la setmana que ve. Nosaltres hem presentat que es retornin els
pressuposts i, si tiren endavant, presentarem esmenes per
intentar millorar-los. 

Moltíssimes gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És el torn ara de la
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, nosaltres reiterar
les gràcies, crec que, bé,  s'ha fet una explicació. Nosaltres de
totes maneres és evident que de moltes de les qüestions que
s'han parlat aquí ... és evident que quan parlam a vegades de
reactivació econòmica o quan parlam de quin és un..., cap on
hem d'anar després d'aquesta pandèmia a vegades, doncs mira,
tal vegada hi ha matisos i creim que hem de fer un esforç per
entendre que realment aquest canvi, i en això he de donar...,
quan el senyor Melià..., és ver que des de MÉS per Mallorca fa
molts d'anys que parlam de transformació del model econòmic,
des de molt abans de la pandèmia, i volem insistir en això,
seguirem insistint i realment creim que aquests fons europeus
extraordinaris són una oportunitat que no podem deixar caure
i realment són importants si creim en aquesta resiliència, a
reforçar aquesta resiliència del nostre teixit productiu i de la
nostra competitivitat de la nostra economia. Nosaltres creim
que això és molt important.

Dit això, i ja que també han sortit qüestions com la de
l'impost de turisme sostenible, dir també que és evident que
nosaltres estam a favor que es destini l’impost de turisme
sostenible en aquestes circumstàncies extraordinàries a temes
de fons COVID. Ara bé, és evident que també tal vegada ens
haurem de marcar a quins fons COVID entenem que poden
anar destinats a aquestes despeses, perquè és veritat que creim
que de vegades no tothom té la mateixa concepció i hauríem de
cercar un consens amb quina concepció de fons COVID estam
tots d'acord que s'han de destinar. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. En aquest moment els
portaveus del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, El Pi
Proposta per les Illes i del Grup Mixt no són a la sala. Passem
doncs la paraula al Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Maria
Antònia Truyols.
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LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, agrair novament a l'equip de la
Conselleria d'Hisenda i encoratjar la consellera i el seu equip
a seguir endavant amb aquest model i manera d'entendre el
pressupost i també amb les polítiques públiques i sobretot
defugir de receptes liberals, que s'ha demostrat que no han
donat els fruits que s'esperaven. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Passam al torn de
contrarèplica, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors,
Sra. Sánchez. 

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

Podré contestar el que havia quedat abans sense contestar.
Ja em sap greu que no estigui la Sra. Riera. L’Oficina
anticorrupció, clar, no hi ha la corrupció que hi havia amb el
govern Matas i òbviament la Fiscalia no té la mateixa activitat
que ha tengut amb les activitats del govern del Sr. Matas, per
la qual cosa probablement no siguin tan vistoses el que fa,
afortunadament, les feines que fa l’Oficina Anticorrupció.

Quant al Next Generation pens que ho he explicat. El fons
Generation té dos fons, el mecanisme de recuperació i
resiliència i el React-EU, els 233 milions que figuren explicats
que són Next Generation aquí hi ha 50 milions..., hi ha tot el
mecanisme de recuperació i resiliència i 50 milions de React-
EU per la part de la despesa, i a part hi ha inversions de tot el
sector públic instrumental que són elegibles com a React-EU,
però el React no funciona com el mecanisme de recuperació i
resiliència sinó que funciona en base -ja ho he explicat abans-
a certificació, tu certifiques un any i reps al següent. El React
s’ha fet la previsió en funció de la certificació prevista per a
2022 i una part de la certificació prevista per a 2021 que no es
cobrarà el 2021, que es cobrarà el 2022.

En referència a la història que ja jo..., com que no hi és la
Sra. Riera, quasi que no..., perquè és una qüestió com a molt
local la història aquella del conveni de carreteres del Consell de
Mallorca i la demagògia que va fer el Partit Popular, el que és
cert del conveni de carreteres al Consell de Mallorca és que
quan va arribar el Partit Popular al Consell de Mallorca va
decidir aturar màquines, per la qual cosa es va perdre la meitat
de la inversió del conveni de carreteres i aquesta meitat de la
inversió és el que el Consell de Mallorca negocia amb el
Ministeri de Foment d’aquella inversió que va perdre d’un
conveni de 2007 recuperar aquelles inversions al pressupost de
2021. 

El Partit Popular no sé com ho fa perquè diu moltes vegades
el mateix, la mateixa mentida, en el 2021 no existia el conveni
de carreteres, hi havia 4 milions d’euros per compensar
liquidacions d’aquell conveni de carreteres antic que es va fer
rebre per inexecució, de la mateixa manera que quan va
governar el Partit Popular va perdre les estatutàries, no només
per inexecució, sinó perquè no va fer cap tràmit per a la seva

pròrroga ni cap intent de recuperar qüestions que eren
importants per a les Illes Balears.

Jo crec que aquesta comunitat autònoma en aquesta
legislatura ha rebut un suport directe de l’Estat per la pandèmia,
de 1.630 milions d’euros, sense comptar el suport que ha rebut
per ERTO, sense comptar els fons europeus, i els millors
acords entre Estat i comunitat autònoma han estat quan hi ha
hagut governs progressistes a la comunitat autònoma i
progressistes a l’Estat; de fet, les úniques vegades que s’ha
reunit la Comissió Mixta d’Hisenda i Economia entre
comunitat autònoma i Estat ha estat en aquestes ocasions en
què hi havia governs progressistes a la comunitat autònoma, i
això són fets amb referència a qui defensa millor els interessos
de les persones d’aquesta comunitat autònoma davant de l’Estat
central i de la resta de comunitats autònomes.

Una qüestió que ha sortit abans en matèria de consells
insulars, de per què hi havia un finançament diferent, el
finançament dels consells insulars és equitatiu, el finançament
dels consells insulars, capítol 4 i 7, de la Llei de finançament de
consells insulars, secció 32 del pressupost, això segueix la Llei
de finançament insulars en les variables de repartiment, que,
bàsicament, fa un percentatge molt vinculat a la població i a
altres variables, a la Llei de finançament. És, com diu el
director general de Pressuposts, és un algoritme normativitzat,
però no hi ha grans diferències en aquesta mitjana del 15%
d’increment del que incrementa cada una de les illes, és una
forquilla petita, d’aquest 15% d’increment de finançament de
la comunitat autònoma. Sí que hi ha una aportació
extraordinària de la comunitat autònoma que no és exactament
una interpretació favorable als consells insulars que diu la llei,
que és el fons COVID específic que hem fet per als consells
insulars per compensar les liquidacions negatives, però les
variables de repartiment són les variables de la Llei de
finançament de consells insulars, amb la qual cosa aquí no hi ha
cap diferència.

Després es territorialitza una part de la inversió. En el
pressupost general de la comunitat autònoma hem fet una
requalificació de les despeses d’ABAQUA, que abans es
territorialitzaven i ara no es territorialitzen perquè passen de
capítol 6 a capítol 2, a suggeriment de la Sindicatura de
Comptes, que duia anys darrera la comunitat autònoma per fer
aquesta redistribució. Això esbiaixa un poc les dades, i la resta
és del que hi ha territorialitzat d’inversió, que no és tot, i el
mecanisme de recuperació i resiliència, que encara no està
incorporat al pressupost, encara no està territorialitzat, surten
diferències d’increment de la inversió entre les diferents illes.

Fent un repàs de les finalitats de l’Impost del Turisme
Sostenible, com bé saben, una part important és per a transició
energètica, les finalitats de l’article 19 de la Llei 2/2016, de
l’Impost del Turisme Sostenible, que no ecotaxa, impost, com
em recorda sempre el director de Finançament, impost sobre
estades turístiques, fons de l’impost del turisme sostenible, la
nomenclatura també és important, les paraules sempre són
importants.

En transició energètica incrementam, és una de les finalitats
de l’article 19, un 300% el pressupost, i encara no s’han
incorporat 58 milions de l’IDAE. La Conselleria de Transició
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Energètica i Sectors Productius incrementa el seu pressupost un
78%; Medi Ambient, que és una de les finalitats principals de
l’Impost d’Estades Turístiques o del Fons de l’Impost del
Turisme Sostenible incrementa el seu pressupost més de 40
milions, un 24%; la inversió científica, que és una de les
finalitats de l’Impost del Turisme Sostenible, incrementa un
15% en el pressupost; Habitatge, que és un altre de les finalitats
de l’Impost d’Estades Turístiques del Fons del Turisme
Sostenible té pendent d’incorporar 25 milions de fons
europeus; i Ocupació, que és una altra de les finalitats de
l’Impost del Fons del Turisme Sostenible, incrementa un 30%,
Ocupació, volia dir, un 30% el seu pressupost.

També he de dir que una altra de les finalitats de l’Impost
del Turisme Sostenible és el foment de la desestacionalització
turística i la creació de nous productes turístics per allargar la
temporada turística, una de les altres finalitats de l’article 19,
i encara es troba sense repartir, perquè encara no s’ha fet
l’acord de la Comissió mixta, els 110 milions del factor
d’insularitat, que té finalitats coincidents en gran part amb
l’article 19 de la Llei 2/2016, d’Impost sobre Estades
Turístiques, amb la qual cosa crec que les capacitats, no les
necessitats, però sí les capacitats per gestionar es veuran
tensionades i haurem de gestionar amb moltíssima celeritat
moltíssims fons que ens ajudaran a millorar el nostre model
productiu i a millorar la digitalització, la transició (...), la
inclusió i la igualtat d’oportunitats a la nostra comunitat
autònoma.

En Educació, Sra. Riera, el pressupost del 2022 és el doble,
o sigui és, doble no -perdonau- multiplicat per 1,5, un 50% més
del pressupost del 2015. Jo crec que és significatiu, jo me’n
record quan Laura Camargo, de Podemos, marcava com a una
fita els 1.000 milions en Educació, i ens trobam en els 1.155
milions, jo crec que això és important per a aquesta comunitat
autònoma, amb una capacitat d’inversió en infraestructura
educativa no només a Primària i a Secundària, sinó també a
Formació Professional, a la comunitat autònoma
importantíssima, que això donarà un gir a la capacitació de la
població d’aquesta comunitat autònoma per poder ocupar llocs
de feina qualificats i millorar la nostra productivitat.

Jo crec que això és una gran passa en Educació, a part de la
digitalització del que significa per a la conciliació i per a la
capacitació dels nostres fills l’educació de 0 a 3 anys, les
paraules que escolta un nin a l’etapa de 0 a 3 anys determinen
tot el futur acadèmic, això està comprovat estadísticament, amb
la qual jo crec que això serà importantíssim per a la comunitat
autònoma.

390 milions, no, són 388 l’increment d’ingressos tributaris
entre el 21 i el 22, cedits són 302 milions, en tributs propis són
86 milions.

Esper haver dit tot adequadament a les preguntes que han
fet. Moltíssimes gràcies als grups que donen suport al Govern.

Prenem moltes decisions en el Govern i les aportacions i el
suport dels grups és importantíssim per poder tirar endavant
iniciatives que moltes vegades són complicades, el suport, amb
totes les discussions que tenim, el suport que sempre... o

l’escolta activa que sempre tenen els grups parlamentaris que
donen suport al Govern.

Torn reiterar que crec que és un pressupost centrat en
l’interès general que és una oportunitat per a les Illes Balears,
com diu el director general de Pressupost, un canvi de
paradigma. Jo me’n record quan l’antic director general de
Pressupost a l’anterior legislatura intentava impulsar polítiques
de canvi de model econòmic, però el creixement de la població
i totes les necessitats que hi havia per incrementar els serveis
públics fonamentals que havien estat retallats eren tantes que
era complicadíssim trobar recursos per impulsar canvis, ara
podem impulsar canvis; esper que millorin aquests pressuposts
amb les seves aportacions.

Moltíssimes gràcies per la seva atenció, el defensam amb
entusiasme perquè és molt nostre, perquè l’hem treballat
moltíssim entre tot el Govern i amb moltíssima il·lusió perquè
signifiqui realment una millora en les condicions de vida, no
només dels nostres conciutadans, sinó també de les generacions
futures.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Una vegada acabat el debat, volem agrair,
com no pot ser d’una altra manera, la presència de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors i dels seus acompanyants avui
aquí.

Vull dir que fem un recés, farem una suspensió de deu,
quinze minuts, per orejar la sala i per poder netejar
correctament per a la següent comissió.

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

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Compareixença de la Sra. Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors per informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (escrit RGE núm. 12118/21).

